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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. Тернопіль, м. Чернівці;

лот 5 - послуги з фізичної охорони об’єктів Національного банку України 

в м. Миколаїв, м. Одеса

79710000-4 Охоронні послуги — 5 212 200,00 грн. відкриті торги січень

лот 1 - 919 800,00

лот 2 - 919 800,00

лот 3 - 1 226 400,00

лот 4 - 1 226 400,00

лот 5 - 919 800,00

Журнали та періодичні видання на 2018 рік, 2 лоти:

лот 1 – вітчизняні видання;

лот 2 – іноземні видання

22210000-5 Газети — 647 267,96 грн. відкриті торги січень
лот 1 - 176 384,90

лот 2 - 470 883,06

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

забезпеченням
— 7 800 000,00 грн. відкриті торги січень

Планшетні комп’ютери 30210000-4
Машини для обробки даних 

(апаратна частина) 
— 254 000,00 грн. відкриті торги лютий

Електрична енергія, 2 лоти:

лот 1 - м. Харків, площа Театральна, 1;

лот 2 - м. Харків, вул. Клочківська, 343г; вул. 23 Серпня, 66

09310000-5 Електрична енергія — 2 202 329,49 грн.
переговорна 

процедура закупівлі
лютий

лот 1 - 1 784 430,59

лот 2 - 417 898,90

Розподіл води - м. Ужгород, пл. Пушкіна, 1; вул. Загорська, 57 65110000-7 Розподіл води — 7 356,00 грн.
переговорна 

процедура закупівлі
лютий

Послуги з відведення стічних вод - м. Ужгород, пл. Пушкіна, 1; вул. Загорська, 57 90430000-0 Послуги з відведення стічних вод — 13 566,00 грн.
переговорна 

процедура закупівлі
лютий

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

офісної техніки
— 16 272,00 грн.

переговорна 

процедура закупівлі
лютий

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 грн. відкриті торги лютий

Візитна картка 30190000-7 Офісне устаткування та приладдя різне — 155 700,00 грн. відкриті торги лютий

Послуги з організації зустрічей і конференцій у готелях 55120000-7
Послуги з організації зустрічей і 

конференцій у готелях
— 1 670 000,00 грн. відкриті торги лютий

Бензин, дизельне паливо для автомобілів Національного банку України, 2 лоти:

лот 1 - бензин, дизельне паливо по смарт-картках для автомобілів НБУ по регіонах України;

лот 2 - бензин, дизельне паливо для автомобілів Фабрики банкнотного паперу 

НБУ (м. Малин)

09130000-9 Нафта і дистиляти — 12 111 572,00 грн. відкриті торги лютий
лот 1 - 10 595 822,00

лот 2 - 1 515 750,00

Послуги страхування, 2 лоти:

лот 1 - страхування транспортних засобів та водіїв Національного банку України;

лот 2 - страхування цивільної відповідальності власників зброї працівників 

Національного банку України

66510000-8 Страхові послуги — 224 033,69 грн. відкриті торги лютий
лот 1 - 217 488,69

лот 2 - 6 545,00

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

— 3 163 768,10 грн. відкриті торги лютий
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Послуги з технічного обслуговування ліфтів на об’єктах Національного банку України, 

11 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.Херсоні;

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

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

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

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

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

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

50750000-7
Послуги з технічного обслуговування 

ліфтів
— 295 846,64 грн. відкриті торги лютий

лот 1 - 13 800,00

лот 2 - 19 740,00

лот 3 - 49 680,00

лот 4 - 24 840,00

лот 5 - 8 299,18

лот 6 - 10 840,31

лот 7 - 11 730,00

лот 8 - 88 596,00

лот 9 - 16 600,02

лот 10 - 26 280,83

лот 11 - 25 440,30

Послуги супроводження (технічної підтримки) програмного забезпечення “Tieto Card Suite” для 

забезпечення експлуатації програмно-технічного комплексу Центрального маршрутизатора і 

Розрахунково-клірингового центру  

в режимі безперервного функціонування 24/7/365

72260000-5  
Послуги, пов’язані з програмним 

забезпеченням
— 495 600,00 євро

переговорна 

процедура закупівлі
лютий

Програмно-технічний комплекс гібридного аналізу зразків зловмисного програмного коду 48820000-2 Сервери — 3 414 000,00 грн. відкриті торги лютий

Послуги з розробки інформаційно-аналітичної системи Центру кіберзахисту 

Національного банку України
72210000-0

Послуги з розробки пакетів 

програмного забезпечення 
— 1 400 000,00 грн. відкриті торги лютий

Послуги з технічної підтримки програмно-технічного комплексу 

“Засвідчувальний центр Національного банку України”
72250000-2

Послуги, пов’язані із системами та 

підтримкою
— 484 175,00 грн.

переговорна 

процедура закупівлі
лютий

Послуги з технічного обслуговування (перезарядки) вогнегасників та перекантування рукавів 

пожежних кран-комплектів на об’єктах Національного банку України
50530000-9

Послуги з ремонту і технічного 

обслуговування техніки
— 330 292,40 грн. відкриті торги лютий

Послуги з проведення паспортизації технічного стану будівель і споруд 

Національного банку України
71630000-3

Послуги з технічного огляду та 

випробовувань
— 1 341 473,00 грн. відкриті торги лютий

Навчання з питань інформатизації за напрямом Oracle 80530000-8
Послуги у сфері професійної 

підготовки
— 120 000,00 грн. відкриті торги лютий

Навчання з питань інформатизації за напрямом Vmware 80530000-8
Послуги у сфері професійної 

підготовки
— 100 000,00 грн. відкриті торги березень

Навчання з питань внутрішнього аудиту та контролю 80510000-2
Послуги з професійної підготовки 

спеціалістів
— 80 000,00 грн. відкриті торги березень

Навчання охоронців 80510000-2
Послуги з професійної підготовки 

спеціалістів
— 198 000,00 грн. відкриті торги березень

Послуги з технічної підтримки програмно-технічного комплексу “Акредитований центр 

сертифікації ключів Національного банку України”
72250000-2

Послуги, пов’язані із системами та 

підтримкою
— 600 000,00 грн.

переговорна 

процедура закупівлі
березень

Засоби для очищення комп’ютерного обладнання 30230000-0 Комп’ютерне обладнання — 31 379,00 грн. відкриті торги березень

Професійна підготовка у сфері інформатизації за напрямом IBM 80530000-8
Послуги у сфері професійної 

підготовки
— 324 000,00 грн. відкриті торги березень

Навчання з питань інформатизації за напрямом Java 80530000-8
Послуги у сфері професійної 

підготовки
— 75 000,00 грн. відкриті торги березень

Навчання з питань інформатизації за напрямом Microsoft 80530000-8
Послуги у сфері професійної 

підготовки
— 90 000,00 грн. відкриті торги березень

Послуги з веб-розробки (модернізації) офіційного інтернет-представництва

Національного банку України
72260000-5

Послуги, пов’язані з програмним 

забезпеченням
— 210 600,00 грн. відкриті торги березень

Послуги з гарантійного технічного обслуговування  модулів безпеки МБ-2 та МСФ-2 50530000-9
Послуги з ремонту і технічного 

обслуговування техніки
— 147 500,00 грн.

