
 
Додаток  

до річного плану закупівель на 2015 рік  
з урахуванням змін 

Військова частина А1361, 07811701 
(найменування замовника, код за ЄДРПОУ) 

  
 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 7 
1 Папір газетний, папір ручного 

виготовлення та інший 
некрейдовий папір, або картон для 

графічних цілей, код 17.12.1: 
папір і картон графічний: з 
часткою волокон, одержаних 

механічним способом, не більше 
ніж 10 мас. %, щільністю більше 
ніж 40 г/м2, але не більше від 150 

г/м2, в аркушах,  
код 17.12.14-39.00 

(папір офісний формату А4, 80 
г/м.кв. фасуванням по 500 аркушів 

в пачці) 

2210 119951, 50 
(сто дев’ятнадцять 
тисяч дев’ятсот 

п’ятдесят одна гривня 
50 копійок) 

 

- Січень 2015 року Кошторис 
на 2015 рік  

від 12.02.2015 
 

Довідка № 6 
від 13.03.2015 
про зміни до 
кошторису 
військової 

частини А1361 
на 2015 рік  

24000,00 грн. 
 

Довідка № 9 
від 23.03.2015 
про зміни до 
кошторису 
військової 

частини А1361 
на 2015 рік 

86000,00 грн. 
2 Пестициди та інші агрохімічні 

продукти, код 20.20.1: 
2220 3000,00 

(три тисячі гривень 00 
- Травень 2015 року Кошторис 

на 2015 рік  



засоби дезінфекційні на основі 
четвертинних солей амонію, 
розфасовані для роздрібної 
торгівлі чи подані як готові 
препарати або вироби,  
код 20.20.14-30.00 

(дезінфекційні засоби для 
дезінфекції лабораторного посуду, 

приміщень) 

копійок) від 12.02.2015 

3 Продукти хімічні різноманітні, 
код 20.59.5: 

реагенти діагностичні або 
лабораторні багатоскладові, 
зокрема папір, просочений чи 
покритий діагностичними чи 

лабораторними реагентами, код 
20.59.52-10.00 

(реактиви для дослідження 
продовольства на якість, хімічні 

реактиви для проведення 
випробувань пально-мастильних 

матеріалів) 

2210 8000,00 
(вісім тисяч гривень 00 

копійок) 
 

- Травень 2015 року Кошторис 
на 2015 рік  

від 12.02.2015 

4 Труби, трубки та шланги з 
вулканізованої гуми (крім 

виготовлених з твердої гуми),  
код 22.19.3: 

труби гумові неармовані,  
код 22.19.30-30.00 

(рукава гумові РБС (РБГ)-38, РБС-
75, РБС-100) 

2210 100000,00 
(сто тисяч гривень 00 

копійок) 

- Травень 2015 року Кошторис 
на 2015 рік  

від 12.02.2015 

5 Скло технічне та інше скло,  
код 23.19.2: 

посуд лабораторний, гігієнічний 
або фармацевтичний скляний, 

2210 4000,00 
(чотири тисячі гривень 

00 копійок) 

- Травень 2015 року Кошторис 
на 2015 рік  

від 12.02.2015 



поградуйований або не 
поградуйований,  
код 23.19.23-30.00 

(лабораторний посуд) 
6 Прилади для контролювання 

інших фізичних характеристик, 
код 26.51.5: 

інструменти й апаратура для 
фізичного чи хімічного аналізу, 

інші, н. в. і. у.,  
код 26.51.53-90.00 
(прилади ПОС-77) 

2210 22500,00 
(двадцять дві тисячі 
п’ятсот гривень 00 

копійок) 

- Травень 2015 року Кошторис 
на 2015 рік  

від 12.02.2015 

7 Інструменти та прилади 
вимірювальні, контрольні та 

випробовувальні, інші,  
код 26.51.6: 

лічильники подання чи 
вироблення рідин (зокрема 
калібрувальні), крім помп,  

код 26.51.63-50.00 
(лічильники рідинні для паливо-

мастильних матеріалів) 

3110 100000,00 
(сто тисяч гривень  

00 копійок) 

- Травень 2015 року Кошторис 
на 2015 рік  

від 12.02.2015 

8 Помпи для рідин; підіймачі рідин, 
код 28.13.1: 

помпи для палива, мастильних 
матеріалів, охолоджувальних 
рідин і бетону, код 28.13.11 
(засоби перекачки паливо-
мастильних матеріалів) 

2210 100000,00 
(сто тисяч гривень 00 

копійок) 

- Травень 2015 року Кошторис 
на 2015 рік  

від 12.02.2015 

9 Газогенератори, дистиляційні та 
фільтрувальні апарати,  

код 28.29.1: 
устаткування й апарати для 
фільтрування чи очищування 

2210 100000,00 
(сто тисяч гривень 00 

копійок) 

- Травень 2015 року Кошторис 
на 2015 рік  

від 12.02.2015 



рідин, код 28.29.12 
(фільтри та фільтр елементи 

очистки палива) 
10 Устаткування електричне, інше, 

до моторних транспортних засобів 
і його частини, код 29.31.2: 

