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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
Послуги мобільного зв’язку й послуги приватних мереж для систем безпроводового зв'язку 

(61.20.1)
(послуги мобільного стільникового зв’язку)

2240
2101020/4 

без застосування 
процедури лютий

Послуги щодо видавання друкованої продукції, інші (58.19.1) (марки поштові) 2210 без застосування 
процедури лютий

Послуги у сфері інформаційних технологій і стосовно комп’ютерної техніки, інші, н.в.і. (62.09.2)
(послуги з абонентського обслуговування комп'ютерної програми “Комплексна система управління 

інформаційним обміном з нормативно-правовою підтримкою  ЛІГА: КОРПОРАЦІЯ” ) 

2240
2101020/4 

без застосування 
процедури лютий

 Блоки пам'яті та інші запам'ятовувальні пристрої (26.20.2) (носії ключових даних 24С512S) 2260 
 2101020/4

без застосування 
процедури травень

Книжки друковані  (58.11.1)  Керівна документація до засобів спеціального зв'язку)   2210
 2101020/4

без застосування 
процедури травень

Убори наголовні захисні; ручки для писання та олівці, дошки, штемпелі для датування, 
опечатування та нумерування; стрічки до друкарських машинок, штемпельні подушечки  (32.99.1) 

(номерний календарний штемпель)

2210  
 2101020/4

без застосування 
процедури березень

Папір і картон гофровані, паперова й картонна тара (17.21.1) (мішки паперові) 2210   
2101020/4

без застосування 
процедури березень

 Папір некрейдований (17.12.4) (крафт-папір) 2210
 2101020/4

без застосування 
процедури березень

Волокна штучні (20.60.2) (шпагат) 2210 
 2101020/4

без застосування 
процедури березень

Вироби канцелярські, паперові (17.23.1)  (поштові конверти, журнали обліку) 2210 
 2101020/4

без застосування 
процедури березень

Устатковання для зважування та вимірювання промислове, побутове та іншої призначеності 
(28.29.3)  (ваги)

2210 
 2101020/4

без застосування 
процедури березень

Клеї  (20.52.1) (клей силікатний) 2210 
 2101020/4

без застосування 
процедури березень

Послуги щодо передавання даних і повідомлень (61.10.1) (послуги фіксованого телефонного зв’язку) 2240
2101020/4

без застосування 
процедури березень

Папір і картон оброблені (17.12.7) (паперова продукція) 2210
2101020/4

без застосування 
процедури березень

Додаток до річного плану закупівель Міністерства оборони України  на 2015 рік
станом на 13.07.2015

(ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 00034022) 



2

1 2 3 4 5 6
Вироби паперові та картонні, інші (17.29.1)

(бланки виробничих документів)
2210

2101020/4
без застосування 

процедури березень

Роботи субпідрядні як частина виробництва готових текстильних виробів, крім одягу (13.92.9)
(мішки брезентові, мішки брезентові з люверсом, мішки лляні сумка брезентова) 2210

2101020/4
без застосування 

процедури квітень

Роботи субпідрядні як частина виробництва дорожніх, шорно-сідельних виробів і упряжі та 
подібних виробів (15.12.9)

(Чемодан , портфель, папка для секретнолї кореспонденції)  

2210
2101020/4

без застосування 
процедури червень

Роботи суппідрядні як частина виробництва інших текстильних виробів технічної та промислової 
призначеності (13.96.9)

(сумка розносна-ранець для військової кореспонденції)

2210
2101020/4

(спец.фонд)

без застосування 
процедури червень

Послуги туристичних агентств, пов’язані з бронюванням транспортних засобів (79.11.1)
(бронювання місць у поїздах внутрішнього сполучення)

2240
2101020/1
(заг.фонд)

без застосування 
процедури листопад

Папір і картон гофровані, паперова й картонна тара (17.21.1) (мішки паперові)
2210

2101020/4
(спец.фонд)

без застосування 
процедури липень

Коригування проектно-кошторисної документації спеціальної фортифікаційної споруди пункту 
управління (об’єкт № 114) м. Київ

2260
 2101020/5

без застосування 
процедури лютий

Виконання будівельно-монтажних робіт щодо капітального ремонту на спеціальній фортифікаційній 
споруді пункту управління (об’єкт № 114) м. Київ

2260
 2101020/5

без застосування 
процедури червень

Виконання робіт з капітального ремонту системи холодозабезпечення та кондиціювання повіртя на 
спеціальному пункті управління “Практикант”   м. Радомишль

2260
 2101020/5

без застосування 
процедури квітень

Роботи з утилізації боєприпасів (в рамках Імплементаційної угоди) 2260 
2101210/1

без застосування 
процедури лютий

Роботи з утилізації боєприпасів (в рамках Імплементаційної угоди) 2260 
2101210/1

без застосування 
процедури червень

Проектні та вишукувальні роботи, у тому числі, коригування проектно-кошторисної документації,
державна експертиза проектно-кошторисної документації по об'єкту: смт Гвардійське, в/м № 1,
реконструкція будівлі казарми під 62-квартирний житловий будинок (шифр 183/1)

3141
2101190

без застосування 
процедури

1 квартал    2015 
року

Проектні та вишукувальні роботи, державна експертиза проектно-кошторисної документації по об'єкту
будівництва: м. Запоріжжя, 100-квартирний житловий будинок по вул. Круговій та вул. Криворізькій, в/м
№ 9, (шифр СЗ-жб-6)

3121
2101190

без застосування 
процедури

1 квартал    2015 
року

Коригування проектно-кошторисної документації, державна експертиза проектно-кошторисної
документації по об'єкту будівництва: м. Кіровоград, вул. Космонавта Попова, 16/17, 140-квартирний
житловий будинок, друга черга - 70 квартир (шифр 93-64)

