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Примітки

1 2 3 4 5 6
Кисень 20.11.11-70.00 2210 640 червень
Жорна, точильні камені, шліфувальні круги й подібні вироби без обрамлення з агломерованих
природних або штучних алмазів, крім жорен і точильних каменів, призначених для мелення, 
шліфування або подрібнювання 23.91.11-20.00

2210 450 червень

Труби та трубки круглого поперечного перерізу, прецизійні, зварні, зовнішнього діаметра не 
більше ніж 406,4 мм, зі сталі іншої, ніж нержавка сталь 24.20.33-40.00 2210 6 720 червень

Коліна, вузли, муфти, втулки та інші фітинги нарізні для труб і трубок зі сталі (крім виливаних 
фітингів) 24.20.40-30.00 2210 45 червень

Фітинги для зварювання встик для труб і трубок, інші коліна та вузли зі сталі (крім виливаних 
фітингів) 24.20.40-75.00 2210 125 червень

Портлантцемент 23.51.12-10.00 2210 8 900 квітень
Роботи бетонні 43.99.40-00.00 2210 6 000 червень
Гравій, галька, використовувані як наповнювач до бетону, як баласт для мостіння шосейних
доріг чи залізничних колій або як інші види баласту; щебінь і подрібнене каміння,  08.12.12-
10.00

2210 3 630 квітень

Лампи розжарювання потужністю не більше ніж 200 Вт та на напругу більше ніж 100 В, н. в. і. 
у., 27.40.13-00.00 2210 1 000 червень

Піски будівельні, зокрема піски глинисті; піски каолінові; піски польовошпатові (крім пісків 
кремнеземних, пісків металоносних) 08.12.11-90.00 2210 2 200 квітень

Шпаклівки малярські, 20.30.22-55.00 2210 995 квітень
Гази інертні (крім аргону), 20.11.11-30.00 2210 1 400 червень
Гербіциди 20.20.12 2210 2 200 червень
Лампи розжарювання, інші, н. в. і. у., 27.40.14-90.00 2210 1 200 червень
Прожектори 27.40.33-00.00 2210 2 640 червень
Лампи галогенні з вольфрамовою ниткою на напругу більше ніж 100 В (крім ультрафіолетових 
та інфрачервоних ламп, ламп до мотоциклів і автомобілів), 27.40.12-93.00 2210 560 червень

Дроселі та котушки індуктивності до розрядних ламп або трубок, 27.11.50-13.00 2210 800 червень
Електроди з покривом для електродугового зварювання з недорогоцінних металів 25.93.15-
10.00 2210 1 872 червень

Сланці бітумінозні чи нафтоносні та бітумінозні пісковики, 06.10.20-00.00 2210 5 400 червень
Проводи та кабелі електронні й електричні, інші, 27.32.1 2210 2 611 червень
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Апаратура для захисту електричних кіл (крім запобіжників плавких і вимикачів автоматичних) 
на напругу не більше ніж 1000 В і силу струму не більше ніж 16 А 27.12.23-30.00 2210 250 червень

Апаратура для захисту електричних кіл (крім плавких запобіжників і автоматичних вимикачів) 
на напругу не більше ніж 1000 В і силу струму більше ніж 16 А, але не більше від 125 А 
27.12.23-50.00

2210 750 червень

Вироби з азбестоцементу, цементу з волокнами целюлози чи з подібних сумішей волокон 
(азбесту, целюлози або інших рослинних волокон, синтетичних полімерів, скляних чи 
металевих волокон) і цементу або інших гідравлічних зв'язувальних речовин з умістом азбесту, 
23.65.12-20.00

2210 4 200 червень

Пристрої інші для зєднувань з електричними колами чи всередині електричних кіл на напругу 
небільше ніж 1кВ,  27.33.13-80.00 2210 3 000 червень

Двигуни універсальні постійного чи змінного струму потужністю більше ніж 37,5 Вт,  27.11.21.-
00.00 2210 3 021 червень

