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Предмет закупівлі Процедура закупівлі

1 2 3 4 5 6

2230 лютий

каша рисова з яловичиною
каша гречана з яловичиною
каша перлова з яловичиною)

2230 лютий

2230 лютий

березень

2230
2210

березень

2230
2210

березень

2230
2210

березень

2230
2210

2230 березень

березень

2230
2210

Річний план закупівель Міністерства оборони України  на 2015 рік
станом на 06.07.2015

(ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 00034022) 

Код КЕКВ (для 
бюджетних 

коштів)

Очікувана 
вартість предмета 

закупівлі

Орієнтовний 
початок 

проведення 
процедури 
закупівлі

Примітки

Консерви та готові страви з м'яса, м'ясних субпродуктів чи крові  (10.13.1) (консерви м’ясорослинні в 
асортименті:

Переговорна процедура 
закупівлі

Консерви та готові страви з м'яса, м'ясних субпродуктів чи крові (10.13.1) (Консерви м’ясні. Сніданки 
м’ясні.) 

Переговорна процедура 
закупівлі

Консерви та готові страви з м'яса, м'ясних субпродуктів чи крові  (10.13.1) (Консерви м’ясні. Паштети 
печінкові.)  

Переговорна процедура 
закупівлі

Послуги щодо забезпечення харчуванням за контрактом (56.29.1) (послуги щодо забезпечення 
харчуванням, продуктами харчування особового складу військових частин та військових навчальних 

закладів Збройних Сил України, інших осіб, які згідно з законодавством мають право на забезпечення 
харчуванням у стаціонарних та польових умовах та годування штатних тварин) 

Переговорна процедура 
закупівлі

Послуги щодо забезпечення харчуванням за контрактом (56.29.1) (послуги щодо забезпечення 
харчуванням, продуктами харчування особового складу військових частин Збройних Сил України, інших 
осіб, які згідно з законодавством мають право на забезпечення харчуванням у стаціонарних та польових 

умовах та годування штатних тварин) 

Переговорна процедура 
закупівлі

Послуги щодо забезпечення харчуванням за контрактом (56.29.1) (послуги щодо забезпечення 
харчуванням, продуктами харчування особового складу військових частин та військових навчальних 

закладів Збройних Сил України, інших осіб, які згідно з законодавством мають право на забезпечення 
харчуванням у стаціонарних та польових умовах та годування штатних тварин) 

Переговорна процедура 
закупівлі

Послуги щодо забезпечення харчуванням за контрактом (56.29.1) (послуги щодо забезпечення 
харчуванням, продуктами харчування особового складу військових частин Збройних Сил України, інших 
осіб, які згідно з законодавством мають право на забезпечення харчуванням у стаціонарних та польових 

умовах та годування штатних тварин)

Переговорна процедура 
закупівлі

Послуги щодо забезпечення харчуванням за контрактом (56.29.1)  (послуги щодо забезпечення 
харчуванням, продуктами харчування особового складу військових частин Збройних Сил України, інших 
осіб, які згідно з законодавством мають право на забезпечення харчуванням у стаціонарних та польових 

умовах) 

Переговорна процедура 
закупівлі

Послуги щодо забезпечення харчуванням за контрактом (56.29.1) (послуги щодо забезпечення 
харчуванням, продуктами харчування особового складу військових частин та військових навчальних 

закладів Збройних Сил України, інших осіб, які згідно із законодавством мають право на забезпечення 
харчуванням у стаціонарних та польових умовах та годування штатних тварин) 

Переговорна процедура 
закупівлі
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березень

2230
2210

березень

2230
2210

2230 березень

2230 березень

2230 березень

Вироби пластмасові інші, н.в.і.у.  (22.29.2) 2210 квітень

 Посуд столовий одноразовий 

3110 червень

Прилади електричні побутові, інші, н.в.і.у. (27.51.2) 3110 червень

Вироби для ванн і кухні металеві (25.99.1) 3110 червень

2230 травень

2230 червень

2230 липень

2230 липень

каша рисова з яловичиною
каша гречана з яловичиною
каша перлова з яловичиною)

2230 липень

2230 липень

2230 липень

Послуги щодо забезпечення харчуванням за контрактом (56.29.1) (послуги щодо забезпечення 
харчуванням, продуктами харчування особового складу військових частин та військових навчальних 

закладів Збройних Сил України, інших осіб, які згідно із законодавством мають право на забезпечення 
харчуванням у стаціонарних та польових умовах та годування штатних тварин) 

Переговорна процедура 
закупівлі

Послуги щодо забезпечення харчуванням за контрактом (56.29.1) (послуги щодо забезпечення 
харчуванням, продуктами харчування особового складу військових частин Збройних Сил України, інших 
осіб, які згідно із законодавством мають право на забезпечення харчуванням у стаціонарних та польових 

умовах та годування штатних тварин) 

Переговорна процедура 
закупівлі

Послуги щодо забезпечення харчуванням за контрактом (56.29.1) (послуги щодо забезпечення 
харчуванням  особового складу військового інституту Збройних Сил України, інших осіб, які згідно із 
законодавством мають право на забезпечення харчуванням у стаціонарних та польових умовах)          

Переговорна процедура 
закупівлі

Послуги щодо забезпечення харчуванням за контрактом (56.29.1) (послуги щодо забезпечення 
харчуванням  особового складу військового інституту Збройних Сил України, інших осіб, які згідно із 
законодавством мають право на забезпечення харчуванням у стаціонарних та польових умовах)         

Переговорна процедура 
закупівлі

Послуги щодо забезпечення харчуванням за контрактом (56.29.1) (послуги щодо забезпечення 
харчуванням  особового складу військового інституту Збройних Сил України, інших осіб, які згідно із 
законодавством мають право на забезпечення харчуванням у стаціонарних та польових умовах)          

Переговорна процедура 
закупівлі

Переговорна процедура 
закупівлі

Холодильники та морозильники; машини пральні; електроковдри; вентилятори (27.51.1) (шафи 
холодильні середньотемпературні)

Переговорна процедура 
закупівлі

Переговорна процедура 
закупівлі

Переговорна процедура 
закупівлі

Плоди та овочі, оброблені та законсервовані, крім картоплі (10.39.1) (консерви овочеві закусочні)
Переговорна процедура 

закупівлі

Вода природна (36.00.1) (вода питна бутильована) 
Переговорна процедура 

закупівлі

Вироби хлібобулочні, зниженої вологості, та кондитерські, борошняні, тривалого зберігання (10.72.1) 
(галети) 

Переговорна процедура 
закупівлі

Консерви та готові страви з м'яса, м'ясних субпродуктів чи крові  (10.13.1) (консерви м’ясорослинні в 
асортименті:

Переговорна процедура 
закупівлі

Консерви та готові страви з м'яса, м'ясних субпродуктів чи крові (10.13.1) (Консерви м’ясні. Сніданки 
м’ясні.) 

Переговорна процедура 
закупівлі

Консерви та готові страви з м'яса, м'ясних субпродуктів чи крові  (10.13.1) (Консерви м’ясні. Паштети 
печінкові.)  

Переговорна процедура 
закупівлі

Продукція тваринництва, інша (01.49.2) (мед натуральний) 
Переговорна процедура 

закупівлі
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2230 липень

2230 липень

2210 липень

2210 липень

2210 липень

2210 липень

(пакувальний матеріал:  плівка поліетиленова шириною 24 см з логотипом, 
плівка поліетиленова шириною 25 см з логотипом)

2210 липень

2230 липень

2230 липень

2230 липень

2230 липень

2230 липень

Холодильники та морозильники; машини пральні; електроковдри; вентилятори  (27.51.1) 3110 липень

Прилади електричні побутові, інші, н.в.і.у. (27.51.2) 3110 липень

Вироби для ванн і кухні металеві (25.99.1) 3110 липень

Одяг верхній, інший, чоловічий і хлопчачий (14.13.2) 2210 січень

 Куртка утеплена польова з тканини   вибивної (камуфльованої) 2101020/3 

Білизна спідня, трикотажна (14.14.1) 2210 лютий 

2101020/3 

Чай і кава, оброблені (10.83.1) (кава натуральна розчинна) 
Переговорна процедура 

закупівлі

Чай і кава, оброблені  (10.83.1) (чай чорний байховий) 
Переговорна процедура 

закупівлі

Папір і картон гофровані, паперова й картонна тара (17.21.1) (коробки картонні розміром 500*250*190) 
Переговорна процедура 

закупівлі

Серветки паперові туалетні, серветки для обличчя, рушники, скатертини-серветки, целюлозна вата 
й полотна з целюлозних волокон (17.12.2) (серветки гігієнічні вологі)

Переговорна процедура 
закупівлі

Серветки паперові туалетні, серветки для обличчя, рушники, скатертини-серветки, целюлозна вата 
й полотна з целюлозних волокон (17.12.2) (серветки паперові)

Переговорна процедура 
закупівлі

Пластини, листи, плівка, фольга і стрічки пластмасові, неармовані чи не з'єднані з іншими 
матеріалами (22.21.3)  

Переговорна процедура 
закупівлі

Пластини, листи, плівка, фольга і стрічки пластмасові, неармовані чи не з'єднані з іншими 
матеріалами(22.21.3) (плівка поліетиленова термозварювальна для харчових продуктів шириною 140 мм, 

товщиною 40 мікрон з логотипом) 

Переговорна процедура 
закупівлі

Набори продуктові та готові страви (10.85.1) (Комплект наборів продуктів харчування) 
Переговорна процедура 

закупівлі

Плоди й горіхи, оброблені та законсервовані (10.39.2) (фрукти сушені (ізюм))
Переговорна процедура 

закупівлі

Шоколад і цукрові кондитерські вироби  (10.82.2.) (шоколад чорний)
Переговорна процедура 

закупівлі

Шоколад і цукрові кондитерські вироби (10.82.2.) (карамель льодяникова ментолова) 
Переговорна процедура 

закупівлі

Цукор-сирець, тростинний і очищений тростинний чи буряковий цукор (сахароза) ; меляса  (10.81.1) 
(цукор кристалічний) 

Переговорна процедура 
закупівлі

Переговорна процедура 
закупівлі

Переговорна процедура 
закупівлі

Переговорна процедура 
закупівлі

Переговорна процедура 
закупівлі

Переговорна процедура 
закупівлі

  Фуфайка з довгими рукавами (тип 1) та кальсони (тип 2) з полотна трикотажного бавовняного 
футерованого оливкового кольору
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лютий

2210 січень

2101020/3 

січень

Вироби текстильні готові, інші (13.92.2) 2210 лютий

  Мішок спальний 2101020/3

січень

січень

Вироби текстильні готові для домашнього господарства (13.92.1) 2210 січень

  Ковдра напіввовняна 130х205 см 2101020/3

Вироби текстильні готові, інші (13.92.2) 2210 лютий 

  Подушка ватяна 50х60 см 2101020/3 

Вироби текстильні готові для домашнього господарства (13.92.1) 2210 січень

   Простирадло бавовняне 214х120-126 см 2101020/3 

Вироби текстильні готові для домашнього господарства (13.92.1) 2210 січень

  Наволочка бавовняна 50х60 см 2101020/3 

лютий

Вироби текстильні готові, інші (13.92.2) 2210 березень

  Каремат 2101020/3 

Одяг верхній, інший, чоловічий і хлопчачий (14.13.2) 2210 лютий

   Костюм літній польовий з тканини   вибивної (камуфльованої) 2101020/3 

Матраци (31.03.1) 2210 лютий 

  Матрац ватяний одинарний 185х65 см 2101020/3 

Вироби з недорогоцінних металів, інші (25.99.2) 2210 січень

Ідентифікаційний жетон 2101020/3 

Колготки, панчохи, гольфи, шкарпетки та інші панчішно-шкарпеткові вироби, трикотажні (14.31.1) 
(Шкарпетки літні чорного кольору вид “И” (склад: бавовна – 80%, поліамід – 20%))

2210
2101020/3

Переговорна процедура 
закупівлі

Аксесуари одягу з натуральної шкіри; одяг, виготовлений з фетру чи нетканих полотен; одяг 
готовий, з текстильних полотен з покривом (14.19.3)

Переговорна процедура 
закупівлі

  Костюм (куртка та штани) для захисту від води з тканини синтетичної плащової вибивної 
(камуфльованої)

Аксесуари одягу з натуральної шкіри; одяг, виготовлений з фетру чи нетканих полотен; одяг 
готовий, з текстильних полотен з покривом (14.19.3) (Ремінь поясний)

2210
2101020/3

Переговорна процедура 
закупівлі

Переговорна процедура 
закупівлі

Вироби текстильні готові, інші (13.92.2) 
(Шолом кулезахисний  “Каска-1М” або еквівалент)

2210
2101020/3

Переговорна процедура 
закупівлі

Вироби текстильні готові, інші (13.92.2) 
(Бронежилет  “Корсар М3с-1-4” або еквівалент)

2210
2101020/3

Переговорна процедура 
закупівлі

Переговорна процедура 
закупівлі

Переговорна процедура 
закупівлі

Переговорна процедура 
закупівлі

Переговорна процедура 
закупівлі

Вироби текстильні готові, інші (13.92.2) 
(Намет УСБ-56 або еквівалент)

2210
2101020/3

Переговорна процедура 
закупівлі

Переговорна процедура 
закупівлі

Переговорна процедура 
закупівлі

Переговорна процедура 
закупівлі

Переговорна процедура 
закупівлі
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Мило, засоби мийні та засоби для чищення (20.41.3) 2210 лютий 

