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Річний план закупівель на 2015 рік
Міністерство оборони України, військова частина А0215, код ЄДРПОУ 24981451

                   (найменування замовника, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ)

Предмет закупівлі Примітки

1 2 3 4 5 6

2210 відкриті торги лютий

Лот № 1. Костюм (куртка і штани) спеціальний для льотного складу

Лот № 2. Куртка демісезонна для льотного складу

Лот № 3. Куртка демісезонна  для технічного складу

Лот № 4. Штани демісезонні для льотного складу
2210 відкриті торги лютий

Лот № 1. Куртка зимова на ватині для технічного складу

Лот № 2. Штани зимові на ватині для технічного складу
2210 відкриті торги лютий

2210 відкриті торги лютий

Лот № 1. Рукавички шкіряні без підкладки
Лот № 2. Рукавички шкіряні на хутрі
Лот № 3. Рукавички  на хутрі

2210 відкриті торги лютий

2210 відкриті торги лютий

2210 відкриті торги лютий

Лот № 1. Черевики польотні полегшені
Лот № 2. Черевики польотні
Лот № 3. Сандалети шкіряні

2260 відкриті торги лютий

Код КЕКВ 
(для бюд-

жетних 
коштів)

Очікувана вартість 
предмета закупівлі

(грн.)

Процедура 
закупівлі

Орієнтовний 
початок 

проведення 
процедури 
закупівлі

14.12.1. Одяг робочий, чоловічий (льотно-технічне обмундирування):

378 000,00

490 000,00

2 145 000,00

384 000,00

14.12.1. Одяг робочий, чоловічий (одяг зимовий):

1 920 000,00

1 920 000,00

14.12.1. Одяг робочий, чоловічий (костюм (куртка і штани) спеціальний для технічного складу)
1 325 000,00

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

207 000,00
467 775,00
144 000,00

14.39.1. Светри, пуловери, кардигани, жилети й подібні трикотажні вироби (светр вовняний) 315 000,00

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

1 280 000,00

15.20.1 Взуття різне, крім спортивного, захисного та ортопедичного (взуття):
673 200,00
900 000,00
111 000,00

17.12.1. Папір газетний, папір ручного виготовлення та інший некрейдований папір, або 
картон для графічних цілей (фотопапір УФ-67-100)

315 000,00
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відкриті торги лютий

Лот № 1. Фотоплівка НК-2Ш 2260

Лот № 2. Аерофотоплівка Т-25Л, 35 мм до САРПП неперфорована
Лот № 3. Аерофотоплівка Т-42Л 19x6000  перфорована 2282

2260 відкриті торги лютий

Лот № 1. Аерофотоплівка Т-42Л 8x12000  неперфорована
Лот № 2. Аерофотоплівка Т-42Л 19x6000  неперфорована
Лот № 3. Аерофотоплівка Т-42Л 8x6000  неперфорована
Лот № 4. Аерофотоплівка Т-42 32x6000  перфорована
Лот № 5. Аерофотоплівка Т-42 19x6000  перфорована

2260 відкриті торги лютий

Лот № 1. Аерофотопапір 18x18 глянцевий № 3 (пачка по 100 аркушів)
Лот № 2. Аерофотопапір 18x24 глянцевий № 3 (пачка по 100 аркушів)
Лот № 3. Аерофотопапір 30x30 глянцевий № 3 (пачка по 100 аркушів)
Лот № 4. Аерофотопапір 30x40 глянцевий № 3 (пачка по 100 аркушів)

2260 відкриті торги лютий

Лот № 1. 1030х350 м.1А або еквівалент
Лот № 2. 570х140 м.5А або еквівалент
Лот № 3. 950х300 м.2А або еквівалент
Лот № 4. 1050х400 м.1А або еквівалент
Лот № 5. 700х250 м.6А або еквівалент
Лот № 6. 840х360 м.2А або еквівалент

2260 відкриті торги березень

2260 відкриті торги лютий

Лот № 1. Стрічка металізована ЛМ-35П
Лот № 2. Магнітна стрічка И4535-6-12 для МСРП-12-96
Лот № 3. Магнітна стрічка И4335-19-14  для МСРП-64

2260 відкриті торги лютий

2260 відкриті торги лютий

20.59.1. Фотопластинки й фотоплівки, плівка для миттєвого друку; фотохімікати та 
фотографічні незмішані речовини  (фотоматеріали):

