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Енергія електрична 35.11.1 Енергія електрична 09310000-5 Електрична енергія — 867 816,00 з ПДВ

переговорна 

процедура 

закупівлі

грудень

2016

Енергія електрична 35.11.1 Енергія електрична 09310000-5 Електрична енергія — 678 848,00 з ПДВ

переговорна 

процедура 

закупівлі

грудень

2016

Електрична енергія 35.11.1 Енергія електрична 09310000-5 Електрична енергія — 3 127 968,00 з ПДВ

переговорна 

процедура 

закупівлі

грудень

2016

Електрична енергія 35.11.1 Енергія електрична 09310000-5 Електрична енергія — 1 059 424,00 з ПДВ

переговорна 

процедура 

закупівлі

грудень

2016

Енергія електрична 35.11.1 Енергія електрична 09310000-5 Електрична енергія — 542 436,00 з ПДВ

переговорна 

процедура 

закупівлі

грудень

2016

Електрична енергія, 2 лоти:

лот 1 - м. Запоріжжя, вул. Олександрівська, 23

лот 2 - м. Запоріжжя, вул. Східна, 9 А

35.11.1 Енергія електрична 09310000-5 Електрична енергія — 699 536,00 з ПДВ

переговорна 

процедура 

закупівлі

грудень

2016

Енергія електрична 35.11.1 Енергія електрична 09310000-5 Електрична енергія — 1 130 167,00 з ПДВ

переговорна 

процедура 

закупівлі

грудень

2016

Енергія електрична 35.11.1 Енергія електрична 09310000-5 Електрична енергія — 594 408,00 з ПДВ

переговорна 

процедура 

закупівлі

грудень

2016

Енергія електрична, 2 лоти:

1 лот - м.Львів, вул. Коперника, 4

2 лот - м. Львів, Каліча гора, 12

35.11.1 Енергія електрична 09310000-5 Електрична енергія — 899 688,00 з ПДВ

переговорна 

процедура 

закупівлі

грудень

2016

Енергія електрична 35.11.1 Енергія електрична 09310000-5 Електрична енергія — 1 111 636,00 з ПДВ

переговорна 

процедура 

закупівлі

грудень

2016

Енергія електрична 35.11.1 Енергія електрична 09310000-5 Електрична енергія — 1 490 996,00 з ПДВ

переговорна 

процедура 

закупівлі

грудень

2016

Енергія електрична 35.11.1 Енергія електрична 09310000-5 Електрична енергія — 357 000,00 з ПДВ

переговорна 

процедура 

закупівлі

грудень

2016

Енергія електрична 35.11.1 Енергія електрична 09310000-5 Електрична енергія — 1 004 896,00 з ПДВ

переговорна 

процедура 

закупівлі

грудень

2016

Енергія електрична 35.11.1 Енергія електрична 09310000-5 Електрична енергія — 687 596,00 з ПДВ

переговорна 

процедура 

закупівлі

грудень

2016

Енергія електрична 35.11.1 Енергія електрична 09310000-5 Електрична енергія — 521 028,00 з ПДВ

переговорна 

процедура 

закупівлі

грудень

2016

Енергія електрична 35.11.1 Енергія електрична 09310000-5 Електрична енергія — 721 764,00 з ПДВ

переговорна 

процедура 

закупівлі

грудень

2016

Енергія електрична 35.11.1 Енергія електрична 09310000-5 Електрична енергія — 2 366 245,00 з ПДВ

переговорна 

процедура 

закупівлі

грудень

2016

Енергія електрична 35.11.1 Енергія електрична 09310000-5 Електрична енергія — 930 024,00 з ПДВ

переговорна 

процедура 

закупівлі

грудень

2016

Електрична енергія 35.11.1 Енергія електрична 09310000-5 Електрична енергія — 1 182 728,00 з ПДВ

переговорна 

процедура 

закупівлі

грудень

2016

проводить тендерний комітет НБУ у 

Миколаївській області

проводить тендерний комітет НБУ у 

Одеській області

проводить тендерний комітет НБУ у 

Одеській області

 (б/в “Південні зорі”,

 с. Затока)

проводить тендерний комітет НБУ у 

Полтавській області

проводить тендерний комітет НБУ у 

Рівненській області

проводить тендерний комітет НБУ у 

Сумській області

проводить тендерний комітет НБУ у 

Тернопільській області

проводить тендерний комітет НБУ у 

Харківській області

проводить тендерний комітет НБУ у 

Херсонській області

проводить тендерний комітет НБУ у 

Хмельницькій області

10

проводить тендерний комітет НБУ у 

Вінницькій області

проводить тендерний комітет НБУ у 

Волинській області

проводить тендерний комітет НБУ у 

Дніпропетровській області

проводить тендерний комітет НБУ у 

Житомирській області

проводить тендерний комітет НБУ у 

Закарпатській області

проводить тендерний комітет НБУ у 

Запорізькій області

проводить тендерний комітет НБУ у Івано-

Франківській області

проводить тендерний комітет НБУ у 

Кіровоградській області

проводить тендерний комітет НБУ у 

Львівській області

7

Орієн-

товний 

початок 

прове-

дення 

процеду-ри 

закупівлі

РІЧНИЙ ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ на 2017 рік

Конкретна назва предмета закупівлі

Код

згідно 

з КЕКВ 

(для 

бюд-

жетних

коштів)

Процедура 

закупівлі

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

Примітки

Коди  та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі (за наявності) Розмір бюджетного 

призначення за 

кошторисом або очікувана 

вартість предмета 

закупівлі, грн.

1
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Енергія електрична, 2 лоти:

1 лот - м. Черкаси, вул. Дашковича, 23

2 лот - с. Гельмязів, вул. Центральна, 6б

35.11.1 Енергія електрична 09310000-5 Електрична енергія — 808 716,00 з ПДВ

переговорна 

процедура 

закупівлі

грудень

2016

Енергія електрична 35.11.1 Енергія електрична 09310000-5 Електрична енергія — 1 237 284,00 з ПДВ

переговорна 

процедура 

закупівлі

грудень

2016

Енергія електрична 35.11.1 Енергія електрична 09310000-5 Електрична енергія — 999 904,00 з ПДВ

переговорна 

процедура 

закупівлі

грудень

2016

Послуги каналізаційні 37.00.1 Послуги каналізаційні 90400000-1 Послуги у сфері водовідведення — 14 284,00 з ПДВ

переговорна 

процедура 

закупівлі

грудень

2016

Послуги каналізаційні 37.00.1 Послуги каналізаційні 90400000-1 Послуги у сфері водовідведення — 11 452,00 з ПДВ

переговорна 

процедура 

закупівлі

грудень

2016

Послуги з відведення стічних вод 37.00.1 Послуги каналізаційні 90430000-0 Послуги з відведення стічних вод — 10 540,00 з ПДВ

переговорна 

процедура 

закупівлі

грудень

2016

Послуги каналізаційні 37.00.1 Послуги каналізаційні 90430000-0 Послуги з відведення стічних вод — 12 208,00 з ПДВ

переговорна 

процедура 

закупівлі

грудень

2016

Послуги каналізаційні 37.00.1 Послуги каналізаційні 90400000-1 Послуги у сфері водовідведення — 10 996,00 з ПДВ

переговорна 

процедура 

закупівлі

грудень

2016

Послуги каналізаційні 37.00.1 Послуги каналізаційні 90400000-1 Послуги у сфері водовідведення — 11 500,00 з ПДВ

переговорна 

процедура 

закупівлі

грудень

2016

Послуги у сфері водовідведення 37.00.1 Послуги каналізаційні 90400000-1 Послуги у сфері водовідведення — 27 234,00 з ПДВ

переговорна 

процедура 

закупівлі

грудень

2016

Послуги каналізаційні 37.00.1 Послуги каналізаційні 90430000-0 Послуги з відведення стічних вод — 4 392,00 з ПДВ

переговорна 

процедура 

закупівлі

грудень

2016

Послуги у сфері водовідведення 37.00.1 Послуги каналізаційні 90400000-1 Послуги у сфері водовідведення — 19 656,00 з ПДВ

переговорна 

процедура 

закупівлі

грудень

2016

Централізоване водовідведення 37.00.1 Послуги каналізаційні 90400000-1 Послуги у сфері водовідведення — 7 720,00 з ПДВ

переговорна 

процедура 

закупівлі

грудень

2016

Послуги каналізаційні 37.00.1 Послуги каналізаційні 90400000-1 Послуги у сфері водовідведення — 36 352,00 з ПДВ

переговорна 

процедура 

закупівлі

грудень

2016

Послуги каналізаційні 37.00.1 Послуги каналізаційні 90400000-1 Послуги у сфері водовідведення — 14 788,00 з ПДВ

переговорна 

процедура 

закупівлі

грудень

2016

Послуги каналізаційні 37.00.1 Послуги каналізаційні 90400000-1 Послуги у сфері водовідведення — 19 952,00 з ПДВ

переговорна 

процедура 

закупівлі

грудень

2016

Послуги каналізаційні 37.00.1 Послуги каналізаційні 90400000-1 Послуги у сфері водовідведення — 10 456,00 з ПДВ

переговорна 

процедура 

закупівлі

грудень

2016

Послуги каналізаційні 37.00.1 Послуги каналізаційні 90400000-1 Послуги у сфері водовідведення — 11 756,00 з ПДВ

переговорна 

процедура 

закупівлі

грудень

2016

Послуги з водовідведення 37.00.1 Послуги каналізаційні 90400000-1 Послуги у сфері водовідведення — 128 750,00 з ПДВ

переговорна 

процедура 

закупівлі

грудень

2016

Послуги у сфері водовідведення 37.00.1 Послуги каналізаційні 90400000-1 Послуги у сфері водовідведення — 21 816,00 з ПДВ

переговорна 

процедура 

закупівлі

грудень

2016

Послуги каналізаційні 37.00.1 Послуги каналізаційні 90400000-1 Послуги у сфері водовідведення — 10 732,00 з ПДВ

переговорна 

процедура 

закупівлі

грудень

2016

Послуги з відведення стічних вод, 2 лоти:

1 лот - м. Черкаси, вул. Дашковича, 23

2 лот - с. Гельмязів, вул. Центральна, 6б

37.00.1 Послуги каналізаційні 90430000-0 Послуги з відведення стічних вод — 7 272,00 з ПДВ

переговорна 

процедура 

закупівлі

грудень

2016

Послуги каналізаційні 37.00.1 Послуги каналізаційні 90400000-1 Послуги у сфері водовідведення — 19 904,00 з ПДВ

переговорна 

процедура 

закупівлі

грудень

2016

Послуги каналізаційні 37.00.1 Послуги каналізаційні 90400000-1 Послуги у сфері водовідведення — 9 424,00 з ПДВ