  Мило туалетне тверде без обгортки у формі кусків по 100 гр. 2101020/3 

Одяг верхній, інший, чоловічий і хлопчачий (14.13.2) 2210 лютий 

   Куртка утеплена польова з тканини  вибивної (камуфльованої) 2101020/3 

Одяг верхній, інший, чоловічий і хлопчачий (14.13.2) 2210 лютий 

   Костюм літній польовий з тканини вибивної (камуфльованої) 2101020/3 

Білизна спідня, трикотажна (14.14.1) 2210 лютий 

2101020/3 

2210 лютий 

2101020/3 

2210 лютий 

  Шкарпетки літні чорного кольору, вид “И” (склад: бавовна – 80%, поліамід – 20%) 2101020/3 

Капелюхи та наголовні убори (14.19.4) 2210 квітень

  Кашкет польовий з тканини вибивної (камуфльованої) 2101020/3 

Одяг верхній, інший, чоловічий і хлопчачий (14.13.2) 2210 квітень

    Костюм літній польовий з тканини  вибивної (камуфльованої) 2101020/3 

Одяг верхній, інший, чоловічий і хлопчачий (14.13.2) 2210 березень

   Куртка утеплена польова з тканини  вибивної (камуфльованої) 2101020/3 

Одяг верхній, інший, чоловічий і хлопчачий (14.13.2) 2210 березень

   Штани утеплені польові з тканини  вибивної (камуфльованої) 2101020/3 

Білизна спідня, трикотажна (14.14.1) 2210 березень

  Фуфайка (тип 1) з короткими рукавами з трикотажного бавовняного полотна оливкового кольору 2101020/3 

Білизна спідня, трикотажна (14.14.1) 2210 березень

  Труси з трикотажного бавовняного полотна оливкового кольору 2101020/3 

Білизна спідня, трикотажна (14.14.1) 2210 березень

  Майка (тільник) трикотажна з бавовняного полотна з блакитними смугами 2101020/3 

Переговорна процедура 
закупівлі

Переговорна процедура 
закупівлі

Переговорна процедура 
закупівлі

Переговорна процедура 
закупівлі

  Фуфайка з довгими рукавами (тип 1) та кальсони (тип 2) з полотна трикотажного бавовняного 
футерованого оливкового кольору

Аксесуари одягу з натуральної шкіри; одяг, виготовлений з фетру чи нетканих полотен; одяг 
готовий, з текстильних полотен з покривом (14.19.3)

Переговорна процедура 
закупівлі

  Костюм (куртка та штани) для захисту від води з тканини синтетичної плащової вибивної 
(камуфльованої)

Колготки, панчохи, гольфи, шкарпетки та інші панчішно-шкарпеткові вироби, трикотажні (14.31.1) Переговорна процедура 
закупівлі

Переговорна процедура 
закупівлі

Переговорна процедура 
закупівлі

Переговорна процедура 
закупівлі

Переговорна процедура 
закупівлі

Переговорна процедура 
закупівлі

Переговорна процедура 
закупівлі

Переговорна процедура 
закупівлі
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2210 травень

  Шкарпетки літні чорного кольору вид “И” (склад: бавовна – 80%, поліамід – 20%) 2101020/3 

2210 Відкриті торги березень

2101020/3 

Капелюхи та наголовні убори (14.19.4) 2210 Відкриті торги березень
  Шапка-феска для військовослужбовців 2101020/3 

2210 травень

2101020/3 

Взуття різне, крім спортивного, захисного та ортопедичного (15.20.1) 2210 травень

  Тапочки казармені (литтєві) 2101020/3

Взуття різне, крім спортивного, захисного та ортопедичного (15.20.1) 2210 травень

  Чоботи гумові 2101020/3

Одяг, дитячий, спортивні костюми та інший одяг, аксесуари та деталі одягу, трикотажні (14.19.1) 2210 Відкриті торги березень

  Рукавички трикотажні, тип І, з напіввовняної пряжі чорного кольору 2101020/3

Вироби текстильні готові, інші    (13.92.2 ) 2210 травень

  Чохол до шолома кулезахисного з тканини плащової вибивної (камуфльованої) 2101020/3

2101020/3 Відкриті торги березень

Вироби текстильні готові, інші (13.92.2 ) 2210 березень

  Спальний мішок 2101020/3

Вироби текстильні готові, інші (13.92.2) 2210 березень

  Каремат 2101020/3 

Вироби текстильні готові, інші (13.92.2) 2210 березень

  Бронежилет "Корсар М3с-1-4" 2101020/3 

Вироби текстильні готові, інші (13.92.2) 2210 березень

  Шолом кулезахисний "Каска-1М" 2101020/3 

Матраци (31.03.1) 2210 квітень

  Матрац ватяний одинарний 185х65 см 2101020/3 

Колготки, панчохи, гольфи, шкарпетки та інші панчішно-шкарпеткові вироби, трикотажні (14.31.1) 
Переговорна процедура 

закупівлі

Колготки, панчохи, гольфи, шкарпетки та інші панчішно-шкарпеткові вироби, трикотажні (14.31.1) 

  Шкарпетки зимові чорного кольору вид “И” (склад: напіввовна (вовна-40 %, нітрон – 60%) - 80%, 
поліамід - 20%)

Аксесуари одягу з натуральної шкіри; одяг, виготовлений з фетру чи нетканих полотен; одяг 
готовий, з текстильних полотен з покривом (14.19.3)

Переговорна процедура 
закупівлі

  Костюм (куртка та штани) для захисту від води з тканини синтетичної плащової вибивної 
(камуфльованої)

Переговорна процедура 
закупівлі

Переговорна процедура 
закупівлі

Переговорна процедура 
закупівлі

Вироби текстильні готові, інші    (13.92.2 )
(Чохол до шолома кулезахисного з тканини синтетичної водовідштовхувальної вибивної (основа білого 

кольору)

Переговорна процедура 
закупівлі

Переговорна процедура 
закупівлі

Переговорна процедура 
закупівлі

Переговорна процедура 
закупівлі

Переговорна процедура 
закупівлі
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Вироби текстильні готові, інші (13.92.2) 2210 квітень

  Подушка ватяна 50х60 см 2101020/3 

Вироби текстильні готові для домашнього господарства (13.92.1) 2210 квітень

  Ковдра напіввовняна 2101020/3 

Вироби текстильні готові для домашнього господарства (13.92.1) 2210 квітень

   Простирадло бавовняне 214х120-126 см 2101020/3 
Вироби текстильні готові для домашнього господарства (13.92.1) 2210 Відкриті торги березень

   Простирадло бавовняне 214х120-126 см 2101020/3 

Вироби текстильні готові для домашнього господарства (13.92.1) 2210 квітень

  Наволочка бавовняна 50х60 см 2101020/3 

Вироби текстильні готові для домашнього господарства (13.92.1) 2210 квітень

  Рушник бавовняний вафельний 45х97 см 2101020/3 
Вироби текстильні готові для домашнього господарства (13.92.1) 2210 Відкриті торги березень

  Рушник бавовняний вафельний 50х60 см 2101020/3 

Одяг робочий, чоловічий (14.12.1) 2210 квітень

  Костюм робочий для фахівців, тип А чорного кольору 2101020/3

Одяг робочий, чоловічий (14.12.1) 2210 квітень

  Костюм спеціальний, тип Г чорного кольору (для танкістів) 2101020/3

квітень

Послуги щодо прання та хімічного чищення текстильних і хутряних виробів  (96.01.1) 2240 березень

  Послуги з прання 2101020/3

Послуги щодо доглядання за тілом людини (96.04.1) 2240 березень

Послуги лазень 2101020/3

2210 квітень

   Ремінь поясний 2101020/3 

2210 квітень

  Ремінь брючний 2101020/3 

Одяг робочий, чоловічий (14.12.1) 2210 червень

  Костюм маскувальний літній 2101020/3

Переговорна процедура 
закупівлі

Переговорна процедура 
закупівлі

Переговорна процедура 
закупівлі

Переговорна процедура 
закупівлі

Переговорна процедура 
закупівлі

Переговорна процедура 
закупівлі

Переговорна процедура 
закупівлі

Капелюхи та наголовні убори (14.19.4)
(Панама  з тканини бавовняної вибивної (камуфльованої)

2210
2101020/3 

Переговорна процедура 
закупівлі

Переговорна процедура 
закупівлі

Переговорна процедура 
закупівлі

Аксесуари одягу з натуральної шкіри; одяг, виготовлений з фетру чи нетканих полотен; одяг 
готовий, з текстильних полотен з покривом (14.19.3)

Переговорна процедура 
закупівлі

Аксесуари одягу з натуральної шкіри; одяг, виготовлений з фетру чи нетканих полотен; одяг 
готовий, з текстильних полотен з покривом (14.19.3)

Переговорна процедура 
закупівлі

Переговорна процедура 
закупівлі
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Одяг робочий, чоловічий (14.12.1) 2210 квітень

Костюм снайпера 2101020/3

Вироби текстильні готові, інші (13.92.2) 2210 березень

  Чохол під гідросистему 2101020/3

Вироби текстильні готові, інші (13.92.2) 2210 квітень

  Чохол для мапи та канцелярських приладів 2101020/3

Вироби текстильні готові, інші (13.92.2) 2210 червень

  Сидіння польове 2101020/3

Взуття різне,крім спортивного,захисного та ортопедичного (15.20.1) 2210 травень

  Черевики хромові з високими берцями 2101020/3 

Одяг робочий інший (14.12.3) 2210 червень

  Костюм госпітальний літній, тип В 2101020/3 

Одяг робочий інший (14.12.3) 2210 червень

  Халат медичний двобортний 2101020/3

Капелюхи та наголовні убори (14.19.4) 2210 червень

Ковпаки для хірургів зелені 2101020/3 

Вироби текстильні готові, інші (13.92.2) 2210 квітень

Намет УСБ-56 або еквівалент 2101020/3

Вироби текстильні готові, інші (13.92.2) 2210 квітень

Намет УСТ-56 або еквівалент 2101020/3 

Капелюхи та наголовні убори (14.19.4) 2210 червень

  Кашкет літній тип В з 2-ма з'ємними чохлами з тканини бавовняної вибіленої 2101020/3 

Одяг верхній, інший, чоловічий і хлопчачий (14.13.2) 2210 червень

   Штани з тканини камвольної чорного кольору 2101020/3 

Білизна спідня, трикотажна (14.14.1) 2210 травень

  Фуфайка (тільник) з довгими рукавами з  бавовняного трикотажного полотна з синіми смугами 2101020/3 

Взуття різне, крім спортивного, захисного та ортопедичного (15.20.1) 2210 червень

  Напівчеревики хромові литтєвого методу кріплення 2101020/3

Переговорна процедура 
закупівлі

Переговорна процедура 
закупівлі

Переговорна процедура 
закупівлі

Переговорна процедура 
закупівлі

Переговорна процедура 
закупівлі

Переговорна процедура 
закупівлі

Переговорна процедура 
закупівлі

Переговорна процедура 
закупівлі

Переговорна процедура 
закупівлі

Переговорна процедура 
закупівлі

Переговорна процедура 
закупівлі

Переговорна процедура 
закупівлі

Переговорна процедура 
закупівлі

Переговорна процедура 
закупівлі
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Одяг робочий, чоловічий (14.12.1) 2210 червень

Плаття робоче темно-синього кольору з тканини бавовняної змішаної 2101020/3

Вироби канцелярські, паперові (17.23.1) 2210 травень

  Посвідчення 2101020/3

Вироби текстильні готові, інші (13.92.2) 2210 червень

  Подушка ватяна 50х60 см 2101020/3 
Послуги професійні, технічні та комарційні, інші, н.в.і.у. (74.90.2) 2240 Відкриті торги квітень

  Лот 1.Технічні умови України "Спорядження для військовослужбовців" 2101020/3 
Лот 2. Технічні умови України "Головні убори для військовослужбовців" 2101020/3 
Лот 3. Технічні умови України "Вироби трикотажні для військовослужбовців" 2101020/3 
Лот 4. Технічні умови України "Костюми спеціальні (маскувальні) для військовослужбовців" 2101020/3 
Лот 5. Технічні умови України "Шапки фески для військовослужбовців" 2101020/3 
Лот 6. Технічні умови України "Костюм (куртка та штани) польові утеплені" 2101020/3
Лот 7. Технічні умови України "Бронежилети для військовослужбовців" 2101020/3

Капелюхи та наголовні убори (14.19.4) 2210 травень

  Кашкет польовий з тканини змішаної вибивної (камуфльованої) 2101020/3 

Лот 2. Кашкет польовий з тканини змішаної вибивної (камуфльованої) 2101020/3 

Лот 3. Кашкет польовий з тканини змішаної вибивної (камуфльованої) 2101020/3 

Одяг верхній, інший, чоловічий і хлопчачий (14.13.2) 2210 квітень

    Костюм літній польовий тип Б з тканини змішаної вибивної (камуфльованої) 2101020/3 

Лот 2.  Костюм літній польовий тип Б з тканини змішаної вибивної (камуфльованої) 2101020/3 

Лот 3.  Костюм літній польовий тип Б з тканини змішаної вибивної (камуфльованої) 2101020/3 

Лот 4.  Костюм літній польовий тип Б з тканини змішаної вибивної (камуфльованої) 2101020/3 

Вироби з недорогоцінних металів, інші (25.99.2) 2210 квітень

    Заохочувальна відзнака Генерального штабу Збройних Сил України - нагрудний знак "Учасник АТО" 2101020/3 

