
 Предмет закупівлі  Код КЕКВ (для 
бюджетних 
коштів)

Очікувана вартість 
предмета закупівлі

Процедура 
закупівлі

Примітки

1 2 3 4 6

08.11.30-10.00                          
(Крейда)

2260 182 п. 5 ст.4 Закону про 
особливості

13.10.62-00.00                          
(Нитки бавовняні, для шиття)

2260 197 п. 5 ст.4 Закону про 
особливості

13.92.21-75.00
(Мішки та пакети, з поліетиленової чи 

поліпропіленової стрічки, з поверхневою 
щільністю не менше ніж 120 г/м2 (крім 
трикотажних), використовувані для 

пакування товарів)

2260 90000 п. 5 ст.4 Закону про 
особливості

13.92.22-10.00                          
(Брезенти, навіси й тенти (крім навісів для 

причепних
будиночків)

2260 29400 п. 5 ст.4 Закону про 
особливості

14.19.13 00.00                          
(Рукавички, рукавиці та мітенки, 

трикотажні)

2260 5664 п. 5 ст.4 Закону про 
особливості

16.10.10-34.00                          
(Деревина хвойних порід, розпиляна чи 
розколота вздовж, розділена на шари або 
лущена, завтовшки більше ніж 6 мм, 
стругана (крім тієї, що має торцеві 

з'єднання чи шліфована)

2260 116000 п. 5 ст.4 Закону про 
особливості

17.12.42-20.00                          
(Папір обгортковий сульфітний у рулонах 

або листах)

2260 99461 п. 5 ст.4 Закону про 
особливості

17.12.59-00.00                          
(Картон некрейдований, інший)

2260 515 п. 5 ст.4 Закону про 
особливості

17.12.60-00.00                          
(Пергамент рослинний, папір 
жиронепроникний, восківка й

калька та інші глазуровані прозорі чи 
напівпрозорі папери)

2260 82451 п. 5 ст.4 Закону про 
особливості

17.12.76-00.00 (Папір копіювальний, 
самокопіювальний папір та інший

папір для виготовляння копій і відбитків, у 
рулонах або в
аркушах)

2260 9412 п. 5 ст.4 Закону про 
особливості

17.12.77-70.00                          
(Папір і картон, у рулонах або в аркушах, 
крейдовані, просочені чи покриті воском, 

парафіновим воском,
стеарином, олією чи гліцерином)

2260 18814 п. 5 ст.4 Закону про 
особливості

17.23.13-50.00                          
(Швидкозшивачі, папки та папки на 
"справи", паперові чи картонні (крім 

книжкових обкладинок)

2210 3570 п. 5 ст.4 Закону про 
особливості
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17.23.13-13.00                          
(Журнали реєстраційні, бухгалтерські 

книги, книги бланків
ордерів і квитанцій, паперові чи картонні

2210 10100 п. 5 ст.4 Закону про 
особливості

17.23.13-13.00                          
(Журнали реєстраційні, бухгалтерські 

книги, книги бланків
ордерів і квитанцій, паперові чи картонні

2260 46000 п. 5 ст.4 Закону про 
особливості

17.23.14-00.00                          
(Папір і картон, інші, для писання, 
друкування чи іншої графічної 

призначеності, віддруковані, тиснені або 

2210 22363 п. 5 ст.4 Закону про 
особливості

19.20.31-00.00                          
(Газ нафтовий та інші газоподібні 
вуглеводні, крім природного газу)

2210 1960 п. 5 ст.4 Закону про 
особливості

19.20.41-00.00                          
(Вазелін нафтовий; твердий парафін; 

нафтовий та інший парафін)

2260 118770 п. 5 ст.4 Закону про 
особливості

20.11.11-70.00                          
(Кисень)

2210 2500 п. 5 ст.4 Закону про 
особливості

20.14.62-11.00                          
(Ацетон)

2260 4846 п. 5 ст.4 Закону про 
особливості

20.14.74-00.00                          
(Спирт етиловий неденатурований 
міцністю не менше ніж 80 об. %)

2260 7804 п. 5 ст.4 Закону про 
особливості

20.30.12-90.00                          
(Фарби та лаки, інші, на основі 
синтетичних полімерів, н. в.і. у.)