переговорна 

процедура закупівлі
березень

Стрічка ПХВ для пакування пачок банкнот 19520000-7 Пластмасові вироби 172 523,65 грн. відкриті торги березень

Ярлики для мішків 19260000-6 Текстильні матеріали — 219 827,52 грн. відкриті торги березень

Самоклеюча етикетка 30190000-7 Офісне устаткування та приладдя різне — 147 750,40 грн. відкриті торги березень

Пломби свинцеві 35120000-1
Системи та пристрої нагляду та 

охорони
— 199 009,50 грн. відкриті торги березень

Килимові доріжки 39530000-6
Килимові покриття, килимки та 

килими
— 503 955,16 грн. відкриті торги березень
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Послуги з технічної підтримки  програмно-апаратного комплексу керування  подіями та 

інцидентами інформаційної безпеки
72250000-2

Послуги, пов’язані із системами та 

підтримкою
— 1 809 735,32 грн. відкриті торги березень

Послуги з проведення поточного ремонту адмінбудівель Національного банку України 

по вул. Інститутській, 9 (корп. 1, 2) та вул. Інститутській, 12 у м. Київ
45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи — 1 299 466,00 грн. відкриті торги березень

Послуги поштового зв’язку 64110000-0 Поштові послуги — 540 000,00 грн.
переговорна 

процедура закупівлі
березень

Програмний комплекс контакт-центру з системою підтримки запису розмов Avaya Aura 32550000-3 Телефонне обладнання — 2 500 000,00 грн. відкриті торги березень

Бандерольна стрічка 22450000-9
Друкована продукція з елементами 

захисту
— 794 569,38 грн. відкриті торги березень

Плівка 44170000-2

Плити, листи, стрічки та фольга, 

пов’язані з конструкційними 

матеріалами

— 735 025,50 грн. відкриті торги березень

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
— 8 754 422,97 грн. відкриті торги березень

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

передачі даних
— 100 000,00 грн. відкриті торги березень

Послуги страхування транспортних засобів та водіїв НБУ 66510000-8 Страхові послуги — 217 488,69 грн. відкриті торги березень

Акумулятори для  комплексних автоматизованих систем безпеки 31440000-2 Акумуляторні батареї — 377 892,33 грн. відкриті торги квітень

Індикаторні пломби для опломбування спеціалізованих касет для зберігання і транспортування 

банкнот
19520000-7 Пластмасові вироби — 700 590,00 грн. відкриті торги квітень

Послуги щодо налаштування синхронізації системи дистанційного навчання 72220000-3
Консультаційні послуги з питань 

систем та з технічних питань
— 18 000,00 грн.

переговорна 

процедура закупівлі
квітень

Послуги з супроводження в Національному банку України програмних комплексів розробки ТОВ 

“УНІТІ-БАРС”
72260000-5

Послуги, пов’язані з програмним 

забезпеченням
— 1 311 850,00 грн.

переговорна 

процедура закупівлі
квітень

Послуги з активації технічної підтримки SolarWinds IP Address Manager та забезпечення 

працездатності примірників програмного забезпечення
72260000-5

Послуги, пов’язані з програмним 

забезпеченням
— 120 400,00 грн. відкриті торги квітень

Послуги поліції охорони з охорони об’єкта Національного банку України в м. Малин 79710000-4 Охоронні послуги — 5 900 202,00 грн.
переговорна 

процедура закупівлі
квітень

Послуги суб’єктів охоронної діяльності з охорони об’єктів Національного банку України,

3 лоти:

лот 1 – послуги з фізичної охорони об’єкта Національного банку України 

(Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Лесі Українки, 1-В);

лот 2 – послуги з фізичної охорони об’єкта Національного банку України 

(Київська обл., м. Біла Церква, вул. Таращанська, 197);

лот 3 – послуги з фізичної охорони об’єкта Національного банку України 

(Львівська обл., Мостиський р-н., с. Шегині, вул. Дружби, 199)

79710000-4 Охоронні послуги — 1 050 000,00 грн. відкриті торги квітень

лот 1 - 350 000,00

лот 2 - 350 000,00

лот 3 - 350 000,00

Електрична енергія, 2 лоти:

лот 1 - м. Харків, вул. Різдвяна, 6;

лот 2 - м. Харків, вул. Богдана Хмельницького, 14/16

09310000-5 Електрична енергія — 72 356,73 грн.
переговорна 

процедура закупівлі
квітень

лот 1 - 59 889,86

лот 2 - 12 466,87

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

забезпеченням
— 1 410 000,00 грн. відкриті торги квітень

Послуги з проведення технічної інвентаризації та виготовлення технічних паспортів на об’єкти 

нерухомого майна Національного банку України
71330000-0 Інженерні послуги різні — 136 023,00 грн. відкриті торги квітень

Послуги з проведення поточного ремонту адміністративних будівель Національного банку 

України за адресою: м. Київ, Контрактова пл., 2-а, 2-б
45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи — 1 169 272,00 грн. відкриті торги квітень

Супроводження та технічна підтримка бази даних ІДС “БУДСТАНДАРТ” 

та ПК “СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ-СМЕТА”
72260000-5

Послуги, пов’язані з програмним 

забезпеченням
— 80 000,00 грн. відкриті торги квітень

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 грн. відкриті торги квітень

Навчання з питань банківського нагляду та фінансового моніторингу 80510000-2
Послуги з професійної підготовки 

спеціалістів
— 170 000,00 грн. відкриті торги квітень

Навчання з питань бухгалтерського обліку тощо 80510000-2
Послуги з професійної підготовки 

спеціалістів
— 40 000,00 грн. відкриті торги квітень

Навчання з питань трудового законодавства, кадрових питань тощо 80510000-2
Послуги з професійної підготовки 

спеціалістів
— 20 000,00 грн. відкриті торги квітень
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Навчання з питань банківського законодавства тощо 80510000-2
Послуги з професійної підготовки 

спеціалістів
— 20 000,00 грн. відкриті торги квітень

Навчання з питань управління ризиками 80510000-2
Послуги з професійної підготовки 

спеціалістів
— 20 000,00 грн. відкриті торги квітень

Формений одяг для інкасаторів, 5 лотів:

лот 1 - костюм  утеплений та костюм літній;

лот 2 - сорочка з довгим рукавом та сорочка з коротким рукавом;

лот 3 - джемпер;

лот 4 - фуфайка;

лот 5 - кепі зимове та кепі літнє

18110000-3 Формений одяг — 579 945,00 грн. відкриті торги квітень

лот 1 - 260 070,00

лот 2 - 212 570,00

лот 3 - 10 560,00

лот 4 - 36 240,00

лот 5 - 60 505,00                    

Черевики з високими берцями та напівчеревики 18810000-0
Взуття різне, крім спортивного та 

захисного
— 182 170,00 грн. відкриті торги квітень

Підключення GPS-пристроїв контролю за рухомими об’єктами до системи навігаційного та 

технічного моніторингу транспортних засобів та обробка системою даних 

GPS-пристроїв

38110000-9 Навігаційні прилади — 98 560,00 грн. відкриті торги квітень

Послуги з гарантійного технічного обслуговування модулів безпеки МБ-1 та МСФ-1 50530000-9
Послуги з ремонту і технічного 

обслуговування техніки
— 125 000,00 грн.

переговорна 

процедура закупівлі
квітень

Вогнезахисна обробка дерев’яних конструкцій горищ,  металевих конструкцій світлових ліхтарів 

та металевих конструкцій сходових маршів на об’єктах 

Національного банку України

45440000-3 Фарбування та скління — 255 615,00 грн. відкриті торги квітень

Навчання з питань інформатизації за напрямом Cisco 80530000-8
Послуги у сфері професійної 

підготовки
174 000,00 грн. відкриті торги травень

Обладнання охоронного відеоспостереження, 7 лотів:

лот 1 – високостабільний блок живлення;

лот 2 – відеокамера з живленням 220 вольт;

лот 3 – корпусна відеокамера;

лот 4 – інфрачервоний прожектор;

лот 5 – відеодомофони;

лот 6 - плата Raid;

лот 7 - комплектуючі для системи охороного відеоспостереження

35120000-1
Системи та пристрої нагляду та 

охорони
— 177 603,47 грн. відкриті торги травень

лот 1 - 15 816,00

лот 2 - 15 054,67

лот 3 -  1 805,43

лот 4 -  8 696,00

лот 5 - 8 533,44

лот 6 -  45 264,00

лот 7 - 82 433,93

Послуги з розробки, доопрацювання та впровадження програмного забезпечення програмних 

комплексів розробки ТОВ “УНІТІ-БАРС”
72210000-0

Послуги з розробки пакетів 

програмного забезпечення
— 2 210 520,00 грн.