Капелюхи та наголовні убори (14.19.4) 2210 червень

  Кашкет польовий 2101020/3 

Одяг верхній, інший, чоловічий і хлопчачий (14.13.2) 2210 квітень

    Костюм літній польовий 2101020/3 

Білизна спідня, трикотажна (14.14.1) 2210 квітень

  Фуфайка (тип 1) з короткими рукавами з трикотажного бавовняного полотна оливкового кольору 2101020/3 

Білизна спідня, трикотажна (14.14.1) 2210 квітень

Переговорна процедура 
закупівлі

Переговорна процедура 
закупівлі

Переговорна процедура 
закупівлі

Переговорна процедура 
закупівлі

Переговорна процедура 
закупівлі

Переговорна процедура 
закупівлі

Переговорна процедура 
закупівлі

Переговорна процедура 
закупівлі

Переговорна процедура 
закупівлі

Переговорна процедура 
закупівлі
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Майка (тільник) трикотажна з бавовняного полотна з синіми смугами 2101020/3 

Білизна спідня, трикотажна (14.14.1) 2210 квітень

  Труси з трикотажного бавовняного полотна оливкового кольору 2101020/3 

Взуття різне,крім спортивного,захисного та ортопедичного (15.20.1) 2210 травень

  Черевики хромові з високими берцями 2101020/3 

Одяг верхній, інший, чоловічий і хлопчачий (14.13.2) 2210 травень

    Костюм літній польовий, тип Б 2101020/3 

Тканини бавовняні (13.20.2) 2210 Відкриті торги травень
Лот 1.  Тканина 2101020/3 
Лот 2. Тканина 2101020/3 
Лот 3. Тканина 2101020/3 
Лот 4. Тканина 2101020/3 

Послуги щодо прання та хімічного чищення текстильних і хутряних виробів  (96.01.1) 2240 Відкриті торги травень
 Лот 1. Послуги з прання 2101020/3
Лот 2. Послуги з прання 2101020/3
Лот 3. Послуги з прання 2101020/3
Лот 4. Послуги з прання 2101020/3
Лот 5. Послуги з прання 2101020/3
Лот 6. Послуги з прання 2101020/3
Лот 7. Послуги з прання 2101020/3

Послуги щодо доглядання за тілом людини (96.04.1) 2240 Відкриті торги травень
Послуги лазень 2101020/3

Взуття різне, крім спортивного, захисного та ортопедичного (15.20.1) 2210 травень

  Черевики хромові з високими берцями, тип А 2101020/3 

Холодильники та морозильники; машини пральні; електроковдри; вентилятори (27.51.1) 3110 червень

Лот 4. Професійна сушильна машина на 10 - 12 кг 2101020/3 

Капелюхи та наголовні убори (14.19.4) 2210 липень

  Кашкет польовий 2101020/3 

Одяг верхній, інший, чоловічий і хлопчачий (14.13.2) 2210.00 липень

    Костюм літній польовий 2101020/3 

Одяг верхній, інший, чоловічий і хлопчачий (14.13.2) 2210 червень

   Куртка утеплена польова 2101020/3 

Одяг верхній, інший, чоловічий і хлопчачий (14.13.2) 2210 червень

   Штани утеплені польові 2101020/3 

Переговорна процедура 
закупівлі

Переговорна процедура 
закупівлі

Переговорна процедура 
закупівлі

Переговорна процедура 
закупівлі

Переговорна процедура 
закупівлі

Переговорна процедура 
закупівлі

Переговорна процедура 
закупівлі

Переговорна процедура 
закупівлі

Переговорна процедура 
закупівлі



11

1 2 3 4 5 6

Одяг верхній, інший, чоловічий і хлопчачий (14.13.2) 2210 липень

    Сорочка бойова 2101020/3 

Білизна спідня, трикотажна (14.14.1) 2210 червень

  Майка (тільник) трикотажна з бавовняного полотна з блакитними смугами 2101020/3 

Білизна спідня, трикотажна (14.14.1) 2210 липень

2101020/3 

Білизна спідня, трикотажна (14.14.1) 2210 липень

2101020/3 

Білизна спідня, трикотажна (14.14.1) 2210 червень

2101020/3 

Взуття різне,крім спортивного,захисного та ортопедичного (15.20.1) 2210 червень

  Черевики хромові з високими берцями, тип А 2101020/3 

Одяг робочий, чоловічий (14.12.1) 2210 липень

2101020/3

Вироби текстильні готові, інші  (13.92.2 ) 2210 липень

  Спальний мішок 2101020/3

Вироби текстильні готові, інші (13.92.2) 2210 червень

  Бронежилет "Корсар М3с-1-4" 2101020/3 

Вироби дорожні, шорно-сідельні та упряж і подібні вироби; вироби шкіряні інші (15.12.1) 2210 липень

  Рюкзак індивідуальний (40-50 літрів) 2101020/3

2210 липень

  Рукавички тактичні 2101020/3

Вироби текстильні готові, інші (13.92.2) 2210 липень

  Розвантажувальна система 2101020/3

Капелюхи та наголовні убори (14.19.4) 2210 липень

  Балаклава трикотажна 2101020/3 

Переговорна процедура 
закупівлі

Переговорна процедура 
закупівлі

Переговорна процедура 
закупівлі

  Фуфайка з довгими рукавами (тип 1) та кальсони (тип 2) з полотна трикотажного бавовняного 
футерованого оливкового кольору

Переговорна процедура 
закупівлі

  Фуфайка з довгими рукавами (тип 2) та кальсони (тип 2) з полотна трикотажного бавовняного оливкового 
кольору

Переговорна процедура 
закупівлі

  Фуфайка (тільник) з довгими рукавами, з бавовняного трикотажного футерованого полотна з блакитними 
смугами

Переговорна процедура 
закупівлі

Переговорна процедура 
закупівлі

  Костюм (куртка та штани) маскувальний зимовий з тканини синтетичної водовідштовхувальної вибивної 
(основа білого кольору)

Переговорна процедура 
закупівлі

Переговорна процедура 
закупівлі

Переговорна процедура 
закупівлі

Аксесуари одягу з натуральної шкіри; одяг, виготовлений з фетру чи нетканих полотен; одяг 
готовий, з текстильних полотен з покривом (14.19.3)

Переговорна процедура 
закупівлі

Переговорна процедура 
закупівлі

Переговорна процедура 
закупівлі
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Капелюхи та наголовні убори (14.19.4) 2210 червень

  Панама літня польова 2101020/3 

Вироби текстильні готові, інші (13.92.2) 2210 червень

  Намет УСБ-56 або еквівалент 2101020/3 

Холодильники та морозильники; машини пральні; електроковдри; вентилятори (27.51.1) 3110 липень

  Пральна машин на 8-10 кг 2101020/3

Мило, засоби мийні та засоби для чищення (20.41.3) 2210 липень

  Мило туалетне 2101020/3 
Капелюхи та наголовні убори (14.19.4) 2210 Відкриті торги липень

Лот 1.  Кашкет польовий 2101020/13 
Лот 2. Панама літня польова 2101020/13 

Одяг верхній, інший, чоловічий і хлопчачий (14.13.2) 2210 Відкриті торги липень
Лот 1.     Костюм  літній польовий 2101020/13 
Лот 2. Куртка утеплена польова  з тканини змішаної вибивної (камуфльованої) 2101020/13 

Взуття різне, крім спортивного, захисного та ортопедичного (15.20.1) 2210 Відкриті торги липень
Лот 1.    Напівчеревики хромові  2101020/13 
Лот 2. Черевики з високими берцями з нубуку 2101020/13 
Лот 3. Чоботи гумові 2101020/13 
Лот 4. Тапочки казармені 2101020/13 

Взуття спортивне (15.20.2) 2210 Відкриті торги липень

2101020/13 

Теніски, майки та інші натільні фуфайки, трикотажні (14.14.3) 2210 Відкриті торги липень
Майка з трикотажного бавовняного кулірного полотна оливкового кольору 2101020/13 

 Білизна спідня, не трикотажна  (14.14.2) 2210 Відкриті торги липень
Труси з тканини темно-синього кольору "Сатин" 2101020/13 

Колготки, панчохи, гольфи, шкарпетки та інші панчішно-шкарпеткові вироби, трикотажні (14.31.1) 2210 Відкриті торги липень

Шкарпетки бавовняні чорного кольору вид “И” (склад: бавовна – 80%, поліамід – 20%) 2101020/13

2210 Відкриті торги липень

Костюм спортивний з тканини змішаної синього кольору 2101020/13
Вироби дорожні, шорно-сідельні та упряж і подібні вироби; вироби шкіряні інші (15.12.1) 2210 Відкриті торги липень

Сумка польова для особистих речей  оливкового кольору 2101020/13 

2210 Відкриті торги липень

Лот 1.    Костюм (куртка і штани) для захисту від води 2101020/13 
Лот 2.  Ремінь поясний 2101020/13 

Вироби текстильні готові, інші (13.92.2) 2210 Відкриті торги липень

Переговорна процедура 
закупівлі

Переговорна процедура 
закупівлі

Переговорна процедура 
закупівлі

Переговорна процедура 
закупівлі

Кросівки з шкіри хромової чорного кольору литтєвого методу кріплення на підошві з поліуретану або 
еквівалент 

Одяг дитячий, одяг інший та аксесуари одягу інші, з текстильного полотна, крім трикотажних 
(14.19.2)

Аксесуари одягу з натуральної шкіри; одяг, виготовлений з фетру чи нетканих полотен; одяг 
готовий, з текстильних полотен з покривом (14.19.3)
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Лот 1.     Сітка протимоскітна захисного кольору 2101020/13 
Лот 2. Жилет розвантажувальний з тканини гладкопофарбованої оливкового кольору 2101020/13 
Лот 3. Запона протимоскітна оливкового кольору 2101020/13 
Лот 4. Спальний мішок, тип А 2101020/13 
Лот 5.  Вкладиш до мішка спального оливкового кольору 2101020/13 
Лот 6.  Чохол до бронежилета "Корсар-М3" з тканини гладкопофарбованої блакитного кольору 2101020/13 

Мило, засоби мийні та засоби для чищення (20.41.3) 2210 Відкриті торги липень
Лот 1.    Мило туалетне тверде  “Класичне” в обгортці у формі кусків по 100 г 2101020/13 
Лот 2. Порошок пральний зі зниженим піноутворенням в герметичній упаковці по 10 кг 2101020/13 

Холодильники та морозильники; машини пральні; електроковдри; вентилятори (27.51.1) 3110 липень

Пральна побутова машина 2101020/13

Вироби текстильні готові, інші (13.92.2) 2210 липень

  Бронежилет "Корсар М3с-1-4" або еквівалент 2101020/3 

Капелюхи та наголовні убори (14.19.4) 2210 липень

Берет трикотажний чорного кольору 2101020/3 

2210 липень

   Краватка матроська 2101020/3 

Одяг верхній, інший, чоловічий і хлопчачий (14.13.2) 2210 липень

    Куртка зимова чорного кольору 2101020/3 

Одяг верхній, інший, чоловічий і хлопчачий (14.13.2) 2210 липень

    Брюки з лацбантом з сукна матроського чорного кольору 2101020/3 

Взуття різне, крім спортивного, захисного та ортопедичного (15.20.1) 2210 липень

  Напівчеревики хромові 2101020/3

Одяг робочий, чоловічий (14.12.1) 2210 липень

Плаття робоче темно-синього кольору з тканини бавовняної змішаної 2101020/3

Вироби з недорогоцінних металів, інші (25.99.2) 2210 липень

Бляха латунна з якорем 2101020/3 

Одяг верхній, інший, чоловічий і хлопчачий (14.13.2) 2210 липень

    Костюм літній польовий 2101020/3 
2210

березень

бензин автомобільний  А-80-ДЗ або еквівалент

Переговорна процедура 
закупівлі

Переговорна процедура 
закупівлі

Переговорна процедура 
закупівлі

Одяг дитячий, одяг інший та аксесуари одягу інші, з текстильного полотна, крім трикотажних 
(14.19.2)

Переговорна процедура 
закупівлі

Переговорна процедура 
закупівлі

Переговорна процедура 
закупівлі

Переговорна процедура 
закупівлі

Переговорна процедура 
закупівлі

Переговорна процедура 
закупівлі

Переговорна процедура 
закупівлі

Паливо рідинне та газ; оливи мастильні (19.20.2)                                                         
Переговорна процедура 

закупівлі
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2210 червень

2210
березень

 паливо дизельне підвищеної якості (Євро) клас 1 вид ІІ або еквівалент
2210

березень

2210
червень

 Барабани та подібні вмістища зі сталі (25.91.1)                                                         2210 Відкриті торги червень
  каністра сталева зварена 

3110 Відкриті торги червень
Лот 1.    Спектрометр (заг. фонд)

(спец. фонд)

(спец. фонд)
(спец. фонд)

Паливо рідинне та газ; оливи мастильні (19.20.2)                                              2210 червень

Відкриті торги червень

Відкриті торги березень 

Відкриті торги липень

Відкриті торги травень

Відкриті торги травень

Відкриті торги травень

Відкриті торги травень

Відкриті торги серпень

Відкриті торги травень

Відкриті торги червень

Роботи з будівництва 64-квартирного житлового будинку: місто Миколаїв, вулиця Чигріна (шифр Н-13-2)
Відкриті торги липень

Паливо рідинне та газ; оливи мастильні (19.20.2)  (олива моторна М-16ИХП-3 або еквівалент)
Переговорна процедура 

закупівлі

Паливо рідинне та газ; оливи мастильні (19.20.2)                                                         
Переговорна процедура 

закупівлі

Паливо рідинне та газ; оливи мастильні (19.20.2)
(бензин автомобільний підвищеної якості А-92- Євро виду ІІ класу С або еквівалент)

