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Виконання судової будівельно-технічної експертизи за об’єктом незавершеного 

будівництва: «Реконструкція з добудовою адмінбудівель Управління Національного 

банку України в Кіровоградській області по

 вул. Велика Перспективна, 33 в м. Кіровограді»

без коду ДК - 71319000-7 Експертні послуги - 96 000,00 з ПДВ січень

закупівля розпочата згідно з 

додатком до Річного плану на 2016 

рік, за п'ятим знаком Державного 

класифікатора

Опитування домогосподарств щодо інфляційних і девальваційних очікувань 73.20.2

Послуги щодо 

визначання 

громадської думки

79311000-7 Послуги у сфері опитувань - 99 000,00 з ПДВ січень

закупівля розпочата згідно з 

додатком до Річного плану на 2016 

рік, за п'ятим знаком Державного 

класифікатора

Очищення покрівлі від снігу методом промислового альпінізму 90630000-2 Послуги з прибирання льоду - 99 000,00 з ПДВ січень проводиться протягом року

Вироби з деревини профільовані 03410000-7 Деревина - 1 169,28 з ПДВ січень

Пісок 14210000-6 Гравій, пісок, щебінь і наповнювачі - 1 446,00 з ПДВ січень

Марки поштові 22410000-7 Марки - 140 000,00 з ПДВ січень проводиться протягом року

Аптечки медичні універсальні 33190000-8 Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні - 2 000,00 з ПДВ січень проводиться протягом року

Ковролін 39530000-6 Килимові покриття, килимки та килими - 2 996,49 з ПДВ січень

Фарба 44110000-4 Конструкційні матеріали - 2 997,00 з ПДВ січень

Стрічки самоклеючі 44170000-2 Плити, листи, стрічки та фольга, пов'язані з конструкційними матеріалами - 3 052,32 з ПДВ січень

Проїзні квитки 34980000-0 Транспортні квитки - 92 400,00 з ПДВ січень проводиться протягом року

Реєстрація та перереєстрація засобів радіозв`язку 75120000-3 Адміністративні послуги державних установ - 4 912,00 з ПДВ січень проводиться протягом року

Послуга з ремонту приладу приймально-контрольного пожежного 

"Гамма-108 САТ"
75250000-3 Послуги пожежних і рятувальних служб - 750,00 з ПДВ січень

Вивезення побутового сміття і зношеної готівки 90510000-5 Утилізація сміття та поводження зі сміттям - 32 004,00 з ПДВ січень

Доступ до інформаційної системи перевірки легітимності документів (паспортів) 92400000-5 Послуги інформаційних агентств - 7 200,00 з ПДВ січень

Доступ до бази даних World-Check 92400000-5 Послуги інформаційних агентств - 86 649,38 з ПДВ січень

Послуги з обслуговування посиленого сертифіката відкритого ключа центру сертифікації 

ключів Національного банку України
79130000-4 Юридичні послуги, пов’язані з оформленням і засвідченням документів - 0,00 лютий

вартість послуг визначається за 

тарифом, який на поточну дату 

складає 0,00 грн.

Послуги з обслуговування посиленого сертифіката відкритого ключа акредитованого 

центру сертифікації ключів Національного банку України
79130000-4 Юридичні послуги, пов’язані з оформленням і засвідченням документів - 0,00 лютий

вартість послуг визначається за 

тарифом, який на поточну дату 

складає 0,00 грн.

Послуги з обслуговування посиленого сертифіката відкритого ключа фіксування часу 

акредитованого центру сертифікації ключів Національного банку України
79130000-4 Юридичні послуги, пов’язані з оформленням і засвідченням документів - 0,00 лютий

вартість послуг визначається за 

тарифом, який на поточну дату 

складає 0,00 грн.

Папір туалетний 33761000-2  Туалетний папір - 199 999,00 з ПДВ лютий закупівлю розпочато до 16.01.2017

Рушник паперовий 33772000-2 Одноразові паперові вироби - 199 999,00 з ПДВ лютий закупівлю розпочато до 16.01.2017

Послуги з видалення побутових відходів і зношеної готівки 90511000-2 Послуги зі збирання сміття - 94 180,00 з ПДВ лютий закупівлю розпочато до 16.01.2017

Миючі засоби, серветки для технічного обслуговування техніки 39830000-9 Продукція для чищення - 170 740,00 з ПДВ лютий проводиться протягом року

Штампи, печатки 22520000-1 Обладнання для сухого витравлювання - 176 500,00 з ПДВ лютий проводиться протягом року

Прання спецодягу і серветок для комплексу харчування 98310000-9 Послуги з прання і сухого чищення - 59 040,00 з ПДВ лютий проводиться протягом року

Кухонні набори 39310000-8 Обладнання для закладів громадського харчування - 2 000,00 з ПДВ лютий

Мішки для сміття 19640000-4 Поліетиленові мішки та пакети для сміття - 75 500,00 з ПДВ лютий проводиться протягом року

Візитні картки 22310000-6 Поштові листівки - 128 556,00 з ПДВ лютий

Електрична апаратура для комутування та захисту 31210000-1 Електрична апаратура для комутування та захисту електричних кіл - 195 000,00 з ПДВ лютий проводиться протягом року

Реле, вилки, розетки, монтажні короби 31220000-4 Елементи електричних схем - 90 000,00 з ПДВ лютий проводиться протягом року

Лампи розжарення, люмінесцентні, галогенні, інші 31530000-0 Частини до світильників та освітлювального обладнання - 199 950,00 з ПДВ лютий проводиться протягом року

Мітли, щітки, відра пластмасове та інше господарське приладдя 39220000-0
Кухонне приладдя, товари для дому та господарства і приладдя для закладів 

громадського харчування
- 19 877,00 з ПДВ лютий проводиться протягом року

Освіжувач повітря 39810000-3 Ароматизатори та воски - 143 299,00 з ПДВ лютий проводиться протягом року

РІЧНИЙ ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ, ЩО ЗДІЙСНЮЮТЬСЯ БЕЗ ПРОВЕДЕННЯ ПРОЦЕДУР ЗАКУПІВЕЛЬ,

Національного банку України, 00032106
(найменування замовника, код за ЄДРПОУ) 

на 2017 рік
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Миючий та ополіскуючий засіб для промислової посудомиючої машини 39820000-6 Органічні поверхнево активні речовини - 197 683,00 з ПДВ лютий проводиться протягом року

Послуги з повірки вимірювальних приладів 50430000-8 Послуги з ремонтування і технічного обслуговування високоточного обладнання - 156 000,00 з ПДВ лютий проводиться протягом року

Послуги з технічного обслуговування портальної мийки автомобілів 50510000-3
Послуги з ремонту і технічного обслуговування насосів, клапанів, кранів і 

металевих контейнерів
- 25 000,00 з ПДВ лютий

Послуги з обслуговування очисних споруд портальної мийки автомобілів 50510000-3
Послуги з ремонту і технічного обслуговування насосів, клапанів, кранів і 

металевих контейнерів
- 50 000,00 з ПДВ лютий

Послуги з технічного обслуговування системи катодного захисту АЗС 50610000-4 Послуги з ремонту і технічного обслуговування захисного обладнання - 30 000,00 з ПДВ лютий

Стоянка автотранспорту 63710000-9 Послуги з обслуговування наземних видів транспорту - 10 000,00 з ПДВ лютий проводиться протягом року

Послуги з проведення атестації робочих місць 75120000-3 Адміністративні послуги державних установ - 7 000,00 з ПДВ лютий

Послуги є реєстрації та перереєстрації автомобілів 75120000-3 Адміністративні послуги державних установ - 40 000,00 з ПДВ лютий проводиться протягом року

Послуги графічного дизайну та верстки серії робочих документів 79810000-5 Друкарські послуги - 50 000,00 з ПДВ лютий проводиться протягом року

Послуги графічного дизайну та верстки журналу "Вісник НБУ" 79810000-5 Друкарські послуги - 90 000,00 з ПДВ лютий проводиться протягом року

Послуги з очищення від снігу (бурульок) 90620000-9 Послуги з прибирання снігу - 199 990,00 з ПДВ лютий проводиться протягом року

Експертна оцінка ринкової вартості транспортних засобів 98110000-7 Послуги підприємницьких, професійних та спеціалізованих організацій - 6 000,00 з ПДВ лютий проводиться протягом року

Проведення експертизи проектної документації з нового будівництва основного центру 

оброблення даних Національного банку України (м. Київ, вул. Пухівська, 7)
71319000-7 Експертні послуги - 250 000,00 з ПДВ лютий

Аварійне відкриття сейфів 50850000-8 Послуги з ремонту і технічного обслуговування меблів - 2 500,00 з ПДВ лютий проводиться протягом року

 Форми силіконові для випічки 39220000-0
Кухонне приладдя, товари для дому та господарства і приладдя для закладів 

громадського харчування
- 4 800,00 з ПДВ лютий

Шпажки для канапе, снеків 39220000-0
Кухонне приладдя, товари для дому та господарства і приладдя для закладів 

громадського харчування
- 1 436,00 з ПДВ лютий

Металеві прибори 39240000-6 Різальні інструменти - 13 100,00 з ПДВ лютий

Розроблення проектної документації на технічне переоснащення систем протипожежного 

захисту будівель транспортного управління Департаменту забезпечення діяльності НБУ 

за адресою: м. Київ, вул. Пухівська, 5

71320000-7 Послуги з інженерного проектування - 166 769,93 з ПДВ лютий

Складання технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки по вул. 23 Серпня, 66 у м. Харкові
71330000-0 Інженерні послуги різні - 9 500,00 з ПДВ лютий

Послуги з проведення інвентаризації викидів забруднюючих речовин, обґрунтування 

обсягів викидів та отримання дозволів на викиди в атмосферне повітря стаціонарними 

джерелами викидів в м. Києві (вул. Інститутська, 9, корпус 2; пр. Науки,7, корпус 2; вул. 