стартери та стартер-генератори 
подвійної дії,  

код 29.31.22-30.00  
(стартер КамАЗ, вказівник 

спідометра електричного типу 
12.3802) 

2210 10000,00 
(десять тисяч гривень 

00 копійок) 

- Квітень 2015 року Кошторис 
на 2015 рік  

від 12.02.2015 

11 Частини та приладдя до моторних 
транспортних засобів, н. в. і. у., 

код 29.32.3: 
гальма, гальмівні системи з 

підсилювачами та їхні частини 
(крім колодок і дисків 

гальмівних),  
код 29.32.30-20.00; 

коробки передач і їхні частини, 
код 29.32.30-33.00; 

зчеплення та їхні частини, 
код 29.32.30-65.00 

(корзина зчеплення КамАЗ, 
компресор пневматичний КамАЗ, 
регулятор тиску КамАЗ, кран 
тормозний двохсекційний з 

ричагом) 

2210 10000,00 
(десять тисяч гривень 

00 копійок) 

- Квітень 2015 року Кошторис 
на 2015 рік  

від 12.02.2015 

12 Ремонтування та технічне 
обслуговування машин загальної 

призначеності,  
код 33.12.1: 

ремонтування та технічне 

2240 30000,00 
(три тисячі гривень 00 

копійок) 

- Березень 2015 року Кошторис 
на 2015 рік  

від 12.02.2015 



обслуговування непобутового 
холодильного та вентиляційного 
устаткування, код 33.12.18-00.00 

(технічне обслуговування та 
поточний ремонт компресорних 

установок МКТ – 110 
стаціонарного холодильника 

ємністю 250 тон) 
13 Ремонтування та технічне 

обслуговування електронного й 
оптичного устаткування,  

код 33.13.1: 
ремонтування та технічне 

обслуговування інструментів і 
приладів для вимірювання, 

випробовування й навігації та для 
інших цілей (крім устаткування 
для керування виробничими 

процесами),  
код 33.13.11-10.00; 

ремонтування та технічне 
обслуговування радіологічного, 

електромедичного й 
електротерапевтичного 

устаткування,  
код 33.13.12-00.00 

(поточний ремонт та повірка 
лабораторного обладнання, 
повірка радіометру БЕТА) 

2240 43100,00 
(сорок три тисячі сто 
гривень 00 копійок) 

- Травень 2015 року Кошторис 
на 2015 рік  

від 12.02.2015 

14 Вода природна, код 36.00.1: 
вода питна, код 36.00.11-00.00 

(вода питна бутильована в 
полімерній тарі фасуванням 5-6 

літрів) 

2210 20000,00 
(дві тисячі гривень 00 

копійок) 

- Травень 2015 року Кошторис 
на 2015 рік  

від 12.02.2015 



15 Послуги щодо передавання даних 
і повідомлень, код 61.10.1: 
послуги стаціонарного 

телефонного зв’язку – можливості 
викликання, 

код 61.10.12-00.00 
(надання послуг електрозв’язку ) 

2240 7700,00 
(сім тисяч сімсот 

гривень 00 копійок) 

- Лютий 2015 року Кошторис 
на 2015 рік  

від 12.02.2015 

16 Погашення кредиторської 
заборгованості за 2014 рік за 

послуг щодо технічної допомоги у 
сфері інформаційних технологій,  

код 62.02.3  
(послуги з технічної підтримки та 
послуги щодо консультування 

щодо програмного забезпечення – 
комп’ютерна програма «Система 
автоматизації зведення та аналізу 
періодичної фінансової звітності 

бюджетних установ Парус-
Консалідація, версія 7 (7.40 u 1) u 

– Консолідація абонент, 1 
користувач») 

2240 1755,00 
(одна тисяча сімсот 
п’ятдесят п’ять 

гривень 00 копійок) 

- Березень 2015 року Кошторис 
на 2015 рік  

від 12.02.2015 

17 Послуги щодо страхування 
водного, повітряного та інших 
видів транспорту, код 65.12.3: 
послуги щодо страхування 

залізничного рухомого складу, 
код 65.12.31-00.00 

(обов’язкове страхування 
відповідальності суб’єктів 

перевезення небезпечних вантажів 
на випадок настання негативних 
наслідків під час перевезення 

небезпечних вантажів 

2240 10000,00 
(десять тисяч гривень 

00 копійок) 

- Січень 2015 року Кошторис 
на 2015 рік  

від 12.02.2015 



залізничним транспортом) 
18 Послуги професійні, технічні та 

комерційні, інші, н. в. і. у, 
 код 74.90.2:  

послуги професійні, технічні та 
комерційні, інші, н. в. і. у, 

 код 74.90.20-00.00 
(пошиття кітелів, спідниць, брюк з 

кантом, курток) 

2210 92376,00 
(дев’яносто дві тисячі 
триста сімдесят шість 
гривень 00 копійок) 

- Травень 2015 року Кошторис 
на 2015 рік  

від 12.02.2015 

19 Фотокопіювання, оформлювання 
документів та інші спеціалізовані 
допоміжні конторські/офісні 

