
Предмет закупівлі

Код КЕКВ 
(для 

бюджетних 
коштів)

Очікувана вартість 
предмета закупівлі

(грн.)

Процедура 
закупівлі

Орієнтовний початок 
проведення процедури 

закупівлі
Примітки

1 2 3 4 5 6
14.19.4. Капелюхи та наголовні убори (кашкет бавовняний) 2210 94,00 лютий
14.39.1. Светри, пуловери, кардигани, жилети й подібні трикотажні вироби (светр вовняний) 2210 48 369,80 червень

17.21.1. Папір і картон гофровані, паперова й картонна тара (сегрегатори з тисненням для 
документів аеронавігаційної інформації)

2210 10 600,00 квітень

17.12.7. Папір і картон оброблені (рулонний папір) 2260 40 000,00 липень
17.12.7. Папір і картон оброблені (бланки вхідних шифротелеграм) 2260 4 000,00 липень
17.12.7. Папір і картон оброблені (бланки вихідних шифротелеграм) 2260 6 000,00 липень
18.13.1. Послуги щодо підготовляння до друку (розміщення та переклад оголошень про 
проведення процедур закупівлі) 

2240 50 000,00 лютий

20.30.2. Фарби та лаки, інші, та пов'язана з ним продукція; барвники художні та друкарські 
чорнила (тонери для тонер-картриджу принтеру)

2210 6 913,00 червень

20.30.2. Фарби та лаки, інші, та пов'язана з ним продукція; барвники художні та друкарські 
чорнила (придбання витратних та інших матеріалів до копіювальної техніки та оргтехніки)

2210 22 662,00 квітень

22.19.4. Стрічки конвеєрні чи урухомлювальні/привідні паси з вулканізованої гуми (привідні 
ремені)

2260 30 000,00 липень

22.29.2. Вироби пластмасові інші, н.в.і.у. (літероносії) 2260 95 000,00 липень
26.12.1. Схеми друковані з умонтованими складниками (радіодеталі) 2260 30 000,00 липень
26.20.1. Машини обчислювальні, частини та приладдя до них 2210 12 489,00 квітень
26.20.3. Блоки машин автоматичного обробляння інформації, інші (смарт-чіпи універсальні 
CMYK (2k/8k) до принтеру)

2210 5 180,00 червень

26.20.3. Блоки машин автоматичного обробляння інформації, інші 2210 4 475,00 квітень
26.20.4. Частини та приладдя до обчислювальних машин (витратні та інші матеріли до 
копіювальної техніки та оргтехніки)

2210 86 907,00 червень

26.20.4. Частини та приладдя до обчислювальних машин 2210 6 174,00 квітень
66.12.1. Послуги брокерські щодо укладання контрактів на цінні папери й товари (комісія за 
купівлю і переказ валюти)

2240 42 500,00 березень

69.10.1. Послуги юридичні (нотаріальне засвідчення перекладу) 2240 3 000,00 березень
74.30.1. Послуги щодо письмового та усного перекладів (переклад іноземних рахунків) 2240 2 880,00 березень
84.23.1. Послуги у сфері юстиції та правосуддя (оплата ПДВ, судовий збір) 2800 120 000,00 березень

М.П. (підпис)

(підпис)

Голова комітету з конкурсних торгів в/ч А0215 МАШКОВ Є.В.

Секретар комітету з конкурсних торгів в/ч А0215 СТРУБЧЕВСЬКИЙ Г.О.

                                                                              Додаток до Річного плану закупівель                                                                 
                                                                               на 2015 рік                                                                

Міністерство оборони України, військова частина А0215, код ЄДРПОУ 24981451
                   (найменування замовника, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ)

       Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів  в/ч А0215  від 30.01.2015 № 4/15 (зі змінами від 10.02.2014 № 5/14, 10.03.15 № 75/15, 27.03.15 № 119/15, 
       23.04.15 № 213/15, 15.05.15 № 257/15, 05.06.15 № 294/15, 18.06.15 № 312/15, 28.07.2015 №344/15, 04.08.15 № 356/15)
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