Пухівська, 5) 

90730000-3  Відстеження, моніторинг забруднень і відновлення - 60 200,00 з ПДВ лютий

Вогнегасники для об'єктів Національного банку України 35110000-8 Протипожежне, рятувальне та захисне обладнання - 14 220,00 з ПДВ лютий

Послуги інформаційні, дослідження показників медіаполя, моніторингу та аналітики 

засобів масової інформації
79340000-9 Рекламні та маркетингові послуги - 154 000,00 з ПДВ лютий

закупівля розпочата згідно з 

додатком до Річного плану на 2016 

рік

Послуги міжнародного кур'єрського зв'язку 64120000-3 Кур'єрські послуги - 60 000,00 з ПДВ лютий проводиться протягом року

Вентиляційне обладнання 42520000-7 Вентиляційне обладнання - 20 000,00 з ПДВ лютий

Вироби для ванної кімнати та кухні 44410000-7 Вироби для ванної кімнати та кухні - 174 336,92 з ПДВ лютий проводиться протягом року

Доступ до бази даних національних публічних діячів, розробки ТОВ "КІС" 92400000-5 Послуги інформаційних агентств - 21 600,00 з ПДВ лютий

Послуги з діагностики і тестування 98110000-7 Послуги підприємницьких, професійних та спеціалізованих організацій - 2 994,00 з ПДВ лютий

Послуги з обстеження водопровідних та каналізаційних мереж 98110000-7 Послуги підприємницьких, професійних та спеціалізованих організацій - 1 460,61 з ПДВ лютий

Роботи електромонтажні з ремонту в'їзних воріт 

(м. Луцьк, вул. Градний узвіз, 4)
45310000-3 Електромонтажні роботи - 900,00 з ПДВ лютий

Видача витягів, виписок, довідок з держреєстрів, адміністративні послуги 75110000-0 Загальні державні послуги - 22 000,00 з ПДВ лютий проводиться протягом року

Послуги нотаріусів щодо засвідчення документів 79130000-4 Юридичні послуги, пов’язані з оформленням і засвідченням документів - 28 110,00 без ПДВ лютий проводиться протягом року

Публікація фінансового звіту у ЗМІ 92400000-5 Послуги інформаційних агентств - 16 000,00 з ПДВ лютий проводиться протягом року

Цілодобове спостереження за установками пожежної автоматики на об'єктах 

Національного банку України
75250000-3 Послуги пожежних і рятувальних служб - 80 501,20 з ПДВ лютий

Засоби для чищення посудомийних машин 24310000-0 Основні неорганічні хімічні речовини - 41 100,00 з ПДВ березень проводиться протягом року

Баласти для розрядних ламп чи трубок 31150000-2 Баласти для розрядних ламп чи трубок - 60 000,00 з ПДВ березень

Трансформатори електричні 31170000-8 Трансформатори - 100 000,00 з ПДВ березень проводиться протягом року

Світлодіодні лампи, стрічка 31510000-4 Електричні лампи розжарення - 175 500,00 з ПДВ березень

Лампи автомобільні 31510000-4 Електричні лампи розжарення - 23 930,00 з ПДВ березень проводиться протягом року

Електронне обладнання 31710000-6 Електронне обладнання - 199 000,00 з ПДВ березень проводиться протягом року

Лікарські засоби для автомобільних аптечок 33690000-3 Лікарські засоби різні - 5 229,00 з ПДВ березень

Коробки, картонні ящики 44610000-9 Цистерни, резервуари, контейнери та посудини високого тиску - 30 350,00 з ПДВ березень

Послуги з ремонту ручних автомийок високого тиску 50510000-3
Послуги з ремонту і технічного обслуговування насосів, клапанів, кранів і 

металевих контейнерів
- 6 000,00 з ПДВ березень проводиться протягом року

Послуги з ремонту та технічного обслуговування холодильного обладнання їдалень 50730000-1 Послуги з ремонту і технічного обслуговування охолоджувальних установок - 8 878,03 з ПДВ березень
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Послуги доступу до мережі Інтернет  (м. Львів, вул. Коперника, 4) 72410000-7 Послуги провайдерів - 16 200,00 з ПДВ березень

Послуги з проведення незалежної оцінки нерухомого державного майна, яке входить до 

сфери управління НБУ, крім заставного майна
75110000-0 Загальні державні послуги - 69 977,34 з ПДВ березень проводиться протягом року

Респіратори типу "Росток-2ПК" 35110000-8 Протипожежне, рятувальне та захисне обладнання - 43 500,00 з ПДВ березень проводиться протягом року

Послуги прибирання вулиць 90610000-6 Послуги з прибирання та підмітання вулиць - 159 000,00 з ПДВ березень проводиться протягом року

Тримач туалетного паперу 19520000-7 Пластмасові вироби - 53 400,00 з ПДВ березень

Супровідні роботам послуги (здійснення авторського нагляду за виконанням робіт з 

технічного переоснащення адміністративної будівлі НБУ у Хмельницькій області 

(приміщення захисної споруди цивільного захисту), 

м. Хмельницький, вул. Володимирська, 91)

71247000-1 Нагляд за будівельними роботами - 14 649,60 з ПДВ березень

Послуги з ремонту та технічного обслуговування неелектричного обладнання їдалень 50880000-7
Послуги з ремонту і технічного обслуговування готельного і ресторанного 

обладнання
- 70 000,00 з ПДВ березень

Послуги з контролю за якістю стічних вод (м. Київ) 90710000-7 Екологічний менеджмент - 13 357,44 з ПДВ березень

Пружини 44550000-0 Пружини - 12 000,00 з ПДВ березень проводиться протягом року

Консультаційні послуги з питань кібербезпеки 72240000-9 Послуги з аналізу та програмування систем - 198 500,00 з ПДВ березень

Публікації оголошення про проведення конкурсу з визначення управителя 92400000-5 Послуги інформаційних агентств - 2 600,00 з ПДВ березень

Поточний ремонт секційних автоматичних воріт інкасаторського боксу будівлі грошового 

сховища Національного банку України в м. Хмельницькому

по вул. Володимирській, 91

50710000-5
Послуги з ремонту і технічного обслуговування електричного і механічного 

устаткування будівель
- 10 776,00 з ПДВ березень

Послуги по заміні склопакету фасадної системи адмінбудинку Національного банку 

України по пр. Науки, 7 в м. Києві
45420000-7 Столярні та теслярні роботи - 7 500,00 з ПДВ березень

Послуги з заміни електролічильників в будівлі Національного банку України

(м. Суми, вул. Герасима Кондратьєва, 21)
98110000-7 Послуги підприємницьких, професійних та спеціалізованих організацій - 589,61 з ПДВ березень

Крем для чищення взуття 39810000-3 Ароматизатори та воски - 840,00 з ПДВ березень

Виготовлення і монтаж банерів 22460000-2 Рекламні матеріали, каталоги товарів та посібники - 30 000,00 з ПДВ березень

Технічне забезпечення електропостачання гаражу (м. Миколаїв) 65310000-9 Розподіл електричної енергії - 21 236,98 без ПДВ березень

Ремонт ролети 50710000-5
 Послуги з ремонту і технічного обслуговування електричного і механічного 

устаткування будівель
- 2 700,00 з ПДВ березень

Книги обліку розрахункових операцій для реєстраторів розрахункових операцій 22820000-4 Бланки - 3 750,00 з ПДВ квітень проводиться протягом року

Спирт етиловий 24320000-3 Основні органічні хімічні речовини - 6 990,00 з ПДВ квітень проводиться протягом року

Частини електродвигунів, генераторів і трансформаторів 31160000-5 Частини електродвигунів, генераторів і трансформаторів - 60 000,00 з ПДВ квітень

 Скипидар 24950000-8 Спеціалізована хімічна продукція - 195,00 з ПДВ квітень

Скатертини та стільниці (столова білизна) 39510000-0 Вироби домашнього текстилю - 26 600,00 з ПДВ квітень

Канцелярське приладдя з логотипом, бейдж учасника 39290000-1  Фурнітура різна - 35 500,00 з ПДВ квітень

Роботи з технічного переоснащення вузла обліку газу дахової котельні адміністративної 

будівлі Національного банку України в Дніпропетровській області (м. Дніпро, вул. 

Леніна, 13)

45333000-0 Встановлення газового обладнання - 159 235,00 з ПДВ квітень

Плівка харчова 32350000-1 Частини до аудіо- та відеообладнання - 10 080,00 з ПДВ квітень

Миски з нержавіючої сталі для зважування 44610000-9 Цистерни, резервуари, контейнери та посудини високого тиску - 200,00 з ПДВ квітень проводиться протягом року

Аварійний ремонт мережі зовнішнього водопостачання будівлі Національного банку 

України в м. Дніпро, вул. Малиновського, 66
45230000-8

Будівництво трубопроводів, ліній зв'язку та електропередач, шосе, доріг, 

аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь
- 15 739,00 з ПДВ квітень

Кабель вита пара 32580000-2 Інформаційне обладнання - 3 000,00 з ПДВ квітень

Конектор 31310000-2 Мережеві кабелі - 3 000,00 з ПДВ квітень проводиться протягом року

Здійснення авторського нагляду за виконанням робіт з реконструкції будівлі 

Центрального сховища Національного банку України (приміщення приймання-

передавання цінностей з боксом інкасації) за адресою: м. Київ, вул. Пухівська, 7а

71247000-1 Нагляд за будівельними роботами - 14 158,80 з ПДВ квітень

Послуги з поточного ремонту приміщень Національного банку України з метою 

здійснення заходів безпеки до передавання в оренду Управлінню Державної 

казначейської служби України в Івано-Франківській області приміщень будівлі НБУ (м. 