послуги, код 82.19.1: 
послуги копіювально-

розмножувальні,  
код 82.19.11-00.00 

(виготовлення бланків, 
журнальної продукції з паперу 

форматів А3 та А4) 

2210 11000,00 
(одинадцять тисяч 
гривень 00 копійок) 

 

- Травень 2015 року Кошторис 
на 2015 рік  

від 12.02.2015 

20 Капітальний ремонт 
резервуарного парку (капітальний 
ремонт резервуарів РВС-5000 в 
кількості 3 штук, Р-60 в кількості 

16 штук, Р-25 в кількості 4 
штуки),  

пункт 23 частини 1 статті 1  
ЗУ «Про здійснення державних 

закупівель» 

3132 407000,00 
(чотириста сім тисяч 
гривень 00 копійок) 

- Травень 2015 року Кошторис 
на 2015 рік  

від 12.02.2015 

21 Вироби з недорогоцінних металів, 
інші, код 25.99.2: 

 Скоби у блоках для 
канцелярських потреб, оббивання 
та пакування, з недорогоцінних 
металів, код 25.99.23-50.00 

2210 489,62 
(чотириста вісімдесят 
дев‘ять гривень 62 

копійки) 

- Березень 2015 року Довідка № 6 
від 13.03.2015 
про зміни до 
кошторису 
військової 

частини А1361 



(скоби для степлера 24/6);  
вироби канцелярські, інші, 
зокрема затискачі, скріпки та 

кутики на папір, з недорогоцінних 
металі, код 25.99.23-70.00  

(скріпки канцелярські, линійка 
100см мет.) 

на 2015 рік  
24 000, 00 грн. 

22 Вироби канцелярські, паперові, 
код 17.23.1: 

Зошити паперові чи картонні, код 
17.23.13-30.00 

(зошити 48 арк.) 
Швидкозшивачі, папки та папки 
на "справи", паперові чи картонні 
(крім книжкових обкладинок) код 

17.23.13-50.00 
(скоросшивач карт. А4, папка 

карт. на зав’язках) 

2210 280,70 
(двісті вісімдесят 
гривень 70 копійок) 

- Березень 2015 року Довідка № 6 
від 13.03.2015 
про зміни до 
кошторису 
військової 

частини А1361 
на 2015 рік  

24 000, 00 грн. 
 

Довідка № 9 
від 23.03.2015 
про зміни до 
кошторису 
військової 

частини А1361 
на 2015 рік 

86000,00 грн. 



23 Вироби пластмасові інші, н. в. і. 
у., код 22.29.2: 

Приладдя канцелярське або 
шкільне пластмасове, код 

22.29.25-00.00 
(закладка-індентифікатор. 

прямоугольник 5*20л. 5цв неон, 
лінійка 50см., стержні 0,7мм, ніж 
канцелярський, степлер 24/ 6, 

скотч канцелярский 12*20, файли 
100 шт., скотч канцелярский 

24*20, скотч оранж. 48*50, скотч 
жовт. 48*50, скотч синій 48*50, 
корректор, скотч зеленый 48*50), 

гумка, клей ПВА 200мл 
штемпельна фарба) 

22100 1096,47 
(тисяча дев‘яносто 
шість гривень 47 

копійок) 

- Березень 2015 року Довідка № 6 
від 13.03.2015 
про зміни до 
кошторису 
військової 

частини А1361 
на 2015 рік  

24 000, 00 грн. 

24 Убори наголовні захисні; ручки 
для писання та олівці, дошки, 
штемпелі для датування, 

опечатування та нумерування; 
стрічки до друкарських машинок, 

штемпельні подушечки, код 
32.99.1: 

 Ручки та маркери з наконечником 
з повсті чи іншого поруватого 
матеріалу, код 32.99.12-30.00  

(маркер тонкий зел. 2846, маркер 
тонкий черв. 2846, маркер тонкий 
син. 2846, маркер тонкий чорн. 
2846, маркер флюоресцентный 
4,6мм Skiper. жовтий БКЗ-ОІ.); 
Авторучки, стилографи та інші 

ручки, код 32.99.13-50.00 
(авторучка, ручка гелева син., 

2210 701, 71 
(сімсот одна гривня 71 

копійок) 

- Березень 2015 року Довідка № 6 
від 13.03.2015 
про зміни до 
кошторису 
військової 

частини А1361 
на 2015 рік  

24 000, 00 грн. 
 
 



ручка гелева чорн., ручка гелева 
черв., ручка гелева зел.); 

Олівці прості та кольорові, з 
грифелями у твердій оболонці 

(крім олівців для медичних, 
косметичних або  гігієнічних 
цілей), код 32.99.15-10.00  

(олівці кольорові 12 цв маcrо, 
олівець механ.0.7 мм) 

 
Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 26.03.2015 № 8. 
 
Голова комітету з конкурсних торгів     ____________________ В.М.ЖИХАРЄВ 
                                                                                (підпис)            (ініціали та прізвище)    
 