2 028 000,00
754 000,00
652 800,00

20.59.1. Фотопластинки й фотоплівки, плівка для миттєвого друку; фотохімікати та 
фотографічні незмішані речовини (аерофотоплівка):

1 539 650,00
354 900,00

1 062 072,00
285 000,00
169 200,00

20.59.1. Фотопластинки й фотоплівки, плівка для миттєвого друку; фотохімікати та 
фотографічні незмішані речовини (аерофотопапір):

52 800,00
69 000,00

159 900,00
195 000,00

22.11.1. Шини та камери гумові нові (авіаційні шини):
413 000,00
180 000,00
565 600,00
213 400,00
131 500,00
300 000,00

22.11.1. Шини та камери гумові нові (автомобільні шини 1300х530х533) 1 008 000,00
22.21.3. Пластини, листи, плівка, фольга і стрічки пластмасові, неармовані чи не з'єднані з 
іншими матеріалами (стрічки металізовані та магнітні):  

1 480 000,00
200 950,00
600 000,00

23.61.1. Вироби з бетону для будівництва (плити аеродромні залізобетонні ПАГ-14) 2 800 000,00

23.99.1. Вироби мінеральні неметалеві, інші, н.в.і.у. (матеріали герметизуючі для швів 
аеродромних покриттів)

2 967 000,00
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2210 відкриті торги березень

2260 відкриті торги березень

2260 переговорна лютий

2260 відкриті торги березень

Лот № 1. Тиратрони ТГИ2-400/16
Лот № 2. Лампи 6С17К
Лот № 3.  Електронно-променеві трубки ИФ-17
Лот № 4. Лампи ГИ-19Б 
Лот № 5. Лампи ГИ-5Б

2260 відкриті торги березень

Лот № 1. Прилади Р-28
Лот № 2. Прилади РР-2
Лот № 3. Прилади РР-3
Лот № 4. Прилади РР-4
Лот № 5. Прилади РР-7
Лот № 6. Прилади РР-20

2260 відкриті торги березень

Лот № 1. Прилади МИ-285 А
Лот № 2. Прилади МИ-285 Г
Лот № 3. Прилади МИ-285 Д
Лот № 4. Прилади МИ-285 З
Лот № 5. Прилади МИ-207А
Лот № 6. Прилади МИ-29Г  
Лот № 7. Прилади МИ-29Ж  
Лот № 8. Прилади МИ-29В  
Лот № 9. Прилади МИ-29Б  
Лот № 10. Прилади МИ-29Д

2260 відкриті торги березень

25.93.1. Вироби з дроту, ланцюги та пружини (дріт колючий з цинковим покриттям) 750 000,00

26.11.1. Лампи та трубки термоелектронні, з холодним катодом, або фотокатодні, зокрема 
електронно-променеві трубки (НВЧ прилади або їх еквівалент)

6 047 279,62

26.11.1. Лампи та трубки термоелектронні, з холодним катодом, або фотокатодні, зокрема 
електронно-променеві трубки (прилади UA КИУ-5 (А,Б,В,Г))

13 160 000,00

26.11.1. Лампи та трубки термоелектронні, з холодним катодом, або фотокатодні, зокрема 
електронно-променеві трубки (лампи):

1 575 000,00
136 000,00
630 000,00

1 287 000,00
3 040 000,00

26.11.1. Лампи та трубки термоелектронні, з холодним катодом, або фотокатодні, зокрема 
електронно-променеві трубки (розрядники):

70 000,00
410 000,00
115 000,00
115 000,00

1 320 000,00
115 000,00

26.11.1. Лампи та трубки термоелектронні, з холодним катодом, або фотокатодні, зокрема 
електронно-променеві трубки (магнетрони):

998 400,00
2 433 600,00

686 400,00
873 600,00
780 000,00

1 572 500,00
1 572 500,00
1 462 500,00

950 000,00
1 140 000,00

26.11.1. Лампи та трубки термоелектронні, з холодним катодом, або фотокатодні, зокрема 
електронно-променеві трубки (прилади ГИ44Б)

195 000,00
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2260 переговорна лютий

Лот № 1. Малошумлячі підсилювальні модулі НВЧ МШБ 130Р1

Лот № 2. Малошумлячі підсилювальні модулі НВЧ МШБ 37Р1 

Лот № 3. Модулі приймальні ЭЛП-2 (А, Б, Г, Д, Е) 
Лот № 4. Підсилювачі НВЧ малошумлячі із захисним пристроєм МШБ 128Р1