Івано-Франківськ, вул. Грушевського, 32) 

71315000-9 Будівельні послуги - 72 305,00 без ПДВ квітень

закупівля розпочата згідно з 

додатком до Річного плану на 2016 

рік

Ґрунт 14210000-6 Гравій, пісок, щебінь і наповнювачі - 3 000,00 з ПДВ квітень

Капсули для монет 19520000-7 Пластмасові вироби - 720,00 з ПДВ квітень проводиться протягом року

Елементи живлення 31410000-3 Гальванічні елементи - 57 754,00 з ПДВ травень

Ключ колісний універсальний 44510000-8 Знаряддя - 2 000,00 з ПДВ травень

Послуги з тестування кандидатів за допомогою програмного забезпечення Midot 79630000-9 Кадрові послуги, крім розміщення персоналу та забезпечення персоналом - 120 000,00 з ПДВ травень

Послуги з проведення інвентаризації викидів забруднюючих речовин, обґрунтування 

обсягів викидів та отримання дозволів на викиди в атмосферне повітря стаціонарними 

джерелами викидів на об'єктах НБУ

90730000-3 Відстеження, моніторинг забруднень і відновлення - 96 000,00 з ПДВ травень

Оренда металевої ферми для банера 79340000-9 Рекламні та маркетингові послуги - 16 444,00 з ПДВ травень

Банерна конструкція, 2 лоти:

лот 1 - банерна конструкція Roll-up

лот 2 - банерна конструкція Pop-up

44210000-5 Конструкції та їх частини - 34 034,00 з ПДВ травень
1 лот - 4 701,00 грн.

2 лот - 29 333,00 грн.

Таблички інформаційні 44420000-0 Будівельні товари - 24 384,00 з ПДВ травень проводиться протягом року

Рукавиці робочі 18140000-2 Аксесуари до робочого одягу - 14 187,60 з ПДВ травень проводиться протягом року
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Послуги з набору та обробки текстів і комп'ютерної верстки Річного звіту НБУ за 2016 

рік
79550000-4 Послуги з набору та обробки текстів і комп'ютерної верстки - 94 000,00 з ПДВ травень

Послуги з усного послідовного перекладу з іноземних мов на українську та з української 

на іноземні мови та синхронного перекладу з англійської мови на українську та з 

української мови на англійську

79540000-1 Послуги з усного перекладу - 198 400,00 з ПДВ травень

Конструкційні матеріали 44110000-4 Конструкційні матеріали - 2 850,12 з ПДВ травень

Дріт пломбувальний 44310000-6 Вироби з дроту - 200,00 з ПДВ травень

Пломба свинцева 35120000-1 Системи та пристрої нагляду та охорони - 2 998,00 з ПДВ травень

Вікна металопластикові 44220000-8 Столярні вироби - 99 500,00 з ПДВ травень

Послуги по видачі сертифіката закінченого будівництвом об'єкта 75110000-0 Загальні державні послуги - 7 360,00 без ПДВ травень

Послуги палітурні 79970000-4 Видавничі послуги - 75 000,00 з ПДВ травень проводиться протягом року

Спортивний інвентар 37430000-1 Інвентар для боксу - 2 700,00 з ПДВ травень

Передпроектні роботи, у тому числі збір вихідних даних за об’єктом "Будівництво 

касового вузла в місті Львові за адресою: м. Львів, вул. Мележа"
71240000-2 Архітектурні, інженерні та планувальні послуги - 1 420 000,00 з ПДВ травень

Послуги з розпломбування/опломбування 98110000-7 Послуги підприємницьких, професійних та спеціалізованих організацій - 45 567,26 з ПДВ травень проводиться протягом року

Послуги з ремонту та технічного обслуговування електричного обладнання їдалень 50880000-7
Послуги з ремонту і технічного обслуговування готельного і ресторанного 

обладнання
- 129 500,00 з ПДВ травень проводиться протягом року

Труба мідна 44160000-9 Магістралі, трубопроводи, труби, обсадні труби, тюбінги та супутні вироби - 2 722,80 з ПДВ травень

Мішки і насадки кондитерські 39220000-0
Кухонне приладдя, товари для дому та господарства і приладдя для закладів 

громадського харчування
- 3 024,00 з ПДВ травень

Дошки кухонні торцеві обробні 39220000-0
Кухонне приладдя, товари для дому та господарства і приладдя для закладів 

громадського харчування
- 17 850,00 з ПДВ травень

Підготовка документації до охоронного договору по об’єкту за адресою:

м. Київ, вул. Інститутська, 9 літ. Б (корпус №1)
92520000-2 Послуги музеїв та послуги зі збереження історичних пам’яток і будівель - 14 047,53 з ПДВ травень

Цілодобове спостереження за установками пожежної автоматики та технічне 

обслуговування радіоблоків на об'єктах Національного банку України, 21 лот: 

лот 1 - спостереження за установками ПА та ТО радіоблоку в м. Вінниця;

лот 2 - спостереження за установками ПА та ТО радіоблоку в м. Луцьк; 

лот 3 - спостереження за установками ПА та ТО радіоблоку в м. Дніпро;

лот 4 - спостереження за установками ПА та ТО радіоблоку в м. Житомир; 

лот 5 - спостереження за установками ПА та ТО радіоблоку в м. Ужгород; 

лот 6 - спостереження за установками ПА та ТО радіоблоку в м. Запоріжжя; 

лот 7 - спостереження за установками ПА та ТО радіоблоку в

м. Івано-Франківськ; 

лот 8 - спостереження за установками ПА та ТО радіоблоку в м. Кропивницький; 

лот 9 - спостереження за установками ПА та ТО радіоблоку в м. Львів; 

лот 10 - спостереження за установками ПА та ТО радіоблоку в м. Миколаїв; 

лот 11 - спостереження за установками ПА та ТО радіоблоку в м. Одеса; 

лот 12 - спостереження за установками ПА та ТО радіоблоку в м. Полтава; 

лот 13 - спостереження за установками ПА та ТО радіоблоку в м. Рівне; 

лот 14 - спостереження за установками ПА та ТО радіоблоку в м. Суми; 

лот 15 - спостереження за установками ПА та ТО радіоблоку в м. Тернопіль; 

лот 16 - спостереження за установками ПА та ТО радіоблоку в м. Харків; 

лот 17 - спостереження за установками ПА та ТО радіоблоку в м. Херсон; 

лот 18 - спостереження за установками ПА та ТО радіоблоку в м. Хмельницький;

 лот 19 - спостереження за установками ПА та ТО радіоблоку в м. Черкаси; 

лот 20 - спостереження за установками ПА та ТО радіоблоку в м. Чернігів; 

лот 21 - спостереження за установками ПА та ТО радіоблоку в м. Чернівці

75250000-3 Послуги пожежних і рятувальних служб - 110 062,59 з ПДВ травень

лот 1 - 6 556,19 грн.

лот 2 - 4 914,67 грн.

лот 3 - 6 954,67 грн.

лот 4 - 5 479,33 грн.

лот 5 - 2 560,00 грн.

лот 6 - 4 823,11 грн.

лот 7 - 9 334,40 грн.

лот 8 - 4 914,67 грн.

лот 9 - 4 241,78 грн.

лот 10 - 4 914,67 грн.

лот 11 - 10 733,33 грн.

лот 12 - 2 568,00 грн.

лот 13 - 5 348,80 грн.

лот 14 - 4 914,67 грн.

лот 15 - 6 466,67 грн.

лот 16 - 4 914,67 грн.

лот 17 - 2 940,00 грн.

лот 18 - 4 122,67 грн.

лот 19 - 5 587,54 грн.

лот 20 - 3 692,75 грн.

лот 21 - 4 080,00 грн.

Підготовка документації до охоронного договору по об’єкту за адресою:

м. Київ, вул. Інститутська, 9 літ. К, К' (корпус №2)
92520000-2 Послуги музеїв та послуги зі збереження історичних пам’яток і будівель - 20 673,97 з ПДВ травень

Стрічка пакувальна 19730000-2 Штучні волокна - 540,00 з ПДВ травень

Одноразові маски 35110000-8 Протипожежне, рятувальне та захисне обладнання - 8 250,00 з ПДВ травень

Публікація річного звіту Корпоративного недержавного пенсійного фонду Національного 

банку України у засобах масової інформації
92400000-5 Послуги інформаційних агентств - 2 300,00 з ПДВ травень

Послуги з радіочастотного моніторингу та забезпечення електромагнітної сумісності 

радіоелектронних засобів
75120000-3 Адміністративні послуги державних установ - 11 865,60 з ПДВ травень

Проектні роботи та експертиза проекту на капітальний ремонт адмінбудівлі 

Національного банку України в Харківській області, м. Харків, пл. Театральна, 1
71000000-8 Архітектурні, будівельні, інженерні та інспекційні послуги - 70 000,00 з ПДВ травень

Консерви та пайки 15890000-3 Продукти харчування та сушені продукти різні - 5 500,00 з ПДВ травень

Фруктові та овочеві соки 15320000-7 Фруктові та овочеві соки - 4 400,00 з ПДВ травень

