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Річний план закупівель на 2015 рік (зі змінами)

військової частини А0456, код за ЄДРПОУ 26613823

1 2 3 4 5 6

33.15.1 Ремонтування та технічне обслуговування суден і човнів 

33.15.1 Ремонтування та технічне обслуговування суден і
човнів (доковий ремонт з наданням окремих послуг
військового корабля проекту 1258)

2260
575 000,00

Відкриті торги червень     
2015 року ртщ"Генічеськ"

33.15.1 Ремонтування та технічне обслуговування суден і
човнів (ремонт корпусу, надбудови та допоміжних
механізмів військового корабля пр. 1824Б)

2260

2 400 000,00

Відкриті торги квітень    
2015 року мрзк"Переяслів"

33.15.1 Ремонтування та технічне обслуговування суден і
човнів (доковий ремонт з наданням окремих послуг
військового корабля проекту 1415)

2260

1 423 957,60

Відкриті торги травень     
2015 року

прдк"Гола 
Пристань"

33.15.1 Ремонтування та технічне обслуговування суден і
човнів (доковий ремонт з наданням окремих послуг
військового корабля проекту 376У)

2260

1 521 200,00

Відкриті торги червень   
2015 року ака"Ака-02"

ПриміткаОчікувана вартість предмета 
закупівлі, грн.Предмет закупівлі

Код КЕКВ 
(для 

бюджетних 
коштів)

Процедура 
закупівлі

Орієнтовний 
початок 

проведення 
процедури 
закупівлі
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ПриміткаОчікувана вартість предмета 
закупівлі, грн.Предмет закупівлі

Код КЕКВ 
(для 

бюджетних 
коштів)

Процедура 
закупівлі

Орієнтовний 
початок 

проведення 
процедури 
закупівлі

33.15.1 Ремонтування та технічне обслуговування суден і
човнів (доковий ремонт з наданням окремих послуг
військового корабля проекту 376У)

2260

1 092 000,00

Відкриті торги липень    
2015 року ака"Рівне"
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ПриміткаОчікувана вартість предмета 
закупівлі, грн.Предмет закупівлі

Код КЕКВ 
(для 

бюджетних 
коштів)

Процедура 
закупівлі

Орієнтовний 
початок 

проведення 
процедури 
закупівлі

33.15.1 Ремонтування та технічне обслуговування суден і 
човнів (доковий ремонт з наданням окремих послуг 
військового корабля проекту  1400М)

2260

2 600 000,00

Відкриті торги червень   
2015 року ака"Скадовськ"

33.15.1 Ремонтування та технічне обслуговування суден і 
човнів (доковий ремонт з наданням окремих послуг  судна 
проекту СК-620)

2240

3 610 920,00

Відкриті торги квітень    
2015 року ска"Сокаль"

33.15.1 Ремонтування та технічне обслуговування суден і 
човнів (доковий ремонт з наданням окремих послуг судна 
проекту 498.)

2240
5 500 000,00

Відкриті торги липень    
2015 року

рб"Красноперекоп
ськ"

33.15.1 Ремонтування та технічне обслуговування суден і 
човнів (доковий ремонт з наданням окремих послуг судна 
проекту 364.)

2240
2 700 000,00

Відкриті торги червень   
2015 року

пжка"Євпаторія" 
СФ

33.15.1 Ремонтування та технічне обслуговування суден і 
човнів (доковий ремонт з наданням окремих послуг суден 
проекту 1415)

2240

1 170 000,00

Відкриті торги квітень    
2015 року

  рвка "Ромни", 
рвка"Токмак"

33.15.1 Ремонтування та технічне обслуговування суден і 
човнів (ремонт допоміжних механізмів судна проекту 130) 2240

3 209 000,00

Відкриті торги червень   
2015 року ср"Балта"
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ПриміткаОчікувана вартість предмета 
закупівлі, грн.Предмет закупівлі

Код КЕКВ 
(для 

бюджетних 
коштів)

Процедура 
закупівлі

Орієнтовний 
початок 

проведення 
процедури 
закупівлі

33.15.1 Ремонтування та технічне обслуговування суден і 
човнів (ремонт дизельних двигунів та допоміжних 
механізмів суден)

2240

2 292 000,00

Відкриті торги квітень    
2015 року

  нка"Нова 
Каховка", 
нка"Сміла"

33.15.1 Ремонтування та технічне обслуговування суден і 
човнів (середній ремонт мінно-трального озброєння 
військового корабля проекту 1258)

2260

300 000,00

Відкриті торги червень   
2015 року ртщ"Генічеськ"

33.15.1 Ремонтування та технічне обслуговування суден і 
човнів (послуги з ремонту радіолокаційних станцій  суден 
проектів 130, СК-620)

2240

280 000,00

Відкриті торги квітень    
2015 року

ср"Балта", ска 
"Сокаль"

33.15.1 Ремонтування та технічне обслуговування суден і
човнів (ремонт засобів навігації та океанографії суден
забезпечення) 

2240

188 000,00

Відкриті торги квітень    
2015 року

 рб 
"Красноперекопсь
к", ска "Сокаль"

33.15.1 Ремонтування та технічне обслуговування суден і
човнів (ремонт гідрографічно-штурманського озброєння
військового корабля проекту 1400.М)