Переговорна процедура 
закупівлі

Паливо рідинне та газ; оливи мастильні (19.20.2)                                                         
Переговорна процедура 

закупівлі

Прилади для контролювання інших фізичних характеристик (26.51.5)   

Лот 2.  Прилад для визначення вуглеводнів рідких нафтопродуктів адсорбцією з флуоресцентним 
індикатором 

Лот 3.  Прилад для вимірювання питомої електричної провідності 
Лот 4.  Комплект обладнання для визначення мил нафтенових кислот 

Переговорна процедура 
закупівлі

 Паливо для реактивних двигунів ТС-1 або паливо для реактивних двигунів РТ або паливо авіаційне для 
газотурбінних двигунів ДЖЕТ А-1)

Роботи з завершення будівництва 140-квартирного житлового будинку, друга черга - 70 квартир: місто 
Кіровоград,  вул. Космонавта Попова, 16/17, (шифр 93-64)

3121
2101190

Роботи з  будівицтва 10-поверхового 144-квартирного житлового будинку: місто Одеса, вулиця Щорса, 
(шифр О-56-1)     

3121
2101190

Роботи з будівництва 107-квартирного  житлового  будинку у місті Васильків по вулиці Декабристів, 40 
(шифр 610-ЖД-4)

3121
2101190    

Роботи з будівництва 80-квартирного житлового будинку: місто Одеса, проспект Маршала Жукова  (шифр 
0-10-1)

3121
2101190    

Роботи з будівництва позамайданчикових інженерних мереж: місто Одеса, проспект Маршала Жукова 
(шифр 0-10-інж)

3121
2101190    

Роботи з реконструкції будівлі казарми №35 під 80-квартирний житловий будинок з інженерними 
мережами: місто Одеса, військове містечко № 217, (шифр 35/217)  

3141
2101190    

Роботи з реконструкції будівлі № 507 під 45-квартирний житловий будинок: Одеська область, місто 
Котовськ, вулиця Самборського (шифр б/ш)

3141
2101190    

Роботи з будівництва 100-квартирного житлового будинку: м. Запоріжжя, вул. Кругова та вул.Криворізька  
на території в/м № 9, м/р-н "Уральські казарми",   (шифр СЗ-ЖБ-6)

3121
2101190    

Роботи з реконструкції будівлі казарми під 62-квартирний житловий будинок:  селище міського типу 
Гвардійське,  війскове містечко № 1 (шифр 183/1)

3141
2101190    

Роботи з будівництва 9-поверхового  108-квартирного житлового будинку: місто Миколаїв, вулиця Чигріна,  
(шифр Н-13-1)

3121
2101190    

3121
2101190    
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Відкриті торги липень

Відкриті торги серпень

Відкриті торги серпень

Відкриті торги 

Відкриті торги 

Відкриті торги 

Відкриті торги липень

Відкриті торги червень

Відкриті торги липень

Відкриті торги травень

Відкриті торги липень

Відкриті торги червень

Відкриті торги серпень

Відкриті торги липень

Відкриті торги червень

Відкриті торги липень

Відкриті торги липень

Відкриті торги серпень

Відкриті торги червень

Відкриті торги червень

Відкриті торги травень

Роботи з будівництва позамайданчикових інженерних мереж: місто Миколаїв, вулиця Чигріна (шифр Н-13-
інж)

3121
2101190    

Роботи з реконструкції будівлі № 192 під 112-квартирний житловий будинок: місто Миколаїв, вулиця 
Леваневців, 25, військове містечко № 62  (шифр Н-192/62)

3141
2101190    

Роботи з будівництва 120-квартирного  житлового будинку : м.Дніпропетровськ, вул. Чичеріна, в/м № 2  
(шифр Д-2)

3121
2101190    

Роботи з будівництва 81-квартирного житлового будинку  за адресою: місто Вінниця, вулиця 
Червоноармійська, 23, військове містечко № 1  (шифр 1193-жб-11)

3121
2101190    

травень         
 

Роботи з будівництва 79-квартирного житлового будинку  за адресою: місто Вінниця, вулиця 
Червоноармійська, 23, військове містечко № 1 (шифр 1193-жб-9)

3121
2101190    

червень         
 

Роботи з будівництва 60-квартирного житлового будинку  за адресою: місто Бердичів, вулиця Братів 
Міхеєвих (шифр 50/91-3)

3121
2101190    

травень         
  

Роботи з будівництва 80-квартирного житлового будинку  за адресою: місто Житомир, вулиця Маршала 
Жукова, військове містечко № 1 (шифр 21-ж-3)

3121
2101190    

Роботи з будівництва 80-квартирного житлового будинку  за адресою: місто Житомир, вулиця Маршала 
Жукова, військове містечко № 1 (шифр 21-ж-4)

3121
2101190    

Роботи з будівництва 97-квартирного житлового будинку  за адресою: Івано-Франківськ, вул. Хіміків   
(шифр 32/05)

3121
2101190    

Роботи з  реконструкція будівлі під 25-квартирний житловий будинок   за адресою: місто Рівне, вулиця 
Шевченка, 67-А (шифр б/ш)

3141
2101190    

Роботи з будівництва 79-квартирного житлового будинку  за адресою: м. Рівне, вул. Вербова, 41, (шифр 
239/89-2) 

3121
2101190    

Роботи з будівництва 63-квартирного житлового будинку  за адресою: місто Тернопіль, вулиця Чехова, в/м 
№ 20 (шифр 2/04)

3121
2101190    

Роботи з будівництва 96-квартирного житлового будинку  за адресою: місто Тернопіль, Дубовецька, в/м № 
15 (шифр 9/05)

3121
2101190    

Роботи з будівництва 108-квартирного житлового будинку  за адресою:місто Кам’янець-Подільський, 
проспект Грушевського, 50 (шифр 308/5-2)

3121
2101190    

Роботи з будівництва 107-квартирного житлового будинку  за адресою:місто Хмельницький, вулиця 
Чорновола,   в/м № 45 (шифр 681-Д-15)

3121
2101190    

Роботи з будівництва 75-квартирного житлового будинку  за адресою:місто Хмельницький, вулиця 
Городовікова, 3/2а (шифр 681-Д-16)

3121
2101190    

Роботи з будівництва 6 черги 108-ми квартирного житлового будинку  за адресою:місто Старокостянтинів, 
вулиця Попова, вулиця Маршала Красовського, в/м № 2 (шифр 304/1-6)

3121
2101190    

Роботи з будівництва 132-квартирного житлового будинку  за адресою:місто Чернівці, вулиця Руська, 211 
(шифр 355/87)

3121
2101190    

Роботи з будівництва 44-квартирного житлового будинку   з каналізаційною насосною станцією у  м. 
Володимир Волинський по вул. Ак. Глушкова, (шифр 36/05 КНС)

3121
2101190    

Роботи з будівництва 108-квартирного житлового будинку у м. Луцьк по вул. Даньшина, 52,  І черга - 72 
квартири, ІІ черга - 36 квартир (шифр 0121/жд-1-1,3-5)

3121
2101190    

Роботи з реконструкції будівлі №41/1  під 24- квартирний житловий будинок за адресою: м.Ужгород, вул. 
Гагаріна,28 (шифр  3/05)

3141
2101190    
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Відкриті торги травень

Відкриті торги червень

Роботи з будівництва житлового будинку на 40 квартир, м. Стрий,  вул. Грабовецька,  (шифр 64/87) Відкриті торги травень

Роботи з будівництва житлового будинку на 93 квартири по вул. Кн. Ольги у м. Львові, (шифр 10/05) Відкриті торги липень

Роботи з будівництва 100-квартирного житлового будинку: м. Львів, вул. Стрийська (шифр 125/93-Д)
Відкриті торги червень

Відкриті торги серпень

Роботи з будівництва житлового будинку на 48 квартир у м. Львів (Липники), (шифр 1/06) Відкриті торги серпень

Відкриті торги серпень

Утилізація боєприпасів Відкриті торги березень 

Лот 1.    Утилізація засобів ініціювання та піротехнічних засобів
Лот 2. Утилізація засобів ініціювання 
Лот 3. Утилізація інженерних боєприпасів та їх елементів
Лот 4. Утилізація  піротехнічних засобів та зривників

Утилізація  некондиційного меланжу (окислювач ракетного палива АК-27і некондиційний) Відкриті торги червень

Відкриті торги травень

Відкриті торги травень

 Устатковання радіологічне, електромедичне та електротерапевтичне устатковання  (26.60.1) Відкриті торги квітень

 Лот 1.   Апарат рентгенівський цифровий на 3 робочих місця з томографічною приставкою 
Лот 2. Монітор пацієнта

3110 Відкриті торги квітень

3110 Відкриті торги квітень

Препарати фармацевтичні, інші (21.20.2) 2220 травень

Роботи з реконструкції казарми №311 в/м №53 під 32- квартирний  житловий будинок за адресою: 
Львівська область, м.Яворів, вул. І.Хрестителя (шифр 6/06)

3141
2101190    

Роботи з будівництва 144-квартирного житлового будинку, 1 етап - 60 квартир, м. Львів, вул. Стрийська, 
(шифр 15/06-1)

3121
2101190    

3121
2101190    

3121
2101190    

3121
2101190    

Роботи з будівництва  48-квартирного житлового будинку: Львівська область, м.Броди, вул.Храпая, 
військове містечко № 1 (шифр 35/05) 

3121
2101190    

3121
2101190    

Роботи з будівництва 144-квартирного житлового будинку, 2 етап -  84 квартири по вул. Стрийській у м. 
Львові - 2 етап,( шифр 15/06-2)

3121
2101190    

2260  
2101210/1

2260  
2101210/1

 Автомобілі спеціальної призначеності (29.10.5) (Автомобільні крани КТА-18 або еквівалент) 3110
2101150/1

 Машини інші для переміщування, планування, профілювання, розробляння, вирівнювання, 
трамбування, ущільнювання та виймання ґрунту, корисних копалин або руд (зокрема бульдозери, 

механічні лопати та дорожні котки (28.92.2) (Екскаватори EW-25-MIS або еквівалент)

3110
2101150/1

3110
2101080

 Інструменти і прилади медичні, хірургічні та стоматологічні (32.50.1) (Апарат вакуумний для терапії 
ран VAC (NR32S) або еквівалент)

Інструменти та прилади терапевтичні; приладдя, протези та ортопедичні пристрої (32.50.2) (Апарат 
ШВЛ типу “Бриз-Т” або еквівалент)

Переговорна процедура 
закупівлі

  Сумка-укладка медична для комплектування аптечки  індивідуальної лікарськими засобами та виробами 
медичного призначення
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2220 червень

2220 червень

2220 червень

Ліки (21.20.1) 2220 червень

2220 червень

Вироби медичної та хірургічної призначеності, інші  (32.50.5) 2220 червень

Препарати фармацевтичні, інші (21.20.2) 2210 Відкриті торги липень

2220 червень

лютий

лютий

березень

лютий

лютий

лютий

лютий

лютий

лютий

лютий

Ліки (21.20.1) (аналгетик у шприц-тюбику або автоінжекторі: Налбуфіну гідрохлорид розчин для ін'єкцій 
по 1 мл у попередньо заповненому шприці або еквівалент)

Переговорна процедура 
закупівлі

Вироби медичної та хірургічної призначеності, інші  (32.50.5) (Засіб для зупинки кровотечі механічний: 
Джгут кровоспинний гумовий типу Есмарха або еквівалент)

Переговорна процедура 
закупівлі

Препарати фармацевтичні, інші (21.20.2) (Пластир медичний  в рулоні 3 х 500 або еквівалент) 
Переговорна процедура 

закупівлі

Переговорна процедура 
закупівлі

Предмети одягу та аксесуари одягу з вулканізованої ґуми (крім виготовлених з твердої ґуми) 
(22.19.6) (Рукавички медичні оглядові, розмір 8) або еквівалент) 

Переговорна процедура 
закупівлі

Переговорна процедура 
закупівлі

  Сумка-укладка медична для комплектування аптечки  індивідуальної лікарськими засобами та виробами 
медичного призначення

Ліки (21.20.1) (Метилурацил, хлорамфенікол мазь метилурацил 40 мг, хлорамфенікол 7,5 мг по 40 г у тубі 
або еквівалент)

Переговорна процедура 
закупівлі

Перевезення вантажів залізничним транспортом   (49.20.1)
(послуги з перевезення залізничним транспортом військових вантажів на Південно-Західній залізниці)

2240
2101020/9

Переговорна процедура 
закупівлі

Перевезення вантажів залізничним транспортом   (49.20.1)
(послуги з перевезення залізничним транспортом військових вантажів на Південній залізниці)

2240
2101020/9

Переговорна процедура 
закупівлі

Перевезення вантажів залізничним транспортом   (49.20.1)
(послуги з перевезення залізничним транспортом військових вантажів на Придніпровській залізниці)

2240
2101020/9

Переговорна процедура 
закупівлі

Перевезення вантажів залізничним транспортом   (49.20.1)
(послуги з перевезення залізничним транспортом військових вантажів на Львівській залізниці)

2240
2101020/9

Переговорна процедура 
закупівлі

Перевезення вантажів залізничним транспортом   (49.20.1)
(послуги з перевезення залізничним транспортом військових вантажів на Одеській залізниці)

2240
2101020/9

Переговорна процедура 
закупівлі

Послуги міжміського пасажирського залізничного транспорту   (49.10.1)
(послуги з перевезення залізничним транспортом військових пасажирів на Південно-Західній залізниці)

2240
2101020/9

Переговорна процедура 
закупівлі

Послуги міжміського пасажирського залізничного транспорту (49.10.1)
(послуги з перевезення залізничним транспортом військових пасажирів на Південній залізниці)