переговорна 

процедура закупівлі
травень

Створення корпоративного сайту Національної платіжної системи 

“Український платіжний простір”
72210000-0

Послуги з розробки пакетів 

програмного забезпечення
— 784 000,00 грн. відкриті торги травень

Папір для друкування, оброблені папір і картон 30190000-7 Офісне устаткування та приладдя різне — 1 215 369,31 грн. відкриті торги травень

Робочі та графічні станції,  портативні комп’ютери,  жорсткі диски зовнішні 30210000-4
Машини для обробки даних

(апаратна частина) 
— 1 182 000,00 грн. відкриті торги травень

Ремонт і обслуговування спектрометрів 50410000-2

Послуги з ремонту і технічного 

обслуговування вимірювальних, 

випробувальних і контрольних 

приладів

— 70 000,00 грн.
переговорна 

процедура закупівлі
травень

Послуги з технічного обслуговування кухонного електрообладнання комплексів харчування на 

об’єктах Національного банку України
50530000-9

Послуги з ремонту і технічного 

обслуговування техніки
— 972 640,87 грн. відкриті торги травень

Послуги з технічного обслуговування ліфтів на об’єкті Національного банку України 

в м. Дніпрі
50750000-7

Послуги з технічного обслуговування 

ліфтів
— 101 016,00 грн. відкриті торги травень

Послуги з технічного обслуговування ліфтів на об’єкті Національного банку України

в м. Одесі
50750000-7

Послуги з технічного обслуговування 

ліфтів
— 37 800,00 грн. відкриті торги травень

Послуги з технічного обслуговування ліфтів на об’єкті Національного банку України

в м. Хмельницький
50750000-7

Послуги з технічного обслуговування 

ліфтів
— 33 920,40 грн. відкриті торги травень

Послуги з технічного обслуговування ліфтів на об’єкті Національного банку України

в м. Чернівці
50750000-7

Послуги з технічного обслуговування 

ліфтів
— 11 730,00 грн. відкриті торги травень

Послуги поліції охорони з охорони об’єкта Національного банку України

м. Львів, вул. Коперника, 4
79710000-4 Охоронні послуги 96 348,00 грн.

переговорна 

процедура закупівлі
травень

Серверне обладнання, 2 лоти:

лот 1 – сервери;

лот 2 – системи збереження даних

30210000-4
Машини для обробки даних

(апаратна частина) 
— 13 800 000,00 грн. відкриті торги травень

лот 1 - 8 800 000,00

лот 2 - 5 000 000,00

Навчання з питань МСФЗ 80510000-2
Послуги з професійної підготовки 

спеціалістів
— 24 000,00 грн. відкриті торги травень
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Навчання з питань податкового законодавства 80510000-2
Послуги з професійної підготовки 

спеціалістів
— 10 000,00 грн. відкриті торги травень

Навчання з питань платіжних систем та розрахунків 80510000-2
Послуги з професійної підготовки 

спеціалістів
— 56 000,00 грн. відкриті торги травень

Навчання з питань ринкових операцій 80510000-2
Послуги з професійної підготовки 

спеціалістів
— 95 000,00 грн. відкриті торги травень

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

Послуги з ремонту і технічного 

обслуговування вимірювальних, 

випробувальних і контрольних 

приладів

— 227 000,00 грн. відкриті торги травень

Взуття для працівників відомчої охорони 18810000-0
Взуття різне, крім спортивного та 

захисного
— 324 167,00 грн. відкриті торги травень

Футболки та сорочки для працівників відомчої охорони 18330000-1 Футболки та сорочки — 239 879,24 грн. відкриті торги травень

Друк, фасування та поштове розсилання виписок та звітів учасникам Корпоративного 

недержавного пенсійного фонду Національного банку України
22450000-9

Друкована продукція з елементами 

захисту
— 199 920,00 грн. відкриті торги травень

Страхування орендованого майна у м. Херсон, вул. Перекопська, 5 

та у м. Чернігові, вул. Кирпоноса, 16
66510000-8 Страхові послуги — 30 824,00 грн. відкриті торги травень

Акумулятори для систем гарантованого електропостачання, пристроїв безперебійного живлення 

та пожежної сигналізації
31430000-9 Електричні акумулятори — 1 361 057,50 грн. відкриті торги червень

Картриджі даних 30230000-0 Комп’ютерне обладнання — 255 200,00 грн. відкриті торги червень

Послуги з поточного ремонту будівлі Національного банку України 

на Контрактовій площі, 2-а, 2-б у Києві
45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи — 332 090,00 грн. відкриті торги червень

Послуги з технічного обслуговування ліфтів на об’єкті Національного банку України

в м. Одесі
50750000-7

Послуги з технічного обслуговування 

ліфтів
— 37 800,00 грн.

переговорна 

процедура закупівлі
червень

Послуги з технічного обслуговування ліфтів на об’єкті Національного банку України

в м. Хмельницький
50750000-7

Послуги з технічного обслуговування 

ліфтів
— 33 920,40 грн.

переговорна 

процедура закупівлі
червень

Послуги з технічного обслуговування ліфтів на об’єкті Національного банку України

в м. Чернівці
50750000-7

Послуги з технічного обслуговування 

ліфтів
— 11 730,00 грн.

переговорна 

процедура закупівлі
червень

Послуги з технічної підтримки програмної продукції (право на оновлення та удосконалення 

програмної продукції віртуалізації від виробника Vmware)
72260000-5

Послуги, пов’язані з програмним 

забезпеченням
— 6 527 560,00 грн. відкриті торги червень

Юридичні послуги 79110000-8
Послуги з юридичного консультування 

та юридичного представництва
— 972 000,00 грн. відкриті торги червень

Послуги з технічної підтримки програмно-технічного комплексу 

 “Центр сертифікації ключів Національного банку України”
72260000-5

Послуги, пов’язані з програмним 

забезпеченням
— 199 992,00 грн.

переговорна 

процедура закупівлі
червень

Послуги з технічної підтримки програмного забезпечення  “Автоматизована система обліку 

активів  Корпоративного недержавного пенсійного фонду 

Національного банку України”

72260000-5
Послуги, пов’язані з програмним 

забезпеченням
— 150 000,00 грн. відкриті торги червень

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

обслуговування техніки
2 034 591,14 грн. відкриті торги червень

Телефонні кабелі, з’єднувачі 32550000-3 Телефонне обладнання — 15 014,00 грн. відкриті торги червень

Комплектуючі матеріали до комп’ютерної техніки 30230000-0 Комп’ютерне обладнання — 115 000,00 грн. відкриті торги червень

Послуги з технічної підтримки модулів попередження атак 72250000-2
Послуги, пов’язані із системами та 

підтримкою
— 925 620,33 грн. відкриті торги червень

Ліцензування програмного забезпечення Adobe Creative Cloud 72260000-5  
Послуги, пов’язані з програмним 

забезпеченням
— 125 000,00 грн. відкриті торги липень

Телекомунікаційні послуги в будівлі Національного банку України в м. Хмельницькому 64210000-1 
Послуги телефонного зв’язку та 

передачі даних
— 773,40 грн.

переговорна 

процедура закупівлі
липень

Послуги з промивки систем опалення 50530000-9
Послуги з ремонту і технічного 

обслуговування техніки
— 765 369,89 грн. відкриті торги липень

Послуги з промивки каналізаційних мереж і систем водовідведення 90420000-7 Послуги з очищення стічних вод — 286 531,67 грн. 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
— 5 796,00 грн.

