
РІЧНИЙ ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ 
на  2015  рік  

  Міністерство оборони України військова частина А2308, 08058105    
(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 

19.20.2 Паливо рідинне та газ; оливи мастильні 
(бензин А-80, дизельне пальне, оливи мастильні) 2210 240 000.00 

(двісті сорок тисяч грн.)  
відкриті 
торги 

березень - 
квітень  

26.51.11-50.00 Прилади та інструменти для 
аеронавігації та космічної навігації (крім компасів) 
(геодезичний комплекс з RTK режимом, комплект геодезичних 
GPS-приймачів, навігаційні GPS-приймачі) 

2260 
534 000.00 

(п’ятсот тридцять чотири тисячі 
грн.)  

відкриті 
торги 

березень - 
квітень  

26.51.12-15.00 Далекоміри, теодоліти, тахеометри, 
фотограмметричні електронні прилади та інструменти 
(електронний тахеометр) 

2260 230 000.00 
(двісті тридцять тисяч грн.) 

відкриті 
торги 

березень - 
квітень  

28.23.23 Техніка конторська/офісна, інша (різограф, 
плоттер формату А0 ) 2260 230 000.00 

(двісті тридцять тисяч грн.) 
відкриті 
торги 

березень - 
квітень  
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ДОДАТОК ДО РІЧНОГО ПЛАНУ ЗАКУПІВЕЛЬ 
на  2015  рік  

  Міністерство оборони України військова частина А2308, 08058105    
(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 

17.23.1 Вироби канцелярські, паперові 
(17.23.12-30.00, 17.23.13, 17.23.14) 2210 

50 770.00 
(сорок тисяч сімсот 
вісімдесят п’ять грн.)  

 березень - листопад 
Відповідно п.5.ч.1. ст.4. Закону  
України «Про особливості 

 здійснення закупівель в окремих  
сферах господарської діяльності» 

20.30.24 Чорнило друкарське 2210 2 800.00 
(дві тисячі грн.)  березень - листопад 

Відповідно п.5.ч.1. ст.4. Закону 
України «Про особливості 

здійснення закупівель в окремих 
сферах господарської діяльності» 

20.52.10 Клеї 2210 150.00 
(сто п’ятдесят грн.)  березень - листопад 

Відповідно п.5.ч.1. ст.4. Закону 
України «Про особливості 

здійснення закупівель в окремих 
сферах господарської діяльності» 

26.20.18-00.00 Пристрої, що виконують дві 
чи більше з таких функцій: друкування, 
сканування, копіювання, факсимільний 
зв'язок 

2260 20 000.00 
(двадцять тисяч грн.)  березень - листопад 

Відповідно п.5.ч.1. ст.4. Закону 
України «Про особливості 

здійснення закупівель в окремих 
сферах господарської діяльності» 

26.20.21 Пристрої запам'ятовувальні 2210 10 000.00 
(десять тисяч грн.)  березень - листопад 

Відповідно п.5.ч.1. ст.4. Закону 
України «Про особливості 

здійснення закупівель в окремих 
сферах господарської діяльності» 

26.20.40 Частини та приладдя до 
обчислювальних машин 2210 1 500.00 

(тисячу п’ятсот грн.)  березень - листопад 
Відповідно п.5.ч.1. ст.4. Закону 
України «Про особливості 

здійснення закупівель в окремих 
сферах господарської діяльності» 

26.30.11 Апаратура передавальна, до складу 
якої входять приймачі 2260 24 000.00 

(двадцять чотири тисяч грн.)  березень - листопад 
Відповідно п.5.ч.1. ст.4. Закону 
України «Про особливості 

здійснення закупівель в окремих 
сферах господарської діяльності» 

27.20.23 Акумулятори нікель-кадмієві, 
гідридно-нікелеві, літій-іонні, літій-
полімерні, залізо-нікелеві та інші електричні 
акумулятори 

2210 10 000.00 
(десять тисяч грн.)  березень - листопад 

Відповідно п.5.ч.1. ст.4. Закону 
України «Про особливості 

здійснення закупівель в окремих 
сферах господарської діяльності» 

28.23.25 Частини та приладдя до іншої 
конторської/офісної техніки 2210 

38 600.00 
(тридцять вісім тисяч 

шістсот грн.) 
 березень - листопад 

Відповідно п.5.ч.1. ст.4. Закону 
України «Про особливості 

здійснення закупівель в окремих 
сферах господарської діяльності» 



28.99.11 Машини й устатковання палітурні, 
зокрема брошурувальні машини  
(термобіднер ТВ, тигельний прес, 
ниткошийний апарат) (28.99.11-10.00, 
28.99.11-90.00) 

2260 17 000.00 
(сімнадцять тисяч грн.)  березень - листопад 

Відповідно п.5.ч.1. ст.4. Закону 
України «Про особливості 

здійснення закупівель в окремих 
сферах господарської діяльності» 

29.31.2  Устатковання електричне, інше, до 
моторних транспортних засобів і його 
частини (29.31.21, 29.31.22, 29.31.22-70.00, 
29.31.23) 

2210 
14 900.00 

(чотирнадцять тисяч 
дев’ятсот грн.) 

 березень - листопад 
Відповідно п.5.ч.1. ст.4. Закону 
України «Про особливості 

здійснення закупівель в окремих 
сферах господарської діяльності» 

29.32.30  Частини та приладдя до моторних 
транспортних засобів, н. в. і. у. (29.32.30-
20.00, 29.32.30-36.00, 29.32.30-63.00) 

2210 15 100.00 
(п'ятнадцять тисяч сто грн.)  березень - листопад 

Відповідно п.5.ч.1. ст.4. Закону 
України «Про особливості 

здійснення закупівель в окремих 
сферах господарської діяльності» 

33.12.29 Ремонтування та технічне 
обслуговування інших машин і устатковання 
спеціальної призначеності 

2240 15 000.00 
(п'ятнадцять тисяч грн.)  березень - листопад 

Відповідно п.5.ч.1. ст.4. Закону 
України «Про особливості 

здійснення закупівель в окремих 
сферах господарської діяльності» 

33.13.1   Ремонтування та технічне 
обслуговування електронного й оптичного 
устаткування 

2240 15 000.00 
(п'ятнадцять тисяч грн.)  березень - листопад 

Відповідно п.5.ч.1. ст.4. Закону 
України «Про особливості 

здійснення закупівель в окремих 
сферах господарської діяльності» 

61.10.11 Cтаціонарного телефонного зв'язку 
- доступ і користування 2240 1 500.00 

(тисячу п’ятсот грн.)  березень - листопад 
Відповідно п.5.ч.1. ст.4. Закону 
України «Про особливості 

здійснення закупівель в окремих 
сферах господарської діяльності» 
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