переговорна 

процедура 

закупівлі

грудень

2016

проводить тендерний комітет НБУ у 

Херсонській області

проводить тендерний комітет НБУ у 

Черкаській області

проводить тендерний комітет НБУ у 

Чернівецькій області

проводить тендерний комітет НБУ у 

Чернігівській області

проводить тендерний комітет НБУ у 

Вінницькій області

проводить тендерний комітет НБУ у 

Волинській області

проводить тендерний комітет НБУ у 

Кіровоградській області

проводить тендерний комітет НБУ у 

Львівській області

проводить тендерний комітет НБУ у 

Миколаївській області

проводить тендерний комітет НБУ у 

Одеській області

проводить тендерний комітет НБУ у 

Полтавській області

проводить тендерний комітет НБУ у 

Дніпропетровській області

проводить тендерний комітет НБУ у 

Житомирській області

проводить тендерний комітет НБУ у 

Закарпатській області

проводить тендерний комітет НБУ у 

Запорізькій області

проводить тендерний комітет НБУ у 

Івано-Франківській області

проводить тендерний комітет НБУ у 

Хмельницькій області

проводить тендерний комітет НБУ у 

Черкаській області

проводить тендерний комітет НБУ у 

Чернівецькій області

проводить тендерний комітет НБУ у 

Чернігівській області

проводить тендерний комітет НБУ у 

Рівненській області

проводить тендерний комітет НБУ у 

Сумській області

проводить тендерний комітет НБУ у 

Тернопільській області

проводить тендерний комітет НБУ у 

Харківській області

2
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Обробляння та розподіляння води трубопроводами 36.00.2
Обробляння та розподіляння води 

трубопроводами
65100000-4 Послуги з розподілу води та супутні послуги — 12 212,00 з ПДВ

переговорна 

процедура 

закупівлі

грудень

2016

Послуги з водопостачання 36.00.2
Обробляння та розподіляння води 

трубопроводами
65100000-4 Послуги з розподілу води та супутні послуги — 6 240,00 з ПДВ

переговорна 

процедура 

закупівлі

грудень

2016

Розподіл питної води 36.00.2
Обробляння та розподіляння води 

трубопроводами
65111000-4 Розподіл питної води — 16 048,00 з ПДВ

переговорна 

процедура 

закупівлі

грудень

2016

Послуги з водопостачання 36.00.2
Обробляння та розподіляння води 

трубопроводами
65100000-4 Послуги з розподілу води та супутні послуги — 8 788,00 з ПДВ

переговорна 

процедура 

закупівлі

грудень

2016

Обробляння та розподіляння води трубопроводами 36.00.2
Обробляння та розподіляння води 

трубопроводами
65111000-4 Розподіл питної води — 5 688,00 з ПДВ

переговорна 

процедура 

закупівлі

грудень

2016

Послуги з розподілу води та супутні послуги 36.00.2
Обробляння та розподіляння води 

трубопроводами
65100000-4 Послуги з розподілу води та супутні послуги — 16 496,00 з ПДВ

переговорна 

процедура 

закупівлі

грудень

2016

Водопостачання 36.00.2
Обробляння та розподіляння води 

трубопроводами
65100000-4 Послуги з розподілу води та супутні послуги — 5 195,00 з ПДВ

переговорна 

процедура 

закупівлі

грудень

2016

Послуги з водопостачання 36.00.2
Обробляння та розподіляння води 

трубопроводами
60300000-1 Послуги з транспортування трубопроводами — 4 768,00 з ПДВ

переговорна 

процедура 

закупівлі

грудень

2016

Послуги з водопостачання 36.00.2
Обробляння та розподіляння води 

трубопроводами
65100000-4 Послуги з розподілу води та супутні послуги — 14 404,00 з ПДВ

переговорна 

процедура 

закупівлі

грудень

2016

Централізоване водопостачання 36.00.2
Обробляння та розподіляння води 

трубопроводами
65100000-4 Послуги з розподілу води та супутні послуги — 9 756,00 з ПДВ

переговорна 

процедура 

закупівлі

грудень

2016

Послуги з водопостачання 36.00.2
Обробляння та розподіляння води 

трубопроводами
65100000-4 Послуги з розподілу води та супутні послуги — 11 176,00 з ПДВ

переговорна 

процедура 

закупівлі

грудень

2016

Послуги з водопостачання 36.00.2
Обробляння та розподіляння води 

трубопроводами
60300000-1 Послуги з транспортування трубопроводами — 18 464,00 з ПДВ

переговорна 

процедура 

закупівлі

грудень

2016

Послуги з водопостачання 36.00.2
Обробляння та розподіляння води 

трубопроводами
65111000-4 Розподіл питної води — 11 884,00 з ПДВ

переговорна 

процедура 

закупівлі

грудень

2016

Обробляння та розподіляння води трубопроводами 36.00.2
Обробляння та розподіляння води 

трубопроводами
65100000-4 Послуги з розподілу води та супутні послуги — 10 852,00 з ПДВ

переговорна 

процедура 

закупівлі

грудень

2016

Послуги з водопостачання 36.00.2
Обробляння та розподіляння води 

трубопроводами
65100000-4 Послуги з розподілу води та супутні послуги — 6 688,00 з ПДВ

переговорна 

процедура 

закупівлі

грудень

2016

Послуги з водопостачання 36.00.2
Обробляння та розподіляння води 

трубопроводами
60300000-1 Послуги з транспортування трубопроводами — 134 850,00 з ПДВ

переговорна 

процедура 

закупівлі

грудень

2016

Послуги з розподілу води та супутні послуги 36.00.2
Обробляння та розподіляння води 

трубопроводами
65100000-4 Послуги з розподілу води та супутні послуги — 9 016,00 з ПДВ

переговорна 

процедура 

закупівлі

грудень

2016

Послуги з водопостачання 36.00.2
Обробляння та розподіляння води 

трубопроводами
65100000-4 Послуги з розподілу води та супутні послуги — 7 648,00 з ПДВ

переговорна 

процедура 

закупівлі

грудень

2016

Розподіл питної води 36.00.2
Обробляння та розподіляння води 

трубопроводами
65111000-4 Розподіл питної води — 7 104,00 з ПДВ

переговорна 

процедура 

закупівлі

грудень

2016

Обробляння та розподіляння води трубопроводами 36.00.2
Обробляння та розподіляння води 

трубопроводами
65100000-4 Послуги з розподілу води та супутні послуги — 21 068,00 з ПДВ

переговорна 

процедура 

закупівлі

грудень

2016

Послуги з водопостачання 36.00.2
Обробляння та розподіляння води 

трубопроводами
65100000-4 Послуги з розподілу води та супутні послуги — 9 568,00 з ПДВ

переговорна 

процедура 

закупівлі

грудень

2016

Пара та гаряча вода, постачання пари та гарячої води (теплова енергія) 35.30.1
Пара та гаряча вода; постачання пари 

та гарячої води
09320000-8 Пара, гаряча вода та пов’язана продукція — 126 156,00 з ПДВ

переговорна 

процедура 

закупівлі

грудень

2016

Теплова енергія у гарячій воді/парі, 2 лоти:

лот 1 - м. Запоріжжя, вул. Олександрівська, 23

лот 2 - м. Запоріжжя, вул. Східна, 9 А

35.30.1
Пара та гаряча вода; постачання пари 

та гарячої води
09320000-8 Пара, гаряча вода та пов’язана продукція — 1 398 906,00 з ПДВ

переговорна 

процедура 

закупівлі

грудень

2016

Пара та гаряча вода, постачання пари та гарячої води (теплова енергія) 35.30.1
Пара та гаряча вода; постачання пари 

та гарячої води
09320000-8 Пара, гаряча вода та пов’язана продукція — 494 000,00 з ПДВ

переговорна 

процедура 

закупівлі

грудень

2016

проводить тендерний комітет НБУ у 

Вінницькій області

проводить тендерний комітет НБУ у 

Запорізькій області

проводить тендерний комітет НБУ у 

Івано-Франківській області

проводить тендерний комітет НБУ у 

Херсонській області

проводить тендерний комітет НБУ у 

Хмельницькій області

проводить тендерний комітет НБУ у 

Черкаській області

проводить тендерний комітет НБУ у 

Чернівецькій області

проводить тендерний комітет НБУ у 

Чернігівській області

проводить тендерний комітет НБУ у 

Полтавській області

проводить тендерний комітет НБУ у 

Рівненській області

проводить тендерний комітет НБУ у 

Сумській області

проводить тендерний комітет НБУ у 

Тернопільській області

проводить тендерний комітет НБУ у 

Харківській області

проводить тендерний комітет НБУ у 

Івано-Франківській області

проводить тендерний комітет НБУ у 

Кіровоградській області

проводить тендерний комітет НБУ у 

Львівській області

проводить тендерний комітет НБУ у 

Миколаївській області

проводить тендерний комітет НБУ у 

Одеській області

проводить тендерний комітет НБУ у 

Волинській області

проводить тендерний комітет НБУ у 

Дніпропетровській області

проводить тендерний комітет НБУ у 

Житомирській області

проводить тендерний комітет НБУ у 

Закарпатській області

проводить тендерний комітет НБУ у 

Запорізькій області

проводить тендерний комітет НБУ у 

Вінницькій області

3
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Централізоване опалення, 2 лоти:

лот 1 - м. Кропивницький, вул. Велика Перспективна, 33

лот 2 - м. Світловодськ, вул. Захисників України, 1

35.30.1
Пара та гаряча вода; постачання пари 

та гарячої води
09323000-9 Централізоване опалення — 441 380,00 з ПДВ

переговорна 

процедура 

закупівлі

грудень

2016

Теплова енергія в гарячій воді 35.30.1
Пара та гаряча вода; постачання пари 

та гарячої води
09300000-2

Електрична, теплова, сонячна та атомна 

енергія
— 86 420,00 з ПДВ

переговорна 

процедура 

закупівлі

грудень

2016

Теплова енергія у гарячій воді/парі 35.30.1
Пара та гаряча вода; постачання пари 

та гарячої води
09320000-8 Пара, гаряча вода та пов’язана продукція — 766 351,00 з ПДВ

переговорна 

процедура 

закупівлі

грудень

2016

Теплова енергія 35.30.1
Пара та гаряча вода; постачання пари 

та гарячої води
09320000-8 Пара, гаряча вода та пов’язана продукція — 88 471,00 з ПДВ

переговорна 

процедура 

закупівлі

грудень

2016

Теплова енергія в гарячій воді 35.30.1
Пара та гаряча вода; постачання пари 

та гарячої води
09320000-8 Пара, гаряча вода та пов’язана продукція — 688 000,00 з ПДВ

переговорна 

процедура 

закупівлі

грудень

2016

Пара, гаряча вода, та пов′язана  продукція 35.30.1
Пара та гаряча вода; постачання пари 

та гарячої води
09320000-8 Пара, гаряча вода та пов’язана продукція — 647 834,00 з ПДВ

переговорна 

процедура 

закупівлі

грудень

2016

Пара та гаряча вода, постачання пари та гарячої води (теплова енергія) 35.30.1
Пара та гаряча вода; постачання пари 

та гарячої води
09320000-8 Пара, гаряча вода та пов’язана продукція — 556 980,00 з ПДВ

переговорна 

процедура 

закупівлі

грудень

2016

Послуги з поточного ремонту адмінбудинку диспетчерської автомобільного підприємства Національного 

банку України по вул. Інститутській, 9 у м. Києві

код 

відсутній
- 71315000-9 Будівельні послуги — 102 000,00 з ПДВ

переговорна 

процедура 

закупівлі

грудень

2016

Друк конвертів, друк бланків, персоналізація, вкладення надрукованої продукції в конверт, надсилання листів 58.19.1
Послуги щодо видавання друкованої 

продукції, інші
79820000-8 Послуги, пов′язані з друком — 69 400,00 з ПДВ відкриті торги

грудень

2016

Послуги з технічної підтримки програмного забезпечення IBM 62.09.2

Послуги у сфері інформаційних 

технологій і стосовно комп'ютерної 

техніки, інші, н. в. і. у.

