
ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства  
економічного розвитку  
і торгівлі України  
15.09.2014  № 1106 

 
Додаток до річного плану закупівель,  

що здійснюються без проведення процедур закупівель  
на 2015 рік  

_Військова частина А3476 , код за ЄДРПОУ 07967633____  
(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 
17.12.1 Папір газетний, папір ручного 
виготовлення та інший не крейдований 
папір, або папір для графічних цілей  

2210 27280,00 грн.  (двадцять сім тисяч двісті вісімдесят 
грн.. 00 коп.), у т.ч. ПДВ 4546,67 грн. (чотири тисячі 
п’ятсот сорок шість грн.. 67 коп.). 

 Січень - грудень ГФЕУ ГШ ЗСУ  
загальний фонд 12280,00 грн. , 
 спеціальний фонд – 15000,00 грн. 

28.25.1 Устатковання та пристрої для 
фільтрування чи очищування рідин або 
газів, н. в. і. у. 

2210 10000,00 грн. (десять тисяч грн.. 00 коп.), у т.ч. ПДВ  
1666,67 грн. (одна тисяча шістсот шістдесят шість 
грн.. 67 коп.). 

 Січень - грудень Тил ЗСУ ЦУЗ ПММ  
загальний фонд 10000,00 грн. 

22.19.3 Труби, трубки та шланги з 
вулканізованої ґуми (крім виготовлених    
з твердої ґуми) 

2210 105427,72 грн.  (сто п’ять тисяч чотириста двадцять 
сім грн..72 коп.), у т.ч. ПДВ  
17571,29 грн. (сімнадцять тисяч п’ятсот сімдесят одна 
грн.. 29 коп.). 

 Січень - грудень Тил ЗСУ ЦУЗ ПММ 
 загальний фонд 100000,00 грн. 
Озброєння ЗСУ 
Загальний фонд -5427,72 грн. 

26.51.5 Прилади для контролювання 
інших фізичних характеристик 

2210 13400,00 грн.  (тринадцять тисяч чотириста грн.. 00 
коп.), у .ч. ПДВ 2233,33 грн. (дві тисячі двісті 
тридцять три грн.. 33 коп.). 

 Січень - грудень Тил ЗСУ ЦУЗ ПММ  
загальний фонд 13400,00 грн. 

20.30.1  Фарби та лаки на основі 
полімерів 

2210 50000,00 (п’ятдесят тисяч грн.. 00 коп.), у т.ч. ПДВ 
8333,33 грн. (вісім тисяч триста тридцять три грн.. 33 
коп.). 

 Січень - грудень Тил ЗСУ ЦУЗ ПММ 
спеціальний фонд -50000,00 грн. 

32.91.1 Щітки та пензлі, інші, н. в. і. у. 2210 2180,00 грн. (дві тисячі сто вісімдесят грн.. 00 коп.), у 
т.ч. ПДВ 363,33 грн. (триста шістдесят три грн.. 33 
коп.). 

 Січень - грудень Тил ЗСУ ЦУЗ ПММ 
спеціальний фонд -2000,00 грн. 
Озброєння ЗСУ 
Загальний фонд – 180,00грн. 

23.51.1 Цемент 2210 20000,00 . (двадцять тисяч грн.. 00 коп.), у т.ч. ПДВ 
3333,33 грн. (три тисячі триста тридцять три грн.. 33 
коп.0. 

 Січень - грудень Тил ЗСУ ЦУЗ ПММ 
спеціальний фонд -20000,00 грн. 

23.52.1 Вапно негашене, гашене та 
гідравлічне 

2210 10000,00 (десять тисяч грн.. 00 коп.), у т.ч. ПДВ 
1666,67 грн. (одна тисяча шістсот шістдесят шість 
грн.. 67 коп.). 

 Січень - грудень Тил ЗСУ ЦУЗ ПММ 
спеціальний фонд -10000,00 грн. 



25.11.2 Вироби конструкційні металеві та 
їхні частини 

2210 60000,00 (сімдесят тисяч грн..00 коп.), у т.ч. ПДВ 
11666,67 грн. (одинадцять тисяч шістсот шістдесят 
шість грн.. 67 коп.). 

 Січень - грудень Тил ЗСУ ЦУЗ ПММ 
спеціальний фонд -60000,00 грн. 

26.51.7 Термостати, маностати та інші 
прилади й апаратура для автоматичного 
регулювання чи контролювання 

2210 380,10 грн.  (триста вісімдесят грн.. 10 коп.), у т.ч. 
ПДВ 63,35 грн. (шістдесят три грн.. 35 коп.). 

 Лютий Озброєння ЗСУ 
загальний фонд 380,10 грн. 

