
1 2 3 4 5 6

84.11.1 Послуги загальнодержавного характеру (сплата податків та 
зборів, обов’язкових платежів до бюджетів)

2800 1 305,00
лютий-березень 

2015 року

85.59.1 Послуги освітянські інші, н.в.і.у. (навчання голови та секретаря 
комітету конкурсних торгів)

2282 750,00
лютий-березень 

2015 року

20.30.1 Фарби та лаки на основі полімерів
(Фарба, емаль)

2210     
2260

4 277,15
лютий-березень 

2015 року

24.32.1 Прокат плаский холодноволочильний зі сталі, без покриву, 
завширшки менше ніж 600 мм. (лист оцинкований 0,55мм 1000х2000.5)

2210     
2260

57 449,75
лютий-березень 

2015 року

22.21.4 Пластини, листи, плівка, фольга та стрічки з пластмас, інші. 
 (гідроізоляційна плівка)

2210     
2260

18 446,01
лютий-березень 

2015 року

25.93.1 Вироби з дроту, ланцюги та пружини. (цвяхи) 2210     
2260

7 562,08
лютий-березень 

2015 року

16.21.1 Фанера клеєна, фанеровані панелі й подібні вироби з шаруватої 
деревини; плити деревно-стружкові й подібні плити з деревини чи з 
інших здерев'янілих матеріалів. 
(фанера)

2210     
2260

27 262,03
лютий-березень 

2015 року

28.29.1 Газогенератори, дистиляційні та фільтрувальні апарати
(фільтр паливний)

2210 35,00
лютий-березень 

2015 року

29.31.2 Устаткування електричне, інше, до моторних транспортних 
засобів і його частини. (комутатор) 2210 920,00

лютий-березень 
2015 року

29.31.3 Частини іншого електричного устаткування до автомобілів і 
мотоциклів. (щітка генератора, реле поворотів) 2210 291,00

лютий-березень 
2015 року

29.32.3 Частини та приладдя до моторних транспортних засобів, н.в.і.у. 
(омивач скла, колодки гальмівні, шкворня, вкладиш номінальний, енерго 
акумулятор, повітряний кран, барабан гальмівний, циліндр)

2210 8 398,00
лютий-березень 

2015 року

25.94.1 Вироби кріпильні та ґвинтонарізні
(хомут, шайба мідна)

2210     
2260

10 368,00
лютий-березень 

2015 року

27.32.1 Проводи та кабелі електронні й електричні, інші (провід 
стартера)

2210     
2260

14 790,00
лютий-березень 

2015 року

28.15.2 Вальниці/підшипники, зубчасті колеса, зубчасті передачі, 
елементи механічних передач, інші (колінчастий вал) 2210 650,00

лютий-березень 
2015 року

27.20.2 Акумулятори електричні та частини до них (клема АКБ) 2210 1 760,00
лютий-березень 

2015 року

20.59.4 Засоби змащувальні; присадки; речовини антифризні готові
 (рідина гальмівна, охолоджувальна рідина)

2210 392,00
лютий-березень 

2015 року

22.19.7 Вироби з вулканізованої гуми, н.в.і.у.; гума тверда; вироби з 
твердої гуми (комплект головного циліндра, манжети головних 
циліндрів, щітка склоочистника, прокладка клапаної кришки, манжет 
поворотного кулака, комплект прокладок, прокладка піддонна)

2210 1 801,00
лютий-березень 

2015 року

22.19.4  Стрічки конвеєрні чи урухомлювальні/приводні паси з 
вулканізованої ґуми (ремінь генератора) 2210 105,00

лютий-березень 
2015 року

28.15.1 Вальниці / підшипники кулькові чи роликові (підшипники)
2210 190,00

лютий-березень 
2015 року

22.23.1 Вироби пластмасові для будівництва; лінолеум і покриви на 
підлогу, тверді, не пластикові (дюбель)

2210 4 102,98
лютий-березень 

2015 року

                  РІЧНИЙ ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ, ЩО ЗДІЙСНЮЮТЬСЯ БЕЗ ПРОВЕДЕННЯ ПРОЦЕДУР ЗАКУПІВЕЛЬ на 2015 рік

                                                                                  Військова частина А0409, 07962707
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24.32.1 Прокат плаский холодноволочильний зі сталі, без покриву, 
завширшки менше ніж 600 мм. (лист оцинкований 0,55мм 1000х2000.5)

2210 8 700,00
лютий-березень 

2015 року  кредитор. заборг. за 
2014 рік

22.21.4 Пластини, листи, плівка, фольга та стрічки з пластмас, інші. 
(гідроізоляційна плівка)

2210 956,50
лютий-березень 

2015 року  кредитор. заборг. за 
2014 рік

25.93.1 Вироби з дроту, ланцюги та пружини. (цвяхи) 2210 1 828,50
лютий-березень 

2015 року
 кредитор. заборг. за 
2014 рік

16.21.1 Фанера клеєна, фанеровані панелі й подібні вироби з шаруватої 
деревини; плити деревно-стружкові й подібні плити з деревини чи з 
інших здерев'янілих матеріалів. 

2210 8 515,00
лютий-березень 

2015 року  кредитор. заборг. за 
2014 рік

61.10.1 Послуги щодо передавання даних і повідомлень
2240 3 669,27

лютий-березень 
2015 року

 кредитор. заборг. за 
2014 рік

Всього: 184 524,27

Голова комітету з конкурсних торгів військової частини А0409 Р.П.Михальчук

М.В.Плаван

Затверджений рішенням комітетом з конкурсних торгів військовій частині А0409 від № 3 від  02 лютого  2015р. 

Секретар комітету з конкурсних торгів