72261000-2
Послуги з обслуговування програмного 

забезпечення
— 2 522 770,00 з ПДВ відкриті торги

грудень

2016

Послуги з ремонту та технічного обслуговування автоматичних телефонних станцій 95.12.1
Ремонтування комунікаційного 

устатковання 
50334000-5

Послуги з ремонту і технічного 

обслуговування обладнання ліній 

телефонного і телеграфного зв'язку

— 652 681,00 з ПДВ відкриті торги
грудень

2016

Послуги з активації післягарантійної технічної підтримки обладнання компанії Cisco 95.12.1
Ремонтування комунікаційного 

устатковання 
50312000-5

Технічне обслуговування і ремонт 

комп′ютерного обладнання
— 4 500 000,00 з ПДВ відкриті торги

грудень

2016

Система керування IP адресним простором 58.29.3
Програмне забезпечення як завантажні 

файли
48517000-5

Пакети програмного забезпечення для 

роботи з інформаційними технологіями
— 360 000,00 з ПДВ відкриті торги

грудень

2016

Модулі попередження атак 48820000-2 Сервери — 8 500 000,00 з ПДВ відкриті торги січень

Пара та гаряча вода, постачання пари та гарячої води (теплова енергія) 09320000-8 Пара, гаряча вода та пов’язана продукція — 902 944,00 з ПДВ

переговорна 

процедура 

закупівлі

січень

Електрична енергія, 5 лотів:

лот 1 - вул. Інститутська, 9 (к.1, 1 (ЛОК), 2); 11-б; 12; 

вул. І. Франка, 5;  вул. Ямська,60;

лот 2 - пр. Науки, 7 (к. 1, 2);

лот 3 - вул. Драйзера, 2-г;

лот 4 - вул. Андріївська, 1;

лот 5 - пл. Контрактова, 2-а, 2-б

35.11.1 Енергія електрична 09310000-5 Електрична енергія — 21 519 862,93 з ПДВ

переговорна 

процедура 

закупівлі

січень

лот 1 -

лот 2 -

лот 3 -

лот 4 -

лот 5 -

9668351,00

7115339,00

794270,40

1229228,00

2712674,53

Послуги з водовідведення, 2 лоти:

лот 1 -м. Київ, вул. Інститутська, 9 (к.1, 1 (ЛОК), 2); вул. Інститутська, 11-б;

вул. Інститутська, 12; вул. І. Франка, 5;  вул. Ямська,60;  пр. Науки, 7 (к. 1, 2);

вул. Драйзера, 2-г; вул. Андріївська, 1;  пл. Контрактова, 2-а, 2-б;

 вул. Борисоглібська, 5-в;

лот 2 - м. Київ, вул. Інститутська, 9 (к.1); вул. І. Франка, 5;  пр. Науки, 7 (к. 1); 

вул. Драйзера, 2-г; вул. Андріївська, 1

37.00.1 Послуги каналізаційні 90400000-1 Послуги у сфері водовідведення — 491 136,00 з ПДВ

переговорна 

процедура 

закупівлі

січень
лот 1 -

лот 2 -

324 734,00

166 402,00

Послуги з водопостачання 36.00.2
Обробляння та розподіляння води 

трубопроводами
65111000-4 Розподіл питної води — 330 079,00 з ПДВ

переговорна 

процедура 

закупівлі

січень

Теплова енергія у гарячій воді/парі, 6 лотів:

лот 1 - вул. Інститутська, 9 (к.1, 1 (ЛОК), 2); 11-б; 12; 

лот 2 - пр. Науки, 7 (к. 1, 2);

лот 3 - вул. І. Франка, 5;

лот 4 - вул. Драйзера, 2-г;

лот 5 - вул. Андріївська, 1;

лот 6 - пл. Контрактова, 2-а, 2-б

35.30.1
Пара та гаряча вода; постачання пари 

та гарячої води
09320000-8 Пара, гаряча вода та пов’язана продукція — 9 984 442,86 з ПДВ

переговорна 

процедура 

закупівлі

січень

лот 1 -

лот 2 -

лот 3 -

лот 4 -

лот 5 -

лот 6 -

4 092 150,40

2 946 147,60

232 590,00

387 652,60

852 829,20

1 473 073,06

Послуги мобільного телефонного зв'язку 64210000-1   
Послуги телефонного зв’язку та передачі 

даних
— 2 400 000,00 з ПДВ відкриті торги січень

закупівля розпочата згідно з Річним 

планом закупівель на 2016 рік

проводить тендерний комітет НБУ у 

Сумській області

закупівля розпочата згідно з Річним 

планом закупівель на 2016 рік

закупівля розпочата згідно з Річним 

планом закупівель на 2016 рік

закупівля розпочата згідно з Річним 

планом закупівель на 2016 рік

закупівля розпочата згідно з Річним 

планом закупівель на 2016 рік

закупівля розпочата згідно з Річним 

планом закупівель на 2016 рік

проводить тендерний комітет НБУ у 

Рівненській області

проводить тендерний комітет НБУ у 

Тернопільській області

проводить тендерний комітет НБУ у 

Харківській області

проводить тендерний комітет НБУ у 

Черкаській області

проводить тендерний комітет НБУ у 

Чернігівській області

проводить тендерний комітет НБУ у 

Кіровоградській області

проводить тендерний комітет НБУ у 

Миколаївській області

4
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Комплексні послуги з прибирання будівель і споруд 

Національного банку України
90910000-9 Послуги з прибирання — 18 032 500,00 з ПДВ відкриті торги січень

Послуги з технічного обслуговування систем вентиляції, кондиціювання, опалення, холодного та гарячого 

водопостачання, водовідведення будівель і споруд Національного банку України, 2 лоти:

лот 1 - послуги з технічного обслуговування систем вентиляції, кондиціювання, опалення, холодного та 

гарячого водопостачання, водовідведення будівель і споруд Національного банку України в м.Києві;

лот 2 - послуги з технічного обслуговування систем вентиляції, кондиціювання, опалення, холодного та 

гарячого водопостачання, водовідведення будівель і споруд Національного банку України в регіонах України

50800000-3
Послуги з різних видів ремонту і технічного 

обслуговування
— 39 212 400,00 з ПДВ відкриті торги січень

лот 1 -

лот 2 -

36 220 496,00

2 991 904,00

Послуги з технічної підтримки програмного забезпечення TCPFOSS, FossDocMail 72261000-2
Послуги з обслуговування програмного 

забезпечення
— 250 000,00 без ПДВ

переговорна 

процедура 

закупівлі

січень

Послуги з технічного обслуговування ліфтів на об'єктах 

Національного банку України, 17 лотів:

лот 1 - послуги з ТО ліфтів в будівлях НБУ в м. Києві;

лот 2 - послуги з ТО ліфтів в будівлі НБУ в м. Вінниці;

лот 3 - послуги з ТО ліфтів в будівлі НБУ в м. Луцьку;

лот 4 - послуги з ТО ліфтів в будівлі НБУ в м. Дніпрі;

лот 5 - послуги з ТО ліфтів в будівлі НБУ в м. Кропивницькому;

лот 6 - послуги з ТО ліфтів в будівлі НБУ в м. Львові;

лот 7 - послуги з ТО ліфтів в будівлі НБУ в м. Миколаєві;

лот 8 - послуги з ТО ліфтів в будівлі НБУ в м. Одесі;

лот 9 - послуги з ТО ліфтів в будівлі НБУ в м. Полтаві;

лот 10 - послуги з ТО ліфтів в будівлі НБУ в м. Суми;

лот 11 - послуги з ТО ліфтів в будівлі НБУ в м. Тернополі;

лот 12 - послуги з ТО ліфтів в будівлі НБУ в м. Харкові;

лот 13 - послуги з ТО ліфтів в будівлі НБУ в м. Херсоні;

лот 14 - послуги з ТО ліфтів в будівлі НБУ в м. Хмельницькому;

лот 15 - послуги з ТО ліфтів в будівлі НБУ в м. Черкаси;

лот 16 - послуги з ТО ліфтів в будівлі НБУ в м. Чернівці;

лот 17 - послуги з ТО ліфтів в будівлі НБУ в м. Чернігові

50750000-7 Послуги з технічного обслуговування ліфтів — 1 271 886,22 з ПДВ відкриті торги січень

лот 1 -

лот 2 -

лот 3 -

лот 4 -

лот 5 -

лот 6 -

лот 7 -

лот 8 -

лот 9 -

лот 10 -

лот 11 -

лот 12 -

лот 13 -

лот 14 -

лот 15 -

лот 16 -

лот 17 -

432 000,00

13 800,00

33 335,28

86 671,73

19 698,12

163 645,92 

46 669,39 

77 125,72 

31 668 ,52

37 881,00

29 808,00

67 040,40

76 671,14

34 224,00

8 004,00

30 304,80

83 338,20

Послуги з технічного обслуговування електричного обладнання інженерних систем будівель і споруд 

Національного банку України, 2 лоти:

лот 1 - послуги з технічного обслуговування електричного обладнання інженерних систем будівель і споруд 

Національного банку України в м.Києві;

лот 2 - послуги з технічного обслуговування електричного обладнання інженерних систем будівель і споруд 

Національного банку України в регіонах України

50800000-3
Послуги з різних видів ремонту і технічного 

обслуговування
— 26 141 600,00 з ПДВ відкриті торги січень

лот 1 -

лот 2 -

24 146 996,00

1 994 604,00

Послуги супроводження (технічної підтримки) програмно-технічного комплексу "Tieto Card Suite" для 

забезпечення експлуатації Центрального маршрутизатора та Розрахунково-клірингового центру в режимі 

безперервного функціонування 24/7/365

72260000-5 
Послуги, пов’язані з програмним 

забезпеченням
— 21 866 112,00 з ПДВ

переговорна 

процедура 

закупівлі

лютий

Послуги з ремонту і технічного обслуговування легкових, вантажних автомобілів, мікроавтобусів 

Національного банку України, 2 лоти:

лот 1 - послуги з ремонту і технічного обслуговування легкових автомобілів та мікроавтобусів;

лот 2 - послуги з ремонту і технічного обслуговування вантажних автомобілів

50110000-9 

Послуги з ремонту і технічного 

обслуговування мототранспортних засобів і 

супутнього обладнання

— 1 683 222,00 з ПДВ відкриті торги лютий
лот 1 -

лот 2 -

1 559 467,00

123 755,00

Послуги з технічного обслуговування (перезарядки) вогнегасників, технічного обслуговування пожежних 

кран - комплектів на об'єктах Національного банку України
50530000-9

Послуги з ремонту і технічного 

обслуговування техніки
— 643 307,28 з ПДВ відкриті торги лютий

Послуги з технічного обслуговування маркувальної машини 50310000-1
Технічне обслуговування і ремонт офісної 

техніки
— 12 096,00 з ПДВ

переговорна 

процедура 

закупівлі

лютий

Реконструкція будівлі Центрального сховища Національного банку України (приміщення для приймання-

передавання цінностей з боксом інкасації) за адресою: м.Київ вул. Пухівська, 7-А
45300000-0 Будівельно-монтажні роботи — 5 524 528,00 з ПДВ відкриті торги лютий

Послуги із програмно-технічної підтримки веб-сайту Національного банку України 72260000-5 
Послуги, пов’язані з програмним 

забезпеченням
— 150 000,00 з ПДВ

переговорна 

процедура 

закупівлі

лютий

Послуги з письмового та усного перекладу, 3 лоти:

лот 1 - послуги з письмового перекладу з англійської мови на українські мову

та з української мови на англійську;

лот 2 - 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;

лот 3 - послуги з письмового перекладу з інших мов на українську мову та з української мови на інші мови

79530000-8 Послуги з письмового перекладу — 542 700,00 з ПДВ відкриті торги лютий

лот 1 -

лот 2 -

лот 3 -

306 300,00

198 400,00

38 000,00
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Послуги суб'єктів охоронної діяльності з охорони об'єктів Національного банку України, 5 лотів:

лот 1 - послуги з фізичної охорони об′єктів Національного банку України в м.Київ;

лот 2 - послуги з фізичної охорони об′єктів Національного банку України в м.Дніпро, м.Запоріжжя, м.Харків;

лот 3 - послуги з фізичної охорони об′єктів Національного банку України в м.Ужгород, м.Львів, м.Івано-

Франківськ, м.Яремче, Івано-Франківської обл.;

лот 4 - послуги з фізичної охорони об′єктів Національного банку України в м.Вінниця, с.Буцин, 

Старовижівського р-ну, Волинської обл., м.Тренопіль, м.Чернівці;

лот 5 - послуги з фізичної охорони об′єктів Національного банку України в м.Миколаїв, м.Одеса, смт Затока, 

Білгород-Дністровського р-ну, Одеської обл.

