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РІЧНИЙ ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ, ЩО ЗДІЙСНЮЮТЬСЯ БЕЗ ПРОВЕДЕННЯ ПРОЦЕДУР ЗАКУПІВЕЛЬ 
на 2015 рік 

Військової частини А2192, 24981089 
(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 
Вироби з бетону, гіпсу або цементу, інші 
(ДК 016-10-23.69.1). 
 Закупівля шиферу  

2210  
загальний  
фонд 

109000,00 
Сто дев’ять тисяч 

гривень 00 коп. з ПДВ. 

  Березень  
2015 року 

частина 5 статті 4 Закону 
України «Про особливості 

здійснення закупівель в окремих 
сферах господарської діяльності» 

Устаткування для миття, наповнювання, 
пакування та обгортання пляшок або 
іншої тари; вогнегасники, 
пульверизатори, машини паростуминні 
та піскоструминні; прокладки (ДК 016-
10-28.29.2). 
Технічне обслуговування порошкових 
вогнегасників ВП-5, ВП-6, ВП-9, ВВК-3,5, 
ВВК-1,4  

2240  
загальний  
фонд 

50000,00 
П’ятдесят тисяч гривень 

00 коп. з ПДВ 

 Березень  
2015 року 

частина 5 статті 4 Закону 
України «Про особливості 

здійснення закупівель в окремих 
сферах господарської діяльності» 

Закупівля автомобільних радіостанцій  
зв’язку. 

2260  
загальний  
фонд 

20000,00 
Двадцять тисяч гривень 

00 коп. з ПДВ 

 Березень 
 2015 року 

частина 5 статті 4 Закону 
України «Про особливості 

здійснення закупівель в окремих 
сферах господарської діяльності» 
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Закупівля матеріалів для здійснення 
операційно-складської діяльності АБС 
(проволка вязальна, спец.папір 
інгібітований, спец. папір парафінований, 
фарба ХВ518, фарба НЦ122). 

2260 
 загальний 

фонд 

30000,00 
Тридцять тисяч гривень 

00 коп. з ПДВ 

 Березень 
 2015 року 

частина 5 статті 4 Закону 
України «Про особливості 

здійснення закупівель в окремих 
сферах господарської діяльності» 

Закупівля матеріалів для проведення 
технічного обслуговування  ракет і 
боєприпасів (пломба свинцева, проволка 
контровочна). 

2210  
спецфонд 

12224,00 
Дванадцять тисяч двісті 
двадцять чотири гривні 

00 коп. з ПДВ 

 Березень  
2015 року 

частина 5 статті 4 Закону 
України «Про особливості 

здійснення закупівель в окремих 
сферах господарської діяльності» 

Закупівля матеріалів для здійснення 
операційно-складської діяльності АБС 
(електрошуруповерт, подовжувач 
електричний). 

2210  
спецфонд 

10000,00 
Десять тисяч гривень 00 

коп. з ПДВ 

 Березень  
2015 року 

частина 5 статті 4 Закону 
України «Про особливості 

здійснення закупівель в окремих 
сферах господарської діяльності» 

Оплата послуг з охорони праці (проведення 
атестації робочих місць). 

2240  
спецфонд 

10000,00 
Десять тисяч гривень 00 

коп. з ПДВ 

 Березень  
2015 року 

частина 5 статті 4 Закону 
України «Про особливості 

здійснення закупівель в окремих 
сферах господарської діяльності» 

Закупівля запчастин до автомобільної 
техніки. 

2210
 загальний, 
спецфонд 

45000,00 
Тридцять тисяч гривень 

00 коп. з ПДВ 

 Березень  
2015 року 

частина 5 статті 4 Закону 
України «Про особливості 

здійснення закупівель в окремих 
сферах господарської діяльності» 

Придбання витратних матеріалів до 
комп’ютерної техніки (картридж, тонер, 
чорнило). 

2210 
 спецфонд 

3392,00 
Три тисячі триста 

дев’яносто дві гривні 00 
коп. з ПДВ 

 Березень  
2015 року 

частина 5 статті 4 Закону 
України «Про особливості 

здійснення закупівель в окремих 
сферах господарської діяльності» 

Послуги щодо передавання даних і 
повідомлень (ДК 016-10-61.10.1). 
Оплата послуг зв’язку  

2240
 загальний, 
спецфонд 

13250,00 
Тринадцять тисяч двісті 
п’ятдесят гривень 00 

коп. з ПДВ 

 Березень 
2015 року 

частина 5 статті 4 Закону 
України «Про особливості 

здійснення закупівель в окремих 
сферах господарської діяльності» 
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Папір і картон оброблені (ДК 016-10-
17.12.7). 
Закупівля паперу А4  

2210
загальний, 
спецфонд 

9820,00 
Дев’ять тисяч вісімсот 
двадцять гривень 00 коп. 

з ПДВ 

 Березень 
2015 року 

частина 5 статті 4 Закону 
України «Про особливості 

здійснення закупівель в окремих 
сферах господарської діяльності» 

Закупівля послуг з технічної підтримки 
програмного забезпечення 

2240
загальний 
фонд 

2845,00 
Дві тисячі вісімсот сорок 
п’ять  гривень 00 коп. з 

ПДВ 

 Березень 
2015 року 

частина 5 статті 4 Закону 
України «Про особливості 

здійснення закупівель в окремих 
сферах господарської діяльності» 

 

 
Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 16.02.2015 року № 1 . 
 
 
Голова комітету з конкурсних торгів     ____________________  С.М.РОМАНЮК 
                                                                                                                    (підпис)                          (ініціали та прізвище)    
                                                                                                                                         М. П.  
Секретар комітету з конкурсних торгів ____________________   М.О.СУДЕРЕВСЬКА 
                                                                                                                    (підпис)                             (ініціали та прізвище)   


