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Банківські послуги (банківські послуги) 
 

 Протягом багатьох років закупівля послуг з розрахунково-касового 

обслуговування в національній та валюті , обслуговування зарплатного проекту 

, отримання заробітної плати та  соціальних виплат здійснюється у 

акціонерного товариства «Державний експортно-імпортний банк України» (далі 

- АТ «Укрексімбанк»), яке включено до зазначеного переліку банків. 

АТ “Укрексімбанк” утворено в 1992 році згідно з Указом Президента України 

№ 29 від 03.01.1992 «Про утворення Державного експортно-імпортного банку 

України» та 23 січня того ж року банк отримав свою першу ліцензію від 

Національного банку України. 

На сьогодні АТ «Укрексімбанк» це акціонерне товариство, 100% акцій якого 

належать державі в особі Кабінету Міністрів України. Від дня заснування банк 

незмінно входить до групи найбільших системних банків України, має 

розгалужену в Україні мережу банків-кореспондентів (понад 850 банківських 

установ у різних країнах світу). Провідними міжнародними рейтинговими 

агенціями АТ «Укрексімбанк» встановлено високі фінансові рейтинги. 

Продовження у 2021 році співпраці з АТ «Укрексімбанк» гарантує своєчасне 

отримання працівникам  заробітної плати та інших виплат завдяки 

налагодженій роками взаємодії, наявності у АТ «Укрексімбанк» 

спеціалізованого програмного забезпечення, сумісного з програмним 

забезпеченням Державної казначейської служби України “Казна”, яке 

спеціалізується на обслуговуванні бюджетних організацій. 

Переведення операцій з розрахунково-касового обслуговування до іншого 

банку призведе до негативних наслідків обслуговування зарплатного проекту та 

відповідно несвоєчасного отримання заробітної плати та готівкових                    

коштів ,соціальних виплат.  

Переведення операцій з розрахунково-касового обслуговування до іншого 

банку призведе до негативних наслідків через можливість несумісності 

програмного забезпечення банку – надавача послуг з програмним комплексом 

“Казна” та відповідно несвоєчасного отримання працівникам заробітної плати , 

готівкових коштів  та соціальних виплат.  

Враховуючи викладене та у зв’язку з тим, що зазначені послуги можуть бути 

надані тільки певним виконавцем, та відповідно до пункту 2 частини другої 

статті 40 Закону України «Про публічні закупівлі», а саме, відсутність 

конкуренції з технічних причин, необхідно провести закупівлю за кодом ДК 

021:2015 - 66110000-4 Банківські послуги (банківські послуги) шляхом 

проведення переговорної процедури закупівлі у АТ «Укрексімбанк» , та 

протокол тендерного комітету  ДУ «Інститут очних хвороб і тканинної терапії 

ім.. В.П.Філатова НАМН» №37 від 27.072021р. 

 

                

Орієнтовна вартість закупівлі становить 70000,00 грн. Переговорну процедуру  