Масло вершкове 15530000-2 Вершкове масло - 900,00 з ПДВ травень

Шоколад 15840000-8 Какао; шоколад та цукрові кондитерські вироби - 183 460,00 з ПДВ травень проводиться протягом року

М’ясні пресерви та вироби 15130000-8 М’ясопродукти - 62 600,00 з ПДВ травень

Панірована риба та рибні консерви, риба оброблена чи законсервована 15240000-2 Рибні консерви та інші рибні страви і пресерви - 47 800,00 з ПДВ травень

Кава, чай та супутня продукція 15860000-4 Кава, чай та супутня продукція - 199 320,00 з ПДВ травень проводиться протягом року

Хлібобулочні вироби 15610000-7 Продукція борошномельно-круп'яної промисловості - 14 700,00 з ПДВ травень
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Обов’язковий технічний контроль автомобілів регіональних представництв 

Національного банку України
98110000-7 Послуги підприємницьких, професійних та спеціалізованих організацій - 9 150,00 з ПДВ травень проводиться протягом року

Обов’язковий технічний контроль транспортних засобів 98110000-7 Послуги підприємницьких, професійних та спеціалізованих організацій - 9 120,00 з ПДВ червень

Скляні перегородки 44110000-4 Конструкційні матеріали - 70 000,00 з ПДВ червень

Пін-пади до платіжних терміналів касових апаратів 30140000-2 Лічильна та обчислювальна техніка - 18 900,00 з ПДВ червень

Фарби, пластилін, пензлі 37820000-2 Приладдя для образотворчого мистецтва - 2 330,00 з ПДВ червень

Виготовлення технічного паспорту БТІ 71330000-0 Інженерні послуги різні - 1 747,88 з ПДВ червень

Утилізація вогнегасників, відпрацьованих автомобільних шин, мулу, шламу, 

промасленого ганчір'я, люмінесцентних ламп на об'єктах НБУ
90520000-8

Послуги у сфері поводження з радіоактивними, токсичними, медичними та 

небезпечними відходами
- 68 688,30 з ПДВ червень проводиться протягом року

Бланки 22820000-4 Бланки - 173 777,00 з ПДВ червень проводиться протягом року

Проведення поточного ремонту адмінбудівлі Національного банку України

по вул. Інститутській, 9 корп.1 у м. Києві
45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи - 158 880,00 з ПДВ червень

Послуги з юридичної консультації та правового інформування 79140000-7 Послуги з юридичної консультації та правового інформування - 49 200,00 без ПДВ червень
проводиться протягом

 червня-вересня

Проведення поточного ремонту адмінбудівлі Національного банку України

на Контрактовій площі, 2-б у м. Києві
45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи - 95 920,00 з ПДВ червень здійснюється двома частинами

Проведення поточного ремонту навчального центру Національного банку України по 

вул. Андріївській, 1 у м. Києві
45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи - 199 830,00 з ПДВ червень

Почеркознавча експертиза 79720000-7 Послуги з проведення розслідувань - 22 502,40 з ПДВ червень проводиться протягом року

Послуги підприємницьких, професійних та спеціалізованих організацій для засобів 

обліку енергоресурсів та індивідуального захисту
98110000-7 Послуги підприємницьких, професійних та спеціалізованих організацій - 38 297,00 з ПДВ червень проводиться протягом року

Послуги з ремонту локального устаткування збору і обробки даних 50710000-5
Послуги з ремонту і технічного обслуговування електричного і механічного 

устаткування будівель
- 2 970,80 без ПДВ червень

Поточний ремонт адмінбудівлі Національного банку України 

по вул. Коперника, 4 у м. Львові
45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи - 124 700,00 з ПДВ червень

Силовий кабель 44320000-9 Кабелі та супутня продукція - 9 158,27 з ПДВ червень

Електромонтажні роботи 45310000-3 Електромонтажні роботи - 7 197,76 з ПДВ червень

Пломбіратор 44420000-0 Будівельні товари - 2 550,00 з ПДВ червень

Фартухи пластикові одноразові 35110000-8 Протипожежне, рятувальне та захисне обладнання - 2 110,00 з ПДВ червень проводиться протягом року

Світильники та арматура освітлювальна 31520000-7 Світильники та освітлювальна арматура - 199 950,00 з ПДВ червень проводиться протягом року

Мобільні телефони, 3G модеми, обладнання стільникового зв'язку 32250000-0 Мобільні телефони - 129 500,00 з ПДВ червень проводиться протягом року

Відновлення номерних знаків автомобілів 75240000-0
Послуги із забезпечення громадської безпеки, охорони правопорядку та 

громадського порядку
- 1 800,00 з ПДВ липень

Фільтри зворотного осмосу 42910000-8 Апарати для дистилювання, фільтрування чи ректифікації - 25 914,67 з ПДВ липень

Запчастини для стільців та крісел, 2 лоти:

лот 1 - запчастини для офісних стільців та крісел;

лот 2 - запчастини для представницьких стільців та крісел

39150000-8 Меблі та приспособи різні - 158 000,00 з ПДВ липень

лот 1 - 86 000,00 грн.;

лот 2 - 72 000,00 грн.;

проводиться протягом року

Спеціальний робочий одяг 18130000-9 Спеціальний робочий одяг - 92 710,00 з ПДВ липень

Поточний ремонт адмінбудівлі Національного банку України

 по вул. Градний узвіз, 4 у м. Луцьку
45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи - 93 762,00 з ПДВ липень

Поточний ремонт адмінбудівлі Національного банку України в м. Дніпро 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи - 152 362,00 з ПДВ липень

Послуги з незалежної оцінки майна (банкомати) 98110000-7 Послуги підприємницьких, професійних та спеціалізованих організацій - 20 000,00 з ПДВ липень

Послуги з проведення технічної інвентаризації та виготовлення технічних паспортів на 

об’єкти нерухомого майна Національного банку України
71330000-0 Інженерні послуги різні - 107 433,00 з ПДВ липень проводиться протягом року

Ганчірки для прибирання 39520000-3 Готові текстильні вироби - 29 436,00 з ПДВ липень

Здійснення авторського нагляду за виконанням робіт з капітального ремонту фундаменту 

адміністративного будинку № 1 Національного банку України 

по вул. Інститутській, 9 у м. Києві

71247000-1 Нагляд за будівельними роботами - 118 087,20 з ПДВ липень

Пластикова ємність двошарова 44610000-9 Цистерни, резервуари, контейнери та посудини високого тиску - 6 500,00 з ПДВ липень

Мішки інкасаторські брезентові 18930000-7 Мішки та пакети - 130 909,00 з ПДВ липень

Пристрої безперебійного живлення 31430000-9 Електричні акумулятори - 81 300,00 з ПДВ липень

Проведення експертизи кошторисної документації на поточний ремонт Центрального 

сховища Національного банку України м. Київ, вул. Пухівська, 7а
71210000-3 Консультаційні послуги у сфері архітектури - 2 728,45 з ПДВ липень

Послуги з проведення поточного ремонту адмінбудівлі Національного банку України в м. 

Херсон, вул. Перекопська, 5
45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи - 46 482,00 з ПДВ липень

Засоби для очищення велюру та шкіри салону автомобіля 39830000-9 Продукція для чищення - 1 352,00 з ПДВ липень

Серветки технічні автомобільні 19210000-1 Натуральні тканини - 910,00 з ПДВ липень

Послуги з контролю за якістю стічних вод (м. Харків) 90710000-7 Екологічний менеджмент - 17 040,00 з ПДВ липень

Шпагат 39540000-9 Вироби різні з канату, мотузки, шпагату та сітки - 2 990,00 з ПДВ липень проводиться протягом року

Блок віконний (м. Суми) 44220000-8 Столярні вироби - 55 402,00 з ПДВ липень

Послуги з розробки бренд-буку та шаблонів PowerPoint, Word, Excel 79930000-2 Професійні дизайнерські послуги - 142 107,00 з ПДВ липень
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Термінал та комплектуючі до нього (м. Дніпро) 32440000-9 Телеметричне та термінальне обладнання - 2 989,20 з ПДВ липень

Демонтаж та монтаж кондиціонера в приміщенні каси перерахунку 98110000-7 Послуги підприємницьких, професійних та спеціалізованих організацій - 2 260,00 з ПДВ липень

Послуги з ремонтно-налагоджувальних робіт кондиціонера 98110000-7 Послуги підприємницьких, професійних та спеціалізованих організацій - 4 552,00 з ПДВ липень проводиться протягом року

Підготовка документації до охоронного договору по об’єкту за адресою: м. Київ, вул. 

Івана Франка, 5 літ. А
92520000-2 Послуги музеїв та послуги зі збереження історичних пам’яток і будівель - 14 870,92 з ПДВ липень

Подарункові сертифікати 18530000-3 Подарунки та нагороди - 2 900,00 з ПДВ серпень

Послуги з оцінки об’єктів набутого та власного майна 79310000-0 Послуги з проведення ринкових досліджень - 37 296,00 з ПДВ серпень

проводиться протягом року; 

всі складові закупівлі проводяться 

за рахунок економії по проведених 

закупівлях по даному коду

Послуги з проведення поточного ремонту будівель Національного банку України у м. 

Києві, 2 лоти:

лот 1 – послуги з проведення поточного ремонту адмінбудівлі 

Національного банку України корпус 63/1 по вул. Пухівській, 7 у м. Києві; 

лот 2 – послуги з проведення поточного ремонту виробничої бази 

Національного банку України корпус 63/2 по вул. Пухівській, 7 у м. Києві

45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи - 43 028,00 з ПДВ серпень
лот 1 – 26 751,00 грн.; 

лот 2 – 16 277,00 грн.