3121
2101190

без застосування 
процедури

1 квартал    2015 
року

Проектні та вишукувальні роботи, у тому числі, коригування проектно-кошторисної документації,
державна експертиза проектно-кошторисної документації по об'єкту будівництва: м. Миколаїв, вул.
Чигріна,  інж. мережі тер. в/м № 13  (шифр Н-13-інж)

3121
2101190

без застосування 
процедури

1 квартал    2015 
року

Коригування проектно-кошторисної документації,  державна експертиза проектно-кошторисної 
документації по об'єкту: м. Котовськ, вулиця Самборського, реконструкція будвілі № 507 під 45-
квартирний житловий будинок,  (б/ш) 

3141
2101190

без застосування 
процедури

1 квартал    2015 
року
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Коригування кошторисної документації,  державна експертиза проектно-кошторисної документації по 
об'єкту: м. Одеса, вул. Щорса, 10-поверховий 144-квартирний житловий будинок,  (шифр О-56-1)

3121
2101190

без застосування 
процедури

1 квартал    2015 
року

Коригування кошторисної документації,  державна експертиза проектно-кошторисної документації по 
об'єкту: м. Одеса, вул. Фонтанська дорога,14, реконструкція будівлі казарми № 42 під 65-квартирний 
житловий будинок,  (шифр 42/217)

3121
2101190

без застосування 
процедури

1 квартал    2015 
року

Коригування кошторисної документації, державна експертиза проектно-кошторисної документації по
об'єкту будівництва: м. Вінниця, вул. Червоноармійська, 23, в/м № 1, 81-квартирний житловий будинок
(шифр 1193-жб-11)

3121
2101190

без застосування 
процедури

1 квартал    2015 
року

Проектні та вишукувальні роботи, у тому числі, коригування проектно-кошторисної документації,
державна експертиза проектно-кошторисної документації, збір технічних умов по об'єкту будівництва: м.
Вінниця, вул. Червоноармійська, 23, в/м № 1, 79-квартирний житловий будинок (шифр 1193-жб-
9)

3121
2101190

без застосування 
процедури

1 квартал    2015 
року

Проектні та вишукувальні роботи, у тому числі, коригування проектно-кошторисної документації,
державна експертиза проектно-кошторисної документації, збір технічних умов по об'єкту будівництва: м.
Житомир, вул. Маршала Жукова,                 в/м № 1, 80-квартирний житловий будинок (шифр 21-ж-3)

3121
2101190

без застосування 
процедури

1 квартал    2015 
року

Проектні та вишукувальні роботи, у тому числі, коригування проектно-кошторисної документації,
державна експертиза проектно-кошторисної документації, збір технічних умов по об'єкту будівництва: м.
Житомир, вул. Маршала Жукова,                 в/м № 1, 80-квартирний житловий будинок (шифр 21-ж-4)

3121
2101190

без застосування 
процедури

1 квартал    2015 
року

Проектні та вишукувальні роботи, у тому числі, коригування проектно-кошторисної документації,
державна експертиза проектно-кошторисної документації, збір технічних умов по об'єкту будівництва: м.
Бердичев, вулиця Братів Міхеєвитх, 60-квартирний житловий будинок,  (шифр 50/91-3)

3121
2101190

без застосування 
процедури

1 квартал    2015 
року

Проектні та вишукувальні роботи, у тому числі, коригування проектно-кошторисної документації,
державна експертиза по об'єкту будівництва: м. Івано-Франківськ, вул. Хіміків, 97-квартирний житловий
будинок, (шифр 32/05 )

3121
2101190

без застосування 
процедури

1 квартал    2015 
року

Проектні та вишукувальні роботи, у тому числі, державна експертиза проектно-кошторисної
документації на о'бєкті: реконструкція будівлі під 25-квартирний житловий будинок, м. Рівне, вулиця
Шевченко, 67-А, (б/ш)

3141
2101190

без застосування 
процедури

1 квартал    2015 
року

Проектні та вишукувальні роботи, у тому числі, коригування проектно-кошторисної документації,  
державна експертиза проектно-кошторисної документації по об'єкту: м. Тернопіль, вул. Чехова, в/м № 20, 
63-квартир. житлов. будинок  (шифр 2/04)

3121
2101190

без застосування 
процедури

1 квартал    2015 
року

Проектні та вишукувальні роботи, у тому числі, коригування проектно-кошторисної документації,
державна експертиза проектно-кошторисної документації, по об'єкту будівництва: м.
Хмельницький, вулиця Чорновола, в/м № 45, 107-квартирний житловий будинок,  (шифр 681-Д-15)

3121
2101190

без застосування 
процедури

1 квартал    2015 
року

Проектні та вишукувальні роботи, у тому числі, коригування проектно-кошторисної документації,
державна експертиза проектно-кошторисної документації, по об'єкту будівництва: м. Хмельницький,
вулиця Городовікова, 3/2а, 75-квартирний житловий будинок,  (шифр 681-Д-16)

3121
2101190

без застосування 
процедури

1 квартал    2015 
року
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Коригування кошторисної документації, державна експертиза проектно-кошторисної документації по
об'єкту будівництва: м. Камянець-Подільській, проспект Грушевського, 108-квартирний житловий
будинок,  (шифр 308/5-2)

3121
2101190

без застосування 
процедури

1 квартал    2015 
року

Проектні та вишукувальні роботи, у тому числі, коригування проектно-кошторисної документації,
державна експертиза проектно-кошторисної документації по об'єкту будівництва:
м. Староконстантинів, вулиця Попова, в/м 2, 108-квартирний житловий будинок, 6 черга (шифр 304/1-6)

3121
2101190

без застосування 
процедури

1 квартал    2015 
року

Проектні та вишукувальні роботи, у тому числі, коригування проектно-кошторисної документації,
державна експертиза по об'єкту будівництва: м. Луцьк, вул. Даньшина, 52, 108-квартирний житловий
будинок (шифр 0121/жд-1-1,3-5)