переговорна 

процедура закупівлі
липень
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Страхування активів Корпоративного недержавного пенсійного фонду 

Національного банку України
66510000-8 Страхові послуги — 30 000,00 грн. відкриті торги липень

Комплексні послуги з прибирання будівель і споруд Національного банку України 90910000-9 Послуги з прибирання — 48 820 486,58 грн. відкриті торги липень

Електричні транспортні засоби (BEV) 34110000-1 Легкові автомобілі — 2 844 183,00 грн. відкриті торги липень

Послуги суб’єкта охоронної діяльності з охорони об'єкта 

Національного банку України в Київській області
79710000-4 Охоронні послуги — 1 178 395,20 грн. відкриті торги липень

Послуги поліції охорони з охорони об’єкта Національного банку України в Київській області 79710000-4 Охоронні послуги — 620 006,40 грн.
переговорна 

процедура закупівлі
липень

Послуги щодо оцінки предметів застави та рецензування звітів про оцінку 79410000-1

Консультаційні послуги з питань 

підприємницької діяльності та 

управління

— 310 260,00 грн. відкриті торги липень

Формений одяг для інкасаторів 18110000-3 Формений одяг — 259 370,00 грн. відкриті торги липень

Послуги з деповського ремонту спецвагонів 50220000-3

Послуги з ремонту, технічного 

обслуговування залізничного 

транспорту і пов’язаного обладнання 

та супутні послуги

— 242 965,00 грн.
переговорна 

процедура закупівлі
липень

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 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 — 399 596,80 грн. відкриті торги серпень

лот 1 - 155 022,64

лот 2 - 134 633,30

лот 3 - 109 940,86

Обладнання системи контролювання доступу, 2 лоти:

лот 1 - замки;

лот 2 - обладнання CerPass/siPort

42960000-3

Системи керування та контролю, 

друкарське і графічне обладнання та 

обладнання для автоматизації офісу й 

обробки інформації

— 403 624,89 грн.
переговорна 

процедура закупівлі
серпень

лот 1 - 149 694,13

лот 2 - 253 930,76

Послуги з технічного обслуговування систем підтримання кліматичних умов в приміщеннях 

спеціального призначення
50730000-1

Послуги з ремонту і технічного 

обслуговування охолоджувальних 

установок

— 4 185 581,54 грн. відкриті торги серпень

Послуги щодо виготовлення та адресної доставки друкованої продукції 79820000-8 Послуги, пов’язані з друком — 690 000,00 грн. відкриті торги серпень

Послуги з технічного обслуговування ліфтів на об’єкті Національного банку України 

в м. Києві
50750000-7

Послуги з технічного обслуговування 

ліфтів
— 1 271 569,85 грн. відкриті торги серпень

Послуги з технічного обслуговування ліфтів на об’єкті Національного банку України 

в м. Львові
50750000-7

Послуги з технічного обслуговування 

ліфтів
— 113 712,55 грн. відкриті торги серпень

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

обслуговування техніки
— 755 120,66 грн. відкриті торги серпень

Поточний ремонт підлоги приміщень для технологічного обладнання з обробки готівки будівлі 

Центрального сховища (м. Київ, вул. Пухівська, 7-А)
45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи — 261 000,00 грн. відкриті торги серпень

Послуги з технічної підтримки програмно-технічного комплексу контролю

Інтернет-трафіку
72250000-2

Послуги, пов’язані із системами та 

підтримкою
— 2 240 392,00 грн. відкриті торги серпень

Послуга з проведення телефонних опитувань 79310000-0
Послуги з проведення ринкових 

досліджень
— 170 000,00 грн. відкриті торги серпень

Поточний ремонт та технічне обслуговування  багатофункціональних пристроїв OKI МС780 50310000-1
Технічне обслуговування і ремонт 

офісної техніки
— 180 000,00 грн. відкриті торги серпень

Мішки брезентові та тканинні 18930000-7 Мішки та пакети — 431 530,00 грн. відкриті торги серпень

Послуги з активації технічної підтримки апаратних модулів безпеки 50310000-1
Технічне обслуговування і ремонт 

офісної техніки
— 3 402 360,00 грн. відкриті торги серпень

Послуги з аудиту інформаційної безпеки Національного банку України 72220000-3
Консультаційні послуги з питань 

систем та технічних питань
— 1 569 907,00 грн. відкриті торги серпень

Послуги з добровільного страхування наземних транспортних засобів 66510000-8 Страхові послуги — 307 786,61 грн. відкриті торги вересень
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Послуги незалежної оцінки стану систем інженерної інфраструктури на об`єктах нерухомого 

майна
71310000-4

Консультаційні послуги у галузях 

інженерії та будівництва
— 598 112,50 грн. відкриті торги вересень

Теплова енергія у гарячій воді/парі, 5 лотів:

лот № 1: м. Київ, вул. Інститутська, 9 (к. 1, 1 (ЛОК), 2); 11-б; 12

лот № 2: м. Київ, пр. Науки, 7 (к. 1, 2)

лот № 3: м. Київ,  вул. І. Франка, 5

лот № 4: м. Київ, вул. Андріївська, 1

лот № 5: м. Київ, пл. Контрактова, 2-б

09320000-8
Пара, гаряча вода та пов’язана 

продукція
— 6 527 692,36 грн.

переговорна 

процедура закупівлі
вересень

лот 1 - 2 410 968,36

лот 2 - 2 346 532,68

лот 3 - 445 680,12

лот 4 - 485 057,48

лот 5 - 839 453,72

Послуги суб'єкта охоронної діяльності з охорони нерухомого майна Національного банку України 

в Одеській області
79710000-4 Охоронні послуги — 3 535 185,60 грн. відкриті торги вересень

Послуги з технічної охорони об'єкта Національного банку України 

(м. Харків, вул. Клочківська, 3)
79710000-4 Охоронні послуги — 64 911,60 грн. відкриті торги вересень

Обладнання охоронного відеоспостереження, 7 лотів: 

 лот 1 – високостабільний блок живлення;

лот 2 – відеокамера з живленням 220 вольт;

лот 3 – корпусна відеокамера;

лот 4 – інфрачервоний прожектор;

лот 5 – накопичувачі на жорстких дисках (вінчестери);

лот 6 – комплектуючі для системи охоронного відеоспостереження;

лот 7 – плата RAID 5, 6 для відеореєстратора Panasonic WJ-HD716 k/g

35120000-1
Системи та пристрої нагляду та 

охорони
— 182 921,46 грн. відкриті торги вересень

лот 1 –  15 816,00

лот 2 –  15 054,67

лот 3 –  1 810,63

лот 4 –  8 696,00

лот 5 – 6 479,20

лот 6 – 79 176,96

лот 7 –  55 888,00

Персональні комп’ютери, накопичувачі, робочі станції, 2 лоти:

лот 1 - персональні комп’ютери, накопичувачі;

лот 2 - робочі станції

30210000-4
Машини для обробки даних (апаратна 

частина)
— 7 160 960,00 грн. відкриті торги вересень лот 1 - 6 928 910,00

лот 2 -  232 050,00

Вироби паперові та санітарно-гігієнічні засоби 33760000-5
Туалетний папір, носові хустинки, 

рушники для рук і серветки
— 1 392 009,89 грн. 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)

30230000-0 Комп’ютерне обладнання — 5 241 421,00 грн. відкриті торги вересень
лот 1 - 4 752 523,00

лот 2 - 488 898,00

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 грн. відкриті торги вересень

Офісне приладдя різне, конверти 30190000-7 Офісне устаткування та приладдя різне — 1 088 808,00 грн. відкриті торги вересень

Послуги з супроводження корпоративної інтерграційної сервісної шини 

Національного банку України
72260000-5

Послуги, пов’язані з програмним 

забезпеченням
— 375 255,00 грн. відкриті торги вересень

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

забезпеченням
— 4 228 721,72 грн. відкриті торги вересень

Щоденники, блокноти, теки різні, календарі 30190000-7 Офісне устаткування та приладдя різне — 684 460,00 грн. відкриті торги вересень

Поточний ремонт адміністративних будівель Національного банку України

за адресою: м. Київ, Контрактова площа, 2-а, 2-б
45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи — 1 169 272,00 грн.