2260 119026 п. 5 ст.4 Закону про 
особливості

20.30.22-53.00                          
(Замазки для скла, замазки садові, цементи 
смоляні, суміші дня ущільнювання та інші 

мастики)

2260 1737 п. 5 ст.4 Закону про 
особливості

20.52.10-80.00                          
(Клеї готові та інші готові адгезиви, н. в. і. 

2260 1340 п. 5 ст.4 Закону про 
особливості

20.59.20-00.00                          
(Жири та олії тваринного чи рослинного 
походження хімічно модифіковані; суміші 

нехарчових жирів або олій
тваринного чи рослинного походження)

2260 6300 п. 5 ст.4 Закону про 
особливості

20.59.30-00.00                          
(Чорнило для писання чи малювання та 

інші чорнила:)

2260 996 п. 5 ст.4 Закону про 
особливості

20.59.59-30.00                          
(Розчинники та розріджувачі складні 

неорганічні для лаків
і подібних речовин)

2260 33310 п. 5 ст.4 Закону про 
особливості

22.11.15-70.00                          
(Камери ґумові)

2210 1000 п. 5 ст.4 Закону про 
особливості

22.19.20-30.00                          
(Форми та вироби з невулканізованої ґуми,
зокрема стрижні, труби, профілі, диски та 
кільця (крім стрічок протекторних для 

відновлення шин))

2210 1545 п. 5 ст.4 Закону про 
особливості

22.19.20-85.00                          
(Пластини, листи та стрічки з непоруватої 
вулканізованої ґуми для покриття підлог) 

2260 117400 п. 5 ст.4 Закону про 
особливості

22.19.30-57.00                          
(Шланги ґумові, армовані текстилем)

2210 3260 п. 5 ст.4 Закону про 
особливості

22.19.40-30.00                          
(Паси урухомлювальні/приводні ґумові 
трапецієвидної та/чи смугової форми, 

зокрема V-подібної форми)

2210 600 п. 5 ст.4 Закону про 
особливості



22.21.29-20.00                          
(Труби, трубки та шланги пластмасові 
гнучкі з тиском прориву не менше ніж 

2210 1490 п. 5 ст.4 Закону про 
особливості

22.22.13-00.00
(Коробки, ящики, тара ґратчаста й подібні 

вироби з пластмас)

2260 108750 п. 5 ст.4 Закону про 
особливості

22.29.21-90.00                          
(Стрічка з інших пластмасових матеріалів, 
у рулонах, завширшки не більше ніж 20 

2260 800 п. 5 ст.4 Закону про 
особливості

(Вироби, інші, з пластмаси чи інших 
матеріалів)

2260 78450 п. 5 ст.4 Закону про 
особливості

22.29.29-50.00
Вироби пластмасові, інші, виготовлені з 

листового матеріалу

2260 40200 п. 5 ст.4 Закону про 
особливості

23.12.13-50.00                          
(Дзеркала заднього огляду для 

транспортних засобів)

2210 1320 п. 5 ст.4 Закону про 
особливості

23.52.10-35.00                          
(Вапно гашене)

2260 9600 п. 5 ст.4 Закону про 
особливості

23.91.11-90.00                          
(Жорна, точильні камені, шліфувальні 
круги, інші, та інші подібні вироби, без 
обрамлення; камені для заточування та

полірування вручну

2210 1200 п. 5 ст.4 Закону про 
особливості

23.91.12-30.00                          
(Порошок або зерно абразивні, натуральні 
або штучні на тканій текстильній основі)

2260 63826 п. 5 ст.4 Закону про 
особливості

  24.34.11-30.00                         
(Дріт з нелегованої сталі, з умістом менше 

ніж 0,25 мас. % вуглецю (зокрема 
гофрований дріт), крім крученого дроту, 
колючого дроту для огороджування, 

спареного дроту,
зубчатого дроту, ізольованого 

2210 18439 п. 5 ст.4 Закону про 
особливості

24.34.11-30.00                          
(Дріт з нелегованої сталі, з умістом менше 

ніж 0,25 мас. % вуглецю (зокрема 
гофрований дріт), крім крученого дроту, 
колючого дроту для огороджування, 