27.40.1 Лампи розжарювання та 
газорозрядні електричні; лампи дугові 

2210 570,00 грн.  (п’ятсот сімдесят грн.. 00 коп.), у .ч. ПДВ 
95,00 грн. (дев’яносто п’ять грн.. 00 коп.). 

 Лютий Озброєння ЗСУ 
загальний фонд 570,00 грн. 

28.11.4 Частини двигунів 2210 6192,00 грн. (шість тисяч сто дев’яносто дві грн.. 00 
коп.), у т.ч. ПДВ 1032,00 грн. (одна тисяча тридцять 
дві грн.. 00 коп.). 

 Лютий Озброєння ЗСУ 
загальний фонд 6192,00 грн. 

28.12.1  Устатковання силове гідравлічне 
та пневматичне, крім його частин 

2210 1891,92 грн. (одна тисяча вісімсот дев’яносто одна 
грн.. 92 коп.), у т.ч. ПДВ 315,32 грн. (триста 
п'ятнадцять грн.. 32 коп.). 

 Лютий Озброєння ЗСУ 
загальний фонд 1891,92 грн. 

28.13.1 Помпи для рідин; підіймачі рідин 2210 1518,00 грн. ( одна тисяча п’ятсот вісімнадцять грн.. 
00 коп.), у т.ч. ПДВ 253,00 грн. (двісті п’ятдесят три 
грн.. 00 коп.). 

 Лютий Озброєння ЗСУ 
загальний фонд 1518,00 грн. 

28.13.2  Компресори, інші 2210 191,88 грн. (сто дев’яносто одна грн.. 88 коп.), у .ч. 
ПДВ 31,98 грн. (тридцять одна грн.. 98 коп.). 

 Лютий Озброєння ЗСУ 
загальний фонд 191,88 грн. 

28.29.1 Фільтри мастильні, паливні та 
всмоктувальні повітряні до двигунів 
внутрішнього згоряння 

2210 2774,46 грн. (дві тисячі сімсот сімдесят чотири грн.. 
46 коп.), у .ч. ПДВ 462,41 грн. (чотириста шістдесят 
дві грн.. 41 коп.). 

 Лютий Озброєння ЗСУ 
загальний фонд 2774,46 грн. 

28.29.2 Прокладки з листового металу; 
ущільнювачі механічні 

2210 514,38 грн.  (п’ятсот чотирнадцять грн.. 38 коп.), у .ч. 
ПДВ 85,73 грн. (вісімдесят п’ять грн.. 73 коп.). 

 Лютий Озброєння ЗСУ 
загальний фонд 514,38 грн. 

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

2210 30359,54 (тридцять тисяч триста п’ятдесят дев’ять  
грн.. 54 коп.), у т.ч. ПДВ 5059,92 грн. (п’ять тисяч 
п’ятдесят дев’ять грн.. 92 коп.). 

 Лютий - Грудень Озброєння ЗСУ 
загальний фонд 359,54 грн. 
спеціальний фонд – 30000,00 грн. 

33.11.12 Ремонтування та технічне 
обслуговування  металевих цистерн, 
резервуарів і вмістищ  

2240 119990,00 грн. (сто дев’ятнадцять тисяч дев’ятсот 
дев’яносто грн.. 00 коп.), у т.ч. ПДВ 19998,33 грн. 
(дев’ятнадцять тисяч дев’ятсот дев’яносто вісім грн.. 
33 коп.). 

 Січень - грудень Тил ЗСУ ЦУЗ ПММ 
загальний фонд 119990,00 грн. 

71.20.1 Послуги щодо технічного 
випробовування й аналізування інші 
Послуги щодо калібрування засобів 
вимірювання 

2240 19610,00 грн.  (дев’ятнадцять тисяч шістсот десять 
грн.. 00 коп.), у т.ч. ПДВ 3268,33 грн. (три тисячі 
двісті шістдесят вісім грн.. 33 коп.). 

 Січень - грудень Тил ЗСУ ЦУЗ ПММ 
загальний фонд 19610,00 грн. 

43.29.1 Роботи монтажні, інші, н. в. і. у. 2240 79000,00 грн. (сімдесят дев’ять тисяч грн.. 00 коп.), у 
т.ч. ПДВ 13166,67 грн. (тринадцять тисяч сто 
шістдесят шість грн.. 67 коп.). 

 Січень - грудень Тил ЗСУ ЦУЗ ПММ 
спеціальний фонд – 79000,00 грн. 

62.09.2 Послуги у сфері інформаційних 
технологій і стосовно комп'ютерної 
техніки, інші, н. в. і. у.  Д ( система 
технічного захисту інформації)  

2240 20000,00 грн. (двадцять тисяч грн.. 00 коп.), у т.ч. 
ПДВ 3333,33 грн. (три тисячі триста тридцять три 
грн.. 33 коп.). 