Лот № 5. Малошумлячі підсилювачі НВЧ  із захисним пристроєм МШБ 94
Лот № 6. Малошумлячі підсилювачі НВЧ  із захисним пристроєм ЭЛУ-3-18 

2260 переговорна березень

Лот № 1. Автоматизоване робоче місце командного пункту А100КП 
Лот № 2. Автоматизоване робоче місце командного пункту А100КП з додатковим обладнанням

Лот № 3. Робоче місце синхронного відтворення записаної інформації А100ВИ 

2260 переговорна березень

Лот № 1. Стійка обміну та документування А1000ОД
Лот № 2. Стійка документування мовної інформації А1000ДР

2260 переговорна березень

Лот № 1. Екстрактор радіолокаційний  А1000М
Лот № 2. Екстрактор автоматичного знімання висоти та керування висотоміром А1000Н

2260 відкриті торги лютий

2260 відкриті торги березень

2260 відкриті торги лютий

Лот № 3. Диспетчерський пункт цифрового транкінгового звязку типу NX-800E або еквівалент

Лот № 4. Радіостанція возивна типу NX-800E або еквівалент
2260 відкриті торги лютий

Лот № 1. Радіостанція носивна типу NX-320E або еквівалент

26.11.3. Схеми електронні інтегровані (підсилювачі):  

1 131 750,00

2 500 000,00

4 000 000,00
1 170 000,00

518 000,00
1 249 900,00

26.20.1. Машини обчислювальні, частини та приладдя до них (робочі місця):
1 080 000,00

550 000,00

310 000,00

26.20.1. Машини обчислювальні, частини та приладдя до них (стійки документування):

649 000,00
795 000,00

26.20.1. Машини обчислювальні, частини та приладдя до них (екстрактори):
1 198 000,00

598 000,00

26.30.1. Апаратура радіо- та телепередавальна; камери телевізійні  (радіостанція 
короткоткохвильового діапазону типу  ТК-90 або еквівалент)

980 000,00

26.30.1. Апаратура радіо- та телепередавальна; камери телевізійні  (цифрові станції 
радіорелейного зв’язку)

2 100 000,00

26.30.2. Апаратура електрична для проводового телефонного чи телеграфного зв’язку; 
відеофони  (засоби транкінгкового зв’язку):

Лот № 1. Цифровий ретранслятор  (базова станція) транкінгового зв’язку типу NXR-800E (3-х 
канальний) або еквівалент

858 000,00

Лот № 2. Цифровий ретранслятор  (базова станція) транкінгового зв’язку типу NXR-800E (2-х 
канальний) або еквівалент

610 000,00

216 000,00

260 000,00

26.30.2. Апаратура електрична для проводового телефонного чи телеграфного зв’язку; 
відеофони  (радіостанції транкінгкового зв’язку):

830 000,00
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Лот № 2. Радіостанція носивна типу  NX-320E2 або еквівалент

2260 відкриті торги лютий

Лот № 3. Радіостанція носивна типу NX-320E3 або еквівалент
2260 переговорна лютий

Лот № 1. Блоки 194ВВ79
Лот № 2. Блоки ФЦВВ2-15А 

2260 відкриті торги лютий

Лот № 1. Роздаточні коробки РК-12
Лот № 2. Редуктори приводу щітки

2260 переговорна лютий

2260 переговорна лютий

2260 переговорна лютий

2260 переговорна лютий

2260 переговорна лютий

2260 переговорна березень

2260 переговорна березень

2260 переговорна березень

2260 переговорна березень

784 000,00
1 500 000,00

26.51.2. Прилади радіолокаційні та радіонавігаційні (електромеханічні блоки): 
320 000,00
400 000,00

29.32.3. Частини та приладдя до моторних транспортних засобів, н.в.і.у. (агрегати до АКПМ-
3):

200 000,00
200 000,00

30.30.6. Послуги щодо капітального ремонтування та переобладнання повітряних 
літальних апаратів і авіаційних двигунів (капітальний ремонт авіаційних двигунів АЛ-31Ф) 

38 849 600,00

30.30.6. Послуги щодо капітального ремонтування та переобладнання повітряних 
літальних апаратів і авіаційних двигунів (капітальний ремонт авіаційних двигунів РД-33 
(етап)) 

