
ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Міністерства економічного 

розвитку і торгівлі України 

15 вересня 2014 року № 1106 
 

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

військової частини А0312, код за ЄДРПОУ  08186487 
 

Предмет закупівлі Код КЕКВ 
(для 
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коштів) 

Очікувана 
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Примітки 

1  2  3 4 5  6 

Загальногосподарські витрати 

Вироби канцелярські, паперові  
(ДК 016-2010: 17.23.1)    (Закупівля 
бланків бухгалтерського обліку) 

2101020/1/9     
2210           

ст. 1008       
(загальний 
фонд) 

2655,00 
 

Березень-
квітень 

Закон України  «Про 
особливості здійснення 
закупівель в окремих 
сферах господарської 
діяльності” від 24.05.12 
№ 4851-VІ, п.5 ч.1 ст.4 

Вироби канцелярські, паперові  
(ДК 016-2010: 17.23.1) (Погашення 
кредиторської заборгованості) 

2101020/1/9     
2210           

ст. 1008       
(загальний 
фонд) 

1500,00 

  Березень-
квітень   

Закон України  «Про 
особливості здійснення 
закупівель в окремих 
сферах господарської 
діяльності” від 24.05.12 
№ 4851-VІ, п.5 ч.1 ст.4 

Вироби канцелярські, паперові  
(ДК 016-2010: 17.23.1)     

(Закупівля паперу листового) 

2101020/1/9     
2210           

ст. 1008       
(загальний 
фонд) 

10200,00 

   Березень-
квітень  

Закон України  «Про 
особливості здійснення 
закупівель в окремих 
сферах господарської 
діяльності” від 24.05.12 
№ 4851-VІ, п.5 ч.1 ст.4 

Разом за КЕКВ 2210 14355,00       

Всього за програмою 2101020/1/9 14355,00       

Тилове забезпечення 

Паливо рідинне та газ; оливи 
мастильні 

(ДК 016-2010: 19.20.2) 
(Закупівля пального) 

2101020/3       
2210           

ст. 1935       
(спеціальний 

фонд) 

24249,00 

   Березень-
квітень  

Закон України  «Про 
особливості здійснення 
закупівель в окремих 
сферах господарської 
діяльності” від 24.05.12 
№ 4851-VІ, п.5 ч.1 ст.4 

Разом за КЕКВ 2210 24249,00       

Всього за програмою 2101020/3 24249,00       

Забезпечення зв’язком 

Послуги щодо передавання даних і 
повідомлень                      

(ДК 016-2010: 61.10.1)  
(Погашення кредиторської 

заборгованості по телефонних 
витратах) 

2101020/4       
2240           

ст. 4018       
(загальний 
фонд) 

1151,00 
 

Березень 

Закон України  «Про 
особливості здійснення 
закупівель в окремих 
сферах господарської 
діяльності” від 24.05.12 
№ 4851-VІ, п.5 ч.1 ст.4 

Разом за КЕКВ 2240   3000,00       

Всього за програмою 2101020/4   3000,00       



Відновлення  боєздатності, утримання, експлуатація, ремонт ОВТ 

Засоби змащувальні; присадки; 
речовини антифризні готові         

(ДК 016-2010: 20.59.4)     
(Закупівля мастил) 

2101020/7       
2210           

ст. 3632       
(загальний 
фонд) 

28110,00 

  

Березень-
квітень 

Закон України  «Про 
особливості здійснення 
закупівель в окремих 
сферах господарської 
діяльності” від 24.05.12 
№ 4851-VІ, п.5 ч.1 ст.4 

Ефіри, пероксиди, епоксиди, 
ацеталі та напівацеталі органічні; 

сполуки органічні, інші             
(ДК 016-2010: 20.14.6)    (Закупівля 

термогерметика) 

2101020/7       
2210           

ст. 3632       
(загальний 
фонд) 

650,00 

  

Березень-
квітень 

Закон України  «Про 
особливості здійснення 
закупівель в окремих 
сферах господарської 
діяльності” від 24.05.12 
№ 4851-VІ, п.5 ч.1 ст.4 

Паливо рідинне та газ; оливи 
мастильні  (ДК 016-2010: 19.20.2)    

(Закупівля А-95) 

2101020/7       
2210           

ст. 3632       
(загальний 
фонд) 

56840,00 

  