Послуги з проведення робіт щодо унеможливлення доступу на об’єкт нерухомого майна, 

розташованого за адресою: м. Харків, вул. Хмельницького, 14/16
45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи - 16 231,00 з ПДВ серпень

Послуги з приведення об’єкта нерухомого майна, розташованого за адресою:

м. Харків, вул. Клочківська, 3, в належний санітарно технічний стан
45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи - 188 335,00 з ПДВ серпень

Бачки для сміття 19520000-7 Пластмасові вироби - 4 800,00 з ПДВ серпень

Клеї різні 24910000-6 Клеї - 36 276,90 з ПДВ серпень проводиться протягом року

Охолоджувальні рідини (антифриз) 24960000-1 Хімічна продукція різна - 29 850,00 з ПДВ серпень

Послуги щодо надання доступу до баз даних для підбору персоналу 79310000-0 Послуги з проведення ринкових досліджень - 60 000,00 з ПДВ серпень проводиться протягом року

Прибори кухонні (ложка гарнірна, сито, терки, лопатки) 39310000-8 Обладнання для закладів громадського харчування - 7 985,00 з ПДВ серпень

Поточний ремонт адмінбудівлі Національного банку України 

по вул. Театральній, 1 у м. Харкові
45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи - 177 648,00 з ПДВ серпень

Поточний ремонт гаражу Національного банку України 

по вул. Клочківській, 343-Г у м. Харкові
45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи - 152 911,00 з ПДВ серпень

Мило 33710000-0 Парфуми, засоби гігієни та презервативи - 54 215,00 з ПДВ серпень

Засоби дезінфікуючі 33630000-5
Лікарські засоби для лікування дерматологічних захворювань та захворювань 

опорно-рухового апарату
- 28 480,00 з ПДВ серпень проводиться протягом року

Сіль таблетована 14430000-4 Випарена сіль і чистий хлорид натрію - 1 368,00 з ПДВ серпень

Друкована продукція з елементами захисту 22450000-9 Друкована продукція з елементами захисту - 133 000,00 з ПДВ серпень

Послуги з відновлення вимощення будівлі лікувально-оздоровчого комплексу 

Національного банку України по вул. Інститутській, 9 корп. 1 у м. Києві
45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи - 68 537,00 з ПДВ серпень

Ремонт трубопроводу в адмінбудівлі Національного банку України за адресою:

м. Харків, пл. Театральна, 1
45230000-8

Будівництво трубопроводів, ліній зв’язку та електропередач, шосе, доріг, 

аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь
- 38 534,00 з ПДВ серпень проводиться протягом року

Паси гумові 19510000-4 Гумові вироби - 218,88 з ПДВ серпень

Оренда побутового приміщення для здійснення охорони

 (м. Київ, вул. Лабораторна, 6)
98110000-7 Послуги підприємницьких, професійних та спеціалізованих організацій - 19 700,00 з ПДВ серпень

Термобіндер для переплетення 42990000-2 Машини спеціального призначення різні - 58 573,50 з ПДВ серпень

Оренда побутового приміщення для здійснення охорони та оренда біотуалету

(з обслуговуванням) в м. Київ, 2 лоти:

лот 1 - оренда побутового приміщення для здійснення охорони;

лот 2 - оренда біотуалету (з обслуговуванням)

98110000-7 Послуги підприємницьких, професійних та спеціалізованих організацій - 5 300,00 з ПДВ серпень

лот 1 - 0,00 грн.;

лот 2 - 5 300,00 грн.

Сума лоту 1 виключається у зв’язку 

з необхідністю повторного 

проведення закупівлі

Оренда побутового приміщення для здійснення охорони та оренда біотуалету

(з обслуговуванням) в м. Харків, 2 лоти:

лот 1 - оренда побутового приміщення для здійснення охорони;

лот 2 - оренда біотуалету (з обслуговуванням)

98110000-7 Послуги підприємницьких, професійних та спеціалізованих організацій - 21 000,00 з ПДВ серпень
лот 1 - 16 500,00 грн.;

лот 2 - 4 500,00 грн.

Рукав пожежний для об'єктів Національного банку України 44480000-8 Протипожежне обладнання різне - 13 422,00 з ПДВ серпень

Послуги з навчання правилам поводження з вогнепальною зброєю, її матеріальною 

частиною та застосування
80620000-6 

Навчання поводження з вогнепальною зброєю та боєприпасами в тому числі з 

використанням методу моделювання
- 2 500,00 з ПДВ серпень

Послуги пов’язані з моделюванням та автоматизацією процесів в Національному банку 

України
79990000-0 Різні послуги, пов’язані з діловою сферою - 59 292,00 без ПДВ серпень

Доступ до веб-порталу «YOUCONTROL» 72310000-1 Послуги з обробки даних - 49 700,00 без ПДВ серпень

Послуги з аварійного відновлення асфальтобетонного покриття проїзду до  будівлі 

Національного банку України по вул Борисоглібська, 5-В
45230000-8

Будівництво трубопроводів, ліній зв’язку та електропередач, шосе, доріг, 

аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь
- 8 904,00 з ПДВ серпень

Витратні матеріали та запасні частини до копіювально-розмножувальних апаратів 30120000-6 Фотокопіювальне та поліграфічне обладнання для офсетного друку - 149 679,08 з ПДВ серпень

Послуги з приведення об’єкта нерухомого майна, розташованого за адресою:

м. Харків, вул. Різдвяна, 6, в належний санітарно-технічний стан
45340000-2 Зведення огорож, монтаж поручнів і захисних засобів - 34 286,00 з ПДВ серпень
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Експертиза кошторисної документації на поточний ремонт покрівлі адмінбудівлі 

Національного банку україни на Контрактовій площі, 2-а, 2-б у м. Києві
71210000-3 Консультаційні послуги у сфері архітектури - 1 824,00 з ПДВ серпень

Шкірозамінник 19140000-9 Шкіра зі шкур інших тварин, комбінована шкіра та інші види шкіри - 669,00 з ПДВ серпень

Канцелярське приладдя 39260000-2 Секційні лотки та канцелярське приладдя - 1 125,00 з ПДВ серпень

Ремонт кондиціонера (м. Херсон) 98110000-7 Послуги підприємницьких, професійних та спеціалізованих організацій - 770,00 з ПДВ серпень

Послуги з виготовлення документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки 

по вул. З. Космодем’янської, 14-А у м. Чернівці

71330000-0 Інженерні послуги різні - 43 000,00 з ПДВ вересень

Ворота секційні 44210000-5 Конструкції та їх частини - 76 000,00 з ПДВ вересень

Перевірка димових вентиляційних каналів (м. Миколаїв) 90740000-6 Послуги з відстеження, моніторингу забруднювачів і відновлення - 244,99 з ПДВ вересень

Послуги з ремонту кабельної лінії до аварійної сигналізації котельні ( м. Луцьк) 45310000-3 Електромонтажні роботи - 14 930,00 з ПДВ вересень

Лічильник газовий (м. Луцьк) 38550000-5 Лічильники - 53 487,00 з ПДВ вересень

Привод воріт 42140000-2 Зубчасті колеса, зубчасті передачі та приводні елементи - 23 055,65 з ПДВ вересень

Послуги з перевезення дітей 60140000-1 Нерегулярні пасажирські перевезення - 50 000,00 з ПДВ вересень проводиться протягом року

Послуги з заміни покрівлі з очерету павільйону корпусу 2  адмінбудівлі Національного 

банку України по вул. Інститутській, 9 у м. Києві
45260000-7 Покрівельні роботи та інші спеціалізовані будівельні роботи - 199 999,00 з ПДВ вересень

Медикаменти, сумки та аптечки медичні, 2 лоти:

лот 1 - медикаменти;

лот 2 - сумки та аптечки медичні

33190000-8 Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні - 78 093,00 з ПДВ вересень
1 лот - 24 485,00 грн.

2 лот - 53 608,00 грн.

Мастила моторні для транспортних засобів 09210000-4 Мастильні засоби - 21 500,00 з ПДВ вересень

Рукавиці гумові 18140000-2 Аксесуари до робочого одягу - 13 000,00 з ПДВ вересень

Приладдя для пилососів 39710000-2 Електричні побутові прилади - 56 664,23 з ПДВ вересень

Навчання з питань охорони та безпеки праці, тощо 80210000-9 Послуги у сфері середньої технічної та професійної освіти - 143 659,24 з ПДВ вересень проводиться протягом року

Кабель, провід ізольований 31310000-2 Мережеві кабелі - 71 000,00 з ПДВ вересень проводиться протягом року

Лічильники електричної енергії 38410000-2 Лічильні прилади - 7 097,19 з ПДВ вересень

Послуги з виготовлення документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки по вул. С. Петлюри, 10 у м. Рівному
71330000-0 Інженерні послуги різні - 11 000,00 з ПДВ вересень

Послуги з приведення об’єкта нерухомого майна, розташованого за адресою:

 м. Київ, вул. Лабораторна, 6, в належний санітарно-технічний стан
45340000-2 Зведення огорож, монтаж поручнів і захисних засобів - 103 447,00 з ПДВ вересень

Рушники санітарно-гігієнічного призначення паперові 39510000-0 Вироби домашнього текстилю - 173 000,00 з ПДВ вересень

Нитки 19440000-2 Синтетичні нитки та пряжа - 2 990,00 з ПДВ вересень

Грузок балансувальний до коліс автомобіля 34320000-6 Механічні запасні частини, крім двигунів і частин двигунів - 7 125,00 з ПДВ вересень