79710000-4 Охоронні послуги — 4 493 880,00 з ПДВ відкриті торги березень

лот 1 -

лот 2 -

лот 3 -

лот 4 -

лот 5 -

946 080,00

709 560,00

946 080,00

946 080,00

946 080,00

Бензин, дизельне паливо  по смарт-картках і талонах для автомобілів Національного банку України по 

регіонах України
09130000-9 Нафта і дистиляти — 10 818 234,00 з ПДВ відкриті торги березень

Послуги служби коротких повідомлень (SMS) 64210000-1
Послуги телефонного зв’язку та передачі 

даних
— 60 000,00 з ПДВ відкриті торги березень

Послуги щодо страхування транспортних засобів та водіїв 

Національного банку України
66510000-8 Страхові послуги — 217 488,69 без ПДВ відкриті торги березень

Апаратні та програмні засоби для телефонних станцій 32550000-3 Телефонне обладнання — 3 033 060,00 з ПДВ відкриті торги березень

Папір А4 для друкування 22990000-6

Газетний папір, папір ручного виготовлення 

та інший некрейдований папір або картон 

для графічних цілей

— 1 219 960,00 з ПДВ відкриті торги березень

Послуги з технічного обслуговування систем гарантованого електропостачання 50530000-9
Послуги з ремонту і технічного 

обслуговування техніки
— 1 733 483,35 з ПДВ відкриті торги березень

Супроводження та технічна підтримка бази даних ІДС “БУДСТАНДАРТ” та ПК “СТРОИТЕЛЬНЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ - СМЕТА”
72260000-5 

Послуги, пов’язані з програмним 

забезпеченням
— 70 000,00 з ПДВ відкриті торги квітень

Автомобільні шини гумові нові літні 34350000-5 
Шини для транспортних засобів великої та 

малої тоннажності
— 246 068,00 з ПДВ відкриті торги квітень

Послуги програми підтримки “Microsoft Premier Support Services” 72260000-5 
Послуги, пов’язані з програмним 

забезпеченням
— 1 500 000,00 з ПДВ відкриті торги квітень

Система керування друком 48510000-6
Пакети комунікаційного програмного 

забезпечення
— 1 020 000,00 з ПДВ відкриті торги квітень

Послуги поштового зв`язку 64110000-0  Поштові послуги — 600 000,00 з ПДВ

переговорна 

процедура 

закупівлі

квітень

Серветки паперові 33760000-5
Туалетний папір, носові хустинки, рушники 

для рук і серветки
— 111 486,24 з ПДВ відкриті торги травень

Папір перфорований, рулонний, кольоровий, касова стрічка 30190000-7 Офісне устаткування та приладдя різне — 131 926,00 з ПДВ відкриті торги травень

Магнітні стрічки (картриджі даних) 30200000-1 Комп’ютерне обладнання та приладдя — 290 000,00 з ПДВ відкриті торги травень

Послуги з ремонту та технічного обслуговування апаратури захисту інформації системи електронних платежів 50530000-9
Послуги з ремонту і технічного 

обслуговування техніки
— 58 580,00 з ПДВ

переговорна 

процедура 

закупівлі

травень

Послуги з технічного обслуговування та забезпечення працездатності систем пожежної сигналізації, 

пожежогасіння, оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей на об′єктах Національного банку 

України

50410000-2

Послуги з ремонту і технічного 

обслуговування вимірювальних, 

випробувальних і контрольних приладів

— 3 683 889,42 з ПДВ відкриті торги травень

Юридичні послуги, 3 лоти:

лот 1 -  представництво та захист інтересів Національного банку України в судах різних інстанцій у справах 

про захист гідності, честі та ділової репутації;

лот 2 - редставництво та захист інтересів Національного банку України в судах різних інстанцій у справах, 

предметом яких є питання банківського нагляду та питання фінансового моніторингу

лот 3 - надання правової допомоги службовцям Національного банку України у разі подання проти них 

позовів або їх участі в адміністративному чи кримінальному провадженні, що пов’язані із виконанням ними 

своїх повноважень

79110000-8 
Послуги з юридичного консультування та 

юридичного представництва
— 3 393 832,50 з ПДВ відкриті торги травень

лот 1 -

лот 2 -

лот 3 -

964 777,50

1 929 555,00

499 500,00

Послуги з письмового перекладу з інших мов на українську мову та з української мови на інші мови 79530000-8 Послуги з письмового перекладу — 38 000,00 з ПДВ відкриті торги травень

Пара та гаряча вода, постачання пари та гарячої води (теплова енергія) 09320000-8 Пара, гаряча вода та пов’язана продукція — 520 000,00 з ПДВ

переговорна 

процедура 

закупівлі

травень

Комплексні послуги з прибирання будівель і споруд 

Національного банку України в регіонах України
90910000-9 Послуги з прибирання — 16 603 078,78 з ПДВ відкриті торги червень

проводить тендерний комітет НБУ у 

Чернігівській області
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Послуги суб'єктів охоронної діяльності з охорони об'єктів Національного банку України, 7 лотів:

лот 1 - послуги з фізичної охорони об′єкта Національного банку України 

(м. Київ, вул. Лабораторна, 6);

лот 2 - послуги з фізичної охорони об′єкта Національного банку України

(м. Харків, вул. Різдвяна, 6);

лот 3- послуги з фізичної охорони об′єкта Національного банку України

(Донецька область, м. Краматорськ, вул. Двірцева, 45);

лот 4 - послуги з фізичної охорони об′єкта Національного банку України

(земельна ділянка м. Львів, вул. Земельна - вул. І. Мележа);

лот 5 - послуги з технічної охорони об′єкта Національного банку України

(м. Харків, вул. Клочківська, 3);

лот 6 - послуги з технічної охорони об′єкта Національного банку України

(м. Харків, вул. Богдана Хмельницького, 14/16);

 лот 7 - послуги з технічної охорони об′єкта Національного банку України

(Кіровоградська область, м. Світловодськ, вул. Ілліча, 1) 

79710000-4 Охоронні послуги — 1 372 680,00 з ПДВ відкриті торги червень

лот 1 -

лот 2 -

лот 3 -

лот 4 -

лот 5 -

лот 6 -

лот 7 -

306 600,00

306 600,00

306 600,00

306 600,00

85 420,00

33 620,00

27 240,00

Капітальний ремонт фундаменту адміністративного будинку №1 

Національного банку України по вул. Інститутській, 9 у м. Києві
45262000-1

Спеціалізовані будівельні роботи, крім 

покрівельних
— 10 506 988,00 з ПДВ відкриті торги червень

Обладнання для систем збереження даних 30230000-0 Комп’ютерне обладнання — 18 000 000,00 з ПДВ відкриті торги червень

Послуги з післягарантійного сервісного обслуговування банкоматів Національного банку України 50310000-1
Технічне обслуговування і ремонт офісної 

техніки
— 480 168,00 з ПДВ

переговорна 

процедура 

закупівлі

червень

Запровадження корпоративної інтеграційної сервісної шини Національного банку України 72320000-4 Послуги, пов’язані з базами даних — 10 248 150,00 з ПДВ відкриті торги червень

Послуги з активації технічної підтримки програмного забезпечення віртуалізації Vmware 72260000-5
Послуги, пов’язані з програмним 

забезпеченням
— 7 700 000,00 з ПДВ відкриті торги червень

Послуги з технічного обслуговування систем підтримання кліматичних умов в приміщеннях спеціального 

призначення
50730000-1

Послуги з ремонту і технічного 

обслуговування охолоджувальних установок
— 4 713 535,80 з ПДВ відкриті торги червень

GPS-пристрої контролю за рухомими об’єктами 38110000-9 Навігаційні прилади — 290 042,67 з ПДВ відкриті торги червень

Накопичувачі, веб-камери, зчитувачі, 2 лоти:

лот 1 - накопичувачі на твердих дисках, накопичувачі з флеш-пам'яттю, 

веб-камери з гарнітурою;

лот 2 - зчитувачі смарт-карток

30200000-1 Комп’ютерне обладнання та приладдя — 715 450,00 з ПДВ відкриті торги червень
лот 1 -

лот 2 -

558 450,00

157 000,00

Обладнання для модернізації  локальних обчислювальних мереж 32420000-3  Мережеве обладнання — 24 700 000,00 з ПДВ відкриті торги червень

Обладнання для штрих-кодування та супутні товари 30200000-1 Комп’ютерне обладнання та приладдя — 453 000,00 з ПДВ відкриті торги червень

Послуги з активації підтримки програмно-технічного комплексу контролю Інтернет-трафіку 72250000-2 
Послуги, пов’язані із системами та 

підтримкою
— 2 545 000,00 з ПДВ відкриті торги липень

Костюми формені для працівників відомчої охорони, 2 лоти:

лот 1 - костюми з плащової тканини;

лот 2 - костюми формені цивільного крою

18110000-3 Формений одяг — 866 550,00 з ПДВ відкриті торги липень
лот 1 -

лот 2 -

441 950,00

424 600,00

Взуття для працівників відомчої охорони 18810000-0 Взуття різне, крім спортивного та захисного — 397 010,00 з ПДВ відкриті торги липень

Послуги з супроводження (технічної підтримки) програмного забезпечення універсальних мікропроцесорних 

терміналів VeriFone серії Vx510 Ethernet
72260000-5

Послуги, пов’язані з програмним 

забезпеченням
— 8 064,00 з ПДВ

переговорна 

процедура 

закупівлі

липень

Послуги з модернізації та розширення функціоналу системи електронного документообігу Національного 

банку України
72210000-0

Послуги з розробки пакетів програмного 

забезпечення
— 1 345 000,00 без ПДВ

переговорна 

процедура 

закупівлі

липень

Послуги з добровільного страхування наземних транспортних засобів Національного банку України 66510000-8  Страхові послуги — 387 240,64 без ПДВ відкриті торги липень

Природний газ 09120000-6 Газове паливо — 66 014 486,40 з ПДВ відкриті торги серпень

Послуги з ремонту і технічного обслуговування систем (установок) водопідготовки 50530000-9
Послуги з ремонту і технічного 

обслуговування техніки
— 632 736,52 з ПДВ відкриті торги серпень

Накопичувачі, веб-камери 30200000-1 Комп’ютерне обладнання та приладдя — 558 450,00 з ПДВ відкриті торги серпень