2240
2101020/9

Переговорна процедура 
закупівлі

Послуги міжміського пасажирського залізничного транспорту (49.10.1)
(послуги з перевезення залізничним транспортом військових пасажирів на Придніпровській залізниці)

2240
2101020/9

Переговорна процедура 
закупівлі

Послуги міжміського пасажирського залізничного транспорту (49.10.1)
(послуги з перевезення залізничним транспортом військових пасажирів на Львівський залізниці)

2240
2101020/9

Переговорна процедура 
закупівлі

Послуги міжміського пасажирського залізничного транспорту (49.10.1)
(послуги з перевезення залізничним транспортом військових пасажирів на Одеській залізниці)

2240
2101020/9

Переговорна процедура 
закупівлі
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травень

травень

травень

травень

травень

2240 липень

2240 липень

2240 липень

2240 липень

2240 липень

Відкриті торги січень

січень

січень

січень 

березень

квітень

Послуги міжміськогопасажирського залізничного транспорту  (49.10.1)
(послуги з перевезення залізничним транспортом військових пасажирів на Південно-Західній залізниці)

2240
2101020/9

Переговорна процедура 
закупівлі

Послуги міжміськогопасажирського залізничного транспорту  (49.10.1)
(послуги з перевезення залізничним транспортом військових пасажирів на Південній залізниці)

2240
2101020/9

Переговорна процедура 
закупівлі

Послуги міжміськогопасажирського залізничного транспорту  (49.10.1)
(послуги з перевезення залізничним транспортом військових пасажирів на Придніпровській залізниці)

2240
2101020/9

Переговорна процедура 
закупівлі

Послуги міжміськогопасажирського залізничного транспорту  (49.10.1)
(послуги з перевезення залізничним транспортом військових пасажирів на Львівській залізниці)

2240
2101020/9

Переговорна процедура 
закупівлі

Послуги міжміськогопасажирського залізничного транспорту  (49.10.1)
(послуги з перевезення залізничним транспортом військових пасажирів на Одеській залізниці)

2240
2101020/9

Переговорна процедура 
закупівлі

Перевезення вантажів залізничним транспортом   (49.20.1) (послуги з перевезення залізничним 
транспортом військових вантажів на Південно-Західній залізниці)

Переговорна процедура 
закупівлі

Перевезення вантажів залізничним транспортом   (49.20.1) (послуги з перевезення залізничним 
транспортом військових вантажів на Львівській залізниці)

Переговорна процедура 
закупівлі

Перевезення вантажів залізничним транспортом   (49.20.1) (послуги з перевезення залізничним 
транспортом військових вантажів на Одеській залізниці)

Переговорна процедура 
закупівлі

Перевезення вантажів залізничним транспортом   (49.20.1) (послуги з перевезення залізничним 
транспортом військових вантажів на Південній залізниці)

Переговорна процедура 
закупівлі

Перевезення вантажів залізничним транспортом   (49.20.1) (послуги з перевезення залізничним 
транспортом військових вантажів на Придніпровській залізниці)

Переговорна процедура 
закупівлі

Послуги зв'язку Інтернетом проводовими мережами (61.10.4)
 (послуги ІСД-Інтернет)

2240
2101020/4 

Послуги міжміського пасажирського залізничного транспорту (49.10.1)
(надання послуг для проїзду військовослужбовців  Збройних Сил України залізничним транспортом 

міжміського сполучення під час службових відряджень)

2250
2101020/1

Переговорна процедура 
закупівлі

Послуги мобільного зв’язку й послуги приватних мереж для систем безпроводового зв'язку  (61.20.1) 
(послуги мобільного стільникового зв’язку)

2240
2101020/4 

Переговорна процедура 
закупівлі

Послуги супутникового зв'язку, крім послуг щодо розповсюджування програм у домівки за 
допомогою супутників (61.30.1)

(Послуги супутникового зв'язку без обмеження трафіку)

2240
2101020/4

Переговорна процедура 
закупівлі

Апаратура електрична для проводового телефонного чи телеграфного зв'язку; відеофони (26.30.2)      
                                    

 (виріб В271 (В271-Р),  пристрій ПГК "Пелена", захищений пристрій маршрутизації та комутації ЗПМК-26, 
захищений ІР-телефон “Буковель”) 

2260     
2101020/4

Переговорна процедура 
закупівлі

Апаратура електрична для проводового телефонного чи телеграфного зв'язку; відеофони (26.30.2)
(телефоні апарати для мереж спеціального зв'язку “Славутич-241”, “Славутич-242”)

2260     
2101020/4

Переговорна процедура 
закупівлі
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 Прилади для вимірювання електричних величин і йонізівного випромінювання (26.51.4) Відкриті торги квітень

Лот 2. Обладнання для спеціальних обстежень технічних засобів ІТС

Відкриті торги квітень

Відкриті торги квітень

Відкриті торги квітень

Відкриті торги квітень

Відкриті торги квітень

Відкриті торги травень

Відкриті торги квітень

Відкриті торги липень

березень

Відкриті торги травень

лютий

2260
2101020/4

Лот 1.    Автоматизований комплекс виявлення та вимірювання радіовипромінювання АКОР-3ПК (або 
еквівалент)

Лот 3. Обладнання для спеціальних вимірювань технічних засобів ІТС

Устатковання електричне, інше (зокрема електромагніти, електромагнітні зчеплення, муфти та 
гальма, електромагнітні підіймальні головки, пришвидшувачі заряджених частинок, генератори 

електричних сигналів), н. в. і. у. (27.90.4)  
(Засоби технічного захисту інформації)

2260
2101020/4

Радіоприймачі (26.40.1)
(Комплекс радіоконтролю)

2260
2101020/4

Прилади для вимірювання електричних величин і йонізівного випромінювання (26.51.4)
(Програмно-апаратний комплекс контролю електронної пошти)

2260
2101020/4

Апаратура для записування та відтворювання звуку й зображення (26.40.3)
(Комплекс контролю переговорів по телефонних каналах зв’язку)

2260
2101020/4

Машини обчислювальні, частини та приладдя до них  (26.20.1)
(Обладнання з кібернетичного захисту)

3110 
2101020/4

Оригінали програмного забезпечення (62.01.2)
(Антивірусне програмне забезпечення)

2240 
2101020/4

Оригінали програмного забезпечення (62.01.2)
(Загальне програмне забезпечення)

2240 
2101020/4

Машини обчислювальні, частини та приладдя до них  (26.20.1)
(Впровадження комплексів засобів автоматизації Інформаційно-аналітичної системи планування 

мобілізаційного розгортання ЗС України)

2260
2101020/4

Проводи та кабелі електронні й електричні, інші  (27.32.1)
(кабель телефонний)

2210
2101020/4

Переговорна процедура 
закупівлі

Частини та приладдя до обчислювальних машин (26.20.4)
(картриджі, тонери, витратні та комплектуючі частини до ЕОТ)

2210
2101020/4

Ремонтування та технічне обслуговування машин і устатковання спеціальної призначеності (33.12.2)
(середній ремонт техніки зв'язку)

2260 
2101020/4

Переговорна процедура 
закупівлі
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березень

травень

квітень

березень

Апаратура електрична для проводового телефонного чи телеграфного звязку; відеофони (26.30.2) 2101020/4 квітень

Апаратура електрична для проводового телефонного чи телеграфного зв’язку; відеофони (26.30.2) 2101020/4 березень

березень

Запит цінових пропозицій квітень

червень

Відкриті торги червень

червень

червень

червень

3110 червень

2101020/4 Відкриті торги червень

Лот 1 Обладнання для організації ІР телефонії
2210
3110

Лот 2 Модемне обладнання 3110
Лот 3 Обладнання для організації прив’язки вузлів зв’язку 3110

Лот 4 Обладнання для побудови локально-обчислювальних мереж
2210
3110

Ремонтування та технічне обслуговування машин і устатковання спеціальної призначеності  
(33.12.2)

(Поточний ремонт засобів криптографічного захисту інформації)

2260
2101020/4

Переговорна процедура 
закупівлі

квітень          
      

Машини обчислювальні, частини та приладдя до них  (26.20.1)
(монітор, ББЖ)

3110 
2101020/4

Переговорна процедура 
закупівлі

Машини обчислювальні, частини та приладдя до них (26.20.1)
(АРМ на базі ПЕОМ разом із програмним забезпеченням, принтер, ББЖ)

3110 
2101020/4

Переговорна процедура 
закупівлі

Апаратура електрична для проводового телефонного чи телеграфного зв'язку; відеофони (26.30.2)
(засоби транкового зв'язку)

3110 
2101020/4

Переговорна процедура 
закупівлі

Апаратура електрична для проводового телефонного чи телеграфного зв’язку; відеофони (26.30.2) 
(телефонні апарати)

2210 
2101020/4

Переговорна процедура 
закупівлі

Переговорна процедура 
закупівлі

Переговорна процедура 
закупівлі

Апаратура радіо- та телепередавальна; камери телевізійні (26.30.1)
(наземна станція супутникового зв'язку)

3110
2101020/4

Переговорна процедура 
закупівлі

Трансформатори електричні (27.11.4)  (Засоби технічного захисту в колах електроживлення)
2260

2101020/4

Апаратура електрична для проводового телефонного чи телеграфного зв’язку; відеофони (26.30.2)
(комплект телекомунікаційного обладнання в контейнерному виконанні мобільного вузла зв’язку тактичної 

ланки управління)

3110 
2101020/4

Переговорна процедура 
закупівлі

Елементи баластні до розрядних ламп або трубок; перетворювачі статичні; дроселі та котушки 
індуктивності, інші (27.11.5) (Імпульсний перетворювач напруги)

2210
2101020/4

Апаратура електрична для проводового телефонного чи телеграфного звязку; відеофони 26.30.2 
(телефонний апарат ТА-57У)

3110
2101020/4

Переговорна процедура 
закупівлі

Проводи та кабелі електронні й електричні, інші (27.32.1) (кабель коаксіальний, 50 Ом) 2210
2101020/4

Переговорна процедура 
закупівлі

Кабелі волоконно-оптичні (27.31.1)
(кабель оптичний, магістральний)

2210
2101020/4

Переговорна процедура 
закупівлі

Апаратура радіо- та телепередавальна; камери телевізійні (26.30.1) 
(засоби транкового зв'язку)

Переговорна процедура 
закупівлі

Апаратура електрична для проводового телефонного чи телеграфного зв'язку; відеофони (26.30.2)
(телекомунікаційне обладнання для стаціонарних вузлів зв'язку)



21

1 2 3 4 5 6

Лот 5 Автоматична телефонна станція 3110

Відкриті торги червень

Лот 1 Серверне обладнання
Лот 2 Обладнання для організації ВКЗ

червень

червень

червень

липень

березень

  Ліжко металеве розкладне типу "П"

Меблі, інші (31.09.1) червень

ліжко 2-х ярусне армійське типу "А"

Меблі для сидіння та їхні частини (31.00.1) червень

 табурет армійський

Меблі, інші (31.09.1) червень

 ставниця для зброї

Меблі, інші (31.09.1) червень

шафа для шинелей, речових мішків та головних уборів

Меблі, інші (31.09.1) червень

тумбочка армійська

м. Київ, ЦБО, буд. № 50/1, реставрація фасадів та покрівлі (І черга) Відкриті торги травень

Відкриті торги травень

м. Новоград-Волинський, 30 омбр СВ, буд. № 2/17, капітальний ремонт приміщень Відкриті торги травень

березень

Апаратура електрична для проводового телефонного чи телеграфного зв'язку; відеофони (26.30.2)
(телекомунікаційне обладнання для відображення інформації, сервери)

3110
2101020/4

Апаратура електрична для проводового телефонного чи телеграфного зв'язку; відеофони (26.30.2)
(телекомунікаційне обладнання для переобладнання апаратних зв'язку)

3110
2101020/4

Переговорна процедура 
закупівлі

Ремонтування та технічне обслуговування машин і устатковання спеціальної призначеності (33.12.2)
(проведення ремонту за технічним станом (у заводських умовах) щогли телескопічної до Р-409)

2260
2101020/4

Переговорна процедура 
закупівлі

Апаратура електрична для проводового телефонного чи телеграфного зв'язку; відеофони (26.30.2) 
(виріб В271, виріб В271-Р,  пристрій ПГК "Пелена", пристрій ПКЗ-00 "Пелена", термінал локального 

керування (ТЛК)) 

2260     
2101020/4

Переговорна процедура 
закупівлі

Апаратура електрична для проводового телефонного чи телеграфного звязку; відеофони (26.30.2) 
(мобільний комплект супутникового зв’язку)

3110
2101020/4 

Переговорна процедура 
закупівлі

Меблі, інші (31.09.1) 2210
2101020/2

Переговорна процедура 
закупівлі

2210
2101020/2

Переговорна процедура 
закупівлі

2210
2101020/2

Переговорна процедура 
закупівлі

3110
2101020/2

Переговорна процедура 
закупівлі

3110
2101020/2

Переговорна процедура 
закупівлі

2210
2101020/2

Переговорна процедура 
закупівлі

3143 
2101020/2

м. Львів (с. Старичі), Академія СВ, буд. № 25/47, капітальний ремонт покрівлі, приміщень, столярка, 
підлога, сантехроботи

3131
2101020/17

3131
2101020/17

Папір газетний, папір ручного виготовляння та інший некрейдований папір, або картон для 
графічних цілей  (17.12.1) (папір офсетний для друку карт)

2101020/16/1    
2210

Переговорна процедура 
закупівлі
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квітень