спареного дроту,
зубчатого дроту, ізольованого

2260 100258 п. 5 ст.4 Закону про 
особливості

24.52.20-00.00                          
(Труби та трубки сталеві, виготовлені 

методом 

2210 1135 п. 5 ст.4 Закону про 
особливості

25.72.11-30.00                          
Замки висячи з недорогоцінних

металів)

2260 54000 п. 5 ст.4 Закону про 
особливості

25.73.10-30.00                          
(Кирки, мотики, сапи та граблі)

2260 15675 п. 5 ст.4 Закону про 
особливості

25.73.10-40.00                          
(Сокири, сікачі та подібний різальний 

інструмент (крім льодорубів))

2260 16500 п. 5 ст.4 Закону про 
особливості

 25.73.20-10.00                         
(Пилки ручні (крім ручних пилок з 

умонтованим мотором)

2260 1125 п. 5 ст.4 Закону про 
особливості

25.73.30-55.00                          
(Молотки та кувалди з робочими 

частинами з металу 

2260 13718 п. 5 ст.4 Закону про 
особливості



25.91.11-00.00                          
(Цистерни, бочки, барабани, каністри, 
ящики та подібні вмістища на будь-які 
речовини (крім газів) із заліза чи сталі, 

місткістю не менше ніж 50 л, але не більше
від 300л, не оснащені механічним або 

теплотехнічним)

2260 84000 п. 5 ст.4 Закону про 
особливості

25.93.14-80.00                          
(Цвяхи, оббивні цвяхи, креслярські 

кнопки, скоби та подібні вироби, інші)

2260 60900 п. 5 ст.4 Закону про 
особливості

25.93.15-10.00                          
(Електроди з покривом для 

електродугового зварювання з 

2210 9460 п. 5 ст.4 Закону про 
особливості

25.93.16-31.00                          
(Пружини ґвинтові з заліза чи сталі, 

оброблені в гарячому стані)

2210 200 п. 5 ст.4 Закону про 
особливості

25.94.11-75.00                          
(Ґвинти самонарізні із заліза чи сталі (крім 

виготовлених з
нержавкої сталі, ґвинтових механізмів, що 

їх
використовують для передавання руху або 

і

2210 2600 п. 5 ст.4 Закону про 
особливості

25.94.11-75.00                          
(Ґвинти самонарізні із заліза чи сталі (крім 

виготовлених з
нержавкої сталі, ґвинтових механізмів, що 

їх
використовують для передавання руху або 

які працюють

2260 7200 п. 5 ст.4 Закону про 
особливості

25.94.12-30.00                          
(Шайби із заліза чи сталі (крім пружинних 

шайб і інших стопорних шайб))

2210 180 п. 5 ст.4 Закону про 
особливості

25.94.12-50.00                          
(Заклепки із заліза чи сталі (зокрема 
заклепки частково порожнисті), крім 
трубчастих або роздвоєних заклепок 

2210 300 п. 5 ст.4 Закону про 
особливості

25.94.13-40.00                          
(Ґвинти, болти та гайки (крім загострених 
ґвинтів, ґвинтових заглушок, ґвинтових 
механізмів, що їх використовують для 
передавання руху та які працюють як 
активна частина машини, гаків, кілець з 

ґвинтом)) 

2210 300 п. 5 ст.4 Закону про 
особливості

25.99.29-25.00                          
(Вироби готові із залізного чи сталевого 
дроту; силки, капкани й подібні вироби, 
дротяна обв'язка для фуражу, носові 

кільця для тварин, матрацні гачки, гаки 
для м'яса, підвіски ринви/водостічного 
жолоба, корзини для паперу (крім 

2210 500 п. 5 ст.4 Закону про 
особливості

25.99.29-49.00                          
(Вироби із заліза чи сталі (крім 

виливаних), н. в. і. у.)

2210 7776 п. 5 ст.4 Закону про 
особливості

25.99.29-77.00                          
(Вироби з свинцю, інші, н. в. і. у.)

