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Шановна пані Захарова! 

У відповідь на Ваш запит від 04 листопада 2020 року повідомляємо таке.  
Національний банк у межах підвищення корпоративної соціальної відповідальності 

долучається до світової практики зменшення негативного впливу на довкілля. Саме тому Національний 
банк продовжує реалізацію концепції щодо оптимізації автотранспорту центробанку. Ця концепція 
передбачає поступову заміну існуючого парку автомобілів, які застосовуються для транспортного 
обслуговування працівників НБУ, на більш економічні автомобілі з метою зменшення шкідливих 
викидів в атмосферу та оптимізації витрат та їх утримання. 

Тому Національний банк замінює старі автомобілі преміум класу з бензиновими двигунами, що 
потребують постійного технічного обслуговування через технічне та моральне зношення, на нові 
гібридні автомобілі нижчого класу. Зокрема у цьому році Національний банк замінить 6 таких старих 
автомобілів. Для цього здійснено закупівлю 6 нових автомобілів марки Toyota Camry 2.5 Hybrid (Н70) 
з гібридною силовою установкою (вартість кожної – 999 тис грн), яка має низький рівень викидів 
вуглекислого газу (СО2) в атмосферу. Також Національний банк придбав один автомобіль марки 
Toyota Land Cruiser 200 за 2,3 млн грн. Зауважимо, що автомобілі марки Toyota складають переважну 
більшість легкових автомобілів парку НБУ,  тому з метою стандартизації для закупівлі була обрана 
така ж марка. 

Зараз утримання одного старого автомобіля преміум класу коштує Національному банку 
близько 230 тис. грн в рік. Обслуговування одного нового автомобіля коштуватиме близько 60 тис. грн 
на рік. Тобто завдяки заміні економія на утримання лише одного автомобіля становитиме приблизно 
170 тис. грн. 

Часткове оновлення автомобільного парку було заплановане в бюджеті НБУ на 2020 рік та, 
відповідно, включено до плану закупівель центрального банку. Закупівля здійснена у межах 
кошторису адміністративних витрат НБУ. Наголошуємо, що закупівлі зазначених автомобілів 
проведені із дотримуванням всіх процедур та вимог законодавства через систему публічних закупівель 
ProZorro, що робить цей процес відкритим, прозорим та дає можливість суттєво економити державні 
кошти. 

Старі автомобілі НБУ з бензиновими двигунами будуть реалізовані на аукціонах через систему 
Прозоро продажі. Нагадаємо, що за останні п’ять років Національний банк суттєво скоротив кількість 
свого автопарку з бензиновими та дизельними двигунами. Так, за період з 2015 – 2019 років було 
відчужено 215 автомобілів, частина з яких була реалізована через товарну біржу, а інша частина, згідно 
з відповідними розпорядженнями Правління Національного банку були передані до інших державних 
установ (Міністерство оборони, Державна служба надзвичайних ситуацій, Служба безпеки України, 
Держспецзв'язок, Управління державної охорони, Державна прикордонна служба, Судова 
адміністрація, Поліграфкомбінат, Державне казначейство тощо).  
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