Послуги з проведення паспортизації технічного стану будівель і споруд Національного банку України 71630000-3
Послуги з технічного огляду та 

випробовувань
— 1 881 091,00 з ПДВ відкриті торги серпень

Послуги з промивки каналізаційних мереж і систем водовідведення 90420000-7 Послуги з очищення стічних вод — 166 283,86 з ПДВ відкриті торги серпень

Реконструкція в частині приміщень існуючої будівлі Національного банку України для облаштування 

серверного приміщення за адресою:

м. Київ, просп. Науки, 7

45300000-0 Будівельно-монтажні роботи — 11 912 953,00 з ПДВ відкриті торги серпень

Телекомунікаційні послуги віртуальної приватної мережі щодо передавання даних каналами зв’язку будівель 

Національного банку України у м. Києві
64210000-1

Послуги телефонного зв’язку та передачі 

даних
— 586 200,00 з ПДВ відкриті торги серпень

Послуги з технічної підтримки програмного забезпечення Service Desk (Omnitracker) 72260000-5
Послуги, пов’язані з програмним 

забезпеченням
— 1 640 800,00 з ПДВ відкриті торги серпень

Технічне переоснащення системи електроживлення серверної в адміністративній будівлі Національного банку 

України у Львівській області

 (м. Львів, вул. Коперника, 4)

45315000-8

Встановлення електричних систем опалення 

та іншого побутового електричного 

обладнання

— 2 206 771,00 з ПДВ відкриті торги серпень
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Диспенсери засобів гігієни 42960000-3

Системи керування та контролю, друкарське 

і графічне обладнання та обладнання для 

автоматизації офісу й обробки інформації

— 354 235,96 з ПДВ відкриті торги серпень

Сорочки для працівників відомчої охорони 18330000-1 Футболки та сорочки — 404 550,00 з ПДВ відкриті торги серпень

Теки та швидкозшивачі різні, лотки для паперів 22850000-3 Швидкозшивачі та супутнє приладдя — 380 741,17 з ПДВ відкриті торги серпень

Страхування нерухомості, яка є у власності Корпоративного недержавного пенсійного фонду Національного 

банку України
66510000-8 Страхові послуги — 25 000,00 без ПДВ відкриті торги серпень

Офісне приладдя 30190000-7 Офісне устаткування та приладдя різне — 642 262,14 з ПДВ відкриті торги серпень

Ліцензування програмного забезпечення  “Think-cell” 72260000-5
Послуги, пов’язані з програмним 

забезпеченням
— 28 550,00 без ПДВ відкриті торги серпень

Послуги поліції охорони з охорони об’єктів Національного банку України 79710000-4 Охоронні послуги — 1 434 846,72 з ПДВ

переговорна 

процедура 

закупівлі

вересень

Серверна апаратура криптографічного захисту інформації 30210000-4
Машини для обробки даних (апаратна 

частина)
— 7 000 000,00 з ПДВ відкриті торги вересень

Паперові накладки на унітаз 33770000-8 Папір санітарно-гігієнічного призначення — 50 880,00 з ПДВ відкриті торги вересень

Професійна підготовка у сфері інформатизації за напрямом ITIL 80530000-8 Послуги у сфері професійної підготовки — 45 000,00 з ПДВ відкриті торги вересень

Професійна підготовка у сфері інформатизації за напрямом Vmware 80530000-8 Послуги у сфері професійної підготовки — 140 000,00 з ПДВ відкриті торги вересень

Професійна підготовка у сфері інформатизації за напрямом Microsoft 80530000-8 Послуги у сфері професійної підготовки — 382 000,00 з ПДВ відкриті торги вересень

Послуги з технічного обслуговування ліфтів на об'єктах

Національного банку України, 5 лотів:

лот 1 - послуги з ТО ліфтів в будівлях НБУ в м. Києві;

лот 2 - послуги з ТО ліфтів в будівлі НБУ в м. Львові;

лот 3 - послуги з ТО ліфтів в будівлі НБУ в м. Дніпрі;

лот 4 - послуги з ТО ліфтів в будівлі НБУ в м. Харкові;

лот 5 - послуги з ТО ліфтів в будівлі НБУ в м. Хмельницькому

50750000-7 Послуги з технічного обслуговування ліфтів — 1 167 350,84 з ПДВ відкриті торги вересень

лот 1 -

лот 2 -

лот 3 -

лот 4 -

лот 5 -

1 051 087,79

42 373,25

24 840,00

32 089,60

16 960,20

Пристрої для системи захисту інформації 30210000-4
Машини для обробки даних (апаратна 

частина)
— 2 700 000,00 без ПДВ відкриті торги вересень

Послуги з експертного будівельно-технічного дослідження об′єктів нерухомого майна 71310000-4
Консультаційні послуги у галузях інженерії та 

будівництва
— 990 000,00 з ПДВ відкриті торги вересень

Послуги з технічного обслуговування електроустановок (випробування) 50530000-9
Послуги з ремонту і технічного 

обслуговування техніки
— 897 404,29 з ПДВ відкриті торги вересень

Картриджі, фотокондуктори, інші змінні частини та приладдя до пристроїв друку,

2 лоти:

лот 1 - матеріали до пристроїв друку виробництва компанії OKI;

 лот 2 - матеріали до пристроїв друку виробництва компанії Hewlett-Packard (HP)

30200000-1 Комп’ютерне обладнання та приладдя — 5 633 150,00 з ПДВ відкриті торги вересень
лот 1 -

лот 2 -

5 141 091,00

492 059,00

Послуги з активації технічного обслуговування телекомунікаційного обладнання компанії Huawei OSN1800 50310000-1
Технічне обслуговування і ремонт офісної 

техніки
— 1 980 000,00 з ПДВ відкриті торги жовтень

Послуги з бронювання та продажу авіаквитків, залізничних квитків, номерів в готелях за кордоном та в 

межах України, страхових полісів та інших додаткових послуг
63510000-7

Послуги туристичних агентств та подібні 

послуги
— 16 109 750,88 з ПДВ відкриті торги жовтень

Дерев'яні вікна, двері та перегородка 44220000-8 Столярні вироби — 424 089,33 з ПДВ відкриті торги жовтень

Персональні комп'ютери, робочі станції, портативні комп'ютери, планшетні комп'ютери, плоскопанельні 

дисплеї, 4 лоти:

лот 1 - персональні комп′ютери, робочі станції;

лот 2 - портативні комп′ютери;

лот 3 - планшетні комп′ютери;

лот 4 - плоскопанельні дисплеї

30200000-1 Комп’ютерне обладнання та приладдя — 4 219 800,00 з ПДВ відкриті торги жовтень

лот 1 -

лот 2 -

лот 3 -

лот 4 -

659 600,00

3 136 000,00

330 000,00

94 200,00

Послуги з технічної підтримки програмного забезпечення Oracle Database 72260000-5
Послуги, пов’язані з програмним 

забезпеченням
— 7 500 000,00 з ПДВ відкриті торги жовтень

Ремонт установок пожежної автоматики на об'єктах Національного банку України 50410000-2  

Послуги з ремонту і технічного 

обслуговування вимірювальних, 

випробувальних і контрольних приладів

— 996 948,00 з ПДВ відкриті торги жовтень

Модернізація системи персоніфікованого обліку Адміністратора недержавних пенсійних фондів «Атлас СПО 

Extended» в частині створення електронного документообігу
72210000-0

Послуги з розробки пакетів програмного 

забезпечення
— 700 000,00 з ПДВ

переговорна 

процедура 

закупівлі

жовтень

Ліцензування програмного забезпечення  “M.E.Doc” 72260000-5
Послуги, пов’язані з програмним 

забезпеченням
— 10 640,00 без ПДВ відкриті торги жовтень

Супроводження інформаційної бази “ЛІГА:ЗАКОН” 72260000-5
Послуги, пов’язані з програмним 

забезпеченням
— 280 000,00 з ПДВ відкриті торги жовтень

Модулі керування подіями та інцидентами інформаційної безпеки 48730000-4 
Пакети програмного забезпечення для 

забезпечення безпеки
— 6 533 716,16 з ПДВ відкриті торги жовтень

Послуги з технічного обслуговування автоматизованих систем моніторингу та управління 50530000-9
Послуги з ремонту і технічного 

обслуговування техніки
— 2 727 863,25 з ПДВ відкриті торги жовтень

Телекомунікаційні послуги віртуальної приватної мережі щодо передавання даних каналом зв’язку будівель 

НБУ у м. Дніпро
64210000-1

Послуги телефонного зв’язку та передачі 

даних
— 14 993,00 з ПДВ відкриті торги жовтень
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Конверти 30190000-7 Офісне устаткування та приладдя різне — 74 079,01 з ПДВ відкриті торги жовтень

Послуги з активації технічної підтримки комплексу виявлення та попередження атак для бездротових мереж 72250000-2 
Послуги, пов’язані із системами та 

підтримкою
— 1 186 409,95 з ПДВ відкриті торги жовтень

Послуги з ремонту та технічного обслуговування автоматичних телефонних,   

IP станцій та контакт-центру
50330000-7

Послуги з технічного обслуговування 

телекомунікаційного обладнання
— 695 885,00 з ПДВ відкриті торги жовтень

Послуги з технічної підтримки програмного забезпечення IBM 72260000-5
Послуги, пов’язані з програмним 

забезпеченням
— 3 403 000,00 з ПДВ відкриті торги жовтень

Послуги спостереження за станом системи тривожної сигналізації з реагуванням наряду поліції охорони 79710000-4 Охоронні послуги — 15 242,00 з ПДВ

переговорна 

процедура 

закупівлі

жовтень

Послуги централізованої охорони майна з реагуванням наряду поліції охорони 79710000-4 Охоронні послуги — 17 661,00 з ПДВ

переговорна 

процедура 

закупівлі

жовтень

Послуги з розробки нового внутрішнього сайту Національного банку України 72410000-7 Послуги провайдерів — 1 500 000,00 з ПДВ відкриті торги жовтень

Послуги щодо видавання друкованої продукції, інші 79820000-8 Послуги, пов’язані з друком — 198 639,40 з ПДВ відкриті торги жовтень

Щоденники, блокноти, блоки для запису, стикер-закладки, теки-обкладинки 22810000-1 Паперові чи картонні реєстраційні журнали — 412 455,70 з ПДВ відкриті торги жовтень

Програмна продукція для сканування та виявлення вразливостей комп’ютерних мереж 48730000-4
Пакети програмного забезпечення для 

забезпечення безпеки
— 898 177,00 без ПДВ відкриті торги жовтень

Послуги охорони майна кімнат зберігання зброї 79710000-4 Охоронні послуги — 70 118,78 з ПДВ

переговорна 

процедура 

закупівлі

листопад

Послуги з технічної підтримки комплексу запобігання витоку інформації 72260000-5
Послуги, пов’язані з програмним 

забезпеченням
— 4 915 280,87 з ПДВ відкриті торги листопад

Послуги каналізаційні (Послуги у сфері водовідведення) 90400000-1 Послуги у сфері водовідведення — 7 427,64 з ПДВ

переговорна 

процедура 

закупівлі

листопад

Послуги каналізаційні (Послуги у сфері водовідведення) 90400000-1 Послуги у сфері водовідведення — 3 345,00 з ПДВ

переговорна 

процедура 

закупівлі

листопад

Послуги спостереження за станом сигналізації термінового виклику наряду поліції охорони 79710000-4 Охоронні послуги — 99 291,90 з ПДВ