2260 110924 п. 5 ст.4 Закону про 
особливості

26.51.64-53.00                          
(Спідометри до транспортних засобів)

2210 2480 п. 5 ст.4 Закону про 
особливості

26.51.84-50.00                          
(Частини та приладдя до виробів 

підкатегорії 26.51.64)

2210 1820 п. 5 ст.4 Закону про 
особливості



27.12.24-35.00                          
(Реле на напругу не більше ніж 60 В і силу 

струму більше ніж 2 А)

2210 532 п. 5 ст.4 Закону про 
особливості

27.32.11-30.00                          
(Проводи обмоткові ізольовані лаковані чи

емальовані)

2210 806 п. 5 ст.4 Закону про 
особливості

27.40.13-00.00
(Лампи розжарювання потужністю не 
більше ніж 200 Вт та на напругу більше 

ніж 100 В, н. в. і. у.)

2260 12500 п. 5 ст.4 Закону про 
особливості

27.40.21-00.00                          
(Ліхтарі електричні портативні, що 
працюють на сухих батарейках, 

2260 23250 п. 5 ст.4 Закону про 
особливості

28.12.20-00.00                          
(Частини гідравлічного та пневматичного 

силового устатковання)

2210 7435 п. 5 ст.4 Закону про 
особливості

28.13.11-65.00                          
(Помпи паливні, масляні або для 

охолоджувальних рідин для двигунів 
внутрішнього згоряння)

2210 6630 п. 5 ст.4 Закону про 
особливості

28.13.13-40.00                          
(Помпи об'ємні ротаційні, лопатеві)

2210 10000 п. 5 ст.4 Закону про 
особливості

28.13.26-30.00                          
(Компресори з кривошипно-шатунним 
механізмом об'ємні з надлишковим 

робочим тиском не більше ніж 15 бар, 
продуктивністю не більше ніж 60 м3 на 

)

2210 3500 п. 5 ст.4 Закону про 
особливості

28.25.20-70.00                          
(Вентилятори, інші (крім настільних, 
підлогових, настінних, віконних, 
стельових, дахових з електричним 

двигуном потужністю не більше ніж 125 

2210 50 п. 5 ст.4 Закону про 
особливості

28.29.13-30.00                          
(Фільтри мастильні чи паливні до двигунів 

внутрішнього згоряння)

2210 470 п. 5 ст.4 Закону про 
особливості

28.29.13-50.00                          
(Фільтри всмоктувальні повітряні до 
двигунів внутрішнього згоряння)

2210 700 п. 5 ст.4 Закону про 
особливості

28.29.23-00.00                          
(Прокладки з листового металу; 

ущільнювачі механічні)

2210 1940 п. 5 ст.4 Закону про 
особливості

29.31.10-00.00                          
(Комплекти проводів до свічок 

запалювання та комплекти проводів інших 
типів, призначені для використання в 

наземних, повітряних і водних 

2210 650 п. 5 ст.4 Закону про 
особливості

29.31.22-30.00                          
(Стартери та стартер-генератори подвійної 

2210 5320 п. 5 ст.4 Закону про 
особливості

29.31.22-50.00                          
(Генератори для двигунів внутрішнього 
згоряння (зокрема генератори пост)ійного 

струму та генератори змінного 
струму, крім генераторів подвійної дії)

2210 10200 п. 5 ст.4 Закону про 
особливості

29.31.30-30.00                          
(Частини електричного устатковання для 
запалювання, генераторів і пристроїв для 
відключення двигунів внутрішнього 

2210 3150 п. 5 ст.4 Закону про 
особливості

29.32.30-20.00                          
(Гальма, гальмівні системи з 

підсилювачами та їхні частини (крім 

2210 26340 п. 5 ст.4 Закону про 
особливості



29.32.30-33.00                          
(Коробки передач і їхні частини)

2210 70 п. 5 ст.4 Закону про 
особливості

29.32.30-36.00                          
(Мости провідні з диференціалом, мости 

2210 5000 п. 5 ст.4 Закону про 
особливості

29.32.30-63.00                          
(Глушники та вихлопні труби; їхні 

2210 1492 п. 5 ст.4 Закону про 
особливості

29.32.30-65.00                          
(Зчеплення та їхні частини)

2210 1809 п. 5 ст.4 Закону про 
особливості

29.32.30-90.00                          
(Частини та приладдя, інші, н. в. і. у., до 

транспортних засобів підкатегорій 
29.10.21, 29.10.22, 29.10.23, 29.10.24, 

29.10.30 та категорій 29.10.4, 29.10.5; їхні 

2210 9000 п. 5 ст.4 Закону про 
особливості

30.99.10-00.00
(Засоби та устатковання транспортне, 

інші, н. в. і. у.)