Оформлення дозвільної документації на експлуатацію автовишки  ТКА -28 з 

проведенням експертного обстеження
98110000-7 Послуги підприємницьких, професійних та спеціалізованих організацій - 7 000,00 з ПДВ вересень

Шампунь для безконтактної мийки автомобілів 39830000-9 Продукція для чищення - 8 000,00 з ПДВ вересень

Послуги з поточного ремонту будівлі Національного банку України по 

вул. Грушевського, 32 у м. Івано-Франківську
45260000-7 Покрівельні роботи та інші спеціалізовані будівельні роботи - 118 906,00 з ПДВ вересень

Послуги з налагоджування модемного зв’язку (з розробкою документації) у вузлах 

комерційного обліку природного газу
51110000-6 Послуги зі встановлення електричного обладнання - 193 000,00 з ПДВ вересень проводиться протягом року

Коригування проектної документації на переоснащення діючих та встановлення 

додаткових засобів автоматичної пожежної сигналізації, оповіщення про пожежу в 

адміністративній будівлі Національного банку України у Львівській області 

(м. Львів, вул. Коперника, 4)

71320000-7 Послуги з інженерного проектування - 9 851,58 з ПДВ грудень

Консультаційні послуги, пов’язані з інвентаризацією майна 79990000-0 Різні послуги, пов’язані з діловою сферою - 9 093,17 без ПДВ вересень

Колеса для візка 34910000-9
Гужові чи ручні вози, інші транспортні засоби з немеханічним приводом, багажні 

вози та різні запасні частини
- 1 848,00 з ПДВ вересень

Каналізаційні люки 44420000-0 Будівельні товари - 1 520,00 з ПДВ вересень

Сітка москітна 39520000-3 Готові текстильні вироби - 4 982,00 з ПДВ вересень

Стяжка кабельна 44320000-9 Кабелі та супутня продукція - 1 683,06 без ПДВ вересень

Магній хлорид 24950000-8 Спеціалізована хімічна продукція - 2 898,00 з ПДВ вересень

Ізопропиловий спирт (Ізопропанол) 24320000-3 Основні органічні хімічні речовини - 2 997,72 з ПДВ вересень

Послуги з обробки даних (вибірки) щодо ринку оплати праці 79330000-6 Статистичні послуги - 180 000,00 з ПДВ вересень

Калькулятори 30140000-2 Лічильна та обчислювальна техніка - 2 984,06 з ПДВ вересень

Ущільнювач і утеплювач для вікон 44420000-0 Будівельні товари - 67 169,00 з ПДВ жовтень

Технічне обслуговування газового господарства 98110000-7 Послуги підприємницьких, професійних та спеціалізованих організацій - 612,74 з ПДВ жовтень

Сертифікат прийняття в експлуатацію об’єкта "Технічне переоснащення частини 

адмінбудівлі Національного банку України в осях Е-И/11-13 по просп. Науки, 7 (корпус 

1) у м. Києві (заміна пасажирського ліфта)"

75110000-0 Загальні державні послуги - 7 746,40 без ПДВ жовтень

Погодження робочого проекту для кабельної каналізації електрозв’язку по об’єкту "Нове 

будівництво основного центру оброблення даних Національного банку України (м. Київ, 

вул. Пухівська, 7)"

71330000-0 Інженерні послуги різні - 2 075,52 з ПДВ жовтень

Побутове приміщення (пост охорони) 44210000-5 Конструкції та їх частини - 35 000,00 з ПДВ жовтень

Брудозахисне покриття 39530000-6 Килимові покриття, килимки та килими - 95 317,00 з ПДВ жовтень
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Насоси (повітряні, для рідин), компресори 42120000-6 Насоси та компресори - 15 000,00 з ПДВ жовтень

Послуги евакуатора 98110000-7 Послуги підприємницьких, професійних та спеціалізованих організацій - 1 350,00 з ПДВ жовтень проводиться протягом року

Хімчистка салону автомобіля 98110000-7 Послуги підприємницьких, професійних та спеціалізованих організацій - 4 000,00 з ПДВ жовтень

Підвищення кваліфікації з питань вивчення SAP 80570000-0 Послуги з професійної підготовки у сфері підвищення кваліфікації - 150 000,00 з ПДВ жовтень

Підвищення кваліфікації з питань адміністрування програмно-технічних комплексів СЕП 80570000-0 Послуги з професійної підготовки у сфері підвищення кваліфікації - 6 500,00 з ПДВ жовтень

Підвищення кваліфікації з питань програмного забезпечення MicroStrategy 80570000-0 Послуги з професійної підготовки у сфері підвищення кваліфікації - 32 000,00 з ПДВ жовтень

Мішки для пилососів 39550000-2 Вироби з нетканих матеріалів - 56 700,00 з ПДВ жовтень

Ручний інструмент 44510000-8 Знаряддя - 24 530,00 з ПДВ жовтень

Мультіметр універсальний 38340000-0 Прилади для вимірювання величин - 1 100,00 з ПДВ жовтень

Надання практичних рекомендацій з питань складання заявочних матеріалів на 

реєстрацію знака для товарів і послуг
79990000-0 Різні послуги, пов’язані з діловою сферою - 2 764,80 з ПДВ жовтень

Банерна конструкція 44210000-5 Конструкції та їх частини - 40 288,25 з ПДВ жовтень

Здійснення авторського нагляду за об’єктом «Реконструкція в частині приміщень будівлі 

Національного банку України для облаштування серверного приміщення за адресою: м. 

Київ, просп. Науки, 7»

71520000-9 Послуги з нагляду за виконанням будівельних робіт - 6 156,00 з ПДВ жовтень

Влаштування отвору в стіні 45230000-8
Будівництво трубопроводів, ліній зв'язку та електропередач, шосе, доріг, 

аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь
- 2 880,00 з ПДВ жовтень

Обкладинки картонні 37820000-2 Приладдя для образотворчого мистецтва - 12 574,43 з ПДВ жовтень

Книги друковані 22110000-4 Друковані книги - 50 000,00 без ПДВ жовтень проводиться протягом року

Інтернет-книжки та електронні книжки 22120000-7 Видання - 50 000,00 з ПДВ жовтень проводиться протягом року

Ремінь привідний для шлагбаума 19510000-4 Гумові вироби - 502,92 з ПДВ жовтень

Перевірка димових вентиляційних каналів (м. Харків) 90740000-6 Послуги з відстеження, моніторингу забруднювачів і відновлення - 4 040,00 з ПДВ жовтень

Сода кальцинована 24310000-0 Основні неорганічні хімічні речовини - 644,16 з ПДВ жовтень

Послуги фельд’єгерського зв’язку 64120000-0 Кур’єрські послуги - 110 000,00 з ПДВ листопад

Дозвіл (ліцензія) на використання Системи «YOUCONTROL» 72310000-1 Послуги з обробки даних 123 800,00 без ПДВ листопад

Спеціальне рабоче взуття 18830000-6 Захисне взуття 114 851,99 з ПДВ листопад

Контрольний відстріл відомчої вогнепальної зброї (гільзотека) 75240000-0
Послуги із забезпечення громадської безпеки, охорони правопорядку та 

громадського порядку
4 421,00 з ПДВ листопад

Гідравлічне підйомне обладнання 42410000-3 Підіймально-транспортувальне обладнання 42 600,00 з ПДВ листопад

Рамки для фотографій 39290000-1 Фурнітура різна 2 998,80 без ПДВ листопад

Інструменти для обслуговування КАСБ 44510000-8 Знаряддя 2 306,46 з ПДВ листопад

Повторна експертиза кошторисної документації поточного ремонту адмінбудівель 

Національного банку України на Контрактовій площі, 2-а, 2-б у м. Києві
71210000-3 Консультаційні послуги у сфері архітектури 1 276,80 з ПДВ листопад

Виготовлення технічного паспорту по об’єкту «Реконструкція будівлі Центрального 

сховища Національного банку України (приміщення для приймання-передавання 

цінностей з боксом інкасації) за адресою: м. Київ, вул. Пухівська, 7-А»

71330000-0 Інженерні послуги різні 14 967,00 без ПДВ листопад

Послуги з ліцензування Apple Developer 48210000-3 Пакети мережевого програмного забезпечення — 11 123,00 без ПДВ листопад

Послуги з обслуговування пасажирів, що прямують через Державний міжнародний 

аеропорт “Бориспіль” авіаційними рейсами
63730000-5 Послуги з обслуговування повітряного транспорту - 74 400,00 з ПДВ листопад

Здійснення авторського нагляду за будівництвом об’єкту «Технічне переоснащення 

системи електроживлення серверної в адміністративній будівлі Національного банку 

України у Львівській області (м. Львів, вул. Коперника, 4)

71520000-9 Послуги з нагляду за виконанням будівельних робіт - 2 982,00 з ПДВ листопад

Подарункові набори 18530000-3 Подарунки та нагороди - 196 050,36 з ПДВ листопад

Послуги з технічного обслуговування та ремонту системи охоронно - тривожної 

сигналізації спецвагонів
50220000-3

Послуги з ремонту, технічного обслуговування залізничного транспорту і 

пов’язаного обладнання та супутні послуги
- 71 555,00 з ПДВ листопад

Таблички фасадні та кабінетні 44420000-0 Будівельні товари - 95 813,91 з ПДВ листопад

Доводчики, замки, ручки, циліндри замків, 2 лоти:

лот 1 - доводчики;

лот 2 - замки, ручки, циліндри замків 

44520000-1 Замки, ключі та петлі - 193 601,00 з ПДВ листопад
лот 1 - 111 316,00 грн.

лот 2 - 82 285,00 грн.