Березень-
квітень 

Закон України  «Про 
особливості здійснення 
закупівель в окремих 
сферах господарської 
діяльності” від 24.05.12 
№ 4851-VІ, п.5 ч.1 ст.4 

Графіт штучний; графіт колоїдний 
або напівколоїдний; вироби з 

графіту чи інших форм вуглецю як 
напівфабрикати  ( ДК 016-2010: 
23.99.14)  (Закупівля графітної 

змазки) 

2101020/7       
2210           

ст. 3632       
(загальний 
фонд) 

900,00 

  

Березень-
квітень 

Закон України  «Про 
особливості здійснення 
закупівель в окремих 
сферах господарської 
діяльності” від 24.05.12 
№ 4851-VІ, п.5 ч.1 ст.4 

Фарби та лаки на основі полімерів   
(ДК 016-2010: 20.30.1)    (Закупівля 

фарби) 

2101020/7       
2210           

ст. 3632       
(загальний 
фонд) 

29200,00 

  

Березень-
квітень 

Закон України  «Про 
особливості здійснення 
закупівель в окремих 
сферах господарської 
діяльності” від 24.05.12 
№ 4851-VІ, п.5 ч.1 ст.4 

Вапно негашене, гашене та 
гідравлічне (ДК 016-2010: 23.52.1)   

(Закупівля вапна гашеного) 

2101020/7       
2210           

ст. 3632       
(загальний 
фонд) 

3000,00   

Березень-
квітень 

Закон України  «Про 
особливості здійснення 
закупівель в окремих 
сферах господарської 
діяльності” від 24.05.12 
№ 4851-VІ, п.5 ч.1 ст.4 

Скло листове   (ДК 016-2010: 
23.11.1)    (Закупівля скла)    

2101020/7       
2210           

ст. 3632       
(загальний 
фонд) 

11250,00   

Березень-
квітень 

Закон України  «Про 
особливості здійснення 
закупівель в окремих 
сферах господарської 
діяльності” від 24.05.12 
№ 4851-VІ, п.5 ч.1 ст.4 

Деревина, розпиляна чи розколота 
вздовж, розділена на шари або 
лущена, завтовшки більше ніж 6 

мм; шпали дерев'яні до 
залізничних або трамвайних колій, 
непросочені  (ДК 016-2010: 16.10.1  

(Закупівля бруса) 

2101020/7       
2210           

ст. 3632       
(загальний 
фонд) 

2100,00 
 

Березень-
квітень 

Закон України  «Про 
особливості здійснення 
закупівель в окремих 
сферах господарської 
діяльності” від 24.05.12 
№ 4851-VІ, п.5 ч.1 ст.4 

Цемент  (ДК 016-2010: 23.51.1)      
(Закупівля цементу) 

2101020/7       
2210           

ст. 3632       
(загальний 
фонд) 

3600,00 

  

Березень-
квітень 

Закон України  «Про 
особливості здійснення 
закупівель в окремих 
сферах господарської 
діяльності” від 24.05.12 
№ 4851-VІ, п.5 ч.1 ст.4 



Дріт холодноволочильний         
(ДК 016-2010: 24.34.1)     

(Закупівля дротів пломбуючих ) 

2101020/7       
2210           

ст. 3632       
(загальний 
фонд) 

3400,00 

  

Березень-
квітень 

Закон України  «Про 
особливості здійснення 
закупівель в окремих 
сферах господарської 
діяльності” від 24.05.12 
№ 4851-VІ, п.5 ч.1 ст.4 

Спирти, феноли, фенолоспирти та 
їхні галогено-, сульфо-, нітрони 
нітрозопохідні; спирти жирні 
технічні  (ДК 016-2010: 20.14.2)      

(Закупівля спирту 
ректифікованого) 

2101020/7       
2210           

ст. 3632       
(загальний 
фонд) 

200,00 

  

Березень-
квітень 

Закон України  «Про 
особливості здійснення 
закупівель в окремих 
сферах господарської 
діяльності” від 24.05.12 
№ 4851-VІ, п.5 ч.1 ст.4 

Дріт, прутки, трубки, пластини, 
електроди з покривом або з 

осердям із флюсового матеріалу   
(ДК 016-2010: 25.93.15           
(Закупівля електродів) 

2101020/7       
2210           

ст. 3632       
(загальний 
фонд) 