червень

червень

травень

травень

травень

травень

травень

червень

квітень

квітень

квітень

квітень

червень

травень

травень

травень

травень

травень

травень

Відкриті торги квітень

Послуги щодо друкування, інші (18.12.1)
(друк топографічних карт)

2101020/16/1   
2240 

Переговорна процедура 
закупівлі

Послуги щодо друкування, інші (18.12.1)
(друк топографічних карт)

2240
2101020/16/1

Переговорна процедура 
закупівлі

Деревина необроблена (02.20.1) (сировина для рудстійки Ø 10-18 см, довжиною 3-4 м)
2210

2101020/16 
Переговорна процедура 

закупівлі

Деревина необроблена (02.20.1) (пиловник сосновий Ø 24-28 см, довжиною 3-4 м)
2210

2101020/16 
Переговорна процедура 

закупівлі

Вироби текстильні готові, інші (13.92.2) (мішки поліпропіленові)
2210

2101020/16 
Переговорна процедура 

закупівлі

Вироби з бетону для будівництва (23.61.1) (блоки стінові бетонні) 2210
2101020/16 

Переговорна процедура 
закупівлі

Вироби з бетону, гіпсу або цементу, інші (23.69.1) (піраміда загороджувальна ПЗ-1) 2210
2101020/16 

Переговорна процедура 
закупівлі

Вироби пластмасові для будівництва; лінолеум і покриви на підлогу, тверді, не пластикові (22.23.1) 
(матеріали рулонні покривельні та гідроізоляційні)

2210
2101020/16 

Переговорна процедура 
закупівлі

Споруди інженерні, інші (42.99.1) (вогневі споруди МВС-2) 2260
2101020/16 

Переговорна процедура 
закупівлі

Дріт холодноволочильний (24.34.1)
  (дріт колючий)                                                            

2260
2101020/16 

Переговорна процедура 
закупівлі

Дріт холодноволочильний   (24.34.1)
  (малопомітні перешкоди типу МЗП)                                                          

2260
2101020/16 

Переговорна процедура 
закупівлі

Дріт холодноволочильний  (24.34.1)
  (бар'єрний рубіж типу "Єгоза")                                                           

2260
2101020/16 

Переговорна процедура 
закупівлі

Дріт холодноволочильний (24.34.1)
  (захисні споруди типу "габіон")                                                            

2260
2101020/16 

Переговорна процедура 
закупівлі

Мотузки, канати, шпагат і сіткове полотно, крім відходів (13.94.1) (маскувальні комплекти  оптичні 
(12х18 м)) 

2260
2101020/16 

Переговорна процедура 
закупівлі

Устатковання силове гідравлічне та пневматичне, крім його частин (28.12.1)                               
  (гідродвигун повороту платформи до автомобільних кранів)                                                           

2260
2101020/16 

Переговорна процедура 
закупівлі

Устатковання силове гідравлічне та пневматичне, крім його частин (28.12.1)                               
  (гідроциліндри до автомобільних кранів)                                                            

2260
2101020/16 

Переговорна процедура 
закупівлі

Устатковання силове гідравлічне та пневматичне, крім його частин (28.12.1) 
(гідронасос до автомобільних кранів)                                                           

2260
2101020/16 

Переговорна процедура 
закупівлі

Устатковання силове гідравлічне та пневматичне, крім його частин (28.12.1 )                               
  (гідророзподілювач до автомобільних кранів)                                                           

2260
2101020/16 

Переговорна процедура 
закупівлі

Верстати для обробляння каменю, дерева та подібних твердих матеріалів (28.49.1)  (пилка дворучна)    
                                                        

2260
2101020/16 

Переговорна процедура 
закупівлі

Інструменти ручні для використання в сільському господарстві, садівництві чи лісовому 
господарстві (25.73.1) (кирка мотика)

2260
2101020/16 

Переговорна процедура 
закупівлі

Продукти хімічні різноманітні   ( 20.59.5 ) (реагенти для очищення води: хлорамін Б, активоване вугілля  
БАУ-МФ, карбоферрогель)   

2260
2101020/13
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Відкриті торги квітень

травень

травень

травень

травень

травень

травень

травень

травень

травень

травень

травень

травень

червень

липень

липень

липень

квітень

Двигуни універсальні постійного чи змінного струму потужністю більше ніж 37,5 Вт; двигуни 
змінного струму інші; генератори змінного струму ( 27.11.2 ) (електростанції дизельні  60кВт,  150 кВт )

2260
2101020/13

Дріт холодноволочильний (24.34.1)   (дріт колючий)                                                            
 2260 

2101700 
Переговорна процедура 

закупівлі

Дріт холодноволочильний   (24.34.1)   (малопомітні перешкоди типу МЗП)                                                      
    

 2260 
2101700 

Переговорна процедура 
закупівлі

Вироби з бетону для будівництва (23.61.1) (надовби залізобетонні)
 2260 

2101700 
Переговорна процедура 

закупівлі

 Вироби конструкційні металеві та їхні частини (25.11.2)  (протитанкові їжаки)                                            
     

 2260 
2101700 

Переговорна процедура 
закупівлі

Дріт холодноволочильний   (24.34.1)  (захисні споруди типу "габіон")        2260 
2101700 

Переговорна процедура 
закупівлі

Послуги щодо керування проектами, інші, крім послуг щодо керування будівельними проектами 
(70.22.2) (Оплата послуг з виготовлення проектно-кошторисної документації та експертизи)

 2260 
2101700 

Переговорна процедура 
закупівлі

Вироби з бетону для будівництва (23.61.1) (вогневі споруди типу ВС-1-3)  2260 
2101700 

Переговорна процедура 
закупівлі

Вироби з бетону для будівництва (23.61.1) (укриття для особового складу типу УФС-1)  2260 
2101700 

Переговорна процедура 
закупівлі

Вироби з бетону для будівництва (23.61.1) (укриття для особового складу типу УФС-3)
 2260 

2101700 
Переговорна процедура 

закупівлі

Вироби з бетону для будівництва (23.61.1) (командно-спостережний пункт КСП)
 2260 

2101700 
Переговорна процедура 

закупівлі

Вироби з бетону для будівництва (23.61.1) (блок потерни БП-05-17х23)
 2260 

2101700 
Переговорна процедура 

закупівлі

Вироби з бетону для будівництва (23.61.1) (стінова панель блоку СПБ-1)
 2260 

2101700 
Переговорна процедура 

закупівлі

Вироби з бетону для будівництва (23.61.1) (стінова панель блоку СПБ-2)
 2260 

2101700 
Переговорна процедура 

закупівлі

Вироби текстильні готові, інші (13.92.2) (мішки поліпропіленові)
2210

2101020/16 
Переговорна процедура 

закупівлі

Дріт холодноволочильний (24.34.1)
  (дріт колючий)                                                            

2260
2101020/16 

Переговорна процедура 
закупівлі

Дріт холодноволочильний (24.34.1)
  (дріт вязальний)                                                         

2260
2101020/16 

Переговорна процедура 
закупівлі

Послуги щодо капітального ремонтування та переобладнання повітряних літальних апаратів і 
авіаційних двигунів (30.30.6) (капітальний ремонт вертольотів типу Мі-24 та дообладнання під вимоги 

ООН і стандарти ІКАО (етап)) 

2260
2101020/13

Переговорна процедура 
закупівлі
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квітень

квітень

квітень

квітень

Відкриті торги квітень

 Лот 1.   Лопаті несучого гвинта 8АТ-2710-00 
Лот 2.  Діафрагма гідроакумулятора 15-5303-10-6 
Лот 3. Скло 8АТ-0200-00-63  
Лот 4. Скло 8АТ-0200-00-64  
Лот 5. Скло 8АТ-0200-00-65  
Лот 6. Скло 8АТ-0200-00-71 
Лот 7. Скло 8АТ-0200-00-72 
Лот 8. Скло 8АТ-0200-00-551  
Лот 9. Скло 8АТ-0200-00-553
Лот 10. Тросова антена р/ст. "Ядро-1А" 

 Лот 12. Батарея акумуляторна 12САМ-28П або 12САМ-28ПТ 
Лот 13. Прилад навігаційний GPS MAP 696 (р/п 010-00667-42) без GXM антени
Лот 14. Батарея акумуляторна для GPS MAP типу 2700 ААНС 
Лот 15. Зарядний пристрій батареї акумуляторної для GPS MAP типу 2700 ААНС 

квітень

Відкриті торги травень

травень

травень

Відкриті торги травень

Лот 1.    Виріб СО-121 
Лот 2. Батарея акумуляторна для GPS МАP типу 2700 ААНС 
Лот 3. Зарядний пристрій батареї акумуляторної для GPS MAP типу 2700 ААНС 

Послуги щодо капітального ремонтування та переобладнання повітряних літальних апаратів і 
авіаційних двигунів (30.30.6) (капітальний ремонт вертольотів типу Мі-8 та дообладнання під вимоги 

ООН і стандарти ІКАО (етап))

2260
2101020/13

Переговорна процедура 
закупівлі

Послуги щодо капітального ремонтування та переобладнання повітряних літальних апаратів і 
авіаційних двигунів (30.30.6) (капітальний ремонт вертольотів типу Мі-8 та дообладнання під вимоги 

ООН і стандарти ІКАО (етап)) 

2260
2101020/13

Переговорна процедура 
закупівлі

Послуги щодо капітального ремонтування та переобладнання повітряних літальних апаратів і 
авіаційних двигунів (30.30.6) (капітальний ремонт авіаційних двигунів типу ТВ3-117)

2260
2101020/13

Переговорна процедура 
закупівлі

Послуги щодо капітального ремонтування та переобладнання повітряних літальних апаратів і 
авіаційних двигунів (30.30.6) (капітальний ремонт авіаційно-технічного майна)

2260
2101020/13

Переговорна процедура 
закупівлі

Частини повітряних і космічних літальних апаратів, інші (30.30.5) (авіаційно-технічне майно) 2260
2101020/13

Лот 11. Наземний пристрій обробки інформації НУО-4 в захищеному виконанні з принтером та 
комплектом програмного забезпечення для обробки польотної інформації 

Послуги щодо капітального ремонтування та переобладнання повітряних літальних апаратів і 
авіаційних двигунів (30.30.6) (продовження міжремонтного ресурсу за технічним станом авіаційного 

двигуна типу ТВ3-117 та допоміжної силової установки типу АІ-9)

2260
2101020/13

Переговорна процедура 
закупівлі

Частини повітряних і космічних літальних апаратів, інші (30.30.5) (бронеплити для комплектування 
вертольотів типу Мі-8  або еквівалент)

2260
2101020/13

Послуги щодо капітального ремонтування та переобладнання повітряних літальних апаратів і 
авіаційних двигунів (30.30.6)  (заміна авіаційних двигунів) 

2260
2101020/13

Переговорна процедура 
закупівлі

Послуги щодо капітального ремонтування та переобладнання повітряних літальних апаратів і 
авіаційних двигунів (30.30.6) (капітальний ремонт авіаційних двигунів типу ТВ3-117)

2260
2101020/13

Переговорна процедура 
закупівлі

Частини повітряних і космічних літальних апаратів, інші (30.30.5) (авіаційно-технічне майно) 2260
2101020/13
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липень

Прилади для вимірювання електричних величин і йонізівного випромінюваня  (26.51.4) квітень

Відкриті торги квітень

лютий

Авіаційні шини 1030×350 м. 1А або еквівалент

Шини та камери гумові нові (22.11.1) травень

Авіаційні шини 570х140 м.5 або еквівалент

Частини повітряних і космічних літальних апаратів, інші (30.30.5) травень

 Гальмівні диски

Акумулятори електричні та частини до них 27.20.2. червень

 Акумуляторні батареї 

Вироби текстильні готові, інші: 13.92.2. березень

Апаратура радіо- та телепередавальна; камери телевізійні 26.30.1. червень

Вироби пластмасові інші, н.в.і.у. (22.29.2) червень

червень

квітень

червень

червень

Послуги щодо капітального ремонтування та переобладнання повітряних літальних апаратів і 
авіаційних двигунів (30.30.6) (капітальний ремонт рульового гвинта 246-3904-000 (ремонт втулки 

рульового гвинта 246-3914-00 із закупівлею лопатів 246-3925-00, балансування)    з виготовленням тари) 

2260
2101020/13

Переговорна процедура 
закупівлі

2260, 
2101020/19

Переговорна процедура 
закупівлі

Лот 1 Автоматичний комплекс виявлення і вимірювання побічних електромагнітних випромінювань і 
наведень “АКОР”                                                                               

Лот 2  Комплекс для проведення досліджень побічних електромагнітних випромінювань та наведень 
“Гармоніка”                                        

Послуги професійні, технічні та комерційні, інші, н. в. і. у. (74.90.2)  Послуги по створенню комплексної 
системи захисту інформації                           

2260, 
2101020/19

Шини та камери гумові нові (22.11.1) 
2260

2101020/7
Переговорна процедура 

закупівлі

2260
2101020/7

Переговорна процедура 
закупівлі

2260
2101020/7

Переговорна процедура 
закупівлі

2260
2101020/7

Переговорна процедура 
закупівлі

2260
2101020/7

Переговорна процедура 
закупівлі

2260
2101020/7

Переговорна процедура 
закупівлі

2260
2101020/7

Переговорна процедура 
закупівлі

 Елементи первинні, первинні батареї та частини до них (27.20.1) (батарея "Прибой-2С") 2260
2101020/7

Переговорна процедура 
закупівлі

 Човни прогулянкові та спортивні  (30.12.1) (човен аварійний рятувальний ЛАС-5М-3 або еквівалент ) 2260
2101020/7