35 256 600,00

30.30.6. Послуги щодо капітального ремонтування та переобладнання повітряних 
літальних апаратів і авіаційних двигунів (капітальний ремонт газотурбінного двигуна ГТДЕ-
117-1) 

3 060 000,00

30.30.6. Послуги щодо капітального ремонтування та переобладнання повітряних 
літальних апаратів і авіаційних двигунів (капітальний ремонт авіаційних двигунів Р-95Ш 
(етап)) 

2 969 481,40

30.30.6. Послуги щодо капітального ремонтування та переобладнання повітряних 
літальних апаратів і авіаційних двигунів (капітальний ремонт авіаційних двигунів АЛ-21Ф-
3Т (етап)) 

5 265 800,00

30.30.6. Послуги щодо капітального ремонтування та переобладнання повітряних 
літальних апаратів і авіаційних двигунів (капітальний ремонт літака Ан-26)

17 670 578,00

30.30.6. Послуги щодо капітального ремонтування та переобладнання повітряних 
літальних апаратів і авіаційних двигунів (капітальний ремонт літака Ан-26)

17 670 578,00

30.30.6. Послуги щодо капітального ремонтування та переобладнання повітряних 
літальних апаратів і авіаційних двигунів (капітальний ремонт літака Ан-30)

17 670 578,00

30.30.6. Послуги щодо капітального ремонтування та переобладнання повітряних 
літальних апаратів і авіаційних двигунів (капітальний ремонт вертольотів Мі-8МТПБ 
№95375 та Мі-8МТПІ № 95142 (етап)) 

16 000 000,00
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2260 переговорна березень

2260 переговорна березень

2260 відкриті торги лютий

2260 переговорна лютий

2260 переговорна лютий

2260 переговорна лютий

2260 переговорна лютий

2260 переговорна лютий

2260 переговорна лютий

2260 переговорна лютий

2260 переговорна лютий

2260 відкриті торги лютий

Лот № 1. Поточний ремонт типових елементів заміни ЗРК С-300П
Лот № 2. Поточний ремонт типових елементів заміни НРЗ 1Л24

2260 відкриті торги лютий

Лот № 2. Поточний ремонт типових елементів заміни ЗРК "Бук М1"

30.30.6. Послуги щодо капітального ремонтування та переобладнання повітряних 
літальних апаратів і авіаційних двигунів (капітальний ремонт вертольотів Мі-2 (етап)) 

8 000 000,00

30.30.6. Послуги щодо капітального ремонтування та переобладнання повітряних 
літальних апаратів і авіаційних двигунів (капітальний ремонт авіаційного двигуна АИ-24ВТ) 

1 708 582,80

32.91.1. Мітли та щітки (щітки дискові до АКПМ-3) 260 000,00

33.12.2. Ремонтування та технічне обслуговування машин і устатковання спеціальної 
призначеності (ремонт за технічним станом та переведення на експлуатацію за технічним 
станом ЗРК "Бук М1" № 40606 (етапи))

7 809 538,47

33.12.2. Ремонтування та технічне обслуговування машин і устатковання спеціальної 
призначеності (ремонт за технічним станом та переведення на експлуатацію за технічним 
станом ЗРК "Бук М1" № 40707 (етапи))

4 080 953,49

33.12.2. Ремонтування та  технічне обслуговування машин і устатковання спеціальної 
призначенності (середній ремонт ЗРК С-300ПС № СТ8440Б (етапи))

16 031 772,78

33.12.2. Ремонтування та  технічне обслуговування машин і устатковання спеціальної 
призначенності (середній ремонт НВВ 5Н66М № 287145)

2 092 859,45

33.12.2. Ремонтування та  технічне обслуговування машин і устатковання спеціальної 
призначенності (середній ремонт НВВ 5Н66М № 287201)

10 383 496,19

33.12.2. Ремонтування та  технічне обслуговування машин і устатковання спеціальної 
призначенності (середній ремонт ЗРК С-300ПС № СТ7509Ы)

30 000 000,00

33.12.2. Ремонтування та  технічне обслуговування машин і устатковання спеціальної 
призначенності (регенерація комплектів приладів КИУ-43, КГ-3, КУ-137)

4 060 000,00

33.12.2. Ремонтування та  технічне обслуговування машин і устатковання спеціальної 
призначенності (середній ремонт виробу 5Н83С № 1009)