2500,00 

  

Березень-
квітень 

Закон України  «Про 
особливості здійснення 
закупівель в окремих 
сферах господарської 
діяльності” від 24.05.12 
№ 4851-VІ, п.5 ч.1 ст.4 

Жорна, точильні камені, 
шліфувальні круги й подібні 
вироби, без обрамлення, для 

обробляння каміння, а також їхні 
частини, з природного каменю, з 
агломерованих природних або 

штучних абразивів, чи з кераміки    
(ДК 016-2010: 23.91.11) (Закупівля 

кругів відрізних та заточних) 

2101020/7       
2210           

ст. 3632       
(загальний 
фонд) 

2050,00 

  

Березень-
квітень 

Закон України  «Про 
особливості здійснення 
закупівель в окремих 
сферах господарської 
діяльності” від 24.05.12 
№ 4851-VІ, п.5 ч.1 ст.4 

 

Пилки ручні, полотна до будь-яких 
пилок (ДК 016-2010: 25.73.2) 

(Закупівля полотна ножовочного)    

2101020/7       
2210           

ст. 3632       
(загальний 
фонд) 

240,00 

  

Березень-
квітень 

Закон України  «Про 
особливості здійснення 
закупівель в окремих 
сферах господарської 
діяльності” від 24.05.12 
№ 4851-VІ, п.5 ч.1 ст.4 

Інструменти ручні, інші            
(ДК 016-2010: 25.73.3)     

(Закупівля ключів та інструментів)   

2101020/7       
2210           

ст. 3632       
(загальний 
фонд) 

20940,00 

  

Березень-
квітень 

Закон України  «Про 
особливості здійснення 
закупівель в окремих 
сферах господарської 
діяльності” від 24.05.12 
№ 4851-VІ, п.5 ч.1 ст.4 

Пластини, листи, плівка, фольга і 
стрічки пластмасові, неармовані чи 
не з'єднані з іншими матеріалами    

(ДК 016-2010: 22.21.3)           
(Закупівля стрічки ізолюючої)    

2101020/7       
2210           

ст. 3632       
(загальний 
фонд) 

300,00 

  

Березень-
квітень 

Закон України  «Про 
особливості здійснення 
закупівель в окремих 
сферах господарської 
діяльності” від 24.05.12 
№ 4851-VІ, п.5 ч.1 ст.4 

Інструмент електромеханічний для 
роботи однією рукою; інструмент 
ручний портативний із силовим 
урухомлювачем/приводом, інший    
(ДК 016-2010: 28.24.1) (Закупівля 

електродрелі, болгарки)    

2101020/7       
2210           

ст. 3632       
(загальний 
фонд) 

3000,00 

  

Березень-
квітень 

Закон України  «Про 
особливості здійснення 
закупівель в окремих 
сферах господарської 
діяльності” від 24.05.12 
№ 4851-VІ, п.5 ч.1 ст.4 

Устаткування для миття, 
наповнювання, пакування та 

обгортання пляшок або іншої тари; 
вогнегасники, пульверизатори, 
машини пароструминні та 

піскоструминні; прокладки   (ДК 
016-2010: 28.29.2) (Закупівля 
вогнегасників вуглекислотних)    

2101020/7       
2210           

ст. 3632       
(загальний 
фонд) 

22500,00 

  

Березень-
квітень 

Закон України  «Про 
особливості здійснення 
закупівель в окремих 
сферах господарської 
діяльності” від 24.05.12 
№ 4851-VІ, п.5 ч.1 ст.4 

 



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

(ДК 016-2010: 29.32.3)   (Закупівля 
запасних частин та комплектуючих 

засобів) 

2101020/7       
2210           

ст. 3640      
(загальний 
фонд) 

10000,00 

  

Березень-
квітень 

Закон України  «Про 
особливості здійснення 
закупівель в окремих 
сферах господарської 
діяльності” від 24.05.12 
№ 4851-VІ, п.5 ч.1 ст.4 

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

(ДК 016-2010: 29.32.3)   (Закупівля 
запасних частин та комплектуючих 

засобів) 

2101020/7       
2210           

ст. 3640     
(спеціальний 

фонд) 

26450,00 

  

Березень-
квітень 

Закон України  «Про 
особливості здійснення 
закупівель в окремих 
сферах господарської 
діяльності” від 24.05.12 
№ 4851-VІ, п.5 ч.1 ст.4 