3121
2101190

без застосування 
процедури

1 квартал    2015 
року

Проектні та вишукувальні роботи, у тому числі, коригування проектно-кошторисної документації,
державна експертиза по об'єкту будівництва: м. Володимир-Волинський, вул. Академіка Глушкова, 44-
квартирний житловий будинок з насосною станцією (КНС), (шифр 36/05, КНС))

3121
2101190

без застосування 
процедури

1 квартал    2015 
року

Виконання робіт повʼязаних з введенням обʼєкту в експлуатацію на об’єкті будівництва: м. Виноградово,
вул. Черняховського,    36-квартирний житловий будинок, (шифр 3/91-ІІч)

3121
2101190

без застосування 
процедури

1 квартал    2015 
року

Проектні та вишукувальні роботи, у тому числі, коригування проектно-кошторисної документації, збір
технічних умов, державна експертиза по об'єкту будівництва: м. Львів, військове містечко “Липники”, 48-
квартирний житловий будинок          (шифр 1/06)

3121
2101190

без застосування 
процедури

1 квартал    2015 
року

Проектні та вишукувальні роботи, у тому числі, коригування проектно-кошторисної документації, збір
технічних умов, державна експертиза по об'єкту будівництва: м. Львів, вул. Стрійська, 144-квартирний
житловий будинок, перший 
етап - 60 квартир, (шифр 15/06-1)

3121
2101190

без застосування 
процедури

1 квартал    2015 
року

Проектні та вишукувальні роботи, у тому числі, коригування проектно-кошторисної документації, збір
технічних умов, державна експертиза по об'єкту будівництва: м. Львів, вул. Стрійська, 144-квартирний
житловий будинок, другий 
етап - 84 квартири, (шифр 15/06-2)

3121
2101190

без застосування 
процедури

1 квартал    2015 
року

Проектні та вишукувальні роботи, у тому числі, коригування проектно-кошторисної документації, збір
технічних умов, державна експертиза по об'єкту будівництва: м. Яворів, вул. Хрестителя, в/м № 53,
реконструкція казарми№ 311 під 32-квартирний житловий будинок (шифр 6/06)

3121
2101190

без застосування 
процедури

1 квартал    2015 
року

Проектні та вишукувальні роботи, у тому числі, коригування проектно-кошторисної документації, збір
технічних умов, державна експертиза по об'єкту будівництва: м. Львів, вул. Стрійська, 100-кв.жит.
будинок, (шифр 125/93-Д)

3121
2101190

без застосування 
процедури

1 квартал    2015 
року

Проектні та вишукувальні роботи, у тому числі, коригування проектно-кошторисної документації, збір
технічних умов, державна експертиза по об'єкту будівництва: м. Броди, вул. Храпая, в/м № 1, 48-
квартирний житловий будинок, 
(шифр 35/05)

3121
2101190

без застосування 
процедури

1 квартал    2015 
року

Ремонтування та технічне обслуговування машин і устатковання спеціальної призначеності (33.12.2)
(комплексний ремонт бойових машин 9А33БМ3 до комплексу "Оса-АКМ")

2260, 
2101020/7

без застосування 
процедури лютий

Ремонтування та технічне обслуговування машин і устатковання спеціальної призначеності (33.12.2)
(поточний ремонт спеціального обладнання артилерійського розвідувального комплексу АРК-1М)

2260, 
2101020/7

без застосування 
процедури лютий

Послуги, щодо наукового дослідження та експерементального розроблення у сфері техніки та технологій
крім біотехнологій 72.19.2 (розробка ремонтної документаціїна газогенератор ГГ-72)

2260, 
2101020/7

без застосування 
процедури лютий
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Послуги щодо технічного випробовування й аналізування 71.20.1 (Проведення робіт з продовження
призначених строків служби 23 мм, 30 мм авіаційним патронам, авіаційним підривачам та підривним
пристроям. Етап 2)

2260, 
2101020/7

без застосування 
процедури лютий

Вироби з вулканізованої ґуми, н. в. і. у.; ґума тверда; вироби з твердої ґуми   (22.19.7) 2210
2101020/7

без застосування 
процедури лютий

Газогенератори, дистиляційні та фільтрувальні апарати (фільтри мастильні, паливні та всмоктувальні
повітряні до двигунів внутрішнього згоряння)  (28.29.1)

2210
2101020/7

без застосування 
процедури лютий

Труби, трубки та шланги з вулканізованої ґуми (крім виготовлених з твердої ґуми)   (22.19.3) 2210
2101020/7

без застосування 
процедури лютий

Стрічки конвеєрні чи урухомлювальні/приводні паси з вулканізованої ґуми   (22.19.4) 2210
2101020/7

без застосування 
процедури лютий

Вальниці/підшипники кулькові чи роликові   (28.15.1) 2210
2101020/7

без застосування 
процедури лютий

Устаткування піднімальне та вантажне та частини до нього (домкрати) (28.22.1) 2210
2101020/7

без застосування 
процедури лютий

Інструменти, ручні, інші (25.73.3) 2210
2101020/7

без застосування 
процедури лютий

Скло листове сформоване та оброблене (23.12.1) 2210
2101020/7

без застосування 
процедури лютий

Устатковання для миття, наповнювання, пакування та обгортання пляшок або іншої тари; вогнегасники,
пульверизатори, машини пароструминні та піскоструминні; прокладки (28.29.2)

2210
2101020/7

без застосування 
процедури лютий

Тканини проґумовані (крім кордів до шин)   (22.19.5) 2210
2101020/7

без застосування 
процедури лютий

Фарби та лаки на основі полімерів (20.30.1) 2210
2101020/7

без застосування 
процедури лютий

Елементи первинні, первинні батареї та частини до них (електроліт) (27.20.1) 2210
2101020/7

без застосування 
процедури лютий

Частини двигунів (28.11.4) 2210
2101020/7

без застосування 
процедури лютий

Частини та приладдя до моторних транспортних засобів, н. в. і. у. (29.32.3) 2210
2101020/7