4 000 000,00

33.12.2. Ремонтування та  технічне обслуговування машин і устатковання спеціальної 
призначенності (ремонт ТЕЗів):

2 700 000,00
380 000,00

33.12.2. Ремонтування та  технічне обслуговування машин і устатковання спеціальної 
призначенності (ремонт ТЕЗів):

Лот № 1. Поточний ремонт типових елементів заміни цифрових обчислювальних комплексів 
5Э261, 5Э265, 5Э266

2 900 000,00

3 060 000,00
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Лот № 3. Поточний ремонт ВО-44
Лот № 4. Поточний ремонт апаратури документування АСУ та ЗРК
Лот № 5. Поточний ремонт системи рідинного охолодження АП Ф1С ЗРК С-300П

2260 переговорна квітень

2260 переговорна лютий

2260 переговорна лютий

2260 переговорна лютий

2260 переговорна березень

2260 відкриті торги березень

Лот № 1. Ремонт типових елементів заміни до КЗА
Лот № 2. Ремонт складових до РЛС 19Ж6 (35Д6)
Лот № 2. Ремонт складових до РЛС П-37

2260 переговорна березень

2260 переговорна лютий

2260 відкриті торги лютий

2260 переговорна лютий

33.12.2. Ремонтування та  технічне обслуговування машин і устатковання спеціальної 
призначенності (ремонт ТЕЗів та апаратури):

Лот № 1. Поточний ремонт типових елементів заміни автоматизованих систем управління 9С52, 
9С467-1

600 000,00

Лот № 2. Поточний ремонт типових елементів заміни дизельних електростанцій 5И57А, 
розподільчих перетворюючих пристроїв 63Т6А, 5И58А

520 000,00

480 000,00
300 000,00
300 000,00

33.12.2. Ремонтування та  технічне обслуговування машин і устатковання спеціальної 
призначенності (середній ремонт ЗРК С-300ПС № СТ8453Б (етапи))

1 000 000,00

33.12.2. Ремонтування та  технічне обслуговування машин і устатковання спеціальної 
призначенності (капітальний ремонт В-68, АКПМ-3)

3 300 000,00

33.12.2. Ремонтування та  технічне обслуговування машин і устатковання спеціальної 
призначенності (капітальний ремонт АПА-5Д)

5 670 000,00

33.13.1. Ремонтування та технічне обслуговування електронного й оптичного устатковання 
(капітальний ремонт ПРВ-16)

6 742 774,17

33.13.1. Ремонтування та технічне обслуговування електронного й оптичного устатковання 
(капітальний ремонт НРЗ 1Л22)

5 052 000,00

33.13.1. Ремонтування та технічне обслуговування електронного й оптичного устатковання 
(ремонт ТЕЗів та складових РЛС):

575 585,00
1 500 000,00

500 000,00
33.13.1. Ремонтування та технічне обслуговування електронного й оптичного устатковання 
(поточний ремонт елементів автоматизованої системи збору, обробки та відображення 
радіолокаційної інформації)

2 100 000,00

33.13.1. Ремонтування та технічне обслуговування електронного й оптичного устатковання 
(середній ремонт РСБН-4Н, ПАР-10)

2 579 000,00

33.16.1. Ремонтування та  технічне обслуговування повітряних і космічних літальних 
апаратів (капітальний ремонт двигунів РУ19А-300 з оцінкою технічного стану)

1 499 856,00

33.16.1. Ремонтування та  технічне обслуговування повітряних і космічних літальних 
апаратів (середній ремонт літаків Су-27 (етап))

20 433 000,00
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33.16.1. Ремонтування та  технічне обслуговування повітряних і космічних літальних 
апаратів (перший ремонт літаків МіГ-29 (етап))

44 326 220,00

33.16.1. Ремонтування та  технічне обслуговування повітряних і космічних літальних 
апаратів (перший ремонт літака МіГ-29УБ (етап))

21 178 608,00

33.16.1. Ремонтування та  технічне обслуговування повітряних і космічних літальних 
апаратів (капітальний ремонт виносної коробки агрегатів (ВКА)) 

1 309 200,00

33.16.1. Ремонтування та  технічне обслуговування повітряних і космічних літальних 
апаратів (капітальний ремонт коробок літакових агрегатів КСА-3) 

11 879 536,02

33.16.1. Ремонтування та  технічне обслуговування повітряних і космічних літальних 
апаратів (середній ремонт азотних балонів Б-4.5800-0 для пускових пристроїв типу АПУ-470, 
П-72) 