Арматура ізольвальна для електричних машин або устаткування (крім виготовлених зі скла чи 
кераміки; трубки ізоляційні та зєднувальні деталі з недорогоційних металів,облицювальні 
ізоляційні матеріали крім виготовлених зі скла та керамік,  27.90.12-80.00

2210 600 червень

Болти з шестигранною головкою із заліза чи сталі з межою міцності на розтяг менше ніж 
800МПА (крім виготовлених з нержавіючої сталі), 25.94.11-33.00 2210 172 червень

Клапани керування процесом, перекривальні чи запірні, сферичні та інші клапани, 28.14.13 2210 1 025 червень
Посуд лабораторний, гігієнічний або фармацевтичний скляний, поградуйований або не 
поградуйований, 23.19.23-30.00 2210 29 145 квітень

Двері, вікна й рами віконні та пороги для дверей, пластмасові, 22.23.14-50.00 2210 11 450 квітень
Приймачі телевізійні, інші, поєднані чи не поєднані з радіоприймачем або з пристроєм, який 
записує чи відтворює звук або зображення, н. в. і. у., 26.40.20-90.00 2210 3 000 квітень

Відеопроектори, 26.40.34-20.00 2210 3 000 квітень
Папір і картон графічний: з часткою волокон, одержаних механічним способом, не більше ніж 
10 мас. %, щільністю більше ніж 40 г/м2, але не більше від 150 г/м2, в аркушах, 17.12.14-39.00 2210 3 400 квітень

Чорнило для писання чи малювання та інші чорнила, 20.59.30-00.00 2210 100 квітень
Вироби канцелярські, паперові, 17.23.1 2210 14 000 квітень
Убори наголовні захисні; ручки для писання та олівці, дошки, штемпелі для датування,
опечатування та нумерування; стрічки до друкарських машинок, штемпельні подушечки, 
32.99.1

2210 400 квітень

Вироби пластмасові інші, н. в. і. у., 22.29.2 2210 20 квітень
Чорнило друкарське, 20.30.24 2210 480 квітень
Азот, 20.11.11-60.00 2210 1 000 квітень
Частини двигунів внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням, крім частин двигунів до 
літаків, 28.11.41-00.00 2210 10 000 квітень

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 частини, 29.32.30-90.00 2210 49 000 квітень

Послуги щодо ремонтування та технічного обслуговування інших транспортних засобів і 
устатковання, н. в. і. у., 33.17.19-00.00 2210 50 000 квітень



Друкування рекламних каталогів, проспектів, плакатів та інших друкованих рекламних 
матеріалів, 18.12.12 2210 1 900 квітень

Світильники настільні, торшери та нічники електричні, 27.40.22-00.00 2210 720 квітень
Ізолятори електричні (крім виготовлених зі скла чи кераміки), 27.90.12-30.00 2210 525 квітень
Кутики, форми та профілі із заліза чи нелегованої сталі без подальшого обробляння, крім 
холодного здеформування чи обробляння в холодному стані (наприклад, холодного 
витягування), крім профільованих листів, 24.31.10-60.00

2210 486 квітень

Плити з орієнтованою стружкою (OSB), з деревини, 16.21.13-16.00 2210 16 800 квітень
Інструменти для свердління, з робочою частиною з швидкорізальної сталі, для обробляння
металів (крім тримачів до механізмів і ручних інструментів, що їх використовують для буріння 
порід), 25.73.40-31.00

2210 306 квітень

Засоби кріпильні нарізні із заліза чи сталі, н. в. і. у. 25.94.11 2210 1 664 квітень
Цвяхи, оббивні цвяхи, креслярські кнопки, скоби та подібні вироби, інші, 25.93.14-80.00 2210 554 квітень
Засоби кріпильні ненарізні, із заліза чи сталі, н. в. і. у., 25.94.12 2210 536 квітень
Фарби та лаки, інші, дисперговані чи розчинені у водному середовищі, 20.30.11-70.00 2210 4 583 квітень
Речовини фарбувальні органічні синтетичні, інші, 20.12.21-50.00 2210 76 квітень
Меблі для сидіння, інші, 31.00.13-00.00 2210 6 840 квітень
Убори наголовні захисні, 32.99.11-50.00 (навушники захисні) 2210 900 квітень
Пристрої електромонтажні,  27.33.11 2210 1 304 квітень
Труби та трубки круглого поперечного перерізу, зварні, зовнішнього діаметра більше ніж 406,4 
мм, зі сталі, інші, 24.20.23-00.00 2210 520 квітень

