
Додаток до річного плану закупівель на 2015 рік,  
що здійснюються без проведення процедур закупівель  

Військова частини А1119, 07666794 
 

 

Предмет закупівлі 

Код КЕКВ 
(для 
бюджетних 
коштів) 

Очікувана вартість 
предмета закупівлі Процедура 

закупівлі 

Орієнтовний  
початок 

проведення 
процедури 
закупівлі 

Примітка 

1 2 3 4 5 6 
Живучість,  
закупівля пожежного майна: 
28.29.2 – Вогнегасники. 
32.99.1 – Убори наголовні захисні; ручки 
для писання та олівці, дошки, штемпелі 
для датування, опечатування та 
нумерування; стрічки до друкарських 
машинок, штемпельні подушечки 
(брезентові рукавиці). 
25.99.2 – Вироби з недорогоцінних 
металів, інші (іскрогасники) 

2101210/2 
2210 50 000,00 Не 

застосовується   

Живучість,  
закупівля світильників: 
27.40.1 – лампи розжарювання та газорозрядні 
електричні; лампи дугові 
 

2101210/2 
2210 10 000,00 Не 

застосовується   

Живучість, 
витрати, пов`язані з експлуатацією, 
ремонтом, придбання запасних частин і 
комплектуючих елементів ТЗО та АПС: 
26.30.6 – Частини приладів охоронної та 
пожежної сигналізації й подібної 
апаратури 
 

2101210/2 
2210 50 000,00 Не 

застосовується   

Живучість, 
Поточний ремонт, обладнання сховищ, 
навісів, місць відкритого зберігання 
(виготовлення каркасів укриття): 

2101210/2  
2240 97 000,00 Не 

застосовується   



Предмет закупівлі 

Код КЕКВ 
(для 
бюджетних 
коштів) 

Очікувана вартість 
предмета закупівлі Процедура 

закупівлі 

Орієнтовний  
початок 

проведення 
процедури 
закупівлі 

Примітка 

16.23.1 – Вироби столярні та теслярські 
(крім складаних будівель), з деревини 
 
Живучість,  
Технічне обслуговування (Перезарядка) 
вогнегасників 
20.59.5– Препарати та заряди для 
вогнегасників, гранати заряджені 
вогнегасні 
28.29.8 – частини  механічних пристроїв 
для розкидування, розпилювання чи 
розбризкування рідин і порошків; 
частини вогнегасників, пульверизаторів, 
пароструминних і піскоструминних 
апаратів 

2101210/2 
2240 75 000,00 Не 

застосовується   

Живучість 
Будівництво та ремонт блискавко 
захисних пристроїв. 
25.11.99 - Роботи субпідрядні як частина 
виробництва металевих конструкцій і 
їхніх частин 

2101210/2 
2260 250 000,00 Не 

застосовується   

Живучість 
Проектування капітального будівництва 
охоронного периметру, з оснащенням 
ТЗО  
74.10.1 – Послуги щодо проектування 
інтер'єрів, промислової продукції та інші 
спеціалізовані послуги щодо 
проектування  
Капітальне будівництво охоронного 
периметру, з оснащенням ТЗО: 
43.29.1 – Роботи будівельно-монтажні, 
інші  

2101210/2 
2260 1 090 000,00 Не 

застосовується   

Придбання запасних частин для 
автомобільної техніки:  

2101020/7 
2210 85 000,00 Не 

застосовується   



Предмет закупівлі 

Код КЕКВ 
(для 
бюджетних 
коштів) 

Очікувана вартість 
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Примітка 

29.32.3 - Частини та приладдя до 
моторних транспортних засобів, н. в. і. 
у. 
Матеріали для виробничої, операційної 
та складської діяльності  
20.30.1 – фарби та лаки на основі 
полімерів 
20.30.2 – фарби та лаки, інші, та 
пов'язана з ними продукція; барвники 
художні та друкарські чорнила 
25.93.14 – цвяхи, оббивні цвяхи, 
креслярські кнопки, скоби та подібні 
вироби 
 

2101020/7 
2210 5 000,00 Не 

застосовується Не застосовується  

Придбання канцелярських товарів:  
17.23.1 – вироби канцелярські, паперові 
25.99.2 – вироби з недорогоцінних 
металів, інші 
28.29.3 – устаткування для зважування 
та вимірювання промислове, побутове та 
іншої призначеності 
32.99.1 – убори наголовні захисні; ручки 
для писання та олівці, дошки, штемпелі 
для датування, опечатування та 
нумерування; стрічки до друкарських 
машинок, штемпельні 

2101020/1/9 
2210 10 590,00 Не 

застосовується Не застосовується  
 

Заправлення катріджів копіювальної 
техніки. 
95.11.1 – Ремонтування комп'ютерів і 
периферійного устаткування 
33.13.3 - Ремонтування та технічне 
обслуговування електронного й 
оптичного устаткування 

2101020/7  
2240 1 000,00    



Предмет закупівлі 

Код КЕКВ 
(для 
бюджетних 
коштів) 

Очікувана вартість 
предмета закупівлі Процедура 

закупівлі 

Орієнтовний  
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проведення 
процедури 
закупівлі 

Примітка 

Погашення заборгованості з оплати 
видатків на заправлення катріджів 
копіювальної техніки. 
95.11.1 – Ремонтування комп'ютерів і 
периферійного устаткування 
33.13.3 - Ремонтування та технічне 
обслуговування електронного й 
оптичного устаткування 

2101020/7  
2240 200,00   

Погашення 
заборгованості за 

2014р. 

Погашення заборгованості за ремонт 
принтерів в 2013 році 
95.11.1 – Ремонтування комп'ютерів і 
периферійного устаткування 
33.13.3 - Ремонтування та технічне 
обслуговування електронного й 
оптичного устаткування 

2101020/4  
2240 412,00   

Погашення 
заборгованості за 

2013р. 

Погашення заборгованості за заправку 
катриджа в 2014 році 
95.11.1 – Ремонтування комп'ютерів і 
периферійного устаткування 
33.13.3 - Ремонтування та технічне 
обслуговування електронного й 
оптичного устаткування 

2101020/4  
2240 

479,00 
   

Погашення 
заборгованості за 

2014р. 

Навчання та переатестація працівників. 
85.59.1 – Послуги освітянські, інші, н. в. 
і. у. 

2101020/7  
2240 4 000,00    

Погашення заборгованості за надані 
банківські послуги в 2014 році 
64.19.3 – Послуги щодо грошового 
посередництва, інші, н. в. і. у. 

2101020/1/9 
2240 218,10   

Погашення 
заборгованості за 

2014р. 

Погашення заборгованості за надані 
послуги з програмного забезпечення 
«Парус» в 2014 році 
58.29.1 – Програмн забезпечення 
системне на фізичних носіях 

2101020/1/9 
2240 1 755,00   

Погашення 
заборгованості за 

2014р. 



Предмет закупівлі 

Код КЕКВ 
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Оплата за надані послуги з програмного 
забезпечення «Парус» в 2015 році 
58.29.1 – Програмн забезпечення 
системне на фізичних носіях 

2101020/1/9 
2240 2 300,00    

Оплата банківських послуг 
64.19.3 – Послуги щодо грошового 
посередництва, інші, н. в. і. у. 

2101020/1/9 
2240 

192,00 
    

Оплата послуг зв’язку 
61.10.1 – послуги щодо передавання 
даних і повідомлень 

2101020/4  
2240 709,00    

 
 Затверджено протоколом комітету конкурсних торгів  № 1 від 23.02.2015р. 
 
 ТВО голови комітету з конкурсних торгів            В.В. КУЗЬМИЧ      