1 000 000,00

33.16.1. Ремонтування та  технічне обслуговування повітряних і космічних літальних 
апаратів (середній ремонт літака Су-25УБМ1) 

1 000 000,00

33.16.1. Ремонтування та  технічне обслуговування повітряних і космічних літальних 
апаратів (середній ремонт комплексу наземної обробки інформації КНОІ "Верба")

370 000,00

33.16.1. Ремонтування та  технічне обслуговування повітряних і космічних літальних 
апаратів (продовження строку служби (збільшення ресурсних показників) авіаційним двигунам 
АИ-25ТЛ (Ш), АИ-24ВТ (2сер.), ТВ3-117ВМ, МТ та допоміжним силовим установкам АИ-9В)

1 136 880,00

33.16.1. Ремонтування та  технічне обслуговування повітряних і космічних літальних 
апаратів (середній ремонт виробу "КЛЕН-ПС") 

750 000,00

33.16.1. Ремонтування та  технічне обслуговування повітряних і космічних літальних 
апаратів (капітальний ремонт контрольно-перевірочної апаратури ПАК-9) 

200 000,00

33.16.1. Ремонтування та  технічне обслуговування повітряних і космічних літальних 
апаратів (капітальний ремонт станцій активних перешкод контейнерного типу СПС-141МВГУ 
(МВГК)) 

2 100 000,00

33.16.1. Ремонтування та  технічне обслуговування повітряних і космічних літальних 
апаратів (капітальний ремонт станцій активних перешкод контейнерного типу СПС-142МВГК) 

750 000,00

33.16.1. Ремонтування та  технічне обслуговування повітряних і космічних літальних 
апаратів (дообладнання літаків Су-25 КУВ-26-50) 

3 517 500,00

33.16.1. Ремонтування та  технічне обслуговування повітряних і космічних літальних 
апаратів (середній ремонт літаків Су-24 М, МР (етап))

32 201 925,00
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Лот № 1. Програмне забезпечення аеронавігаційних баз даних GPSMAP 196 регіон AFR

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів  військової частини А0215 від 30.01.2015 № 4/15 (зі змінами від
  10.02.15 № 5/15, 17.02.15 № 16/15) 

Голова комітету з конкурсних торгів в/ч А0215          МАШКОВ Є.В.
М.П.            (прізвище, ініціали)                   (підпис)

Секретар комітету з конкурсних торгів в/ч А0215          МАРТЕНЮК Ю.М.
           (прізвище, ініціали)                   (підпис)

33.16.1. Ремонтування та  технічне обслуговування повітряних і космічних літальних 
апаратів (капітальний ремонт повітряних гвинтів типу АВ-72)

892 000,00

33.16.1. Ремонтування та  технічне обслуговування повітряних і космічних літальних 
апаратів (дообладнання вертольотів Мі-8 КУВ-26-50) 

2 750 000,00

33.16.1. Ремонтування та  технічне обслуговування повітряних і космічних літальних 
апаратів (продовження встановленого строку служби на 9 років (для забезпечення 
відпрацювання міжремонтного строку служби) літаків типу Ан-26 при виконанні чергового 
капітального ремонту)

1 933 200,00

33.16.1. Ремонтування та  технічне обслуговування повітряних і космічних літальних 
апаратів (продовження строку служби літакам типу Ан-24, Ан-26, Ан-30)

1 611 000,00

33.16.1. Ремонтування та  технічне обслуговування повітряних і космічних літальних 
апаратів (продовження строку служби літаку Іл-76МД)

154 782,00

33.16.1. Ремонтування та  технічне обслуговування повітряних і космічних літальних 
апаратів (продовження строку служби двигунам Д-30КП військового призначення)

103 704,00

58.14.1. Журнали та періодичні видання друковані (періодичні видання):
Лот № 1. Міжнародні збірники аеронавігаційної інформації видавництва фірми "Jeppesen"   або 
еквівалент

753 000,00

Лот № 2. Річні бюлетені (поправки) до міжнародних збірників аеронавігаційної інформації 
видавництва фірми "Jeppesen" або еквівалент

423 000,00

58.29.3. Програмне  забезпечення як завантажні файли (програмне забезпечення):

274 900,00

Лот № 2. Програмне забезпечення аеронавігаційних баз даних GPSMAP 695 регіон 
Europe Database Bundle

90 000,00
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