 Січень - грудень Тил ЗСУ ЦУЗ ПММ   
спеціальний фонд – 20000,00 грн. 

96.01.11 Послуги щодо прання та 
хімічного чищення текстильних і 
хутряних виробів 

2240 25000,00 грн. (двадцять п’ять тисяч грн.. 00 коп.), у 
т.ч. ПДВ 4166,67 грн. (чотири тисячі сто шістдесят 
шість грн.. 67 коп.). 

 Січень - грудень Тил ЗСУ ЦУРЗ 
 загальний фонд 25000,00 грн. 

61.10.1 Послуги по передачі даних та 
повідомлень  (послуги телефонного 

2240 7000,00 грн.  (сім тисяч грн.. 00 коп.), у т.ч. ПДВ 
1166,67 грн. (одна тисяча сто шістдесят шість грн.. 67 

 Січень - грудень ГУЗ та ІС ГШ ЗСУ 
 загальний фонд 7000,00 грн. 



зв’язку )  коп.). 
62.01.1 Послуги щодо обробляння даних, 
розміщування інформації на веб-вузлах, 
щодо програмного застосування та інші 
послуги щодо забезпечення 
інформаційно-технологічною 
інфраструктурою   ( послуги з 
обслуговування програмного 
забезпечення)  

2240 2400,00 грн. (дві тисячі чотириста грн.. 00 коп.), у т.ч. 
ПДВ 400,00 грн. (чотириста грн.. 00 коп.). 

 Січень - грудень ГФЕУ ГШ ЗСУ 
 загальний фонд 2400,00 грн. 

64.19.3 Послуги по грошовому 
посередництву  
( послуги банку за видачу готівки) 

2240 846,00 грн.  (вісімсот сорок шість грн.. 00 коп.), у т.ч. 
ПДВ 141,00 грн. (сто сорок одна грн.. 00 коп.) 

 Січень - грудень ГФЕУ ГШ ЗСУ 
 загальний фонд 846,00 грн. 

84.24.1 послуги у сфері громадського 
порядку та громадської безпеки 
(закупівля послуг охорони)  

2240 70435,17 грн. (сімдесят тисяч чотириста тридцять 
п’ять грн.. 17 коп.), у т.ч. ПДВ 11739,20 грн. 
(одинадцять тисяч сімсот тридцять дев’ять грн.. 20 
коп.). 

 Січень ЦУППДВ(С) ЗСУ  
загальний фонд 70435,17 грн. 

33.14.1 технічне обслуговування засобів 
автоматизованої охоронної сигналізації  

2240 30000,00 грн.  (тридцять тисяч грн.. 00 коп.), у т.ч. 
ПДВ 5000,00 грн. (п’ять тисяч грн..00 коп.). 

 Січень - грудень ЦУППДВ(С) ЗСУ  
загальний фонд 30000,00 грн. 

85.53.1 Послуги установ, які навчають 
водінню  

2282 23500,00 грн.  (двадцять три тисячі п’ятсот грн.. 00 
коп.) , у .ч. ПДВ 3916,67 грн. (три тисячі дев’ятсот 
шістнадцять грн. 67 коп.). 

 Січень - грудень Тил ЗСУ ЦУЗ ПММ  
спеціальний фонд 23500,00 грн. 

26.51.6 Інструменти та прилади 
вимірювальні, контрольні та 
випробовувальні, інші 

3110 100000,00 грн.  (сто тисяч грн..00 коп.), у т.ч. ПДВ 
16666,67 грн. (шістнадцять тисяч шістсот шістдесят 
шість грн.. 67 коп.) 

 Січень - грудень Тил ЗСУ ЦУЗ ПММ  
загальний фонд 100000,00 грн. 

41.00.4 Будування нежитлових будівель 
(нове будівництво, реконструкція, 
капітальний і поточні ремонти) 

3130 1199000,00 грн. ( один мільйон сто дев’яносто дев’ять 
тисяч грн.. 00 коп.), у т.ч. ПДВ 199833,33 грн. (сто 
дев’яносто дев’ять тисяч вісімсот тридцять три грн.. 
33 коп.).  

 Січень - грудень Тил ЗСУ ЦУЗ ПММ  
загальний фонд 1199000,00 грн. 

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від _23.02.2015р._ № _5__ . 

 

ТВО голови комітету з конкурсних торгів 

 
 

________________  
(підпис)

 
 

_О.А.Тарнавський__  
(ініціали та прізвище) 

 М. П.  

Секретар комітету з конкурсних торгів ________________  
(підпис) __І.Ю.Міщенко__  

 