переговорна 

процедура 

закупівлі

листопад

Послуги з технічної підтримки складових комплексу виявлення та попередження мережевих атак 72250000-2
Послуги, пов’язані із системами та 

підтримкою
— 1 555 290,00 з ПДВ відкриті торги листопад

Послуги з каналізації (Послуги з відведення стічних вод) 90430000-0 Послуги з відведення стічних вод — 6 780,23 з ПДВ

переговорна 

процедура 

закупівлі

листопад

Автомобільні шини гумові нові зимові 34350000-5
Шини для транспортних засобів великої та 

малої тоннажності
— 250 742,00 з ПДВ відкриті торги листопад

Послуги з ліцензування Jira Software 72260000-5 
Послуги, пов’язані з програмним 

забезпеченням
— 180 000,00 без ПДВ відкриті торги листопад

Поточний ремонт будівлі Центрального сховища Національного банку України 

(м. Київ, вул. Пухівська, 7а)
45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи — 2 962 633,00 з ПДВ відкриті торги листопад

Акумулятори для систем гарантованого електропостачання 31430000-9 Електричні акумулятори — 292 188,88 з ПДВ відкриті торги листопад

Ножі для автоматизованих систем знищення банкнот 39240000-6 Різальні інструменти — 409 948,00 з ПДВ відкриті торги листопад

Юридичні послуги, пов’язані зі стягненням заборгованості за кредитами, наданими банкам для підтримки 

ліквідності
79110000-8 

Послуги з юридичного консультування та 

юридичного представництва
— 30 000 000,00 з ПДВ відкриті торги листопад

Створення корпоративного сайту Національної платіжної системи «Український платіжний простір» 72410000-7 Послуги провайдерів — 793 973,00 з ПДВ відкриті торги листопад

Телекомунікаційні  послуги 64210000-1
Послуги телефонного зв’язку та передачі 

даних
— 1 365 200,00 з ПДВ

переговорна 

процедура 

закупівлі

листопад

Послуги з підтримки програмного забезпечення SAP-систем на 2018 рік 72260000-5
Послуги, пов’язані з програмним 

забезпеченням
— 13 610 868,00 з ПДВ відкриті торги листопад

Технічне переоснащення комплексної автоматизованої системи безпеки адміністративних будівель 

центрального апарату Національного банку України за адресою: м. Київ, вул. Інститутська, 9, 11-б, 12
45310000-3 Електромонтажні роботи — 34 737 709,40 з ПДВ відкриті торги листопад

Комплексні послуги з прибирання будівель і споруд Національного банку України 90910000-9 Послуги з прибирання — 4 551 932,00 з ПДВ відкриті торги листопад

проводить тендерний комітет НБУ у 

Закарпатській області

проводить тендерний комітет НБУ у 

Хмельницькій області

проводить тендерний комітет НБУ у 

Івано-Франківській області
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Послуги з ремонту і технічного обслуговування транспортних засобів Національного банку України, 2 лоти:

лот 1 – послуги з ремонту і технічного обслуговування легкових автомобілів та мікроавтобусів;

лот 2 – послуги з ремонту і технічного обслуговування панцерованих автомобілів, вантажних автомобілів та 

автомобілів спеціального призначення

50110000-9

Послуги з ремонту і технічного 

обслуговування мототранспортних засобів і 

супутнього обладнання

— 3 583 955,69 з ПДВ відкриті торги листопад
лот 1 -

лот 2 -

1 902 862,54

1 681 093,15

Технічне переоснащення автоматичної установки газового пожежогасіння серверного приміщення 

Центральної розрахункової палати Національного банку України за адресою: м. Київ, просп. Науки, 7
45300000-0 Будівельно-монтажні роботи — 2 440 752,00 з ПДВ відкриті торги листопад

Послуги спостереження сигналізації термінового виклику наряду охорони 79710000-4 Охоронні послуги — 15 524,66 з ПДВ

переговорна 

процедура 

закупівлі

листопад

Послуги із супроводження в 2018 році проектів, реалізованих із використанням програмного забезпечення 

SAP-систем
72250000-2

Послуги, пов’язані із системами та 

підтримкою
— 6 000 000,00 з ПДВ відкриті торги листопад

Електрична енергія, 32 лоти:

лот 1 - м. Вінниця, вул. Соборна,36; вул. Генерала Арабея, 2-а; лот 1 - 624 647,32

лот 2 - м. Луцьк, вул. Градний узвіз, 4; вул. Градний узвіз, 7;

Волинська область, Старовижівський район, с. Буцин, 

урочище Пісочне, база відпочинку;

лот 2 - 669 558,15

лот 3 - м. Дніпро, вул. Воскресенська, 13; вул. Малиновського, 66; лот 3 - 2 242 141,55

лот 4 - м. Житомир, вул. Лятошинського, 5; лот 4 - 542 771,90

лот 5 - м. Ужгород, пл. Пушкіна, 1; вул. Загорська, 57; лот 5 - 336 062,45

лот 6 - м. Запоріжжя, вул. Олександрівська, 23; лот 6 - 753 658,75

лот 7 - м. Запоріжжя, вул. Східна 9А; лот 7 - 35 002,00

лот 8 - м. Івано-Франківськ, вул. Грушевського, 32; вул. Дудаєва, 33; м. Яремче,

 вул. Грушевського, 7;
лот 8 - 1 090 248,84

лот 9 - м. Київ, вул. Інститутська, 9 (к. 1, 1 (ЛОК), 2); 11-б; 12; вул. І. Франка, 5;

вул. Ямська, 60;
лот 9 - 7 625 449,17

лот 10 - м. Київ, пр. Науки, 7 (к. 1, 2); лот 10 - 5 611 883,13

лот 11 - м. Київ, вул. Андріївська, 1; лот 11 - 969 494,76

лот 12 - м. Київ, пл. Контрактова, 2-а, 2-б; лот 12 - 2 139 492,23

лот 13 - м. Київ, вул. Лабораторна, 6; лот 13 - 83 604,20

лот 14 - м. Київ, вул. Уманська, 8; лот 14 - 272 640,26

лот 15 - м. Кропивницький, вул. Велика Перспективна, 33; лот 15 - 286 913,50

лот 16 - м. Львів, вул. Коперніка, 4; вул. Каліча Гора, 12; лот 16 - 1 184 024,45

лот 17 - м. Миколаїв, вул. Будівельників, 5А/1; лот 17 - 38 816,00

лот 18 - м. Одеса, вул. Рішельєвська, 8; вул. Разумовська, 37; лот 18 - 1 392 136,65

лот 19 - м. Полтава, вул. Соборності, 17; лот 19 - 823 472,82

лот 20 - м. Рівне, вул. С. Петлюри, 10; лот 20 - 401 868,00

лот 21 - м. Суми, вул. Г. Кондратьєва, 21; лот 21 - 340 708,08

лот 22 - м. Тернопіль, вул. Злуки, 25А; лот 22 - 61 130,00

лот 1 -

лот 2 -

лот 3 -

лот 4 -

лот 5 -

лот 6 -

лот 7 -

лот 8 -

лот 9 -

лот 10 -

лот 11 -

лот 12 -

лот 13 -

лот 14 -

лот 15 -

лот 16 -

лот 17 -

лот 18 -

лот 19 -

лот 20 -

лот 21 -

лот 22 -

лот 23 -

лот 24 -

лот 25 -

лот 26 -

Електрична енергія — 33 965 332,37

Охоронні послуги —

з ПДВ

переговорна 

процедура 

закупівлі

грудень09310000-5 

Послуги поліції охорони з охорони об’єктів та особистої безпеки працівників Національного банку України, 

26 лотів:

лот 1 - послуги з охорони об’єкта НБУ в Вінницькій області;

лот 2 - послуги з охорони об’єкта НБУ в Волинській області;

лот 3 - послуги з охорони об’єкта НБУ в Дніпропетровській області;

лот 4 - послуги з охорони об’єкта НБУ в Житомирській області;

лот 5 - послуги з охорони об’єкта НБУ в Закарпатській області;

лот 6 - послуги з охорони об’єкта НБУ в Запорізькій області;

лот 7 - послуги з охорони об’єкта НБУ в Івано-Франківській області;

лот 8 - послуги з охорони об’єктів НБУ в м. Києві;

лот 9 - послуги з охорони об’єкта НБУ в Кіровоградській області;

лот 10 - послуги з охорони об’єкта НБУ в Львівській області;

лот 11 - послуги з охорони об’єкта НБУ в Миколаївській області;

лот 12 - послуги з охорони об’єкта НБУ в Одеській області;

лот 13 - послуги з охорони об’єкта НБУ в Полтавській області;

лот 14 - послуги з охорони об’єкта НБУ в Рівненській області;

лот 15 - послуги з охорони об’єкта НБУ в Сумській області;

лот 16 - послуги з охорони об’єкта НБУ в Тернопільській області;

лот 17 - послуги з охорони об’єкта НБУ в Харківській області;

лот 18 - послуги з охорони об’єкта НБУ в Херсонській області;

лот 19 - послуги з охорони об’єкта НБУ в Хмельницькій області;

лот 20 - послуги з охорони об’єкта НБУ в Черкаській області;

лот 21 - послуги з охорони об’єкта НБУ в Чернігівській області;

лот 22 - послуги з охорони об’єкта НБУ в Чернівецькій області;

лот 23 - послуги з охорони першої режимної зони Банкнотно-монетного двору НБУ;

лот 24 - послуги з охорони периметру Фабрики банкнотного паперу

БМД НБУ (м. Малин);

лот 25 - послуги поліції із забезпечення особистої безпеки працівників НБУ; 

лот 26 - послуги з охорони об’єкта в м. Сміла Черкаської області

з ПДВ

переговорна 

процедура 

закупівлі

листопад

2 122 199,20

1 799 508,95

2 568 553,47

1 611 345,00

1 488 874,23

2 614 369,93

1 434 399,94

6 273 959,70

1 558 001,88

2 644 976,16

1 632 025,23

2 596 940,28

2 137 757,26

1 437 209,84

2 300 831,64

1 133 982,00

2 371 495,61

2 066 643,05

1 662 681,14

1 620 987,48

2 279 322,41

2 211 393,39

10 028 254,80

4 757 512,20

3 425 136,00

1 113 571,20

66 891 931,9979710000-4
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лот 23 - м. Харків, площа Театральна, 1; лот 23 - 1 784 430,01

лот 24 - м. Харків, вул. Клочківська, 343г; вул. 23 Серпня, 66; вул. Клочківська, 3; лот 24 - 487 182,61

лот 25 - м. Харків, вул. Богдана Хмельницького 14/16; лот 25 - 24 194,17

лот 26 - м. Харків, вул. Різдвяна, 6; лот 26 - 69 283,31

лот 27 - м. Херсон, вул. Перекопська, 5; лот 27 - 758 553,50

лот 28 - м. Хмельницький, вул. Володимирська, 91; лот 28 - 1 000 388,00

лот 29 - м. Черкаси, вул. О. Дашковича, 23; лот 29 - 455 921,32

лот 30 - Черкаська область, Золотоніський район, с. Гельмязів, вул. Центральна, 6 «Б»; лот 30 - 22 311,00

лот 31 - м. Чернігів, вул. Кирпоноса, 16; лот 31 - 694 431,00

лот 32 - м. Чернівці, площа Центральна, 3; вул. З. Космодем’янської, 14 лот 32 - 1 142 913,24

Теплова енергія у гарячій воді/парі, 18 лотів:

