
                                                                                       ЗАТВЕРДЖЕНО 
                                                                                         Наказ Міністерства 

                                                                                                економічного розвитку 
                                                                                       і торгівлі Укріїни 
                                                                                       15.09.2014 №1106 

ДОДАТОК ДО РІЧНОГО ПЛАНУ ЗАКУПІВЕЛЬ 
Військова частина А4127, 07905327 

(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 пластмасові інші   

2210 
1000,0 

(Одно тисяча грн.) 
Не 

застосовується 
 22.29.2 

Вироби канцелярські, 
паперові 

 

 
2210 

2360,0 
(Дві тисячі триста 
шістдесят грн.) 

Не 
застосовується 

 17.23.1 

Послуги стаціонарного 
телефонного зв’язку – 
доступ і користування 

 

 
2240 

800,0 
(Вісімсот грн.) 

Не 
застосовується 

 61.10.1 

Частини та приладдя до 
моторних транспортних   

засобів (запасні частини до 
автомобільної техніки) 

 

 
2210 

20000,0 
(Двадцять тисяч 

грн.) 

Не 
застосовується 

 29.32.3 

Частини та приладдя до 
моторних транспортних 
засобів(запасні частини 
автомобілів спеціального 

 
2260 

20000,0 
(Двадцять тисяч 

грн.) 

Не 
застосовується 

 29.32.3 



призначення) 
 

Машини обчислювальні, 
частини та приладдя до 

них 
 (широкоформатний 

сканер) 
 

 
2260 

100000,0 
(Сто тисяч грн. з 

ПДВ) 

Не 
застосовується 

 26.20.1 

Вироби канцелярські, 
паперові 

 (Папір до плотера) 
 

 
2210 

25000,0 
(Двадцять п’ять 
тисяч грн.) 

Не 
застосовується 

 17.23.14 

Частини та приладдя до 
обчислювальних машин 

 

 
2210 

18000,0 
(Вісімнадцять 
тисяч грн.) 

Не 
застосовується 

 26.20.4 

Карти звукові, відеокарти, 
мережеві карти та подібні 

карти до машин 
автоматичного обробляння 

інформації 
(комплектуючі матеріали 

до Сканкарт) 
 

 
2210 

25000,0 
(Двадцять п’ять 
тисяч грн.) 

Не 
застосовується 

 26.12.2 

Фотопластинки й 
фотоплівки, плівка для 

миттєвого друку; 
фотохімікати та 

фотографічні незмішані 
речовини 

 

 
2210 

13000,0 
(Тринадцять тисяч 

грн.) 

Не 
застосовується 

 20.59.1 

Пластинки та плівки 
фотографічні, крім 
кінематографічних, 

 
2210 

24000,0 
(Двадцять чотири 

тисячі грн.) 

Не 
застосовується 

 74.20.12 



експоновані 
Ремонтування та технічне 
обслуговування машин і 
устатковання спеціальної 
призначеності (ремонт 
топогеодезичної техніки)  

 
2240 

30000,0 
(Тридцять тисяч 

грн.) 

Не 
застосовується 

 33.12.2 

Машини й устатковання 
друкарські та палітурні  

 
2260 

35000,0 
(Тридцять п’ять 
тисяч грн.) 

Не 
застосовується 

 28.99.1 

  
           Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 12 березня № 1. 
Голова комітету з                            ________                           С.В. ДЯЧУК 
конкурсних торгів                           (підпис)                             (ініціали та прізвище) 
Секретар комітету з                         ________                            С.І. ПИРІГ 
конкурсних торгів                            (підпис)                             (ініціали та прізвище)         
       