Фарби та лаки на основі 
поліестерів, акрилових і вінілових 

полімерів, у неводних 
середовищах; розчини 

(ДК 016-2010: 20.30.12) 
(Придбання фарби та розчинника) 

2101020/7       
2210           

ст. 3640      
(спеціальний 

фонд) 

1370,00 

    Березень-
квітень  

Закон України  «Про 
особливості здійснення 
закупівель в окремих 
сферах господарської 
діяльності” від 24.05.12 
№ 4851-VІ, п.5 ч.1 ст.4 

Листи ребристі з нелегованої сталі   
(ДК 016-2010: 20.30.12) 

(Придбання профнастилу) 

2101020/7       
2210           

ст. 3640      
(спеціальний 

фонд) 

9220,00 

    Березень-
квітень  

Закон України  «Про 
особливості здійснення 
закупівель в окремих 
сферах господарської 
діяльності” від 24.05.12 
№ 4851-VІ, п.5 ч.1 ст.4 

Разом за КЕКВ 2210 237820,00       

Вапно негашене, гашене та 
гідравлічне                       

(ДК 016:2010 23.52.1)             
(Закупівля ДТС ГК) 

2101020/7       
2260           

ст. 3632      
(загальний 
фонд) 

36000,00 

   Березень-
квітень   

Закон України  «Про 
особливості здійснення 
закупівель в окремих 
сферах господарської 
діяльності” від 24.05.12 
№ 4851-VІ, п.5 ч.1 ст.4 

Продукти хімічні різноманітні (ДК 
016:2010 20.59.5)  (Закупівля 

полідегазуючої рецептури РД-2) 

2101020/7       
2260           

ст. 3632      
(загальний 
фонд) 

36000,00 

    Березень-
квітень  

Закон України  «Про 
особливості здійснення 
закупівель в окремих 
сферах господарської 
діяльності” від 24.05.12 
№ 4851-VІ, п.5 ч.1 ст.4 

Продукти хімічні різноманітні  
(ДК 016:2010 20.59.5)  (Закупівля 

СФ-2у) 

2101020/7       
2260           

ст. 3632      
(загальний 
фонд) 

45080,00 

    Березень-
квітень  

Закон України  «Про 
особливості здійснення 
закупівель в окремих 
сферах господарської 
діяльності” від 24.05.12 
№ 4851-VІ, п.5 ч.1 ст.4 

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

(ДК 016-2010: 29.32.3)   (Закупівля 
запасних частин та комплектуючих 

засобів) 

2101020/7       
2260           

ст. 3632      
(загальний 
фонд) 

80000,00 

    Березень-
квітень  

Закон України  «Про 
особливості здійснення 
закупівель в окремих 
сферах господарської 
діяльності” від 24.05.12 
№ 4851-VІ, п.5 ч.1 ст.4 

Технічне обслуговування та 
ремонт інших автотранспортних 

засобів                           
(ДК 016-2010: 45.20.2 )             

(Ремонт за технічним станом 
спеціальних машин РХБз) 

2101020/7       
2260           

ст. 3632      
(загальний 
фонд) 

24210,00 
 

Березень-
квітень 

Закон України  «Про 
особливості здійснення 
закупівель в окремих 
сферах господарської 
діяльності” від 24.05.12 
№ 4851-VІ, п.5 ч.1 ст.4 
 



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

(ДК 016-2010: 29.32.3)              
(Закупівля запасних частин та 

комплектуючих засобів) 

2101020/7       
2260           

ст. 3639      
(загальний 
фонд) 

9000,00 

  

Березень-
квітень 

Закон України  «Про 
особливості здійснення 
закупівель в окремих 
сферах господарської 
діяльності” від 24.05.12 
№ 4851-VІ, п.5 ч.1 ст.4 

Технічне обслуговування та 
ремонт інших автотранспортних 

засобів                           
(ДК 016-2010: 45.20.2 )             

(Ремонт за технічним станом 
БРДМ-2РХБ) 

2101020/7       
2260           

ст. 3639      
(загальний 
фонд) 

91000,00 

  

Березень-
квітень 

Закон України  «Про 
особливості здійснення 
закупівель в окремих 
сферах господарської 
діяльності” від 24.05.12 
№ 4851-VІ, п.5 ч.1 ст.4 