переговорна 

процедура закупівлі
вересень

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

забезпеченням
— 10 640,00 грн. відкриті торги вересень

Автомобільні шини гумові нові, 2 лоти:

лот 1 - Автомобільні шини гумові нові літні;

лот 2 - Автомобільні шини гумові нові зимові

34350000-5
Шини для транспортних засобів 

великої та малої тонажності
— 202 112,00 грн. відкриті торги вересень

лот 1 - 36 404,00

лот 2 - 165 708,00

Послуги з проведення поточного ремонту огорожі території 

Національного банку України за адресою: м. Київ, вул. Пухівська, 5, 7, 7-а
45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи — 896 779,00 грн. відкриті торги вересень

Костюми формені для працівників відомчої охорони 18110000-3 Формений одяг — 879 590,00 грн.
переговорна 

процедура закупівлі
вересень

Серверне обладнання 48820000-2 Сервери — 234 360,00 грн. відкриті торги вересень

Послуги з проведення поточного ремонту їдальні адмінбудівлі Національного банку України по 

вул. Інститутській, 9 (корп. 1) у м. Києві
45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи — 325 943,00 грн. відкриті торги вересень

Поточний ремонт будівлі Центрального сховища Національного банку України 

(додаткові роботи) (м. Київ, вул. Пухівська, 7-А)
45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи — 6 702,00 грн.

переговорна 

процедура закупівлі
вересень

Послуги з поточного ремонту будівлі Національного банку України 

на Контрактовій площі, 2-а, 2-б у м. Києві
45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи — 31 165,00 грн.

переговорна 

процедура закупівлі
вересень
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Послуги з чистки вентиляційних коробів 90920000-2
Послуги із санітарно-гігієнічної 

обробки приміщень
— 530 006,94 грн. відкриті торги вересень

Послуги з вогнезахисної обробки металевих конструкцій горища на об'єкті

Національного банку України
45440000-3 Фарбування та скління — 217 661,00 грн. відкриті торги вересень

Послуги з активації технічної підтримки серверної апаратури криптографічного захисту 

інформації (апаратні модулі безпеки (HSM) Luna SA)
50310000-1

Технічне обслуговування і ремонт 

офісної техніки
— 1 916 904,00 грн. відкриті торги жовтень

Послуги з доопрацювання програмного забезпечення  “АТЛАС-СПО” 72210000-0
Послуги з розробки пакетів 

програмного забезпечення
— 450 000,00 грн.

переговорна 

процедура закупівлі
жовтень

Автоматизована система знищення зношених банкнот (в режимі “оff-line”)

її монтаж та налагодження
42990000-2

Машини спеціального призначення 

різні
— 372 950,00 євро відкриті торги жовтень

Послуги з активації післягарантійної технічної підтримки обладнання компанії 

Huawei OSN1800
50310000-1

Технічне обслуговування і ремонт 

офісної техніки
— 2 268 000,00 грн. відкриті торги жовтень

Послуги поліції охорони з охорони матеріальних цінностей 

Національного банку України (м. Київ)
79710000-4 Охоронні послуги — 3 000,00 грн.

переговорна 

процедура закупівлі
жовтень

Послуги з технічної підтримки програмного забезпечення системи дистанційного навчання 72260000-5
Послуги, пов’язані з програмним 

забезпеченням
— 54 000,00 грн.

переговорна 

процедура закупівлі
жовтень

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

обслуговування техніки
— 2 879 936,79 грн. відкриті торги жовтень

Акумуляторні батареї 31440000-2 Акумуляторні батареї — 1 272 278,02 грн. відкриті торги жовтень

Послуги з технічного обслуговування ліфтів на об’єкті Національного банку України 

в м. Харкові
50750000-7

Послуги з технічного обслуговування 

ліфтів
— 90 160,00 грн. відкриті торги жовтень

Послуги з ремонту індукційної печі 50530000-9
Послуги з ремонту і технічного 

обслуговування техніки
— 15 000,00 грн.

переговорна 

процедура закупівлі
жовтень

Послуги з ремонту і технічного обслуговування транспортних засобів 

Національного банку України, 3 лоти:

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

лот 2 –  послуги  з  ремонту  і  технічного обслуговування панцерованих автомобілів;

лот 3 –  послуги  з  ремонту  і  технічного обслуговування вантажних автомобілів та техніки 

спеціального призначення

50110000-9

Послуги з ремонту і технічного 

обслуговування мототранспортних 

засобів і супутнього обладнання

— 6 093 262,00 грн. відкриті торги жовтень

лот 1 - 2 369 287,00

лот 2 - 2 631 794,00

лот 3 - 1 092 181,00

Технічне переоснащення систем протипожежного захисту та електричної частини установки 

пінного пожежогасіння будівель транспортного управління 

Департаменту забезпечення діяльності Національного банку України за адресою: 

м. Київ, вул. Пухівська, 5 корпус № 39/1, корпус № 39/2, корпус № 39/3, корпус № 39/4

45300000-0 Будівельно-монтажні роботи — 10 766 715,00 грн. відкриті торги жовтень

Ліцензування програмного забезпечення Autodesk AutoCAD 72260000-5  
Послуги, пов’язані з програмним 

забезпеченням
— 25 000,00 грн.

переговорна 

процедура закупівлі
жовтень

Поточний ремонт адміністративної будівлі Національного банку України 

по просп. Науки, 7 корпус 2 у м. Києві
45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи — 2 096 510,00 грн. відкриті торги жовтень

Банківські послуги (послуги еквайрингу) 66110000-4 Банківські послуги — 2 627 819,96 грн. відкриті торги жовтень

Послуги з проведення технічної інвентаризації об`єктів Національного банку України,

2 лоти:    

 лот 1 - Послуги з проведення технічної інвентаризації, виготовлення технічного паспорту  

об’єкта нерухомого майна Національного банку України за адресою: 

м. Одеса, вул. Рішельєвська, 8;

лот 2 -  Послуги з проведення технічної інвентаризації та виготовлення технічного паспорту (із 

зазначенням ступеня готовності) на об’єкт незавершеного будівництва за адресою: 

м. Львів,  вул. Коперника, 4/ вул. Банківська, 2

71330000-0 Інженерні послуги різні — 52 387,00 грн. відкриті торги листопад
лот 1 - 43 987,00  

лот 2 - 8 400,00

Комплексні послуги з прибирання будівель і споруд Національного банку України 90910000-9 Послуги з прибирання — 51 174 949,03 грн. відкриті торги листопад

Електрична енергія, 2 лоти: 

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

вул. І. Франка, 5; вул. Ямська, 60;

лот 2 - м. Київ, вул. Андріївська, 1

09310000-5 Електрична енергія — 452 351,98 грн.
переговорна 

процедура закупівлі
листопад

лот 1 - 366 373,46

лот 2 - 85 978,52

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

забезпечення безпеки
— 384 441,00 грн. відкриті торги листопад

Технічна підтримка програмного забезпечення IBM 72260000-5
Послуги, пов’язані з програмним 

забезпеченням
— 4 441 000,00 грн. відкриті торги листопад
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Послуги з ремонту дверей сховищ в будівлі Центрального сховища 

Національного банку України в м. Києві
50610000-4

Послуги з ремонту і технічного 

обслуговування захисного обладнання
— 2 427 432,00 грн.