2260

120 000,00

Відкриті торги червень   
2015 року ака "Скадовськ"

26.51.2 Прилади радіолокаційні та радіонавігаційні
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ПриміткаОчікувана вартість предмета 
закупівлі, грн.Предмет закупівлі

Код КЕКВ 
(для 

бюджетних 
коштів)

Процедура 
закупівлі

Орієнтовний 
початок 

проведення 
процедури 
закупівлі

26.51.2 Прилади радіолокаційні та радіонавігаційні
(закупівля навігаційних радіолокаційних станцій типу ICOM-
1200 для військових кораблів)

2260

243 000,00

Запит цінових 
пропозицій

червень   
2015 року
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ПриміткаОчікувана вартість предмета 
закупівлі, грн.Предмет закупівлі

Код КЕКВ 
(для 

бюджетних 
коштів)

Процедура 
закупівлі

Орієнтовний 
початок 

проведення 
процедури 
закупівлі

33.13.1. Ремонтування та технічне обслуговування електронного й оптичного устатковання
33.13.1.Ремонтування та технічне обслуговування 
електронного й оптичного устатковання (ремонт морських 
засобів зв'язку суден та військових кораблів).

261 000,00

2240 239 000,00

2260 22 000,00 ртщ"Генічеськ"

30.30.6 Послуги щодо капітального ремонтування та переобладнання повітряних літальних апаратів і авіаційних двигунів

30.30.6 Послуги щодо капітального ремонтування та 
переобладнання повітряних літальних апаратів і авіаційних 
двигунів (капітальний ремонт військового вертольота Ка-
29ТБ)

2260 10 451 398,65
Переговорна 
процедура 
закупівлі

червень  
2015 року

30.30.6 Послуги щодо капітального ремонтування та 
переобладнання повітряних літальних апаратів і авіаційних 
двигунів (капітальний ремонт колонки несучих гвинтів Д2Б-
2000-0/Б військового вертольота Ка-27ПР)

2260

3 740 000,00

Переговорна 
процедура 
закупівлі

червень  
2015 року

Запит цінових 
пропозицій

квітень  2015 
року

ср"Балта", 
мб"Корець", 
рвка"Ромни", ска 
"Сокаль"
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ПриміткаОчікувана вартість предмета 
закупівлі, грн.Предмет закупівлі

Код КЕКВ 
(для 

бюджетних 
коштів)

Процедура 
закупівлі

Орієнтовний 
початок 

проведення 
процедури 
закупівлі

33.16.1 Ремонтування та технічне обслуговування повітряних і космічних літальних апаратів

33.16.1 Ремонтування та технічне обслуговування 
повітряних і космічних літальних апаратів (продовження 
строку експлуатації планеру військового вертольота  Ка-
27ПЧ)

2260

800 000,00

Переговорна 
процедура 
закупівлі

червень  
2015 року

33.16.1 Ремонтування та технічне обслуговування 
повітряних і космічних літальних апаратів (продовження 
строку експлуатації планерів військових вертольотів  Ми-
14ПЧ, Ми-14ПР)

2260

1 200 000,00

Переговорна 
процедура 
закупівлі

липень  2015 
року

30.30.5 Частини повітряних і космічних літальних апаратів, інші

30.30.5 Частини повітряних і космічних літальних апаратів, 
інші (закупівля вертолітного редуктора ВР-252 для 
військового вертольота Ка-27ПР)

2260

19 000 000,00

Відкриті торги березень  
2015 року

30.30.5 Частини повітряних і космічних літальних апаратів, 
інші (закупівля лопотів несучого гвинта (виріб 8АТ-2710-
00) для військового вертольота Ми-14ПЧ)

2260

4 400 000,00

Відкриті торги березень  
2015 року
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ПриміткаОчікувана вартість предмета 
закупівлі, грн.Предмет закупівлі

Код КЕКВ 
(для 

бюджетних 
коштів)

Процедура 
закупівлі

Орієнтовний 
початок 

проведення 
процедури 
закупівлі

33.12.2 Ремонтування та технічне обслуговування машин і устатковання спеціальної призначеност

код 33.12.2 Ремонтування та технічне обслуговування
машин і устатковання спеціальної призначеност (послуги з
виконання капітального ремонту агрегатів
електроперетворюючих типу АЕМГ - 60/30, АЕМГ – 50М,
капітального ремонту агрегатів електроперетворюючих
типу АЕМГ - 60/30, АЕМГ - 50)

2260

1 097 000,00

Переговорна 
процедура 
закупівлі

квітень    
2015 року

код 33.12.2 Ремонтування та технічне обслуговування 
машин і устатковання спеціальної призначеност (послуги з 
капітального ремонту гідроустановки типу ПГУ - 200/260)

2260

400 000,00

Переговорна 
процедура 
закупівлі

травень    
2015 року

30.30.5 Частини повітряних і космічних літальних апаратів, 
інші (закупівля комплекту обладнання щодо обробки 
польотної інформації для військових літальних апаратів)

2260

240 000,00

Відкриті торги квітень  2015 
року

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від "26"___03___.2015 р. № _3_

Голова  комітету з конкурсних торгів - перший заступник командира військової частини А0456 ТИМЧУК І.В.

Секретар комітету з конкурсних торгів                                             ДЕМШЕВСЬКИЙ А.І.