Разом за КЕКВ 2260   321290,00       

Всього за програмою 2101020/7   559110,00       

Забезпечення заходів реформування військ та ліквідація наслідків військової діяльності 

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

(ДК 016-2010: 29.32.3)     
(Закупівля запасних частин та 

комплектуючих засобів) 

2101020/8       
2210           

ст. 3631      
(загальний 
фонд) 

12800,0 

  

Березень-
квітень 

Закон України  «Про 
особливості здійснення 
закупівель в окремих 
сферах господарської 
діяльності” від 24.05.12 
№ 4851-VІ, п.5 ч.1 ст.4 

Деревина розпиляна чи розколота 
вздовж, розділена на шари або 
лущена, завтовшки більше ніж 6 

мм, шпали дерев яні  до 
залізничних або трамвайних колій, 

непросочені  (ДК 016-2010: 
16.10.1)                          

(Закупівля дерев яного брусу) 

2101020/8       
2210           

ст. 3631      
(загальний 
фонд) 

4200,00 

  

Березень-
квітень 

Закон України  «Про 
особливості здійснення 
закупівель в окремих 
сферах господарської 
діяльності” від 24.05.12 
№ 4851-VІ, п.5 ч.1 ст.4 

 

Дріт холодноволочильний          
(ДК 016-2010: 24.34.1)    (Закупівля 

пломбуючого дроту) 

2101020/8       
2210           

ст. 3631      
(загальний 
фонд) 

3000,00 

  

Березень-
квітень 

Закон України  «Про 
особливості здійснення 
закупівель в окремих 
сферах господарської 
діяльності” від 24.05.12 
№ 4851-VІ, п.5 ч.1 ст.4 

Разом за КЕКВ 2210 20000,00     

Всього за програмою 2101020/8 
 

20000,00 

  

 

  

Забезпечення живучості та вибухопожежобезпеки арсеналів, баз та складів ЗСУ 

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

(ДК 016-2010: 29.32.3)    
.(Придбання протипожежної 
техніки , обладнання та майна) 

2101210/2       
2210           

ст. 4341        
(загальний 
фонд) 

23370,00 

  

Березень-
квітень 

Закон України  «Про 
особливості здійснення 
закупівель в окремих 
сферах господарської 
діяльності” від 24.05.12 
№ 4851-VІ, п.5 ч.1 ст.4 

 

Частини приладів охоронної та 
пожежної сигналізації й подібної 

апаратури                        
(ДК 016-2010: 26.30.6) 

2101210/2       
2210           

ст. 4341        
(загальний 
фонд) 

5200,00 

  

Березень-
квітень 

Закон України  «Про 
особливості здійснення 
закупівель в окремих 
сферах господарської 
діяльності” від 24.05.12 
№ 4851-VІ, п.5 ч.1 ст.4 

Разом за КЕКВ 2210 28570,00     



Ремонтування та технічне 
обслуговування іншого 

електричного устатковання  
(ДК 016-2010: 33.14.1) (Витрати, 

пов’язані з експлуатацією, 
ремонтом ТЗО) 

(Послуги з обслуговування 
технічних засобів охорони) 

2101210/2       
2240           

ст. 4341        
(загальний 
фонд) 

115000,00 

  

Березень-
квітень 

Закон України  «Про 
особливості здійснення 
закупівель в окремих 
сферах господарської 
діяльності” від 24.05.12 
№ 4851-VІ, п.5 ч.1 ст.4 

 

Послуги пожежних служб 
(ДК 016-2010: 84.25.1) (Технічне 
обслуговування вогнегасників) 

2101210/2       
2240           

ст. 4341        
(загальний 
фонд) 

40600,00   

Березень-
квітень 

Закон України  «Про 
особливості здійснення 
закупівель в окремих 
сферах господарської 
діяльності” від 24.05.12 
№ 4851-VІ, п.5 ч.1 ст.4 

Разом за КЕКВ 2240   155600,00     

Всього за програмою 2101210/2   184170,00       

 
Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів протокол  № 3 від 12.03.2015 р. 
 
Голова комітету з конкурсних торгів     ____________________     О.Л.Руденко 
                                                                                               
                                                       М. П. 
Секретар комітету з конкурсних торгів ____________________     Ю.С.Нємченко                                                     


