
ЗМІНИ ДО ДОДАТКУ ДО РІЧНОГО ПЛАНУ ЗАКУПІВЕЛЬ 
НА 2015 РІК 

 

ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА а0598, код ЄДРПОУ 07732858 
 

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 
Придбання паперу (приладдя канцелярські 
паперові) 17.23.1 

2210 20860.00 Без проведення 
процедури 

Березень 2015 
року 

 

Придбання бланків бухгалтерського обліку 
(товари з паперу чи картону шкільні та 
канцелярські) 17.23.1 

2210 7200.00 Без проведення 
процедури 

Березень 2015 
року 

 

Домкрати та підіймачі, застосовувані для 
піднімання транспортних засобів 28.22.1 

2210 16000.00 Без проведення 
процедури 

Березень 2015 
року 

 

Тканини із хімічних комплексних ниток, 
стрічкових чи подібних ниток (зокрема з 
нейлону, інших поліамідів, поліефіру, 
віскози) 13.23.3 

2210 26000.00 Без проведення 
процедури 

Березень 2015 
року 

 

Дзеркала заднього огляду для транспортних 
засобів 23.12.1 

2210 4000.00 Без проведення 
процедури 

Березень 2015 
року 

 

Фільтри мастильні, паливні та 
всмоктувальні для двигунів 
внутрішнього згоряння 28.29.1 

2210 4000.00 Без проведення 
процедури 

Березень 2015 
року 

 

Елементи трансмісій, інші (крім 
зубчастих коліс і зубчастих передач, 
гвинтів ходових кулькових або 
роликових, коробок передач та інших 
пристроїв перемикання швидкості) 
28.15.2 

2210 10060.00 Без проведення 
процедури 

Березень 2015 
року 

 



Шини пневматичні гумові нові до 
автобусів, вантажних автомобілів 22.11.1 

2210 50000.00 Без проведення 
процедури 

Березень 2015 
року 

 

Свічки запалювання, генератори 
постійного струму 29.31.2 

2210 1600.00 Без проведення 
процедури 

Березень 2015 
року 

 

Фарби та лаки на основі поліестрів, 
дисперговані або розчинені у неводних 
середовищах, зокрема емалі та політери 
20.30.1 

2210 30000.00 Без проведення 
процедури 

Березень 2015 
року 

 

Гальма, гальмівні системи з 
підсилювачами та їхні частини (крім 
колодок і дисків гальмівних) 29.32.3 

2210 7000.00 Без проведення 
процедури 

Березень 2015 
року 

 

Напівфабрикати зі свинцю, цинку і олова 
і їх сплави 24.43.2 

2210 5000.00 Без проведення 
процедури 

Березень 2015 
року 

 

Дріт холодноволочильний 24.43.1 2210 35000,00 Без проведення 
процедури 

Березень 2015 
року 

 

Фанера клеєна, фанеровані панелі й 
подібні вироби з шаруватої деревини, 
плити деревостружковані й подібні плити 
з деревини чи інших здерев’янілих 
матеріалів 16.21.1 

2210 35000.00 Без проведення 
процедури 

Березень 2015 
року 

 

Деревина, розпилена чи розколота 
вздовж, розділена на шари або лущена 
завтовшки не більше 6 мм., шпали дерев’яні 
до залізничних або трамвайних колій не 
просочені 16.10. 1 

2210 95000.00 Без проведення 
процедури 

Березень 2015 
року 

 

Оренда засобів електрозв’язку, телефонні 
витрати (послуги з передавання даних та 
повідомлень) 61.10.1 

2240 2600.00 Без проведення 
процедури 

Березень 2015 
року 

 

Заправка картриджів (послуги з технічного 
обслуговування і ремонту конторських, 
лічильних машин та комп’ютерної техніки) 

2240 3775.00 Без проведення 
процедури 

Березень 2015 
року 

 



95.11.1 
Генератори для двигунів внутрішнього 
згоряння (зокрема генератори постійного 
струму та генератори змінного струму) 
29.31.2 

2260 5000.00 Без проведення 
процедури 

Березень 2015 
року 

 

Тканини із хімічних комплексних ниток, 
стрічкових чи подібних ниток (зокрема з 
нейлону, інших поліамідів, поліефіру, 
віскози) 13.23.3 

2260 52000.00 Без проведення 
процедури 

Березень 2015 
року 

 

Вали трансмісійні (зокрема кулачкові та 
колінчасті) і кривошипи 28.15.2 

2260 10000 00 Без проведення 
процедури 

Березень 2015 
року 

 

Фільтри мастильні, паливні та 
всмоктувальні для двигунів внутрішнього 
згоряння 28.29.1 

2260 1140.00 Без проведення 
процедури 

Березень 2015 
року 

 

Елементи трансмісій, інші (крім зубчастих 
коліс і зубчастих передач, гвинтів ходових 
кулькових або роликових, коробок передач 
та інших пристроїв перемикання швидкості) 
28.15.2 

2260 20060 00 Без проведення 
процедури 

Березень 2015 
року 

 

Частини двигунів внутрішнього згоряння з 
іскровим запалюванням, крім двигунів до 
літаків 28.11.4 

2260 30000.00 Без проведення 
процедури 

Березень 2015 
року 

 

Фарби та лаки на основі поліестрів, 
дисперговані або розчинені у неводних 
середовищах, зокрема емалі та політери 
20.30.1 

2260 20000.00 Без проведення 
процедури 

Березень 2015 
року 

 

 
Затверджено рішенням комітету з конкурсних торгів від 25.03.2015 року № 6. 
 
Голова комітету з конкурсних торгів                                             С.І. Альбощий 
 
Секретар комітету з конкурсних торгів                                              В.А. Петров 