лот 1 - м. Вінниця, вул. Генерала Арабея,2-а; лот 1 - 192 256,00

лот 2 - м. Запоріжжя, вул. Олександрівська, 23; лот 2 - 1 280 561,00

лот 3 - м. Запоріжжя, вул. Східна 9А; лот 3 - 327 465,00

лот 4 - м. Івано-Франківськ, вул. Дудаєва, 33; лот 4 - 638 646,00

лот 5 - м. Київ, вул. Інститутська, 9 (к. 1, 1 (ЛОК), 2); 11-б; 12; лот 5 - 4 813 657,56

лот 6 - м. Київ, пр. Науки, 7 (к. 1, 2); лот 6 - 3 104 930,23

лот 7 - м. Київ,  вул. І. Франка, 5; лот 7 - 552 480,00

лот 8 - м. Київ, вул. Андріївська, 1; лот 8 - 874 760,00

лот 9 - м. Київ, пл. Контрактова, 2-б; лот 9 - 1 344 368,00

лот 10 - м. Кропивницький, вул. Велика Перспективна, 33; лот 10 - 333 057,00

лот 11 - Кіровоградська обл., м. Світловодськ, вул. Захисників України, 1; лот 11 - 26 000,00

лот 12 - м. Рівне, вул. С. Петлюри, 10; лот 12 - 774 275,00

лот 13 - м. Суми, вул. Г. Кондратьєва, 21; лот 13 - 1 149 466,00

лот 14 - м. Тернопіль, вул. Злуки, 25А; лот 14 - 104 815,00

лот 15 - м. Харків, вул. 23 Серпня, 66; лот 15 - 882 123,12

лот 16 - м. Черкаси, вул. О. Дашковича, 23; лот 16 - 660 291,00

лот 17 - м. Чернігів, вул. Кирпоноса, 16; лот 17 - 1 205 447,00

лот 18 - м. Миколаїв, вул. Будівельників, 5А/1 лот 18 - 152 638,00

Розподіл води (розподіл питної води, послуги з обробляння та розподіляння води трубопроводами, послуги з 

розподілу води та супутні послуги), 21 лот:

лот 1 - м. Вінниця, вул. Соборна, 36; вул. Генерала Арабея, 2-а; лот 1 - 10 078,00

лот 2 - м. Луцьк, вул. Градний узвіз, 4; вул. Градний узвіз, 7; лот 2 - 4 065,00

лот 3 - м. Львів, вул. Коперника, 4; вул. Каліча Гора, 12; лот 3 - 12 496,00

лот 4 - м. Миколаїв, вул. Будівельників, 5А/1; лот 4 - 520,00

лот 5 - м. Суми, вул. Г. Кондратьєва, 21; лот 5 - 12 839,00

лот 6 - м. Тернопіль, вул. Злуки, 25А; лот 6 - 929,00

лот 7 - м. Херсон, вул. Перекопська, 5; лот 7 - 14 446,00

лот 8 - м. Чернігів, вул. Кирпоноса, 16; лот 8 - 10 290,00

лот 9 - м. Чернівці, площа Центральна, 3; вул. З. Космодем’янської, 14; лот 9 - 33 415,20

лот 10 - м. Житомир, вул. Лятошинського, 5; лот 10 - 5 517,00

лот 11 - м. Запоріжжя, вул. Олександрівська, 23;  вул. Східна 9А; лот 11 - 17 872,00

лот 12 - м. Івано-Франківськ, вул.Грушевського, 32; вул. Дудаєва, 33; лот 12 - 8 131,00

лот 13 - м. Київ, вул. Інститутська, 9 (к. 1, 1 (ЛОК), 2); 11-б; 12; вул. І. Франка, 5; вул. Ямська, 60;  пр. Науки, 

7 (к. 1, 2); вул. Андріївська, 1; пл. Контрактова, 2-а, 2-б; вул. Борисоглібська, 5в;
лот 13 - 398 435,33

лот 14 - м. Одеса, вул. Рішельєвська, 8; вул. Разумовська, 37; лот 14 - 15 331,00

лот 15 - м. Полтава, вул. Соборності, 17; лот 15 - 7 406,00

лот 16 - м. Рівне, вул. С. Петлюри, 10; лот 16 - 6 948,00

лот 17 - м. Хмельницький, вул. Володимирська, 91; лот 17 - 11 682,00

лот 18 - м. Дніпро, вул. Воскресенська, 13; вул. Малиновського, 66; лот 18 - 12 559,00

лот 19 - м. Ужгород, пл. Пушкіна, 1; вул. Загорська, 57; лот 19 - 7 356,00

лот 20 - м. Харків, площа Театральна, 1; вул. Клочківська, 343г; вул. 23 Серпня, 66; лот 20 - 308 320,55

лот 21 - м. Черкаси, вул. О. Дашковича, 23 лот 21 - 10 455,00

Послуги з відведення стічних вод (послуги каналізаційні,  централізоване водовідведення, послуги з 

водовідведення), 22 лоти:

лот 1 - м. Вінниця, вул. Соборна, 36; вул. Генерала Арабея, 2-а; лот 1 - 8 618,00

лот 2 - м. Луцьк, вул. Градний узвіз, 4; вул. Градний узвіз, 7; лот 2 - 4 665,00

лот 3 - м. Львів, вул. Коперника, 4; вул. Каліча Гора, 12; лот 3 - 15 472,00

лот 4 - м. Миколаїв, вул. Будівельників, 5А/1; лот 4 - 369,00

лот 5 - м. Полтава, вул. Соборності, 17; лот 5 - 5 777,00

лот 6 - м. Суми, вул. Г. Кондратьєва, 21; лот 6 - 10 212,00

переговорна 

процедура 

закупівлі

грудень90430000-0 Послуги з відведення стічних вод — 790 746,37 з ПДВ

65110000-7 груденьРозподіл води — 909 091,08 з ПДВ

переговорна 

процедура 

закупівлі

09320000-8 Пара, гаряча вода та пов’язана продукція — 18 417 235,91 з ПДВ

переговорна 

процедура 

закупівлі

грудень

Електрична енергія — 33 965 332,37 з ПДВ

переговорна 

процедура 

закупівлі

грудень09310000-5 
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лот 7 - м. Тернопіль, вул. Злуки, 25А; лот 7 - 3 146,00

лот 8 - м. Ужгород, пл. Пушкіна, 1; вул. Загорська, 57; лот 8 - 13 566,00

лот 9 - м. Харків, площа Театральна, 1; вул. Клочківська, 343г; вул. 23 Серпня, 66; лот 9 - 202 608,30

лот 10 - м. Херсон, вул. Перекопська, 5; лот 10 - 25 370,00

лот 11 - м. Чернігів, вул. Кирпоноса, 16; лот 11 - 9 778,00

лот 12 - м. Дніпро, вул. Воскресенська, 13; вул. Малиновського, 66; лот 12 - 7 834,00

лот 13 - м. Житомир, вул. Лятошинського, 5; лот 13 - 6 299,50

лот 14 - м. Запоріжжя, вул. Олександрівська, 23;  вул. Східна 9А; лот 14 - 12 490,00

лот 15 - м. Івано-Франківськ, вул. Грушевського, 32; вул.Дудаєва, 33; лот 15 - 51 038,00

лот 16 - м. Київ, вул. Інститутська, 9 (к. 1, 1 (ЛОК), 2); вул. Інститутська, 11-б; вул. Інститутська, 12; вул. І. 

Франка, 5; вул. Ямська, 60; пр. Науки, 7 (к. 1, 2); вул. Драйзера, 2-г; вул. Андріївська, 1; пл. Контрактова, 2-а, 

2-б; вул. Борисоглібська, 5-в;

лот 16 - 311 937,57

лот 17 - м. Кропивницький, вул. Велика Перспективна, 33; лот 17 - 5 798,00

лот 18 - м. Одеса, вул. Рішельєвська, 8; вул. Разумовська, 37; лот 18 - 38 824,00

лот 19 - м. Рівне, вул. С. Петлюри, 10; лот 19 - 23 749,00

лот 20 - м. Хмельницький, вул. Володимирська, 91; лот 20 - 23 688,00

лот 21 - м. Черкаси, вул. О. Дашковича, 23;                       лот 21 - 8 571,00

лот 22 - Черкаська область, Золотоніський район, с. Гельмязів, вул. Центральна, 6 «Б» лот 22 - 936,00

Послуги з транспортування трубопроводами природного газу, 16 лотів:

лот 1 - м. Вінниця, вул. Соборна, 36; лот 1 - 3 941,00

лот 2 - м. Луцьк, вул. Градний узвіз, 4; лот 2 - 1 177,35

лот 3 - м. Дніпро, вул. Воскресенська, 13; вул. Малиновського, 66; лот 3 - 20 470,00

лот 4 - м. Житомир, вул. Лятошинського, 5; лот 4 - 7 628,40

лот 5 - м. Ужгород, пл. Пушкіна, 1; вул. Загорська, 57; лот 5 - 1 199,00

лот 6 - м. Івано-Франківськ, вул. Грушевського, 32; лот 6 - 1 376,00

лот 7 - м. Львів, вул. Коперника, 4; вул. Каліча Гора, 12; лот 7 - 4 222,00

лот 8 - м. Одеса, вул. Рішельєвська, 8; вул. Разумовська, 37; лот 8 - 80 196,00

лот 9 - м. Полтава, вул. Соборності, 17; лот 9 - 7 626,48

лот 10 - м. Харків, площа Театральна, 1; вул. Клочківська, 343г; лот 10 - 123 503,04

лот 11 - м. Херсон, вул. Перекопська, 5; лот 11 - 9 717,00

лот 12 - м. Хмельницький, вул. Володимирська, 91; лот 12 - 15 774,00

лот 13 - Черкаська область, Золотоніський район, с. Гельмязів, вул. Центральна, 6 «Б»; лот 13 - 7 991,00

лот 14 - м. Чернівці, площа Центральна, 3; лот 14 - 896,40

лот 15 - Фабрика банкнотного паперу НБУ (м. Малин); лот 15 - 532 080,00

лот 16 - Банкното-монетний двір НБУ (м. Київ); лот 16 - 2 499 840,00

Розподіл природного газу (послуги з розподілу газу та супутні послуги), 16 лотів:

лот 1 - м. Вінниця, вул. Соборна, 36; лот 1 - 56 726,00

лот 2 - м. Луцьк, вул. Градний узвіз, 4; лот 2 - 43 751,82

лот 3 - м. Дніпро, вул. Воскресенська, 13; вул. Малиновського, 66; лот 3 - 35 805,00

лот 4 - м. Житомир, вул. Лятошинського, 5; лот 4 - 59 426,64

лот 5 - м. Ужгород, пл. Пушкіна, 1; вул. Загорська, 57; лот 5 - 40 214,00

лот 6 - м. Івано-Франківськ, вул. Грушевського, 32; лот 6 - 50 060,00

лот 7 - м. Львів, вул. Коперника, 4; вул. Каліча Гора, 12; лот 7 - 121 510,00

лот 8 - м. Одеса, вул. Рішельєвська, 8; вул. Разумовська, 37; лот 8 - 78 410,00

лот 9 - м. Полтава, вул. Соборності, 17; лот 9 - 88 212,52

лот 10 - м. Харків, площа Театральна, 1; вул. Клочківська, 343г; лот 10 - 71 688,24