без застосування 
процедури лютий

Устатковання електричне, інше, до моторних транспортних засобів і його частини (29.31.2) 2210
2101020/7

без застосування 
процедури лютий

Ремонтування та технічне обслуговування машин і устатковання спеціальної призначеності (33.12.2)
(регламентований ремонт засобів заправки та транспортування пального з проведенням ремонту базового
шасі)

2260,
2101020/7

без застосування 
процедури лютий

Послуги щодо забезпечення харчуванням за контрактом (56.29.1) (харчування особового складу 
військового інституту Збройних Сил України, інших осіб, які згідно із законодавством мають право на 

забезпечення харчуванням у стаціонарних та польових умовах) 
2230 без застосування 

процедури

Послуги щодо забезпечення харчуванням за контрактом (56.29.1) (харчування особового складу 
військового інституту Збройних Сил України, інших осіб, які згідно із законодавством мають право на 

забезпечення харчуванням у стаціонарних та польових умовах)
2230 без застосування 

процедури
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Послуги щодо забезпечення харчуванням за контрактом (56.29.1) (послуги щодо забезпечення 

харчуванням  особового складу військового інституту Збройних Сил України, інших осіб, які згідно із 
законодавством мають право на забезпечення харчуванням у стаціонарних та польових умовах)     

2230 без застосування 
процедури

без застосування 
процедури

2230
2210

без застосування 
процедури

2230
2210

без застосування 
процедури

2230
2210

без застосування 
процедури

2230
2210

без застосування 
процедури

2230
2210

Послуги громадського харчування (55.30.1) (харчування, забезпечення продуктами харчування особового 
складу військових частин Збройних Сил України, інших осіб, які згідно з законодавством мають право на 

забезпечення харчуванням у стаціонарних та польових умовах) 
2230 без застосування 

процедури

Послуги громадського харчування (55.30.1) (харчування,  забезпечення продуктами харчування особового 
складу військових частин та військових навчальних закладів Збройних Сил України, інших осіб, які 

згідно з законодавством мають право на забезпечення харчуванням у стаціонарних та польових умовах)
2230 без застосування 

процедури

без застосування 
процедури

2230
2210

Послуги щодо забезпечення харчуванням за контрактом (56.29.1) (харчування, забезпечення продуктами 
харчування особового складу військових частин та військових навчальних закладів Збройних Сил 

України, інших осіб, які згідно з законодавством мають право на забезпечення харчуванням у польових 
умовах)

2230 без застосування 
процедури

Послуги щодо забезпечення харчуванням за контрактом (56.29.1) (харчування, забезпечення продуктами 
харчування особового складу військових частин та військових навчальних закладів Збройних Сил 

України, інших осіб, які згідно з законодавством мають право на забезпечення харчуванням у польових 
умовах)

2230 без застосування 
процедури

Послуги громадського харчування (55.30.1) (харчування, забезпечення продуктами харчування особового 
складу військових частин та військових навчальних закладів Збройних Сил України, інших осіб, які 

згідно з законодавством мають право на забезпечення харчуванням у стаціонарних та польових умовах та 
годування штатних тварин) 

Послуги громадського харчування (55.30.1) (харчування, забезпечення продуктами харчування особового 
складу військових частин Збройних Сил України, інших осіб, які згідно з законодавством мають право на 

забезпечення харчуванням у стаціонарних та польових умовах та годування штатних тварин)  

Послуги громадського харчування (55.30.1) (харчування, забезпечення продуктами харчування особового 
складу військових частин та військових навчальних закладів Збройних Сил України, інших осіб, які 

згідно з законодавством мають право на забезпечення харчуванням у стаціонарних та польових умовах та 
годування штатних тварин) 

Послуги громадського харчування (55.30.1) (харчування, забезпечення продуктами харчування особового 
складу військових частин та військових навчальних закладів Збройних Сил України, інших осіб, які 

згідно з законодавством мають право на забезпечення харчуванням у стаціонарних та польових умовах та 
годування штатних тварин) 

Послуги громадського харчування (55.30.1) (харчування, забезпечення продуктами харчування особового 
складу військових частин та військових навчальних закладів Збройних Сил України, інших осіб, які 

згідно із законодавством мають право на забезпечення харчуванням у стаціонарних та польових умовах 
та годування штатних тварин) 

Послуги громадського харчування (55.30.1)  (харчування, забезпечення продуктами харчування особового 
складу військових частин Збройних Сил України, інших осіб, які згідно із законодавством мають право 

на забезпечення харчуванням у стаціонарних та польових умовах та годування штатних тварин)   
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Послуги щодо забезпечення харчуванням за контрактом (56.29.1) (харчування, забезпечення продуктами 

харчування особового складу військових частин та військових навчальних закладів Збройних Сил 
України, інших осіб, які згідно з законодавством мають право на забезпечення харчуванням у польових 

умовах)

2230 без застосування 
процедури

Послуги щодо забезпечення харчуванням за контрактом (56.29.1) (харчування, забезпечення продуктами 
харчування особового складу військових частин та військових навчальних закладів Збройних Сил 

України, інших осіб, які згідно з законодавством мають право на забезпечення харчуванням у польових 
умовах)

2230 без застосування 
процедури

Послуги щодо забезпечення харчуванням за контрактом (56.29.1) (послуги щодо забезпечення 
харчуванням особового складу військового навчального закладу Збройних Сил України, інших осіб, які 

згідно з законодавством мають право на забезпечення харчуванням у стаціонарних умовах)
2230 без застосування 

процедури

Послуги щодо забезпечення харчуванням за контрактом (56.29.1) (харчування, забезпечення продуктами 
харчування особового складу військових частин та військових навчальних закладів Збройних Сил 

України, інших осіб, які згідно з законодавством мають право на забезпечення харчуванням у польових 
умовах)

2230 без застосування 
процедури

Оцет; соуси; суміші приправ; борошно та крупка гірчичні; гірчиця готова (10.84.1) (приправа овочева в 
асортименті) 2230 без застосування 