переговорна 

процедура закупівлі
листопад

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

забезпеченням
— 290 000,00 грн. відкриті торги листопад

Поточний ремонт приміщень адміністративної будівлі за адресою:

 м. Одеса, вул. Рішельєвська, 8
45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи — 1 013 172,00 грн. відкриті торги листопад

Послуги з відведення стічних вод : м. Одеса, вул. Рішельєвська, 8; вул. Разумовська, 37 90430000-0 Послуги з відведення стічних вод — 19 624,00 грн.
переговорна 

процедура закупівлі
листопад

Послуги з розподілу води: м. Одеса, вул. Рішельєвська, 8; вул. Разумовська, 37 65110000-7 Розподіл води — 11 521,80 грн.
переговорна 

процедура закупівлі
листопад

Послуги поліції охорони з охорони об’єктів Національного банку України, 19 лотів:

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

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

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

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

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

лот 6 - послуги з охорони об’єктів НБУ в м. Києві;

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

лот 8 - послуги з охорони об’єкта НБУ в Львівській області;

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

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

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

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

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

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

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

лот 16 - послуги з охорони першої режимної зони Банкнотно-монетного двору НБУ;

лот 17 - послуги з охорони об’єкта НБУ в м. Малин;

лот 18 - послуги з охорони майна, спостереження за станом тривожної сигналізації та реагування 

нарядів поліції охорони;

лот 19 - послуги з охорони майна, спостереження за станом тривожної сигналізації та реагування 

нарядів поліції охорони (об'єкти Центрального сховища)

79710000-4 Охоронні послуги — 58 964 083,68 грн.
переговорна 

процедура закупівлі
листопад

лот 1 - 1 552 041,40      

лот 2 -  2 865 992,70  

лот 3 -  1 532 419,00  

лот 4 -  2 924 231,75  

лот 5 -  1 522 257,40  

лот 6 -  6 313 414,30  

лот 7 -  1 482 136,60  

лот 8 -  3 411 658,20  

лот 9 -  2 867 572,20  

лот 10 -  1 526 111,80  

лот 11 -  2 837 725,41  

лот 12 -  1 490 371,00  

лот 13 - 2 665 449,44  

лот 14 -  1 494 225,40  

лот 15 -  1 539 602,20  

лот 16 - 13 095 897,04  

лот 17 - 9 562 639,61

лот 18 - 216 961,39

лот 19 - 63 376,84

Природний газ 09120000-6 Газове паливо — 106 167 630,15 грн. відкриті торги листопад

Послуги з оцінки заставного майна та рецензування звітів про оцінку 79410000-1

Консультаційні послуги з питань 

підприємницької діяльності та 

управління

— 1 070 000,00 грн. відкриті торги листопад

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

процедура закупівлі
листопад

Послуги з активації післягарантійної технічної підтримки обладнання 

компанії Cisco
50310000-1

Технічне обслуговування і ремонт 

офісної техніки
— 5 200 000,00 грн. відкриті торги листопад

Послуги з технічного обслуговування КАСБ об’єктів НБУ, 4 лоти:

лот 1 – послуги з технічного обслуговування КАСБ об’єктів НБУ;

лот 2 – послуги з технічного обслуговування КАСБ об’єкта НБУ в м. Одеса;

лот 3 – послуги з технічного обслуговування КАСБ об’єкта НБУ в м. Черкаси;

лот 4 – послуги з технічного обслуговування КАСБ об’єкта НБУ в м. Чернівці

50610000-4
Послуги з ремонту і технічного 

обслуговування захисного обладнання
— 1 503 419,20 грн.

переговорна 

процедура закупівлі
листопад

лот 1 – 1 209 988,80

лот 2 – 136 311,94

лот 3 –72 156,32

лот 4 – 84 962,14

Електрична енергія 09310000-5 Електрична енергія — 138 600,00 грн.
переговорна 

процедура закупівлі
листопад

Послуги з технічної підтримки програмно-апаратного комплексу керування подіями та 

інцидентами інформаційної безпеки
72250000-2

Послуги, пов’язані із системами та 

підтримкою
— 3 930 385,00 грн. відкриті торги листопад

Послуги спостереження за станом системи тривожної сигналізації з реагуванням наряду поліції 

охорони
79710000-4 Охоронні послуги — 15 242,00 грн.

переговорна 

процедура закупівлі
листопад

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

забезпеченням
— 1 740 000,00 грн. відкриті торги листопад

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

забезпеченням
— 7 848 000,00 грн. відкриті торги листопад

Програмна продукція для тестування на проникнення 48730000-4
Пакети програмного забезпечення для 

забезпечення безпеки
— 414 878,00 грн. відкриті торги листопад

9



1 2 3 4 5 6 7 8 9

Атомно-емісійний спектрометр з індукційно-зв’язаною плазмою 38540000-2
Випробувальні та вимірювальні 

пристрої і апарати
— 3 100 000,00 грн. відкриті торги листопад

Послуги з ремонту та технічного обслуговування IP телефонних станцій 50330000-7
Послуги з технічного обслуговування 

телекомунікаційного обладнання
— 696 000,00 грн. відкриті торги листопад

Послуги з технічної підтримки складових комплексу виявлення 

та попередження мережевих атак
72250000-2

Послуги, пов’язані із системами та 

підтримкою
— 3 234 304,00 грн. відкриті торги листопад

Послуги з технічної підтримки комплексу виявлення та попередження атак 

для бездротових мереж
72250000-2

Послуги, пов’язані із системами та 

підтримкою
— 1 067 119,00 грн. відкриті торги листопад

Послуги з розробки документації за об'єктом  “Благоустрій дворової території 

Національного банку України за адресою: м. Київ, вул. Інститутська, 9”
71240000-2

Архітектурні, інженерні та 

планувальні послуги
— 324 970,66 грн.

переговорна 

процедура закупівлі
грудень

Журнали та періодичні видання на 2019 рік, 2 лоти:

лот 1 -вітчизняні видання;

лот 2 -іноземні видання

22210000-5 Газети — 1 034 516,86 грн. відкриті торги грудень
лот 1 - 241 365,22

лот 2 - 793 151,64

Послуги з технічного обслуговування системи охоронно-тривожної сигналізації спецвагонів НБУ 50220000-3

Послуги з ремонту, технічного 

обслуговування залізничного 

транспорту і пов’язаного обладнання 

та супутні послуги

— 71 555,00 грн. відкриті торги грудень

Послуги з ліцензування Oracle Database 72260000-5
Послуги, пов’язані з програмним 

забезпеченням
— 10 700 000,00 грн. відкриті торги грудень

Ліцензування та послуги з активації технічної підтримки програмного забезпечення 

централізованої системи управління мобільними пристроями EMM/MDM Національного банку 

України

72260000-5
Послуги, пов’язані з програмним 

забезпеченням
— 397 117,34 грн. відкриті торги грудень

Послуги з технічної підтримки програмного забезпечення FossDocMail та агента передачі файлів 

TCPFOSS у його складі
72260000-5

Послуги, пов’язані з програмним 

забезпеченням
— 300 000,00 грн.

переговорна 

процедура закупівлі
грудень

Послуги з підтримки та супроводу інформаційної системи персоніфікованого обліку 

адміністратора недержавних пенсійних фондів “Атлас СПО Extended”
72260000-5

Послуги, пов’язані з програмним 

забезпеченням
— 360 000,00 грн.

переговорна 

процедура закупівлі
грудень

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
— 14 835,50 грн. відкриті торги грудень

Послуги із супроводження в 2019 році проектів, реалізованих із використанням програмного 

забезпечення SAP-систем
72250000-2

Послуги, пов’язані із системами та 

підтримкою
— 6 000 000,00 грн. відкриті торги грудень

Послуга доступу до веб-порталу "YOUCONTROL” 72310000-1 Послуги з обробки даних — 123 800,00 грн.
переговорна 

процедура закупівлі
грудень

Ліцензування спеціалізованого програмного забезпечення MATLAB, Eviews, Stata 72260000-5
Послуги, пов’язані з програмним 

забезпеченням
— 1 500 000,00 грн. відкриті торги грудень

Послуги з транспортування трубопроводами природного газу 60300000-1
Послуги з транспортування 

трубопроводами
— 2 632 446,41 грн.