лот 11 - м. Херсон, вул. Перекопська, 5; лот 11 - 44 017,00

лот 12 - м. Хмельницький, вул. Володимирська, 91; лот 12 - 68 281,00

лот 13 - Черкаська область, Золотоніський район, с. Гельмязів, вул. Центральна, 6 «Б»; лот 13 - 6 077,00

лот 14 - м. Чернівці, площа Центральна, 3; лот 14 - 72 080,52

лот 15 - Фабрика банкнотного паперу НБУ (м. Малин); лот 15 - 2 660 400,00

лот 16 - Банкното-монетний двір НБУ (м. Київ); лот 16 - 1 017 120,00

Журнали та періодичні видання на 2018 рік 22210000-5 Газети — 647 267,96 з ПДВ відкриті торги грудень

Супроводження системи електронного документообігу 72260000-5
Послуги, пов’язані з програмним 

забезпеченням
— 999 600,00 з ПДВ

переговорна 

процедура 

закупівлі

грудень

Послуги з активації післягарантійної технічної підтримки обладнання компанії Cisco 50310000-1 
Технічне обслуговування і ремонт офісної 

техніки
— 4 940 000,00 з ПДВ відкриті торги грудень

   Послуги зв’язку Інтернет безпроводовими мережами та 3G модеми 64210000-1
Послуги телефонного зв’язку та передачі 

даних
— 188 214,00 з ПДВ відкриті торги грудень

4 513 779,74 з ПДВ

переговорна 

процедура 

закупівлі

грудень65210000-8 Розподіл газу —

60300000-1 Послуги з транспортування трубопроводами — 3 317 637,67 з ПДВ

переговорна 

процедура 

закупівлі

грудень

переговорна 

процедура 

закупівлі

грудень90430000-0 Послуги з відведення стічних вод — 790 746,37 з ПДВ
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Послуги, що стосуються організації експлуатації обладнання інженерних систем будівель і споруд 

Національного банку України в регіонах України
50530000-9

Послуги з ремонту і технічного 

обслуговування техніки
— 5 107 509,50 з ПДВ відкриті торги грудень

Послуги з письмового та усного перекладу, 3 лоти:

лот 1 - послуги з письмового перекладу з англійської мови на українську мову та з української мови на 

англійську;

лот 2 - послуги з усного послідовного перекладу з іноземних мов на українську та з української на іноземні 

мови та синхронного перекладу з англійської та польської мов на українську та з української на англійську та 

польську мови;

лот 3 - послуги з письмового перекладу з інших мов на українську мову та з української мови на інші мови

79530000-8 Послуги з письмового перекладу — 761 150,45 з ПДВ відкриті торги грудень

лот 1 -

лот 2 -

лот 3 - 

381 951,00

318 547,79

60 651,66

Послуги з технічного обслуговування ліфтів на об’єктах Національного банку України, 14 лотів:

лот 1 – послуги з ТО ліфтів в будівлі НБУ в м. Вінниці;

лот 2 – послуги з ТО ліфтів в будівлі НБУ в м. Івано-Франківську;

лот 3 – послуги з ТО ліфтів в будівлі НБУ в м. Кропивницькому;

лот 4 – послуги з ТО ліфтів в будівлі НБУ в м. Полтаві;

лот 5 – послуги з ТО ліфтів в будівлі НБУ в м. Харкові;

лот 6 – послуги з ТО ліфтів в будівлі НБУ в м. Херсоні;

лот 7 – послуги з ТО ліфтів в будівлі НБУ в м. Черкаси;

лот 8 – послуги з ТО ліфтів в будівлі НБУ в м. Чернівці;

лот 9 – послуги з ТО ліфтів в будівлі НБУ в м. Дніпрі;

лот 10 – послуги з ТО ліфтів в будівлі НБУ в м. Луцьку;

лот 11 – послуги з ТО ліфтів в будівлі НБУ в м. Одесі;

лот 12 – послуги з ТО ліфтів в будівлі НБУ в м. Суми;

лот 13 – послуги з ТО ліфтів в будівлі НБУ в м. Хмельницькому;

лот 14 – послуги з ТО ліфтів в будівлі НБУ в м. Чернігові

50750000-7 Послуги з технічного обслуговування ліфтів — 432 018,14 з ПДВ відкриті торги грудень

лот 1 -

лот 2 -

лот 3 -

лот 4 -

лот 5 -

лот 6 -

лот 7 -

лот 8 -

лот 9 -

лот 10 -

лот 11 -

лот 12 -

лот 13 -

лот 14 -

13800,00

19740,00

49680,00

24840,00

64377,00

8299,18

10840,31

11730,00

88596,00

16600,02

26280,83

27634,50

25440,30

44160,00

Послуги з технічного обслуговування макрувальної машини 50310000-1
Технічне обслуговування і ремонт офісної 

техніки
— 12 096,00 з ПДВ

переговорна 

процедура 

закупівлі

грудень

Послуги з технічного обслуговування та забезпечення працездатності систем пожежної сигналізації, 

пожежогасіння, оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей на об’єктах Національного банку 

України, 18 лотів:

лот 1 - послуги з технічного обслуговування та забезпечення працездатності систем пожежної сигналізації, 

пожежогасіння, оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей на об’єктах Національного банку 

України в м. Києві;

лот 1 - 1 394 462,99

лот 2 - послуги з технічного обслуговування та забезпечення працездатності систем пожежної сигналізації, 

пожежогасіння, оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей на об’єктах Національного банку 

України в м. Вінниці;

лот 2 - 94 158,96

лот 3 - послуги з технічного обслуговування та забезпечення працездатності систем пожежної сигналізації, 

пожежогасіння, оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей на об’єктах Національного банку 

України в м. Житомирі;

лот 3 - 98 189,17

лот 4 - послуги з технічного обслуговування та забезпечення працездатності систем пожежної сигналізації, 

пожежогасіння, оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей на об’єктах Національного банку 

України в м. Черкасах;

лот 4 - 79 413,55

лот 5 - послуги з технічного обслуговування та забезпечення працездатності систем пожежної сигналізації, 

пожежогасіння, оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей на об’єктах Національного банку 

України в м. Хмельницькому;

лот 5 - 146 532,94

лот 6 - послуги з технічного обслуговування та забезпечення працездатності систем пожежної сигналізації, 

пожежогасіння, оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей на об’єктах Національного банку 

України в м. Луцьку;

лот 6 - 50 984,10

лот 7 - послуги з технічного обслуговування та забезпечення працездатності систем пожежної сигналізації, 

пожежогасіння, оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей на об’єктах Національного банку 

України в м. Ужгороді;

лот 7 - 101 066,57

лот 8 - послуги з технічного обслуговування та забезпечення працездатності систем пожежної сигналізації, 

пожежогасіння, оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей на об’єктах Національного банку 

України в м. Івано-Франківську;

лот 8 - 238 336,71

лот 9 - послуги з технічного обслуговування та забезпечення працездатності систем пожежної сигналізації, 

пожежогасіння, оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей на об’єктах Національного банку 

України в м. Львові;

лот 9 - 103 981,45

лот 10 - послуги з технічного обслуговування та забезпечення працездатності систем пожежної сигналізації, 

пожежогасіння, оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей на об’єктах Національного банку 

України в м. Рівному;

лот 10 - 101 416,54

лот 11 - послуги з технічного обслуговування та забезпечення працездатності систем пожежної сигналізації, 

пожежогасіння, оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей на об’єктах Національного банку 

України в м. Чернівцях;

лот 11 - 136 378,38

лот 12 - послуги з технічного обслуговування та забезпечення працездатності систем пожежної сигналізації, 

пожежогасіння, оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей на об’єктах Національного банку 

України в м. Одесі;

лот 12 - 118 643,48

лот 13 - послуги з технічного обслуговування та забезпечення працездатності систем пожежної сигналізації, 

пожежогасіння, оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей на об’єктах Національного банку 

України в м. Запоріжжі;

лот 13 - 89 481,43

лот 14 - послуги з технічного обслуговування та забезпечення працездатності систем пожежної сигналізації, 

пожежогасіння, оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей на об’єктах Національного банку 

України в м. Кропивницькому;

лот 14 - 12 918,05

відкриті торги грудень50410000-2

Послуги з ремонту і технічного 

обслуговування вимірювальних, 

випробувальних і контрольних приладів

— 3 163 768,10 з ПДВ
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лот 15 - послуги з технічного обслуговування та забезпечення працездатності систем пожежної сигналізації, 

пожежогасіння, оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей на об’єктах Національного банку 

України в м. Дніпрі;

лот 15 - 76 971,24

лот 16 - послуги з технічного обслуговування та забезпечення працездатності систем пожежної сигналізації, 

пожежогасіння, оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей на об’єктах Національного банку 

України в м. Полтаві;

лот 16 - 79 955,96

лот 17 - послуги з технічного обслуговування та забезпечення працездатності систем пожежної сигналізації, 

пожежогасіння, оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей на об’єктах Національного банку 

України в м. Суми;

лот 17 - 94 563,71

лот 18 - послуги з технічного обслуговування та забезпечення працездатності систем пожежної сигналізації, 

пожежогасіння, оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей на об’єктах Національного банку 

України в м. Харкові

лот 18 - 146 312,87

Послуги з розподілу води та супутні послуги 65110000-7 Розподіл води — 1 230,00 з ПДВ

переговорна 

процедура 

закупівлі

грудень

Розроблення проектної документації на реконструкцію будівлі Національного банку України (корпус № 5) 

для розміщення архіву Національного банку України за адресою: 

м. Київ, вул. Пухівська, 7 та проведення державної експертизи проекту

71000000-8
Архітектурні, будівельні, інженерні та 

інспекційні послуги
— 4 644 699,00 з ПДВ відкриті торги грудень

Теплова енергія у гарячій воді/парі м. Миколаїв, вул. Будівельників, 5А/1 09320000-8 Пара, гаряча вода та пов’язана продукція — 152 638,00 з ПДВ

переговорна 

процедура 

закупівлі

грудень

Послуги з відведення стічних вод (послуги каналізаційні, централізоване водовідведення, послуги з 

водовідведення) м. Запоріжжя, вул. Олександрівська, 23; 

 вул. Східна 9А

90430000-0 Послуги з відведення стічних вод — 12 489,23 з ПДВ

переговорна 

процедура 

закупівлі

грудень

Послуги з технічної підтримки програмного забезпечення TCPFOSS, FossDocMail 72260000-5
Послуги, пов’язані з програмним 

забезпеченням
— 250 000,00 без ПДВ

переговорна 

процедура 

закупівлі

грудень

(підпис)

(підпис)

відкриті торги грудень50410000-2

Послуги з ремонту і технічного 

обслуговування вимірювальних, 

випробувальних і контрольних приладів

— 3 163 768,10 з ПДВ

проводить тендерний комітет НБУ у 

Херсонській області

Секретар Тендерного комітету Національного банку України Т. Ю. Карпинос

(ініціали та прізвище)

Голова Тендерного комітету  Національного банку України

Затверджений рішенням Тендерного комітету Національного банку України від 14.12.2016 (протокол № 148/16)

зі змінами, внесеними рішенням Тендерного комітету Національного банку України від 22.12.2016 (протокол № 157/16), від 05.01.2017 (протокол № 01/17), від 12.01.2017 (протокол № 06/17), від 19.01.2017 (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 07.03.2017 (протокол № 77/17), 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 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 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

Р. М. Борисенко

Примітка:  з 22.08.2017 року Річний план 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.

(ініціали та прізвище)
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