процедури червень 

Сіль харчова (10.84.3.) (сіль кухонна у стіках 1 г) 2230 без застосування 
процедури липень

Прянощі, оброблені (10.84.2) (перець чорний мелений у стіках  0,3 г) 2230 без застосування 
процедури липень

Білизна спідня, не трикотажна (14.14.2) 2210 без застосування 
процедури квітень

  Сорочка формена верхня тип А (з довгими рукавами) з тканини сорочкової білого кольору 2101020/3 
Одяг дитячий, одяг інший та аксесуари одягу інші, з текстильного полотна, крім трикотажних 

(14.19.2) 2210 без застосування 
процедури квітень

Лот 1.  Краватка матроська, тип В з сукна матроського чорного кольору 2101020/3 
Лот 2.  Комір форменний 2101020/3 

Паливо рідинне та газ; оливи мастильні (19.20.2)   бензин автомобільний  підвищеної якості                           
А-95- Євро виду ІІ класу С 2210 без застосування 

процедури січень

Паливо рідинне та газ; оливи мастильні (19.20.2) бензин автомобільний  підвищеної якості                           
А-92- Євро виду ІІ класу С 2210 без застосування 

процедури січень

Паливо рідинне та газ; оливи мастильні (19.20.2) паливо дизельне підвищеної якості (Євро)  клас 1 вид ІІ 2210 без застосування 
процедури січень

Паливо рідинне та газ; оливи мастильні (19.20.2) паливо дизельне підвищеної якості (Євро)                    
клас 1 вид ІІ 2210 без застосування 

процедури січень

Паливо рідинне та газ; оливи мастильні (19.20.2) паливо дизельне підвищеної якості (Євро)                    
клас 1 вид ІІ 2210 без застосування 

процедури січень

Паливо рідинне та газ; оливи мастильні (19.20.2) паливо дизельне підвищеної якості (Євро)                    
клас 1 вид ІІ 2210 без застосування 

процедури січень

Паливо рідинне та газ; оливи мастильні (19.20.2) паливо дизельне підвищеної якості (Євро)                    
клас 1 вид ІІ 2210 без застосування 

процедури січень
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Паливо рідинне та газ; оливи мастильні (19.20.2) паливо для реактивних двигунів ТС-1 або паливо для 

реактивних двигунів РТ або паливо авіаційне для газотурбінних двигунів ДЖЕТ А-1 2210 без застосування 
процедури січень

Паливо рідинне та газ; оливи мастильні (19.20.2) паливо для реактивних двигунів ТС-1 або паливо для 
реактивних двигунів РТ або паливо авіаційне для газотурбінних двигунів ДЖЕТ А-1 2210 без застосування 

процедури січень

Паливо рідинне та газ; оливи мастильні (19.20.2) паливо для реактивних двигунів ТС-1 або паливо для 
реактивних двигунів РТ або паливо авіаційне для газотурбінних двигунів ДЖЕТ А-1 2210 без застосування 

процедури січень

Паливо рідинне та газ; оливи мастильні (19.20.2) паливо для реактивних двигунів ТС-1 або паливо для 
реактивних двигунів РТ або паливо авіаційне для газотурбінних двигунів ДЖЕТ А-1 2210 без застосування 

процедури січень

Паливо рідинне та газ; оливи мастильні (19.20.2) паливо для реактивних двигунів ТС-1 або паливо для 
реактивних двигунів РТ або паливо авіаційне для газотурбінних двигунів ДЖЕТ А-1 2210 без застосування 

процедури січень

Паливо рідинне та газ; оливи мастильні (19.20.2) олива гідравлічна   МГЄ-10А  2210 без застосування 
процедури січень

Паливо рідинне та газ; оливи мастильні (19.20.2) олива моторна М-10Г2к 2210 без застосування 
процедури січень

Паливо рідинне та газ; оливи мастильні (19.20.2) олива моторна М-10Г2к 2210 без застосування 
процедури січень

Паливо рідинне та газ; оливи мастильні (19.20.2) олива трансмісійна Тап-15В 2210 без застосування 
процедури січень

Паливо рідинне та газ; оливи мастильні (19.20.2) олива трансмісійна Тап-15В 2210 без застосування 
процедури січень

Паливо рідинне та газ; оливи мастильні (19.20.2) олива трансмісійна ТСЗп-8 2210 без застосування 
процедури січень

Паливо рідинне та газ; оливи мастильні (19.20.2) рідина АЖ-12т 2210 без застосування 
процедури січень

Паливо рідинне та газ; оливи мастильні (19.20.2) рідина Стеол-М 2210 без застосування 
процедури січень

Паливо рідинне та газ; оливи мастильні (19.20.2) рідина ПОЖ-70 2210 без застосування 
процедури січень

Паливо рідинне та газ; оливи мастильні (19.20.2) 
 олива авіаційна Turbonycoіl 98 2210 без застосування 

процедури січень

Паливо рідинне та газ; оливи мастильні (19.20.2) олива  АМГ-10 або Hydraunykoil FH-15(FH-51) 2210 без застосування 
процедури січень

Паливо рідинне та газ; оливи мастильні (19.20.2) олива авіаційна Turbonycoіl 210-А 2210 без застосування 
процедури січень

Послуги щодо капітального ремонтування та переобладнання повітряних літальних апаратів і 
авіаційних двигунів (30.30.6) (капітальний ремонт вертольотів типу Мі-24)

2260
2101020/7

без застосування 
процедури квітень

Послуги щодо капітального ремонтування та переобладнання повітряних літальних апаратів і 
авіаційних двигунів (30.30.6) (капітальний ремонт вертольотів типу Мі-8)

2260
2101020/7

без застосування 
процедури квітень

Послуги щодо капітального ремонтування та переобладнання повітряних літальних апаратів і 
авіаційних двигунів (30.30.6) (капітальний ремонт вертольотів типу Мі-24 (етап))

