
Предмет закупівлі Код КЕКВ 
(для 

бюджетних 
коштів)

Очікувана 
вартість предмета 

закупівлі

Процедура 
закупівлі

Орієнтовний 
початок 

проведення 
процедури 
закупівлі

Примітки

1 2 3 4 5 6
Послуги щодо проектування
спеціалізовані інші (Розробка проекту
периметрових технічних засобів
охорони) 74.10.19

2260 95000

Дріт холодноволочильний з іншої легованої 
сталі (Дріт колючий) 24.34.13 2260 78120

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) (Стовпи ) 16.10.10-34.00

2260 22000

Провідники електричні, інші, на напругу не 
більше ніж 1000 В, не оснащені 
з'єднувальними деталями (кабель звязку) 
27.32.13-80.00

2260 35000

Прокат плаский з іншої легованої сталі, без 
подальшого обробляння, крім гарячого 
прокатування, завширшки менше ніж 600 мм 
(крім прокату з кремнієвої електротехнічної 
сталі) Метал листовий 24.10.36-00.00

2260 78650

Додаток до річного плану закупівель
на 2015 рік

Військова частина А0153 код за ЄДРПОУ 08032962
(найменування замовника, код за ЄДРПОУ) 



Електроди з покривом для електродугового 
зварювання з недорогоцінних металів 25.93.15-
10.00

2260 1550

Роботи електромонтажні (капітальне 
будівництво периметрових ТЗО) 43.21.10 2260 155000
Провідники електричні, інші, на напругу не 
більше ніж 1000 В, не оснащені 
з'єднувальними деталями (кабель звязку) 
27.32.13-80.00

2260 38680

Лампи герметичні спрямованого світла 
(Прожектор) 27.40.11-00.00 2260 7200

Прилади охоронної та пожежної сигналізації й 
подібна апаратура, електричні (крім 
призначених для використання у моторних 
транспортних засобах або спорудах) 
(Сповіщувач звуковий) 26.30.50-20.00

2260 840

Інструменти ручні інші 25.73.30 2260 4600
Будування нежитлових будівель (нове 
будівництво, реконструкція, капітальний і 
поточний ремонт) (Реконструкція дахів 
сховищ) 41.00.4

2260 700000

Одяг робочий інший (костюм пожежний, пояс 
пожежний з карабіном) (14.12.30) 2260 8600
Лампи герметичні спрямованого світла (Ліхтарі 
електричні) 27.40.11-00.00 2260 1360
Вироби із заліза чи сталі, ковані або 
штамповані, н. в. і. у.(ствол пожежний, головки 
зєднувальні рукавні, кран пожежний) 25.99.29-
22.00

2260 3000

Ганчірки, для миття підлоги, посуду, витирання 
пороху та подібні вироби для прибирання, 
трикотажні; жилети рятувальні, рятувальні 
пояси та інші готові вироби (рукава пожежні) 
13.92.29-90.00

2260 1140

Послуги профеійні, технічні та комерційні 
(перезарядка вогнегасників) 74.90.20 2240 16800
Провідники електричні, інші, на напругу не 
більше ніж 1000 В, не оснащені 
з'єднувальними деталями (провід 
електричнийу) 27.32.13-80.00

2260 16560



Перемикачі на напругу не більше ніж 1000 В 
(Автомат, щит електричний) 27.33.11

2260 1240
Ізолятори електричні (крім виготовлених зі 
скла чи кераміки) (короб електричний) 
27.90.12-30.00

2260 6800

Лампи газорозрядні, інші (крім 
ультрафіолетових ламп) Світильники) 27.40.15-
50.00

2260 27600

Прутки рифлені чи з іншим видом деформації, 
з нелегованої сталі (прут металевий) 24.10.61-
10.00

2260 3844

Кутики, форми та профілі із заліза або 
нелегованої сталі без подальшого 
обробляння, крім холодного формування або 
обробляння в холодному стані та з подальшим 
оброблянням, чи без подальшого обробляння, 
крім спресованих, чи гарячого формування 
іншим способом та з подальшим 
оброблянням, н. в. і. у. (крім з плаского 
прокату) (Кутник) 24.33.11-50.00

2260 4406

Електроди з покривом для електродугового 
зварювання з недорогоцінних металів 25.93.15-
10.00

2260 750

Будування інженерних споруд, н. в. і. у. 
(Реконструкція огорожі відділу зберігання 
стрілецької зброї) 42.99.29

2260 148230

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від __________ № _________ .

Голова комітету з конкурсних торгів     ____________________ О.Г.СВАРИЦЕВИЧ
                                                                      (підпис)                         (ініціали та прізвище)   
                                                       М. П. 

Секретар комітету з конкурсних торгів ____________________ А.В.ДІДИЧ
                                                                      (підпис)                         (ініціали та прізвище)            


