
ІНФОРМАЦІЙНИЙ БЮЛЕТЕНЬ №27 
 

Департамент державних закупівель та постачання матеріальних 

ресурсів 

Міністерство оборони України. 

 

До уваги виробників! 

  

Комітет з конкурсних торгів МОУ оголосив процедури закупівлі наступних 

предметів:  

 

Взуття різне, крім спортивного, захисного та ортопедичного (взуття різне, 

крім спортивного та захисного) (Черевики з високими берцями, тип Б. лот 1-

12): 

- Кількість: 100 000 пар; Очікувана вартість: 150 000 000 грн.; 

 

Частини та приладдя до обчислювальних машин (26.20.4) картриджі з 

тонером (30125) (катриджі, тонери): 

 

- Катриджі, тонери;  

Кількість: 4 686 шт.; Очікувана вартість: 1 799 250 грн.; 

 

Апаратура електрична для проводового телефонного чи телеграфного 

зв’язку; відеофони (26.30.2) звукове обладнання (32342) (обладнання для 

розгортання гучномовного зв’язку): 

 

- Обладнання для розгортання гучномовного зв’язку.; 

Кількість: 2 нб.; Очікувана вартість: 800 000 грн.; 

 

Елементи баластні до розрядних ламп або трубок; перетворювачі 

статичні; дроселі та котушки індуктивності, інші (27.11.5) Зарядні 

пристрої (31158) (пристрої для заряджання акумуляторів): 

 

- Пристрої для заряджання акумуляторів.;  

Кількість: 62 нб.; Очікувана вартість: 750 000 грн.; 

 

Одяг верхній, інший, чоловічий і хлопчачий (верхній одяг) (Штани 

вітровологозахисні зимові, вид 1. Лот 1-8): 

- Кількість: 80 000 к-тів.; Очікувана вартість: 68 000 000 грн.; 

 

 

 



Вироби пластмасові інші, н.в.і.у. (столові прибори і тарілки одноразового 

використання; тарілки мілкі одноразові пластикові діаметром 200-220 

мм) 

- Тарілки мілкі одноразові пластикові діаметром 200-220 мм; 

- Кількість: 7 743 660 шт.; Очікувана вартість: 3 097 464 грн.; 

 

Вироби пластмасові інші, н.в.і.у. (столові прибори і тарілки одноразового 

використання; тарілки глибокі одноразові пластикові ємністю 500-600 

мл): 

- Тарілки глибокі одноразові пластикові ємністю 500-600 мл; 

- Кількість: 3 563 220 шт.; Очікувана вартість: 1 425 288 грн.; 

 

Капелюхи та наголовні убори (капелюхи та головні убори) (Шапка 

зимова, вид 2. Лот 1-4) 

- Кількість: 80 000 шт.; Очікувана вартість: 8 097 600 грн.; 

 

Маскувальні комплекти оптичні (12х18 м) 

- Кількість: 1 206 нб.; Очікувана вартість: 31 365 935 грн.; 

Машини обчислювальні, частини та приладдя до них (26.20.1). 

Копіювально-розмножувальне обладнання (30121300-6), (обладнання 

копіювально-розмножувальне) (багатофункційний пристрій формату 

А3; Лот 1-2) 

- Кількість: 210 нб.; Очікувана вартість: 2 000 000 грн.; 

 

 

 

Торги оголошені та будуть відбуватись в Системі електронних державних 

закупівель “Prozorro” на наступних майданчиках:  

 

http://zakupki.prom.ua 

http://smarttender.biz 

http://e-tender.biz 

https://public-bid.com.ua/ 

http://www.dzo.com.ua/ 

http://dz.prom.ua/
http://smarttender.biz/
http://e-tender.biz/
https://public-bid.com.ua/
http://www.dzo.com.ua/


https://newtend.com/gos-zakupki/ 

https://privatmarket.ua/ 

 

На цих електронних ресурсах всі охочі можуть ознайомитись з датами 

проведення та умовами участі в торгах, технічними вимогами та загальною 

інформацією щодо закупівель (інформація дублюється на всіх майданчиках). 

 

Запрошуємо постачальників до участі у електронних торгах! 

 

 

Ковальова Анастасія 

Оператор електронних закупівель 

Міністерство оборони України 

nastiakovalova07@gmail.com 

(050) 705 57 08 

 

17.06.2016 р. 
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