переговорна 

процедура закупівлі
грудень

Будівництво основного центру оброблення даних Національного банку України 

на території Банкнотно-монетного двору (м. Київ, вул. Пухівська, 7)
45300000-0 Будівельно-монтажні роботи — 339 135 115,40 грн. відкриті торги грудень

Розподіл природного газу (послуги з розподілу газу та супутні послуги), 11 лотів:

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

лот 2 - м. Дніпро, вул. Воскресенська, 13;

лот 3 - м. Ужгород, пл. Пушкіна, 1;

лот 4 - м. Івано-Франківськ, вул. Грушевського, 32;

лот 5 - м. Львів, вул. Коперника, 4; вул. Каліча Гора, 12;

лот 6 - м. Одеса, вул. Рішельєвська, 8; вул. Разумовська, 37;

лот 7 - м. Харків, площа Театральна, 1; вул. Клочківська, 343г;

лот 8 - м. Хмельницький, вул. Володимирська, 91;

лот 9 - м. Чернівці, площа Центральна, 3;

лот 10 - м. Малин, Фабрика банкнотного паперу, Житомирська обл., вул. Приходька, 62;

лот 11 - м. Київ, Банкнотно-монетний двір, вул. Пухівська, 7

65210000-8 Розподіл газу — 3 639 787,98 грн.
переговорна 

процедура закупівлі
грудень

лот 1 - 40 241,40

лот 2 - 27 972,00

лот 3 - 20 235,06

лот 4 - 43 641,72

лот 5 - 107 064,72

лот 6 - 66 880,92

лот 7 - 64 261,08

лот 8 - 64 995,84

лот 9 - 59 922,36

лот 10 - 2 305 448,88

лот 11 - 839 124,00
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Розподіл електричної енергії, 27 лотів:

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

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

Старовижівський район, с. Буцин, урочище Пісочне, база відпочинку;

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

лот 4 - м. Ужгород, пл. Пушкіна, 1;

лот 5 - м. Запоріжжя, вул. Олександрівська, 23; лот 6 - м. Запоріжжя, вул. Східна 9А;

лот 7 - м. Івано-Франківськ, вул. Грушевського, 32; вул. Дудаєва, 33; 

м. Яремче, вул. Грушевського, 7;

лот 8 - м. Київ, вул. Інститутська, 9 (к. 1, 1 (ЛОК), 2); 11-б; 12;

вул. І.Франка, 5; вул. Ямська, 60;

лот 9 - м. Київ, пр. Науки, 7 (к. 1, 2); лот 10 - м. Київ, вул. Андріївська, 1;

лот 11 - м. Київ, пл. Контрактова, 2-а, 2-б; лот 12 - м. Київ, вул. Уманська, 8;

лот 13 - м. Кропивницький, вул. Велика Перспективна, 33;

лот 14 - м. Львів, вул. Коперніка, 4; вул. Каліча Гора, 12; 

лот 15 - м. Миколаїв, вул. Будівельників, 5А/1;

лот 16 - м. Одеса, вул. Рішельєвська, 8; вул. Разумовська, 37;

лот 17 - м. Суми, вул. Г. Кондратьєва, 21; лот 18 - м. Тернопіль, вул. Злуки, 25А;

лот 19 - м. Харків, площа Театральна, 1; 

лот 20  - м. Харків, вул. Клочківська, 343г; вул. 23 Серпня, 66;

лот 21 - м. Харків, вул. Різдвяна, 6; вул.  Клочківська, 3;

лот 22 - м. Хмельницький, вул. Володимирська, 91;

лот 23 - м. Черкаси, вул. О. Дашковича, 23;

лот 24 - м. Чернівці, пл. Центральна, 3; вул. З. Космодем’янської, 14;

лот 25 - м. Київ, вул. Пухівська,7;

лот 26 - Житомирська область, м. Малин-2, вул. Приходька, 62; вул. Чорновола, 44 а;

лот 27 - Житомирська область, Малинський район, Горинська сільська рада,

«Комплекс очисних споруд № 1»

65310000-9 Розподіл електричної енергії — 5 788 574,92 грн.
переговорна 

процедура закупівлі
грудень

лот 1 - 1 806,00

лот 2 - 107 454,00

лот 3 - 292 620,00

лот 4 - 84 990,00

лот 5 - 73 090,65

лот 6 - 2 646,00

лот 7 - 304 316,00

лот 8 - 589 005,20

лот 9 - 311 424,00

лот 10 - 74 120,00

лот 11 - 124 560,00

лот 12 - 1 870,00

лот 13 - 103 500,00

лот 14 - 161 640,00

лот 15 -3 780,00 

лот 16 -241 807,85

лот 17 - 142 243,00

лот 18 - 9 840,00

лот 19 - 153 480,00

лот 20 - 39 865,44

лот 21 - 8 208,00

лот 22 - 160 920,00

лот 23 - 83 226,96

лот 24 - 290 298,00

лот 25 - 666 912,00

лот 26 - 1 740 301,57

лот 27 - 14 650,25

Теплова енергія у гарячій воді/парі, 16 лотів:

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

лот 2 - м. Запоріжжя, вул. Олександрівська, 23;

лот 3 - м. Запоріжжя, вул. Східна 9А;

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

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

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

лот 7 - м. Київ, вул. І. Франка, 5;

лот 8 - м. Київ, вул. Андріївська, 1;

лот 9 - м. Київ, пл. Контрактова, 2-б;

лот 10 - м. Київ, вул. Борисоглібська, 5-в;

лот 11 - м. Кропивницький, вул. Велика Перспективна, 33;

лот 12 - м. Миколаїв, вул. Будівельників, 5А/1;

лот 13 - м. Суми, вул. Г. Кондратьєва, 21;

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

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

лот 16 - м. Черкаси, вул. О. Дашковича, 23

09320000-8
Пара, гаряча вода та пов’язана 

продукція
— 18 181 977,02 грн.

переговорна 

процедура закупівлі
грудень

лот 1 - 121 691,65

лот 2 - 1 773 150,16

лот 3 - 270 201,44

лот 4 - 406 938,60

лот 5 - 5 433 942,04

лот 6 - 3 684 956,40

лот 7 - 487 787,21

лот 8 - 1 024 744,71

лот 9 - 1 793 867,30

лот 10 - 65 262,05

лот 11 - 340 590,13

лот 12 - 99 134,08

лот 13 - 866 911,02

лот 14 - 116 024,72

лот 15 - 980 095,95

лот 16 - 716 679,16

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

трубопроводами, послуги з розподілу води та супутні послуги),17 лотів:

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

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

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

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

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

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

лот 7 - м. Чернівці, площа Центральна, 3; вул. З. Космодем’янської, 14;

лот 8 - м. Запоріжжя, вул. Олександрівська, 23;  вул. Східна 9А;

лот 9 - м. Івано-Франківськ, вул.Грушевського, 32; вул. Дудаєва, 33в;

лот 10 - 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 11 - м. Одеса, вул. Рішельєвська, 8; вул. Разумовська, 37;

лот 12 - м. Хмельницький, вул. Володимирська, 91;

лот 13 - м. Дніпро, вул. Воскресенська, 13; вул. Малиновського, 66;

лот 14 - м. Ужгород, пл. Пушкіна, 1;

лот 15 - м. Харків, площа Театральна, 1; вул. Клочківська, 343г; вул. 23 Серпня, 66;

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

лот 17 - м. Київ, вул. Уманська, 8

65110000-7 Розподіл води — 817 836,24 грн.
переговорна 

процедура закупівлі
грудень

лот 1 - 1 031,04

лот 2 - 4 872,96

лот 3 - 24 675,84

лот 4 - 1 231,20

лот 5 - 21 794,40

лот 6 - 476,16

лот 7 - 16 026,34

лот 8 - 18 176,40

лот 9 - 8 424,00

лот 10 - 499 801,26

лот 11 - 26 240,40

лот 12 - 11 988,00

лот 13 - 14 898,24

лот 14 - 5 832,00

лот 15 - 131 819,52

лот 16 - 12 372,48

лот 17 - 18 176,00
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Електрична енергія, 2 лоти:

лот 1 – електрична енергія 1-го класу напруги;