Міні мийка високого тиску для автомобілів 42920000-1 Машини для миття пляшок, пакування, зважування та розпилювання - 75 410,00 з ПДВ листопад

Вироби з деревини профільовані 03410000-7 Деревина - 4 830,72 з ПДВ листопад проводиться протягом року

Щебінь 14210000-6 Гравій, пісок, щебінь і наповнювачі - 3 000,00 з ПДВ листопад проводиться протягом року
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Пісок 14210000-6 Гравій, пісок, щебінь і наповнювачі - 4 554,00 з ПДВ листопад проводиться протягом року

Полотно наждачне 14520000-2
Коштовне та напівкоштовне каміння, пемза, наждак, природні абразиви, інші 

мінерали та благородні метали
- 21 658,80 з ПДВ листопад проводиться протягом року

Мішок для будівельного сміття 19640000-4 Поліетиленові мішки та пакети для сміття - 3 000,00 з ПДВ листопад проводиться протягом року

Барвники та пігменти 24210000-9 Оксиди, пероксиди та гідроксиди - 34 772,00 з ПДВ листопад проводиться протягом року

Клеї будівельні 24910000-6 Клеї - 3 000,00 з ПДВ листопад проводиться протягом року

Ґрунтовки, розчинники 24950000-8 Спеціалізована хімічна продукція - 3 000,00 з ПДВ листопад проводиться протягом року

Ковролін штучні килимові покриття 39530000-6 Килимові покриття, килимки та килими - 9 003,51 з ПДВ листопад проводиться протягом року

Крани, вентилі, клапани та подібні пристрої 42130000-9 Арматура трубопровідна: крани, вентилі, клапани та подібні пристрої - 90 000,00 з ПДВ листопад проводиться протягом року

Мінеральні плити та вата 44110000-4 Конструкційні матеріали - 3 000,00 з ПДВ листопад

Суміші сухі будівельні 44110000-4 Конструкційні матеріали - 8 000,00 з ПДВ листопад проводиться протягом року

Плитка тротуарна, бордюр, жолоб, плити, балки, блоки 44110000-4 Конструкційні матеріали - 9 700,00 з ПДВ листопад проводиться протягом року

Перегородки пластмасові, лінолеум 44110000-4 Конструкційні матеріали - 15 000,00 з ПДВ листопад проводиться протягом року

Плитка та плити керамічні 44110000-4 Конструкційні матеріали - 6 000,00 з ПДВ листопад проводиться протягом року

Ролети захисні 44110000-4 Конструкційні матеріали - 75 000,00 з ПДВ листопад

Цегла 44110000-4 Конструкційні матеріали - 3 000,00 з ПДВ листопад проводиться протягом року

Цемент 44110000-4 Конструкційні матеріали - 3 000,00 з ПДВ листопад проводиться протягом року

Стрічки самоклеючі малярні, папір малярний, стрічки для господарських витрат 44170000-2 Плити, листи, стрічки та фольга, пов'язані з конструкційними матеріалами - 5 947,68 з ПДВ листопад проводиться протягом року

Плівка поліетиленова 44170000-2 Плити, листи, стрічки та фольга, пов'язані з конструкційними матеріалами - 3 000,00 з ПДВ листопад проводиться протягом року

Гіпсокартоні листи 44170000-2 Плити, листи, стрічки та фольга, пов'язані з конструкційними матеріалами - 3 000,00 з ПДВ листопад проводиться протягом року

Фанера, ДВП, ДСП, ОСБ, ламінат 44190000-8 Конструкційні матеріали різні - 3 000,00 з ПДВ листопад проводиться протягом року

Двері, вікна, рами, пороги дерев`яні 44220000-8 Столярні вироби - 2 500,00 з ПДВ листопад проводиться протягом року

Двері, вікна, рами до них і пороги до дверей металеві 44330000-2 Будівельні прути, стрижні, дроти та профілі - 32 650,00 з ПДВ листопад проводиться протягом року

Профілі металеві, профілі для гіпсокартону, кутики перфоровані 44330000-2 Будівельні прути, стрижні, дроти та профілі - 3 000,00 з ПДВ листопад проводиться протягом року

Свердла, бури, лопатки викруток, насадки 44510000-8 Знаряддя - 3 000,00 з ПДВ листопад проводиться протягом року

Шпателі, ручки до валиків, пензлі 44510000-8 Знаряддя - 6 000,00 з ПДВ листопад проводиться протягом року

Замки, завіси та ручки 44520000-1 Замки, ключі та петлі - 6 000,00 з ПДВ листопад проводиться протягом року

Шурупи, гвинти самонарізні, дюбелі 44530000-4 Кріпильні деталі - 25 700,08 з ПДВ листопад проводиться протягом року

Фарба, емаль, лаки, ґрунтовки 44810000-1 Фарби - 176 575,00 з ПДВ листопад проводиться протягом року

Гідроізоляція 44830000-7 Мастики, шпаклівки, замазки та розчинники - 6 000,00 з ПДВ листопад

Гіпс будівельний 44920000-5 Вапняк, гіпс і крейда - 3 000,00 з ПДВ листопад проводиться протягом року

Ремонт волоконнооптичних кабелів на волоконнооптичних лініях зв'язку 50340000-0
Послуги з ремонту і технічного обслуговування аудіовізуального та оптичного 

обладнання
- 80 000,00 з ПДВ листопад

Послуги з повірки вагів 50430000-8 Послуги з ремонтування і технічного обслуговування високоточного обладнання - 8 436,00 з ПДВ листопад

Сервісне обслуговування та ремонт обладнання мобільного зв`язку 51330000-4 Послуги зі встановлення радіотелефонної апаратури - 15 000,00 з ПДВ листопад проводиться протягом року

Утилізація комп`ютерного обладнання 90510000-5 Утилізація сміття та поводження зі сміттям - 65 000,00 з ПДВ листопад

Послуги з екскурсійного обслуговування, послуги театрів та музеїв 92500000-6 Послуги бібліотек, архівів, музеїв та інших закладів культури - 13 500,00 з ПДВ листопад проводиться протягом року

Послуги з ремонту і технічного обслуговування проектора 50340000-0
Послуги з ремонту і технічного обслуговування аудіовізуального та оптичного 

обладнання
- 10 000,00 з ПДВ листопад

Полички спеціальні 39150000-8 Меблі та приспособи різні - 2 999,00 з ПДВ листопад

Послуги дезінсекції, дератизації 90920000-2 Послуги із санітарно-гігієнічної обробки приміщень - 56 000,00 з ПДВ листопад проводиться протягом року

Засоби інсектицидні 24450000-3 Агрохімічна продукція - 2 990,00 з ПДВ листопад

Лакофарбова продукція 44820000-4 Лаки - 60 000,00 з ПДВ листопад проводиться протягом року

 Пакет для пакування монет та дорогоцінних металів 18930000-7 Мішки та пакети - 237,00 з ПДВ листопад

 Олія оливкова нерафінована для приймання дорогоцінних металів 15410000-5 Сирі олії та тваринні і рослинні жири - 1 950,00 з ПДВ листопад

 Повірка, калібрування засобів вимірювальної техніки та іншого обладнання для 

приймання дорогоцінних металів
 50430000-8 Послуги з ремонтування і технічного обслуговування високоточного обладнання - 23 083,00 з ПДВ листопад

Вимірювання рівня потужності гамма-випромінювання, визначення радіаційної ситуації 

та підготовка протирадіаційних заходів
 90730000-3  Відстеження, моніторинг забруднень і відновлення - 1 632,00 з ПДВ листопад

Радіочастотний моніторинг та забезпечення електромагнітної сумісності 

радіоелектронних засобів, що перебувають в експлуатації підрозділів відомчої охорони та 

інкасації Національного банку України

75120000-3 Адміністративні послуги державних установ - 12 096,00 з ПДВ листопад

Очищувач лобового скла автомобіля 39830000-9 Продукція для чищення - 18 837,00 з ПДВ листопад

Канцелярське приладдя 39260000-2 Секційні лотки та канцелярське приладдя - 68 680,00 з ПДВ листопад

Коригування проектної документації на технічне переоснащення систем пожежної 

сигналізації, оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей в адміністративній 

будівлі Національного банку України 

(м. Київ, вул. Інститутська, 12) та проведення в державній експертній організації 

експертизи проекту з отриманням позитивного звіту

71320000-7 Послуги з інженерного проектування - 6 800,00 з ПДВ листопад

Послуги з технічного діагностування спецвагона 50220000-3
Послуги з ремонту, технічного обслуговування залізничного транспорту і 

пов’язаного обладнання та супутні послуги
- 7 500,00 з ПДВ листопад
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Ножі, пластини, круги різальні, ножиці 39240000-6 Різальні інструменти - 417,54 з ПДВ листопад проводиться протягом року

Послуги з технічного обслуговування газовикористовуючого обладнання 50710000-5 
Послуги з ремонту і технічного обслуговування електричного і механічного 

устаткування будівель
- 15 600,00 з ПДВ листопад

Послуги з експлуатації складових газорозподільної системи 50720000-8 Послуги з ремонту і технічного обслуговування систем центрального опалення - 28 043,65 з ПДВ листопад проводиться протягом року

Костюм робочий (жіночий) 18130000-9 Спеціальний робочий одяг - 26 095,50 з ПДВ грудень

Електричні побутові товари 39710000-2 Електричні побутові прилади - 93 665,90 з ПДВ грудень

Митні послуги 66130000-0 Брокерські послуги та пов'язані послуги на ринках цінних паперів і товарів - 10 000,00 з ПДВ грудень

Послуги інформаційних агентств на 2018 рік, 2 лоти:

лот 1 - Cbonds-Premium (16-20 ліцензій)

лот 2 - Інтерфакс (Деловые новости/Экономика доступ через терминал, Финансы)

79980000-7 Послуги з передплати друкованих видань - 97 168,00 з ПДВ грудень
лот 1 - 48 000,00 грн.