Двері, пороги до дверей, вікна та рами до них із заліза чи сталі, 25.12.10-30.00 2210 2 000 квітень
Вироби паперові та картонні, інші, н. в. і. у., 17.29.19-85.00 2210 1 500 квітень
Дріт кручений, канати та троси із заліза чи сталі (зокрема кручений дріт і дротяні канати з 
приєднаними фітингами чи без них, електрично не ізольовані), крім електроізольованих, 
25.93.11-30.00

2210 650 квітень

Труби, трубки та шланги жорсткі пластмасові (крім виготовлених з полімерів етилену, 
пропілену, вінілхлориду), 22.21.21-70.00 2210 1 100 квітень

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), 
16.10.10-34.00

2210 3 780 квітень

Частини повітряних або вакуумних помп, повітряних або газових компресорів, вентиляторів, 
витяжних шаф, 28.13.32-00.00 2210 40 000 квітень

Всього по КЕКВ 2210 324 145
Монтаж систем пожежної сигналізації, 43.21.10-00.10 2240 14800 квітень
Послуги щодо калібрування засобів вимірювання фізико-хімічних величин, 71.20.19-01.09 2240 1200 квітень
Послуги інших вантажних транспортно-експедиційних агентств, 52.29.19-00.00 2240 99900 квітень
Послуги стаціонарного телефонного зв'язку - доступ і користування, 61.10.11-00.0 2240 13080 квітень
Послуги щодо передавання даних мережами проводового зв'язку, 61.10.30-00.00 2240 35100 квітень
Послуги телекомунікаційні, інші, 61.90.10-00.00 2240 1820 квітень
Послуги щодо розміщування інформації на веб-вузлах, 63.11.12-00.00 2240 469 квітень
Послуги щодо монтування інших виробів, н. в. і. у., 33.20.70-00.00 2240 35000 квітень



Всього по КЕКВ 2240 201 369
Роботи гідроізоляційні, 43.99.10-00.00 2260 16 000 червень
Дороги автомобільні та автомагістралі, інші дороги, елементи доріг; злітно-посадкові смуги 
летовищ, 42.11.10-00.00 2260 17 000 червень

Трансформатори рідинні діелектричні потужністю не більше ніж 650 кВ·А, 27.11.41-20.00 2260 7 000 червень
Частини радіолокаційної та радіонавігаційної апаратури, 26.51.81-00.00 2260 99 000 червень
Магнетрони, клістрони, трубки надвисокої частоти та інші вакуумні лампи, 26.11.12-00.00 2260 10 000 червень
Тиристори напівпровідникові, діодні тиристори, триодні тиристори, 26.11.21-80.00 2260 300 червень
Частини радіоприймачів і радіопередавачів, 26.40.52-00.00 2260 7 000 червень
Інструменти ручні, інші, 25.73.30 2260 50 000 червень
Деталі змінні до ручних інструментів з механічним урухомлювачем/приводом чи без нього, або 
до верстатів, 25.73.40 2260 50 000 червень

Всього по КЕКВ 2260 256 300
Частини машин і апаратів для фільтрування чи очищування рідин або газів (крім центрифуг і 
відцентрових сушарок), 28.29.82-50.00 3110 8 000 квітень

Витратоміри неелектронні (крім електролічильників, гідрометричних гребних коліс), 26.51.52-
55.00 3110 41 000 квітень

Всього по КЕКВ 3110 49 000

Разом: 830 814

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 28.02.2015 р. N 1
 
 Голова комітету  з конкурсних торгів   Маркобрун І.В.       _______________ 
                                                                                      (прізвище, ініціали)                    (підпис) 

М. П.
 Секретар комітету  з конкурсних торгів Овчаренко О.П.       _______________ 
                                                                                      (прізвище, ініціали)                    (підпис) 