лот 2 –електрична енергія 2-го класу напруги

09310000-5 Електрична енергія — 98 666 543,66 грн.
переговорна 

процедура закупівлі
грудень

лот 1 - 68 133 520,00 

лот 2 - 30 533 023,66

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

з водовідведення), 16 лотів:

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

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

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

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

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

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

лот 7 - м. Ужгород, пл. Пушкіна, 1;

лот 8 - м. Харків, площа Театральна, 1; вул. Клочківська, 343г; вул. 23 Серпня, 66;

лот 9 - м. Дніпро, вул. Воскресенська, 13; вул. Малиновського, 66;

лот 10 - м. Запоріжжя, вул. Олександрівська, 23;  вул. Східна 9А;

лот 11 - м. Івано-Франківськ, вул.Грушевського, 32; вул.Дудаєва, 33;

лот 12 - 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. Андріївська, 1; пл. Контрактова, 2-а, 2-б; вул. Борисоглібська, 5-в;

лот 13 - м. Кропивницький, вул. Велика Перспективна, 33;

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

лот 15 - м. Хмельницький, вул. Володимирська, 91;

лот 16 - м. Черкаси, вул. О. Дашковича, 23

90430000-0 Послуги з відведення стічних вод — 788 417,75 грн.
переговорна 

процедура закупівлі
грудень

лот 1 - 1 424,16

лот 2 - 6 011,71

лот 3 - 21 893,76

лот 4 - 934,80

лот 5 - 18 796,32

лот 6 - 2 159,04

лот 7 - 10 009,20

лот 8 - 127 764,00

лот 9 - 8 957,95

лот 10 - 14 152,32

лот 11 - 57 026,30

лот 12 - 404 932,66

лот 13 - 6 918,00

лот 14 - 71 645,47

лот 15 - 23 924,16

лот 16 - 11 867,90

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 мову;

лот 2 - послуги з усного послідовного та синхронного перекладу;

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 — 1 415 507,40 грн. відкриті торги грудень

лот 1 - 611 747,50

лот 2 - 660 049,50

лот 3 - 143 710,40

Послуги супроводження (технічної підтримки) програмного забезпечення "Tieto Card Suite" для 

забезпечення експлуатації програмно-технічного комплексу Центрального маршрутизатора і 

Розрахунково-клірингового центру в режимі безперервного функціонування 24/7/365

72260000-5
Послуги, пов’язані з програмним 

забезпеченням
— 394 200,00 євро

переговорна 

процедура закупівлі
грудень

Фельд'єгерський та урядовий (спеціальний) зв'язок 64110000-0 Поштові послуги — 127 332,00 грн.
переговорна 

процедура закупівлі
грудень

Послуги з ремонту і технічного обслуговування вантажних автомобілів та техніки спеціального 

призначення
50110000-9

Послуги з ремонту і технічного 

обслуговування мототранспортних 

засобів і супутнього обладнання

— 1 038 697,00 грн. відкриті торги грудень

Послуги з технічного обслуговування технологічних транспортних засобів (навантажувачів) 

Центрального сховища Національного банку України в м. Києві
50110000-9

Послуги з ремонту і технічного 

обслуговування мототранспортних 

засобів і супутнього обладнання

— 1 678 318,73 грн. відкриті торги грудень

Послуги з технічного обслуговування третього обсягу (ТО-3) спецвагонів 50220000-3

Послуги з ремонту, технічного 

обслуговування залізничного 

транспорту і пов’язаного обладнання 

та супутні послуги

— 408 282,00 грн.
переговорна 

процедура закупівлі
грудень

Послуги з деповського ремонту спецвагонів 50220000-3

Послуги з ремонту, технічного 

обслуговування залізничного 

транспорту і пов’язаного обладнання 

та супутні послуги

— 1 201 439,00 грн. відкриті торги грудень

Заміна термопари муфельної печі Nabertherm 50530000-9
Послуги з ремонту і технічного 

обслуговування техніки
— 13 200,00 грн.

переговорна 

процедура закупівлі
грудень

Поточний ремонт приміщень адміністративної будівлі Національного банку України у Львівській 

області за адресою: м. Львів, вул. Коперника, 4
45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи — 1 018 992,00 грн. відкриті торги грудень

Послуги поштового зв’язку 64110000-0 Поштові послуги — 600 000,00 грн.
переговорна 

процедура закупівлі
грудень

Послуги щодо отримання інформації за "АРІ-запитом" 72310000-1 Послуги з обробки даних — 230 400,00 грн.
переговорна 

процедура закупівлі
грудень

Телекомунікаційні послуги 64210000-1 
Послуги телефонного зв’язку та 

передачі даних
— 1 685 000,00 грн.

переговорна 

процедура закупівлі
грудень
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Послуги з технічної підтримки АБС БАРС "Millennium” 72260000-5
Послуги, пов’язані з програмним 

забезпеченням
— 1 602 700,00 грн.

переговорна 

процедура закупівлі
грудень

Відновлення працездатності систем пожежної сигналізації та газового пожежогасіння 

РП-12 в адмінбудівлі Національного банку України за адресою: 

м. Київ, вул.Інститутська, 9 (корпус 2)

50410000-2

Послуги з ремонту і технічного 

обслуговування вимірювальних, 

випробувальних і контрольних 

приладів

— 385 956,69 грн. відкриті торги грудень

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

забезпеченням
— 1 298 200,00 грн.

переговорна 

процедура закупівлі
грудень

Послуги з технічної підтримки програмного забезпечення системи керування друком 72260000-5
Послуги, пов’язані з програмним 

забезпеченням
— 127 381,00 грн. відкриті торги грудень

Послуги зв’язку Інтернет безпроводовими мережами та 4G модеми 64210000-1
Послуги телефонного зв’язку та 

передачі даних
— 205 349,00 грн. відкриті торги грудень

Ремонт ваг Sartorius 50410000-2

Послуги з ремонту і технічного 

обслуговування вимірювальних, 

випробувальних і контрольних 

приладів

— 37 000,00 грн.
переговорна 

процедура закупівлі
грудень

Послуги з перезарядки балонів та налагоджування системи газового пожежогасіння 

РП-12, кабельного тунелю та прохідного колектору в адмінбудівлі Національного банку України 

за адресою: м. Київ, вул. Інститутська, 9 (корпус 2)

50410000-2

Послуги з ремонту і технічного 

обслуговування вимірювальних, 

випробувальних і контрольних 

приладів

— 934 604,49 грн. відкриті торги грудень

Послуги спостереження сигналізації термінового виклику наряду охорони 79710000-4 Охоронні послуги — 15 524,66 грн.
переговорна 

процедура закупівлі
грудень

Затверджений рішенням Тендерного комітету Національного банку України від 21.12.2017

від 22.11.2018, від 29.11.2018, від 06.12.2018, від 13.12.2018, від 20.12.2018

зі змінами від 03.01.2018,  від 11.01.2018,  від 25.01.2018,  від 01.02.2018,  від 07.02.2018,  від 22.02.2018,  від 26.02.2018,  від 01.03.2018,  від 15.03.2018, від 22.03.2018,  від 23.03.2018,

від 29.03.2018, від 03.04.2018, від 05.04.2018, від 12.04.2018, від 19.04.2018, від 26.04.2018, від 03.05.2018, від 10.05.2018, від 17.05.2018, від 24.05.2018, від 31.05.2018, від 07.06.2018,

від 14.06.2018, від 21.06.2018, від 05.07.2018, від 12.07.2018, від 19.07.2018, від 26.07.2018, від 31.07.2018, від 02.08.2018, від 09.08.2018, від 16.08.2018, від 21.08.2018, від 23.08.2018, 

від 30.08.2018, від 06.09.2018, від 13.09.2018, від 20.09.2018, від 27.09.2018, від 04.10.2018, від 11.10.2018, від 18.10.2018, від 25.10.2018, від 01.11.2018, від 08.11.2018, від 15.11.2018,
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