лот 2 - 49 168,00 грн.

Послуги з ремонту і технічного обслуговування електричного і механічного устаткування 

будівель
50710000-5

Послуги з ремонту і технічного обслуговування електричного і механічного 

устаткування будівель
- 1 500,00 з ПДВ грудень

Ремонт спектрометра енергій рентгенівського випромінювання 50430000-8 Послуги з ремонтування і технічного обслуговування високоточного обладнання - 2 007,00 з ПДВ грудень

Послуги з виготовлення документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки по вул. Різдвяній, буд. 6 у м. Харкові
71350000-6 Науково-технічні послуги в галузі інженерії 21 160,00 з ПДВ грудень

Телевізійне й аудіовізуальне обладнання, 3 лоти:

лот 1 - кабелі та конвертори

лот 2 - лампа для проектора

лот 3 - презентори

32320000-2 Телевізійне й аудіовізуальне обладнання - 18 841,47 з ПДВ грудень

лот 1 - 6 476,47 грн.

лот 2 - 5 276,67 грн.

лот 3 - 7 088,33 грн.

Брошури 22150000-6 Брошури - 2 996,00 з ПДВ грудень

Виготовлення технічної документації на землю та обмінного електронного файлу 71330000-0 Інженерні послуги різні - 9 000,00 без ПДВ грудень

Послуги з опитування домогосподарств щодо інфляційних і девальваційних очікувань 79320000-3 Послуги з опитування громадської думки - 130 000,00 з ПДВ грудень

Сертифікат прийняття в експлуатацію об’єкта «Реконструкція будівлі Центрального 

сховища Національного банку України (приміщення для приймання-передавання 

цінностей з боксом інкасації) за адресою: м. Київ, вул. Пухівська, 7-А»

71330000-0 Інженерні послуги різні 12 000,00 з ПДВ грудень

Ремонт ваг 50430000-8 Послуги з ремонтування і технічного обслуговування високоточного обладнання - 612,00 з ПДВ грудень

Комплектації до воріт - редуктор 42140000-2 Зубчасті колеса, зубчасті передачі та приводні елементи - 990,00 з ПДВ грудень

Обладнання охоронно-тривожної сигналізації 31620000-8 Прилади звукової та візуальної сигналізації - 107 591,20 з ПДВ грудень

Централізоване водопостачання (м.Кропивницький) 41110000-3 Питна вода - 6 475,00 з ПДВ грудень

Прапори 35820000-8 Допоміжне екіпірування - 2 900,00 з ПДВ грудень

Приладдя одноразового використання для закладів громадського харчування 39220000-0
Кухонне приладдя, товари для дому та господарства і приладдя для закладів 

громадського харчування
- 2 996,34 з ПДВ грудень

Ялинкові прикраси 39290000-1 Фурнітура різна - 2 977,32 з ПДВ грудень

Зубочистки 33710000-0 Зубочистки - 2 891,10 з ПДВ грудень

Прозорі килимки для захисту паркетної підлоги від пошкодження (під крісло на колесах) 39530000-6 Килимові покриття, килимки та килими 50 331,50 з ПДВ грудень

Посуд для їдалень та буфетів 39220000-0
Кухонне приладдя, товари для дому та господарства і приладдя для закладів 

громадського харчування
149 061,00 з ПДВ грудень

Акумулятори до радіостанцій 31440000-2 Акумуляторні батареї - 115 372,40 з ПДВ грудень

Книги друковані, 2 лоти:

лот 1 - книги друковані України

лот 2 - книги друковані іноземні

22110000-4 Друковані книги - 22 735,00 з ПДВ грудень
лот 1 - 1 700,00 грн.

лот 2 - 21 035,00 грн.

Поточний ремонт складових частин системи технологічного відеоконтролю за 

операціями з готівкою
50340000-0

Послуги з ремонту і технічного обслуговування аудіовізуального та оптичного 

обладнання
- 12 520,02 з ПДВ грудень

Поліцейські послуги (послуги дозвільної системи) 75240000-0
Послуги із забезпечення громадської безпеки, охорони правопорядку та 

громадського порядку
- 69,00 без ПДВ грудень

Пульти 31680000-6 Електричне приладдя та супутні товари до електричного обладнання - 2 997,60 з ПДВ грудень

Послуги з повірки метрологічного обладнання, метрологічної атестації контрольно-

вимірювальної апаратури, приладів проведення експертизи
50430000-8 Послуги з ремонтування і технічного обслуговування високоточного обладнання - 7 454,11 з ПДВ грудень

Навчання поводження з вогнепальною зброєю та боєприпасами, в тому числі з 

використанням методу моделювання
80620000-6

Навчання поводження з вогнепальною зброєю та боєприпасами, в тому числі з 

використанням методу моделювання
- 294,00 з ПДВ грудень

Запчастини до велосипедів 34430000-0 Велосипеди - 2 219,00 з ПДВ грудень

Технічне обслуговування дверей сховищ 50710000-5 
Послуги з ремонту і технічного обслуговування електричного і механічного 

устаткування будівель
- 6 400,00 без ПДВ грудень

Витратні матеріали для оргтехніки 30120000-6 Фотокопіювальне та поліграфічне обладнання для офсетного друку - 1 302,00 з ПДВ грудень
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Послуги з ремонту системи технологічного відеоконтролю 50340000-0
Послуги з ремонту і технічного обслуговування аудіовізуального та оптичного 

обладнання
- 38 397,00 з ПДВ грудень

Реєстраційні послуги 75120000-3 Адміністративні послуги державних установ - 9 400,00 без ПДВ грудень

Тканини бавовняні 19210000-1 Натуральні тканини - 2 999,00 з ПДВ грудень

Сіль технічна 14410000-8 Кам'яна сіль - 6 000,00 з ПДВ грудень проводиться протягом року

Послуги інформаційних агентств стосовно періодичних видань НБУ 92400000-5 Послуги інформаційних агентств - 15 000,00 з ПДВ грудень проводиться протягом року

Послуги з щоденного передрейсового медичного огляду водіїв 85140000-2 Послуги у сфері охорони здоров’я різні - 199 917,00 з ПДВ грудень проводиться протягом року

Квіти зрізані, композиції із живих квітів, квітучі рослини 03120000-8 Продукція рослинництва, у тому числі тепличного - 44 300,00 з ПДВ грудень проводиться протягом року

Послуги закладів громадського харчування 55310000-6 Послуги з ресторанного обслуговування - 100 000,00 з ПДВ грудень проводиться протягом року

Послуги щодо тимчасового розміщення у готелях 55110000-4 Послуги з розміщення у готелях - 53 000,00 з ПДВ грудень проводиться протягом року

Медичні послуги 85110000-3 Послуги лікувальних закладів та супутні послуги - 199 990,00 з ПДВ грудень проводиться протягом року

Надання медичних послуг з лікарської практики та супутніх послуг 85120000-6 Лікарська практика та супутні послуги - 99 770,00 з ПДВ грудень проводиться протягом року

(підпис)

(підпис)

Голова Тендерного комітету  Національного банку України Р. М. Борисенко
(ініціали та прізвище)

Секретар Тендерного комітету Національного банку України Т. Ю. Карпинос
(ініціали та прізвище)

Примітка:  з 22.08.2017 року Річний план закупівель, що здійснюються без проведення процедур закупівель, на 2017 рік зберігається в СЕД АСКОД та затверджується шляхом підписання Головою Тендерного комітету 

Національного банку України та Секретарем Тендерного комітету Національного банку України з накладанням електронно - цифрового підпису

зі змінами, внесеними рішенням Тендерного комітету Національного банку України від 12.01.2017 (протокол № 6/17), від 19.01.2016 (протокол № 24/17), від 25.01.2017 (протокол № 26/17), від 01.02.2017 (протокол № 40/17), від 13.02.2017 (протокол № 46/17), від 16.02.2017

(протокол № 53/17), від 23.02.2017 (протокол № 62/17), від 03.03.2017 (протокол № 76/17), від 07.03.2017 (протокол № 77/17), від 21.03.2017 (протокол № 99/17), від 23.03.2017 (протокол № 101/17), від 31.03.2017 (протокол № 118/17), від 06.04.2017 (протокол № 128/17), від

13.04.2017 (протокол № 140/17), від 20.04.2017 (протокол № 143/17), від 27.04.2017 (протокол № 150/17), від 10.05.2017 (протокол № 159/17), від 17.05.2017 ( протокол № 174/17), від 18.05.2017 (протокол № 175/17), від 25.05.2017 (протокол № 182/17), від 08.06.2017 (протокол №

207/17), від 15.06.2017 (протокол № 212/17), від 22.06.2017, від 27.06.2017, від 04.07.2017, від 11.07.2017, від 18.07.2017, від 27.07.2017, від 03.08.2017, від 10.08.2017, від 17.08.2017, від 22.08.2017, від 30.08.2017, від 04.09.2017, від 07.09.2017. від 14.09.2017, від 21.09.2017, від

28.09.2017, від 05.10.2017, від 12.10.2017, від 19.10.2017, від 26.10.2017, від 02.11.2017, від 07.11.2017, від 09.11.2017, від 15.11.2017, від 22.11.2017, від 30.11.2017, від 06.12.2017, від 12.12.2017, від 21.12.2017

Затверджено рішенням Тендерного комітету Національного банку України від 05.01.2017 (протокол № 1/17)
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