Переговорна процедура 
закупівлі

Послуги щодо капітального ремонтування та переобладнання повітряних літальних апаратів і 
авіаційних двигунів (30.30.6) (Капітальний ремонт вертольотів Мі-2 (ремонт планера, авіаційних 

двигунів, головного редуктора та закупівля лопатей несучого і рульового гвинтів) (завершення))

2260,
2101020/7 Переговорна процедура 

закупівлі

Послуги щодо капітального ремонтування та переобладнання повітряних літальних апаратів і 
авіаційних двигунів (30.30.6) (Дообладнання вертольотів типу Мі-8 пристроєм КУВ 26-50-02)

2260,
2101020/7 Переговорна процедура 

закупівлі
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квітень

квітень

травень

червень

квітень

травень

квітень

червень

червень

червень

червень

червень

липень

  Середній ремонт системи пожежевибухобезпеки "Карат-М"

липень

липень

  Поточний ремонт артилерійської РЛС МР-123 

липень

Послуги щодо капітального ремонтування та переобладнання повітряних літальних апаратів і 
авіаційних двигунів (30.30.6) (дослідження технічного стану вертольоту та його агрегатів з метою 

визначення можливості продовження призначеного строку служби вертольоту та його агрегатам в межах 
міжремонтного строку служби 8 років згідно переліку робіт для продовження призначеного строку служби 

вертольотів типу Мі-24 під час виконання капітального ремонту)

2260
2101020/7

Переговорна процедура 
закупівлі

Послуги щодо капітального ремонтування та переобладнання повітряних літальних апаратів і 
авіаційних двигунів (30.30.6) (Оцінка технічного стану вертольота з метою визначення обсягу капітально-

відновлювальних робіт,  в тому числі транспортування)

2260
2101020/7

Переговорна процедура 
закупівлі

Послуги щодо капітального ремонтування та переобладнання повітряних літальних апаратів і 
авіаційних двигунів (30.30.6) (капітальний ремонт авіаційно - технічного майна)

2260
2101020/7

Переговорна процедура 
закупівлі

Послуги щодо капітального ремонтування та переобладнання повітряних літальних апаратів і 
авіаційних двигунів (30.30.6) (капітальний ремонт головних редукторів ВР-14, ВР-24)

2260
2101020/7

Переговорна процедура 
закупівлі

Послуги щодо капітального ремонтування та переобладнання повітряних літальних апаратів і 
авіаційних двигунів (30.30.6) (капітальний ремонт авіаційних двигунів типу ТВ3-117)

2260
2101020/7

Переговорна процедура 
закупівлі

Послуги щодо капітального ремонтування та переобладнання повітряних літальних апаратів і 
авіаційних двигунів (30.30.6) (продовження міжремонтного ресурсу за технічним станом авіаційного 

двигуна типу ТВ3-117)

2260
2101020/7

Переговорна процедура 
закупівлі

Частини повітряних і космічних літальних апаратів, інші (30.30.5) (бронеплити для комплектування 
вертольотів типу Мі-8)

2260
2101020/7

Переговорна процедура 
закупівлі

Частини повітряних і космічних літальних апаратів, інші (30.30.5) (закупівля вихлопних насадків 246-
6810-20 (коротких) та 8МТ-6810-239 (коротких) для авіаційних двигунів типу ТВ3-117)

2260
2101020/7

Переговорна процедура 
закупівлі

Послуги щодо капітального ремонтування та переобладнання повітряних літальних апаратів і 
авіаційних двигунів (30.30.6) (капітальний ремонт втулки несучого гвинта 8-1930-000)

2260
2101020/7 Переговорна процедура 

закупівлі

Ремонтування та технічне обслуговування суден і човнів (33.15.1) (настройка та регулювання 
гірокомпасу "Курс-10А-1" фрегата "Гетьман Сагайдачний". Проведення випробувань.)

2260
2101020/7

Переговорна процедура 
закупівлі

Ремонтування та технічне обслуговування суден і човнів (33.15.1) (настройка та регулювання системи 
центральної гіростабілізації "Надір-1135.1" № 1, 2. фрегата "Гетьман Сагайдачний" Проведення 

випробувань)

2260
2101020/7

Переговорна процедура 
закупівлі

Ремонтування та технічне обслуговування суден і човнів (33.15.1) (настройка та регулювання 
артилерійської РЛС МР-145 фрегата "Гетьман Сагайдачний".  Проведення випробувань.)

2260
2101020/7

Переговорна процедура 
закупівлі

Ремонтування та технічне обслуговування суден і човнів (33.15.1)  (середній ремонт фрегата “Гетьман 
Сагайдачний”)

2260
2101020/7

Переговорна процедура 
закупівлі

Ремонтування та технічне обслуговування суден і човнів (33.15.1) (Середній ремонт середнього 
десантного корабля “Кіровоград”)

2260
2101020/7

Переговорна процедура 
закупівлі

Ремонтування та технічне обслуговування суден і човнів (33.15.1) (середній ремонт ракетного катера 
“Прилуки”)

2260
2101020/7

Переговорна процедура 
закупівлі

Ремонтування та технічне обслуговування суден і човнів (33.15.1) (доковий ремонт з окремими 
роботами десантного катера "Сватове") 

2260
2101020/7

Переговорна процедура 
закупівлі
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червень

червень

червень

червень

Відкриті торги червень

Відкриті торги червень

липень

березень

березень

березень

березень

березень

березень

березень

березень

травень

Ремонтування та технічне обслуговування машин і устатковання спеціальної призначеності (33.12.2) 
(заводський ремонт за технічним станом спеціальної апаратури станцій радіоперешкод Р-330Б, Р-378Б)

2260
2101020/7

Переговорна процедура 
закупівлі

Ремонтування та технічне обслуговування машин і устатковання спеціальної призначеності (33.12.2) 
(заводський ремонт за технічним станом станцій радіоперешкод Р-378А з проведенням регламентованого 

технічного обслуговування базового шасі)

2260
2101020/7

Переговорна процедура 
закупівлі

Ремонтування та технічне обслуговування машин і устатковання спеціальної призначеності (33.12.2) 
(військовий ремонт за технічним станом спеціальної апаратури станцій радіоперешкод Р-378А)

2260
2101020/7

Переговорна процедура 
закупівлі

Ремонтування та технічне обслуговування машин і устатковання спеціальної призначеності (33.12.2) 
(заводський ремонт за технічним станом станцій радіоперешкод  Р-330У)

2260
2101020/7

Переговорна процедура 
закупівлі

Ремонтування та технічне обслуговування машин і устатковання спеціальної призначеності (33.12.2) 
(заводський ремонт за технічним станом станцій перешкод  БРЛС СПН-30)

2260
2101020/7

Ремонтування та технічне обслуговування машин і устатковання спеціальної призначеності (33.12.2) 
(заводський ремонт за технічним станом станцій перешкод радіопідривачам  СПР-2)

2260
2101020/7

Ремонтування та технічне обслуговування машин і устатковання спеціальної призначеності (33.12.2) 
(заводський ремонт за технічним станом станцій радіоперешкод Р-325М2 з проведенням регламентованого 

технічного обслуговування базового шасі)

2260
2101020/7

Переговорна процедура 
закупівлі

Ремонтування та технічне обслуговування машин і устатковання спеціальної призначеності (33.12.2) 
(капітальний ремонт інженерної техніки автомобільні крани КС-2573)

2260
2101020/7

Переговорна процедура 
закупівлі

Ремонтування та технічне обслуговування машин і устатковання спеціальної призначеності (33.12.2) 
(капітальний ремонт інженерної техніки автомобільні крани КС-3572, КС-4561, 4562)

2260
2101020/7

Переговорна процедура 
закупівлі

Ремонтування та технічне обслуговування машин і устатковання спеціальної призначеності (33.12.2) 
(капітальний ремонт автомобільні крани КС-3575А1)

2260
2101020/7

Переговорна процедура 
закупівлі

Ремонтування та технічне обслуговування машин і устатковання спеціальної призначеності (33.12.2) 
(капітальний ремонт автомобільні крани КС-3575А1, КС-3576)

2260
2101020/7

Переговорна процедура 
закупівлі

Ремонтування та технічне обслуговування машин і устатковання спеціальної призначеності (33.12.2) 
(капітальний ремонт інженерної техніки екскаватори ЕОВ-4421 )

2260
2101020/7

Переговорна процедура 
закупівлі

Ремонтування та технічне обслуговування машин і устатковання спеціальної призначеності (33.12.2) 
(капітальний ремонт інженерної техніки екскаватори ЕОВ-4421 )

2260
2101020/7

Переговорна процедура 
закупівлі

Ремонтування та технічне обслуговування машин і устатковання спеціальної призначеності (33.12.2) 
(капітальний ремонт інженерної техніки ПЗМ-2 )

2260
2101020/7

Переговорна процедура 
закупівлі

Ремонтування та технічне обслуговування машин і устатковання спеціальної призначеності (33.12.2) 
(капітальний ремонт інженерної техніки ПЗМ-2 )

2260
2101020/7

Переговорна процедура 
закупівлі

Ремонтування та технічне обслуговування машин і устатковання спеціальної призначеності (33.12.2) 
(ремонт за технічним станом інженерної техніки ІМР-2) 

2260
2101020/7

Переговорна процедура 
закупівлі
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1 2 3 4 5 6

травень

червень

червень

червень

червень

Відкриті торги квітень

Відкриті торги квітень

березень

травень

квітень

березень

березень

березень

березень

Вибухівка (20.51.1) (міни сигнальні) 2260
2101020/7

Переговорна процедура 
закупівлі

Двигуни універсальні постійного чи змінного струму потужністю більше ніж 37,5 Вт; двигуни 
змінного струму інші; генератори змінного струму (27.11.2) (електростанції дизельні  30 - 36 кВт) 

2260
2101020/7

Переговорна процедура 
закупівлі

Двигуни універсальні постійного чи змінного струму потужністю більше ніж 37,5 Вт; двигуни 
змінного струму інші; генератори змінного струму (27.11.2) (електростанції дизельні  50 - 60 кВт )

2260
2101020/7

Переговорна процедура 
закупівлі

Нафта та нафтопродукти сирі, одержані з бітумінозних мінералів (06.10.1) (димова суміш ДС-56 літня)
2260

2101020/7
Переговорна процедура 

закупівлі

Предмети одягу та аксесуари одягу з вулканізованої ґуми (крім виготовлених з твердої ґуми) 
(22.19.6) (рукавиці захисні БЛ-1М)

2260
2101020/7

Переговорна процедура 
закупівлі

Вибухівка (20.51.1) (ручні димові гранати) 2260
2101020/7

Вироби інші, н.в.і. у (32.99.5) (протигази загальновійськові фільтрувального типу)
2260

2101020/7

Нафта та нафтопродукти сирі, одержані з бітумінозних мінералів (06.10.1)
 (димова суміш ДС-56)

2260
2101020/7

Переговорна процедура 
закупівлі

Акумулятори електричні та частини до них (27.20.2) (акумуляторні батареї для зразків ракетно-
артилерійського озброєння)

2210
2101020/7

Переговорна процедура 
закупівлі

Шини та камери гумові нові (22.11.1) (шини до зразків ракетно-артилерійського озброєння)
2210

2101020/7
Переговорна процедура 

закупівлі

Ремонтування та технічне обслуговування машин і устатковання спеціальної призначеності (33.12.2) 
(капітальний ремонт: 203 мм самохідних гармат 2С7(М) "Пион", бойових машин реактивної артилерії 
9П140 "Ураган", транспортно-заряджаючих машин 9Т452 до "Ураган", комплексів машин управління 

вогнем артилерії 1В12(М))

2260
2101020/7

Переговорна процедура 
закупівлі

Ремонтування та технічне обслуговування машин і устатковання спеціальної призначеності (33.12.2) 
(комплексний ремонт зенітних самохідних установок ЗСУ-23-4 "Шилка")

2260
2101020/7

Переговорна процедура 
закупівлі

Ремонтування та технічне обслуговування машин і устатковання спеціальної призначеності (33.12.2) 
(поточний ремонт: 203 мм самохідних гармат 2С7(М) "Пион", 152 мм самохідних гаубиць 2С19 " МСТА-
С", 152 мм самохідних гармат 2С5 "Гиацинт-С", 152 мм самохідних гаубиць 2С3(М) "Акация", комплексів 
машин управління вогнем артилерії 1В12(М), рухомих розвідувальних пунктів ПРП-3 (4), бойових машин 

реактивної артилерії 9П140 "Ураган", транспортно-заряджаючих машин 9Т452 до "Ураган", бойових 
машин реактивної артилерії 9А52 "Смерч", транспортно-заряджаючих машин 9Т234 до "Смерч", машин 

старшого офіцера батареї 1В13(М), машин командира батареї 1В14(М), 1В18, 120 мм мінометів 2С12 
"Сані")

2260
2101020/7

Переговорна процедура 
закупівлі

Ремонтування та технічне обслуговування машин і устатковання спеціальної призначеності (33.12.2) 
(поточний ремонт: контрольно-перевірочних машин 9В863, 9В871-1(3), 9В94)

2260
2101020/7

Переговорна процедура 
закупівлі
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березень

березень

березень

квітень

травень

травень

червень

червень

червень

липень

липень

березень

Шини та камери гумові нові (22.11.1)  травень

березень

червень

травень

травень

квітень

травень

Ремонтування та технічне обслуговування машин і устатковання спеціальної призначеності (33.12.2) 
(поточний ремонт:пускових установок ПУ 9П129-1М до комплексу "Точка-У", ПУ 9П129М до комплексу 
"Точка-М", транспортно-заряджаючих машин 9Т218, 9Т218-1М, 9Т238, контрольно-перевірочної машини 