2260,
2101020/7

без застосування 
процедури квітень

Послуги щодо капітального ремонтування та переобладнання повітряних літальних апаратів і 
авіаційних двигунів (30.30.6) (капітальний ремонт вертольотів типу Мі-8 (етап))

2260,
2101020/7

без застосування 
процедури квітень
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Ремонтування та технічне обслуговування машин і устатковання спеціальної призначеності 
(33.12.2) (капітальний ремонт: 122 мм самохідних гаубиць 2С1 "Гвоздика", 152 мм самохідних гаубиць 
2С3(М) "Акация", бойових машин реактивної артилерії БМ-21 "Град", комплексів машин управління 

вогнем артилерії 1В12(М), машин старшого офіцера батареї 1В13(М), машин командира батареї 
1В14(М), рухомих розвідувальних пунктів ПРП-3(4)

2260
2101020/7

без застосування 
процедури березень

Ремонтування та технічне обслуговування машин і устатковання спеціальної призначеності 
(33.12.2) (комплексний ремонт зенітних самохідних установок: 2С6 до комплексу "Тунгуска")

2260
2101020/7

без застосування 
процедури березень

Ремонтування та технічне обслуговування машин і устатковання спеціальної призначеності 
(33.12.2) (комплексний ремонт бойових машин 9А33БМ3 до комплексу "Оса-АКМ")

2260
2101020/7

без застосування 
процедури березень

Ремонтування та технічне обслуговування машин і устатковання спеціальної призначеності 
(33.12.2) (комплексний ремонт бойових машин 9А33БМ3 до комплексу "Оса-АКМ")

2260
2101020/7

без застосування 
процедури березень

Ремонтування та технічне обслуговування машин і устатковання спеціальної призначеності 
(33.12.2) (комплексний ремонт бойових машин 9А34(35) до комплексу "Стрела-10")

2260
2101020/7

без застосування 
процедури березень

Ремонтування та технічне обслуговування машин і устатковання спеціальної призначеності 
(33.12.2) (поточний ремонт артилерійських розвідувальних комплексів АРК-1М)

2260
2101020/7

без застосування 
процедури березень

Зброя та боєприпаси та їхні частини (25.40.1) (запасні частини, інструменти та приладдя до ракетно-
артилерійського озброєння)

2260 без застосування 
процедури квітень-травень

лот № 1 - комплекти ЗІП та ЗІП розсипом до автоматичних гармат 2А42 (ЗТМ-2)
лот № 2 - комплекти ЗІП до артилерійських систем

Ремонтування та технічне обслуговування машин і устатковання спеціальної призначеності 
(33.12.2) (поточний ремонт: зенітних самохідних установок 2С6 до комплексу "Тунгуска", бойових 

машин 9А34(35) до комплексу "Стріла-10", станцій наземної артилерійської розвідки СНАР-10, машини 
технічного обслуговування МТО 1Р10 до ЗГРК "Тунгуска", пунктів управління та розвідки ПУ-12М, 

машини контольно-перевірочної 9В839 до комплексу "Стріла-10")

2260
2101020/7

без застосування 
процедури квітень

Ремонтування та технічне обслуговування металевих виробів (33.11.1) (ремонт виробів 5В55К(Р)) 2260
 2101020/7

без застосування 
процедури травень

Ремонтування та технічне обслуговування металевих виробів (33.11.1) (ремонт виробів 9-Б-1101К) 2260
 2101020/7

без застосування 
процедури травень

Ремонтування та технічне обслуговування машин і устатковання спеціальної призначеності 
(33.12.2) (комплексний ремонт бойових машин 9А33БМ3 до комплексів "ОСА-АКМ")

2260
2101020/7

без застосування 
процедури червень

Ремонтування та технічне обслуговування машин і устатковання спеціальної призначеності 
(33.12.2) (комплексний ремонт бойових машин 9А34 (9А35) до ЗРК "Стрела-10")

2260
2101020/7

без застосування 
процедури червень

Ремонтування та технічне обслуговування машин і устатковання спеціальної призначеності 
(33.12.2) (поточний ремонт звукометричних комплексів АЗК-7)

2260
2101020/7

без застосування 
процедури червень

Ремонтування та технічне обслуговування металевих виробів (33.11.1) (ремонт виробів ГГ-72) 2260
2101020/7

без застосування 
процедури червень

Ремонтування та технічне обслуговування машин і устатковання спеціальної призначеності 
(33.12.2) (поточний ремонт в заводських умовах: 152 мм самохідних гаубиць 2С19 "МСТА-С",  203 мм 

самохідної гармати 2С7(М) "Піон")

2260
2101020/7

без застосування 
процедури липень

Ремонтування та технічне обслуговування машин і устатковання спеціальної призначеності 
(33.12.2) (капітальний ремонт танків Т-72А) 

2260
2101020/7

без застосування 
процедури травень
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Ремонтування та технічне обслуговування машин і устатковання спеціальної призначеності 

(33.12.2) (капітальний ремонт танків Т-72Б1) 
2260

2101020/7
без застосування 

процедури травень

Ремонтування та технічне обслуговування машин і устатковання спеціальної призначеності 
(33.12.2) (капітальний ремонт БМД-2) 

2260
2101020/7

без застосування 
процедури березень

Ремонтування та технічне обслуговування машин і устатковання спеціальної призначеності 
(33.12.2) (капітальний ремонт БМП-2) 

2260
2101020/7

без застосування 
процедури березень

Ремонтування та технічне обслуговування машин і устатковання спеціальної призначеності 
(33.12.2) (капітальний ремонт БРДМ-2) 

2260
2101020/7

без застосування 
процедури березень

Ремонтування та технічне обслуговування машин і устатковання спеціальної призначеності 
(33.12.2) (капітальний ремонту двигунів УТД-20)

2260
2101020/7

без застосування 
процедури березень

Ремонтування та технічне обслуговування машин і устатковання спеціальної призначеності 
(33.12.2) (капітальний ремонт двигунів 5Д20-240) 