2260 84000 п. 5 ст.4 Закону про 
особливості

32.50.22-39.72                          
(Засоби для захисту кистей рук (рукавиці))

2260 17726 п. 5 ст.4 Закону про 
особливості

32.91.11-10.00                          
(Мітли та щітки з лозин чи інших 

рослинних матеріалів, зв'язаних у жмути)

2210 2900 п. 5 ст.4 Закону про 
особливості

32.91.11-30.00                          
(Щітки ручні, мітла механічні, без 

2260 900 п. 5 ст.4 Закону про 
особливості

32.91.19.30.00                          
(Пензлі для фарбування, біління, 
лакування та подібних робіт)

2260 9650 п. 5 ст.4 Закону про 
особливості

38.21.30-00.00 (Розчинники органічні 
відпрацьовані)

2260 92455 п. 5 ст.4 Закону про 
особливості

Погашення кредиторської забогованості, 
яка виникла станом на 01.01.2015 року

2210 1947 п. 5 ст.4 Закону про 
особливості

61.90.10-00.00                          
(послуги телекомунікаційні, інші)   

Телекомунікаційні послуги

2240 4320 п. 5 ст.4 Закону про 
особливості

62.02.20-00.00                          
(Послуги щодо консультування стосовно 
систем і програмного забезпечення)  

2240 1200 п. 5 ст.4 Закону про 
особливості

71.20.13-00.00                          
(послуги консультаційні щодо охорони 

довкілля)

2240 18750 п. 5 ст.4 Закону про 
особливості

71.20.19-01.04                          
(Послуги щодо калібрування засобів 

вимірювання тиску)

2240 10000 п. 5 ст.4 Закону про 
особливості

74.90.15-00-00                         
(послуги консультаційні щодо безпеки)   
Оплата послуг з навчання уповноважених 
осіб  , навчання посадових осіб згідно 

вимог з охорони праці 

2240 10520 п. 5 ст.4 Закону про 
особливості

95.11.10-00.00                          
(ремонтування компютерів і 
переферійного устаткування)   

2240 3985 п. 5 ст.4 Закону про 
особливості
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28.29.22-10.00                          
(вогнегасники)

2210 31246 п. 5 ст.4 Закону про 
особливості

26.30.50-20.00                          
(Прилади охоронної та пожежної 
сигналізації й подібна апаратура, 
електричні (крім призначених для 

використання у моторних транспортних 
засобах або

2210 3804 п. 5 ст.4 Закону про 
особливості

14.13.22-10.00                          
(Костюми, чоловічі або хлопчачі (крім 
трикотажних)) Бойовий одяг пожежного 

брезентовий

2210 19800 п. 5 ст.4 Закону про 
особливості

84.25.11-00.00                          
(послуги щодо пожежогасіння та 

запобігання пожежам) 

2240 90000 п. 5 ст.4 Закону про 
особливості

95.11.10-00.00                          
(ремонтування компютерів і 
переферійного устаткування)   

2240 35000 п. 5 ст.4 Закону про 
особливості

Капітальний ремонт сховища 2260 228000 п. 5 ст.4 Закону про 
особливості

Капітальний ремонт навіса 2260 142000 п. 5 ст.4 Закону про 
особливості

43.99.10-00.00                          
(роботи гідроізоляційні) Поточний ремонт 

пожежних водойм

2260 80000 п. 5 ст.4 Закону про 
особливості

Оснащення охоронного периметру 
військової частини А1201 комплексом 
технічних засобів охорони (перехідна 

2260 800000 перехідний договір

Капітальне будівництво автоматичної 
системи пожежогасіння у виробничих 
приміщеннях  (перехідна будова)

2260 78000 перехідний договір
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Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від ____13.03.2015____ № __2__

Голова комітету з конкурсних торгів:      
Заступник командира військової частини А1201 з ракет   ________        А.В.КОЛОМОЄЦЬ

Секретар комітету з конкурсних торгів:  
 Інженер виробничо-технічного відділу                      _________________ В.Ю.ДЖЕГЕРУК

КПКВ 2101210