9В819-1, машини технічного обслуговування МТО 9В844)

2260
2101020/7

Переговорна процедура 
закупівлі

Ремонтування та технічне обслуговування машин і устатковання спеціальної призначеності (33.12.2) 
(поточний ремонт: бойових машин 9П149 "Штурм")

2260
2101020/7

Переговорна процедура 
закупівлі

Ремонтування та технічне обслуговування машин і устатковання спеціальної призначеності (33.12.2) 
(поточний ремонт звукометричного комплексу АЗК-7)

2260
2101020/7

Переговорна процедура 
закупівлі

Послуги щодо технічного випробовування й аналізування (71.20.1) (проведення робіт з продовження 
призначеного строку служби протитанкових ракет 9М112 “Кобра”)

2260
2101020/7

Переговорна процедура 
закупівлі

Послуги щодо технічного випробовування й аналізування (71.20.1) (проведення робіт з продовження 
призначеного строку служби пострілу 3УБК10 з протитанковою ракетою 9М117 “Кастет”)

2260
2101020/7

Переговорна процедура 
закупівлі

Послуги щодо технічного випробовування й аналізування (71.20.1) (проведення робіт щодо 
продовження призначеного строку служби виробів 9М39 “Ігла” та 9М313 “Ігла-1” (підетап 1.2 та етап 2)

 2260
2101020/7

Переговорна процедура 
закупівлі

Послуги щодо технічного випробовування й аналізування (71.20.1) (проведення робіт з продовження 
призначених строків служби (зберігання) та ресурсних показників зенітних керованих ракет 5В55К(Р) ЗРС 

С-300П. Етап)

2260
2101020/7

Переговорна процедура 
закупівлі

Вибухівка (20.51.1) 
(піротехнічні засоби системи аварійного покидання літака та інші)

2260
2101020/7

Переговорна процедура 
закупівлі

Ремонтування та технічне обслуговування металевих виробів (33.11.1) (розроблення комплекту 
ремонтної документації для проведення ремонту зенітних керованих ракет 9М39 “Ігла”)

2260
2101020/7

Переговорна процедура 
закупівлі

Послуги щодо технічного випробовування й аналізування (71.20.1) (проведення робіт з продовження 
призначених показників зенітних керованих ракет 5В27Д)

2260
2101020/7

Переговорна процедура 
закупівлі

Послуги щодо технічного випробовування й аналізування (71.20.1) (проведення робіт з продовження 
призначеного строку служби  авіаційних ракет класу “Повітря-Поверхня” Х-29 (Л,Т))

2260
2101020/7

Переговорна процедура 
закупівлі

Акумулятори електричні та частини до них (27.20.2) 
(танкові акумуляторні батареї типу 6СТС-170, 12СТ-85)

2260
2101020/7

Переговорна процедура 
закупівлі

2260
2101020/7

Переговорна процедура 
закупівлі

Мікрофони, гучномовці, апаратура приймальна для радіотелефонного та радіотелеграфного зв’язку 
(26.40.4) (танкові шоломофони ШШ-1)

2260
2101020/7

Переговорна процедура 
закупівлі

Танки та інші бойові самохідні броньовані транспортні засоби й частини до них (30.40.1) (двигуни 
УТД-20С1)

2260
2101020/7

Переговорна процедура 
закупівлі

Танки та інші бойові самохідні броньовані транспортні засоби й частини до них (30.40.1) (двигуни до 
БТР-80)

2260
2101020/7

Переговорна процедура 
закупівлі

Танки та інші бойові самохідні броньовані транспортні засоби й частини до них (30.40.1) (двигуни до 
БТР-70)

2260
2101020/7

Переговорна процедура 
закупівлі

Танки та інші бойові самохідні броньовані транспортні засоби й частини до них (30.40.1) (гусеничні 
стрічки до БМД)

2260
2101020/7

Переговорна процедура 
закупівлі

Танки та інші бойові самохідні броньовані транспортні засоби й частини до них (30.40.1) (гусеничні 
стрічки до БМП)

2260
2101020/7

Переговорна процедура 
закупівлі
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травень

квітень

травень

травень

травень

травень

травень

червень

червень

червень

Всього за ЦБТУ Озброєння ЗС України
Центральне автомобільне управління Озброєння Збройних Сил України 

березень

березень

Частини двигунів (28.11.4) березень

Устатковання електричне, інше, до моторних транспортних засобів і його частини (29.31.2) березень

Частини та приладдя до моторних транспортних засобів, н. в. і. у. (29.32.3) березень

травень

Двигуни внутрішнього згоряння до моторних транспортних засобів (29.10.1) червень

червень

Танки та інші бойові самохідні броньовані транспортні засоби й частини до них (30.40.1) (комплекти 
ЗІП до БТОТ)

2260
2101020/7

Переговорна процедура 
закупівлі

Танки та інші бойові самохідні броньовані транспортні засоби й частини до них (30.40.1) (приціли 
БПК-2-42 до БМП)

2260
2101020/7

Переговорна процедура 
закупівлі

Танки та інші бойові самохідні броньовані транспортні засоби й частини до них (30.40.1) (блоки та 
вузли до стабілізатора озброєння 2Э36 бойових машин піхоти БМП-2)

2260
2101020/7

Переговорна процедура 
закупівлі

Елементи первинні, первинні батареї та часнтини до них (27.20.1) (електроліт)
2260

2101020/7
Переговорна процедура 

закупівлі

Танки та інші бойові самохідні броньовані транспортні засоби й частини до них (30.40.1) (двигуни 
5ТДФМ)

2260
2101020/7

Переговорна процедура 
закупівлі

Танки та інші бойові самохідні броньовані транспортні засоби й частини до них (30.40.1) (паливні 
фільтра до танків)

2260
2101020/7

Переговорна процедура 
закупівлі

квітень          
      

Танки та інші бойові самохідні броньовані транспортні засоби й частини до них (30.40.1) (запасні 
частини до БМП)

2260
2101020/7

Переговорна процедура 
закупівлі

Танки та інші бойові самохідні броньовані транспортні засоби й частини до них (30.40.1) (запасні 
частини до танків)

2260
2101020/7

Переговорна процедура 
закупівлі

Танки та інші бойові самохідні броньовані транспортні засоби й частини до них (30.40.1) (запасні 
частини до БТР, БРДМ)

2260
2101020/7

Переговорна процедура 
закупівлі

Акумулятори електричні та частини до них (27.20.2) (танкові акумуляторні батареї типу 6СТС-170, 
12СТ-85)

2260
2101020/7

Переговорна процедура 
закупівлі

Апаратура електрична для проводового телефоного чи телеграфного зв’язку, відеофони (26.30.2) 
(блоки, нагрудні перемикачі, антени) 

2260
2101020/7

Переговорна процедура 
закупівлі

Акумулятори електричні та частин до них (27.20.2.) (акумулятори свинцеві для запуску поршневих 
двигунів)

2210
2101020/7

Переговорна процедура 
закупівлі

Шини та камери гумові нові (22.11.1) (пневматичні шини до автомобільної техніки) 2210
2101020/7

Переговорна процедура 
закупівлі

2210
2101020/7

Переговорна процедура 
закупівлі

2210
2101020/7

Переговорна процедура 
закупівлі

2210
2101020/7

Переговорна процедура 
закупівлі

Шини та камери гумові нові (22.11.1) (пневматичні шини до автомобільної техніки)
2210

2101020/7
Переговорна процедура 

закупівлі

2210
2101020/7

Переговорна процедура 
закупівлі

Акумулятори електричні та частин до них (27.20.2) (акумулятори свинцеві для запуску поршневих 
двигунів)

2210
2101020/7

Переговорна процедура 
закупівлі
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Відкриті торги червень

травень

березень

травень

2101020/7 березень

квітень

квітень

квітень

квітень

березень

квітень

квітень

Частини та приладдя до моторних транспортних засобів, н. в. і. у. (29.32.3) червень

березень

Відкриті торги червень

Прилади для контролювання інших фізичних характеристик (26.51.5) 
(газоаналізатор 1 кл. точності; вимірювач сумарного люфту керма; вимірювач ефективності гальмівних 

систем; вимірювач параметрів світла фар; димомір; вимірювач світлопропускання скла)

3110  
2101020/7

Технічне обслуговування та ремонтування інших автотранспортних засобів (45.20.2) (Послуги з 
капітального ремонту автомобільної техніки та спеціальної автомобільної техніки Збройних Сил України)

3132, 2260
2101020/7

Переговорна процедура 
закупівлі

Технічне обслуговування та ремонтування інших автотранспортних засобів (45.20.2) (Послуги з 
капітального ремонту автомобільної техніки та спеціальної автомобільної техніки Збройних Сил України)

2260
2101020/7

Переговорна процедура 
закупівлі

Технічне обслуговування та ремонтування інших автотранспортних засобів (45.20.2)  (Послуги з 
капітального ремонту автомобільної техніки Збройних Сил України спеціального призначення марок 

УРАЛ-4320, 43202, 43203)

2260
2101020/7

Переговорна процедура 
закупівлі

Технічне обслуговування та ремонтування інших автотранспортних засобів (45.20.2) (Послуги з 
капітального ремонту автомобільної техніки та спеціальної автомобільної техніки Збройних Сил України, 

двигунів та агрегатів до неї)

Переговорна процедура 
закупівлі

Технічне обслуговування та ремонтування інших автотранспортних засобів (45.20.2) (Послуги з 
капітального ремонту автомобільної техніки та спеціальної автомобільної техніки Збройних Сил України)

2260
2101020/7

Переговорна процедура 
закупівлі

Ремонтування та технічне обслуговування машин і устатковання спеціальної призначеності (33.12.2) 
(Послуги з заводського ремонту за технічним станом  сідельних тягачів МАЗ-537, важковізних 

напівпричепів ЧМЗАП-9990, МАЗ-5247)

2260
2101020/7

Переговорна процедура 
закупівлі

Ремонтування та технічне обслуговування машин і устатковання спеціальної призначеності (33.12.2) 
(Послуги з капітального ремонту двигунів Д12А-525, Д12А-525А)

2260
2101020/7

Переговорна процедура 
закупівлі

Технічне обслуговування та ремонтування інших автотранспортних засобів (45.20.2) (Послуги з 
капітального ремонту автомобільної техніки та спеціальної автомобільної техніки Збройних Сил України 

марок ЛАЗ-695,699)

3132
2101020/7

Переговорна процедура 
закупівлі

Ремонтування та технічне обслуговування машин і устатковання спеціальної призначеності (33.12.2) 
(Послуги з заводського ремонту за технічним станом гусеничних шасі МТ-ЛБу, гусеничних тягачів МТ-ЛБ-

АТ )

2260
2101020/7

Переговорна процедура 
закупівлі

Ремонтування та технічне обслуговування машин і устатковання спеціальної призначеності (33.12.2) 
(Послуги з капітального ремонту  бортових передач МТ-ЛБ, головних передач МТ-ЛБ)

2260
2101020/7

Переговорна процедура 
закупівлі

Ремонтування та технічне обслуговування машин і устатковання спеціальної призначеності (33.12.2) 
(Послуги з капітального ремонту двигунів ЯМЗ-238, 238Л, 238Н, 238.8.01.002)

2260
2101020/7

Переговорна процедура 
закупівлі

2260
2101020/7

Переговорна процедура 
закупівлі

Ремонтування та технічне обслуговування машин і устатковання спеціальної призначеності (33.12.2) 2260
2101020/7

Переговорна процедура 
закупівлі

Ремонтування та технічне обслуговування машин і устатковання спеціальної призначеності (33.12.2) 
(ремонт за технічним станом кухонь автомобільних ПАК-200, з проведенням капітального ремонту 

базаового шасі )

2260
2101020/7
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Відкриті торги червень

Відкриті торги червень

березень

березень

Голова комітету з конкурсних торгів Міністерства оборони України О.С.СВІРКО

Секретар комітету з конкурсних торгів Міністерства оборони України М.О.ГАДАЧ

Ремонтування та технічне обслуговування машин і устатковання спеціальної призначеності (33.12.2) 
(ремонт за технічним станом кухонь автомобільних ПАК-200, з проведенням регламентованого ремонту 

базаового шасі )

2260
2101020/7

Ремонтування та технічне обслуговування машин і устатковання спеціальної призначеності (33.12.2) 
(ремонт за технічним станом автомобілів-цистерн для води АТЗ-4-131, АТЗ-4,4-131 з проведенням 

регламентованого ремонту базаового шасі)

2260
2101020/7

Ремонтування та технічне обслуговування машин і устатковання спеціальної призначеності (33.12.2) 
(регламентований ремонт засобів заправки та транспортування пального з проведенням ремонту базового 

шасі)

2260
2101020/7

Переговорна процедура 
закупівлі

Ремонтування та технічне обслуговування машин і устатковання спеціальної призначеності (33.12.2) 
2260

2101020/7
Переговорна процедура 

закупівлі

(Затверджений рішеннями комітету з конкурсних торгів Міністерства оборони України від 30.06.15 № 74/266; від 01.07.15 № 74/269; від 02.07.15 № 74/270;  
від 02.07.15 № 74/271;  від 02.07.15 № 74/272;  від 02.07.15 № 74/273;  від 02.07.15 № 74/274;  від 03.07.15 № 74/275;  від 03.07.15 № 74/276; від 03.07.15 № 
74/277; від 03.07.15 № 74/278; від 03.07.15 № 74/279; від 06.07.15 № 74/280)
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