2260
2101020/7

без застосування 
процедури березень

Ремонтування та технічне обслуговування машин і устатковання спеціальної призначеності 
(33.12.2) (капітальний ремонт двигунів до БТР-80) 

2260
2101020/7

без застосування 
процедури березень

Ремонтування та технічне обслуговування машин і устатковання спеціальної призначеності 
(33.12.2) (капітальний ремонт двигунів до БТР-70) 

2260
2101020/7

без застосування 
процедури березень

Ремонтування та технічне обслуговування машин і устатковання спеціальної призначеності 
(33.12.2) (капітальний ремонт двигунів до БРДМ-2) 

2260
2101020/7

без застосування 
процедури березень

Ремонтування та технічне обслуговування машин і устатковання спеціальної призначеності 
(33.12.2) (капітальний ремонт двигунів В-59) 

2260
2101020/7

без застосування 
процедури березень

Ремонтування та технічне обслуговування машин і устатковання спеціальної призначеності 
(33.12.2) (регламентований ремонт БМП-1) 

2260
2101020/7

без застосування 
процедури березень

Ремонтування та технічне обслуговування машин і устатковання спеціальної призначеності 
(33.12.2) (регламентований ремонт  БМП-2) 

2260
2101020/7

без застосування 
процедури березень

Ремонтування та технічне обслуговування машин і устатковання спеціальної призначеності 
(33.12.2) (регламентований ремонт БТР-70) 

2260
2101020/7

без застосування 
процедури березень

Ремонтування та технічне обслуговування машин і устатковання спеціальної призначеності 
(30.12.2) (ремонт за технічним станом БМ "Булат") 

2260
2101020/7

без застосування 
процедури березень

Ремонтування та технічне обслуговування машин і устатковання спеціальної призначеності 
(33.12.2) (регламентований ремонт Т-72Б (Б1, БВ, Б1В) 

2260
2101020/7

без застосування 
процедури березень

Ремонтування та технічне обслуговування машин і устатковання спеціальної призначеності 
(33.12.2) (капітальний ремонт БРМ-1К) 

2260
2101020/7

без застосування 
процедури березень

Ремонтування та технічне обслуговування машин і устатковання спеціальної призначеності 
(33.12.2) (регламентований ремонт Т-80Б (Б1, БВ, Б1В) 

2260
2101020/7

без застосування 
процедури березень

Ремонтування та технічне обслуговування машин і устатковання спеціальної призначеності 
(33.12.2) (регламентований ремонт Т-64Б (Б1, БВ, Б1В) 

2260
2101020/7

без застосування 
процедури березень

Ремонтування та технічне обслуговування машин і устатковання спеціальної призначеності 
(33.12.2) (регламентований ремонт Т-64Б (Б1, БВ, Б1В) 

2260
2101020/7

без застосування 
процедури березень

Ремонтування та технічне обслуговування машин і устатковання спеціальної призначеності 
(33.12.2) (регламентований ремонт Т-64Б (Б1, БВ, Б1В) 

2260
2101020/7

без застосування 
процедури березень

Ремонтування та технічне обслуговування машин і устатковання спеціальної призначеності 
(33.12.2) (капітальний ремонт двигунів УТД-20) 

2260
2101020/7

без застосування 
процедури травень
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Ремонтування та технічне обслуговування машин і устатковання спеціальної призначеності 

(33.12.2) (капітальний ремонт БМП-1) 
2260

2101020/7
без застосування 

процедури квітень

Ремонтування та технічне обслуговування машин і устатковання спеціальної призначеності 
(33.12.2) (заводський ремонт прицілів 1Г-42) 

2260
2101020/7

без застосування 
процедури травень

Ремонтування та технічне обслуговування машин і устатковання спеціальної призначеності 
(33.12.2) (військовий ремонт танків Т-72 у місцях розташування несправної техніки бригадами 

ремонтних підприємств)

2260
2101020/7

без застосування 
процедури травень

Ремонтування та технічне обслуговування машин і устатковання спеціальної призначеності 
(33.12.2) (військовий ремонт бронетанкового озброєння та техніки: танки, бойові машини піхоти, бойові 
машини десантні, бронтранспортери, броньовані розвідувально-дозорні машини,   бойові розвідувальні 

машини, броньовані ремонтно-евакуаційні машини, танкові тягачі, рухомі засоби ремонту та 
обслуговування, бази танків, бойових машин піхоти, гусеничних та колісних бронетранспортерів, 

броньованих розвідувально-дозорних машин, спеціальні шасі під монтаж озброєння і військової техніки) 

2260
2101020/7

без застосування 
процедури травень

Послуги допоміжні до фінансових послуг, крім страхування та недержавного пенсійного 
забезпечення, інші, н. в. і. у. (66.19.9) 

(оплата банківських послуг за перерахування іноземної валюти)

2240   
2101020/13

без застосування 
процедури квітень

Фарби та лаки, інші, та пов’язана з ними продукція; барвники художні та друкарські чорнила 
(20.30.2) (Фарби, лак, герметик)

2260
2101020/13

без застосування 
процедури травень

Клеї (20.52.1) (Клеї) 2260
2101020/13

без застосування 
процедури травень

Вироби кріпильні та гвинтонарізні (25.94.1) (Шплинти) 2260
2101020/13

без застосування 
процедури травень

Труби, трубки, шланги та фітинги до них пластмасові (22.21.2) (Ізоляційні матеріали) 2260
2101020/13

без застосування 
процедури травень

Напівфабрикати з алюмінію та алюмінієвих сплавів (24.42.2) (Напівфабрикати з алюмінію) 2260
2101020/13

без застосування 
процедури травень

Профілі незамкнуті, шпунтові палі та конструктивні елементи залізничних і трамвайних колій, з 
сталі, гарячого обробляння (24.10.7) (Прути сталеві)

2260
2101020/13

без застосування 
процедури травень

Устатковання для паяння м'якими та твердими припоями чи зварювання, машини й апарати для 
поверхневого термообробляння та гарячого напилення, електричні (27.90.3) (Паяльникі)

2260
2101020/13

без застосування 
процедури травень

м. Київ, 307 дб, в/м № 233, будівництво (улаштування) кабельної мережі, проектно-вишукувальні роботи
та проведення експертизи

3122
2101020/2

без застосування 
процедури ІІ-ІІІ кв.

