
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економічного
розвитку і торгівлі України
15.09.2014 №1106

ДОДАТОК до
Річного плану закупівель

на 2015 рік
Хмельницького обласного військового комісаріату, 08202826

(найменування замовника, код ЄДРПОУ)

Предмет закупівлі Код 
КЕКВ

Очікувана вартість 
предмета закупівлі

Процедура 
закупівлі

Орієнтовний 
початок 

проведення 
процедури 
закупівлі

Примітки

1 2 3 4 5 6
16.10.2 Деревина у формі погонажу, профільованого уздовж будь-яких країв або площин; 
шерсть деревна; борошно деревне; стружка чи тріска деревні (брус, плінтус)

2210 1 200,00 заг/спец.фонд 
(66% / 34%)

16.21.1 Фанера клеєна, фанеровані панелі й подібні вироби з шаруватої деревини; плити 
деревностружкові й подібні плити з деревини чи з інших здерев’янілих матеріалів (підвісті 
плити, панель)

2210 15 000,00 заг/спец.фонд 
(66% / 34%)

17.22.1 Папір побутовий і туалетний та паперова продукція (туалетний папір, рушник 
паперовий)

2210 700,00 заг/спец.фонд 
(66% / 34%)

17.23.1 Вироби канцелярські, паперові (папір ксеро, папір для факсу, конверти, папки, бланки та 
інше)

2210 90 000,00 заг/спец.фонд 
(66% / 34%)

17.29.1 Вироби паперові та картонні, інші (коробки архівні, папки та інше) 2210 700,00 заг/спец.фонд 
(66% / 34%)

19.20.2 Паливо рідинне та газ; оливи мастильні (масло моторне, гальмівна рідина, тосол) 2210 1 500,00 заг/спец.фонд 
(66% / 34%)

20.13.2 Елементи хімічні, н.в.і.у.; кислоти та сполуки неорганічні (кислота соляна, розчинники, 
уайт-спирит)

2210 800,00 заг/спец.фонд 
(66% / 34%)

20.30.1 Фарби та лаки на основі полімерів (фарби, пігмент до фарби, лаки, емаль) 2210 13 000,00 заг/спец.фонд 
(66% / 34%)

20.41.3 Мило, засоби мийні та засоби для чищення (мило, порошки пральні та миючі, засоби для 
миття вікон, білизна та інше)

2210 11 000,00 заг/спец.фонд 
(66% / 34%)

20.41.4 Препарати пахучі, воски та інші засоби для чищення (освіжувач повітря, поліроль) 2210 400,00 заг/спец.фонд 
(66% / 34%)

20.52.1 Клеї (клей ПВА, силікатний, клей-олівець) 2210 1 000,00 заг/спец.фонд 
(66% / 34%)



20.59.3 Чорнило для писання чи малювання та інші чорнила (чорнило, патрони чонильні, фарба 
штемпельна, тонер до лазерного принтера, фарба до струйного принтера)

2210 10 000,00 заг/спец.фонд 
(66% / 34%)

20.59.5 Продукти хімічні різноманітні (файли, скотч пакувальний, стрічка самоклеюча, 
шпатлівка, шліфстрічка)

2210 5 000,00 заг/спец.фонд 
(66% / 34%)

22.19.6 Предмети одягу та аксесуари одягу з вулканізованої ґуми (крім виготовлених з твердої 
ґуми) (ізострічка, рукавиці, гумка)

2210 500,00 заг/спец.фонд 
(66% / 34%)

22.29.2 Вироби пластмасові інші, н.в.і.у. (вимикачі, дюбеля, таблички інформаційні, відра 
пластмасові, степлер, лінійка, набір ручок, сегрегатор, дироколи, картриджі та інше)

2210 15 000,00 заг/спец.фонд 
(66% / 34%)

25.71.1 Вироби ножові та столові прибори (ніж для паперу, леза для ножів) 2210 400,00 заг/спец.фонд 
(66% / 34%)

25.73.2 Пилки ручні, полотна до будь-яких пилок (ножовка по дереву, полотно по металу) 2210 700,00 заг/спец.фонд 
(66% / 34%)

25.73.4 Деталі змінні до ручних інструментів з механічним урухомлювачем/приводом чи без 
нього, або до верстатів (запасні частини до автомобільної техніки)

2210 8 000,00 заг/спец.фонд 
(66% / 34%)

25.73.6 Інструменти, інші (ножиці, викрутка, свердло, плоскогубці, кусачки та інше) 2210 1 200,00 заг/спец.фонд 
(66% / 34%)

25.99.1 Вироби для ванн і кухні, металеві (щітка металева для посуду) 2210 120,00 заг/спец.фонд 
(66% / 34%)

25.99.2 Вироби з недорогоцінних металів, інші (скоби, скріпки, біндери, вогнегасники) 2210 2 000,00 заг/спец.фонд 
(66% / 34%)

26.20.4 Частини та приладдя до обчислювальних машин (кабель комп'ютерний, калькулятор, 
клавіатура, принтер)

2210 6 000,00 заг/спец.фонд 
(66% / 34%)

26.80.1 Носії інформації магнітні й оптичні (диски, флешки) 2210 2 500,00 заг/спец.фонд 
(66% / 34%)

27.40.2 Лампи та світильники (лампа денного світла, ліхтар) 2210 1 000,00 заг/спец.фонд 
(66% / 34%)

32.91.1 Мітли та щітки (віники) 2210 600,00 заг/спец.фонд 
(66% / 34%)

32.99.1 Убори наголовні захисні; ручки для писання та олівці, дошки, штемпелі для датування, 
опечатування та нумерування; стрічки до друкарських машинок, штемпельні подушечки 
(стержень гелевий, капілярний та кульковий, ручки, олівці, штампи та інше)

2210 5 000,00 заг/спец.фонд 
(66% / 34%)

РАЗОМ за КЕКВ 2210, в т.ч: 193 320,00
- загальний фонд 127 020,00
- спеціальний фонд 66 300,00



26.30.9 Роботи субпідрядні як частина виробництва апаратури зв’язку (оплата послуг зв'язку) 2240 95 000,00 заг. фонд

29.10.9 Роботи субпідрядні як частина виробництва моторних транспортних засобів (оплата 
автотранспортних послуг по перевезенню призовників, військовозобов'язаних на збори)

2240 69 560,00 заг/спец.фонд 
(48% / 52%)

33.13.1 Ремонтування та технічне обслуговування електронного й оптичного устатковання 
(заправка картриджа, оплата послуг з поточного ремонту та техобслуговування обладнання та 
техніки)

2240 16 070,00 заг/спец.фонд 
(76% / 24%)

62.02.2 Послуги щодо консультування стосовно систем і програмного забезпечення 
(впровадження 1С бухгалтерії, супроводження)

2240 2 000,00 заг. фонд 

РАЗОМ за КЕКВ 2240 182 630,00
- загальний фонд 142 630,00
- спеціальний фонд 40 000,00
ВСЬОГО 375 950,00
- загальний фонд 269 650,00
- спеціальний фонд 106 300,00

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів (Протокол від 08.02.15 № 1)

Голова комітету з конкурсних торгів                ______________ П.П. Горобець
                                                                                                                                      (підпис) (ініціали та пріхвище)

М.П.
Секретар комітету з конкурсних торгів              _____________         Н.О. Войтишена
                                                                                                                                      (підпис) (ініціали та пріхвище)