м. Миколаїв, 10 омабр, в/м № 63а, будівництво штабу на аеродромі "Кульбакіно", проектно-вишукувальні
роботи та проведення експертизи

3122
2101020/2

без застосування 
процедури ІІ-ІІІ кв.

м. Київ, ГШ ЗС України, в/м № 64, будівництво резервного живлення, проектно-вишукувальні роботи та
проведення експертизи

3122
2101020/2

без застосування 
процедури ІІ-ІІІ кв.

м. Київ, Головний військовий медичний клінічний центр "ГВКГ", буд. № 54/43, реконструкція (монтаж
зовнішнього лікарняного ліфта з улаштуванням ліфтової шахти), отримання технічних умов, проектно-
вишукувальні роботи, експертиза ПКД, 

3142
2101020/2

без застосування 
процедури ІІ-ІІІ кв.

м. Київ, Головний військовий медичний клінічний центр "ГВКГ", в/м № 54, реконструкція зовнішніх
інженерних мереж та споруд каналізації, проведення експертизи

3142
2101020/2

без застосування 
процедури ІІ-ІІІ кв.
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м. Київ, Головний військовий медичний клінічний центр "ГВКГ", буд. № 54/54, реконструкція (монтаж
зовнішнього лікарняного ліфта з улаштуванням ліфтової шахти)

3142
2101020/2

без застосування 
процедури ІІ-ІІІ кв.

м. Київ, ГШ ЗС України, буд. № 64/1, капітальний ремонт інженерних мереж до будівлі спеціального 
призначення 

2260        
2101020/2

без застосування 
процедури ІІ-ІІІ кв.

м. Київ, ГШ ЗС України, буд. № 64/108, обладнання приміщень будівлі спецпризначення автоматичною 
системою пожежогасіння, проведення експертизи

2260        
2101020/2

без застосування 
процедури ІІ-ІІІ кв.

м. Київ, ГШ ЗС України, буд. № 64/1, капітальний ремонт будівлі спеціального призначення, проведення 
експертизи

2260     
2101020/2

без застосування 
процедури ІІ-ІІІ кв.

м. Київ, Президентський полк, буд. № 113/52, гуртожиток, капітальний ремонт покрівлі, санвузли, 
електро- та оздоблювальні роботи, проведення експертизи

3131
2101020/2

без застосування 
процедури ІІ-ІІІ кв.

м. Біла Церква, 72 омбр, буд. № 3/1, казарма, капітальний ремонт покрівлі, проведення експертизи 3131
2101020/2

без застосування 
процедури ІІ-ІІІ кв.

м. Біла Церква, 72 омбр, буд. № 3/2,  казарма, капітальний ремонт покрівлі, проведення експертизи 3131
2101020/2

без застосування 
процедури ІІ-ІІІ кв.

м. Київ, Президентський полк, буд. № 113/48, казарма, капітальний ремонт приміщень загального 
користування І, ІІ, ІІІ поверхів, проведення експертизи

3131
2101020/2

без застосування 
процедури ІІ-ІІІ кв.

м. Васильків, 38 ОНЦ, буд. № 2/17, казарма, капітальний ремонт ІІІ-го поверху, проведення експертизи 3131
2101020/2

без застосування 
процедури ІІ-ІІІ кв.

м. Золотоноша, 156 зрп, буд. № 8/38, казарма, капітальний ремонт будівлі, проведення експертизи 3131
2101020/2

без застосування 
процедури ІІ-ІІІ кв.

смт. Городок, Макарівський гарнізон, 303 цзрб, буд. № 6/63, казарма, капітальний ремонт покрівлі, 
проведення експертизи

3131
2101020/2

без застосування 
процедури ІІ-ІІІ кв.

м. Київ, вул. Білоруська, 40, буд. № 40/13, гуртожиток, капітальний ремонт внутрішніх інженерних 
мереж, проведення експертизи

3131
2101020/2

без застосування 
процедури ІІ-ІІІ кв.

м. Київ, 101 обро, буд. № 27/142, казарма, капітальний ремонт покрівлі, проведення експертизи 3131
2101020/2

без застосування 
процедури ІІ-ІІІ кв.

м. Київ, вул. Топольова 4-8, капітальний ремонт, заміна теплової мережі від ЦТП № 64/171 до житлового 
будинку № 64/112, проведення експертизи                                                                        

3131
2101020/2

без застосування 
процедури ІІ-ІІІ кв.

м. Київ, вул. Дегтярівська, 26-Б, буд. № 127/54, житловий будинок, капітальний ремонт ліфтів, 
проведення експертизи

3131
2101020/2

без застосування 
процедури ІІ-ІІІ кв.

м. Київ, вул. Дегтярівська, 26-А, буд. № 127/55, житловий будинок, капітальний ремонт ліфтів, 
проведення експертизи

3131
2101020/2

без застосування 
процедури ІІ-ІІІ кв.

м. Київ, вул. Дегтярівська, 12/7, буд. № 127/53, житловий будинок, капітальний ремонт ліфтів, 
проведення експертизи

3131
2101020/2

без застосування 
процедури ІІ-ІІІ кв.

м. Київ, Управління верифікації, буд. № 31/3, капітальний ремонт будівлі та внутрішніх інженерних 
мереж, проведення експертизи

3132
2101020/2

без застосування 
процедури ІІ-ІІІ кв.

с. Дівички, 6 нап 169 НЦ, буд. № 1/5, капітальний ремонт покрівлі, санітарних вузлів, проведення 
експертизи

3132
2101020/2

без застосування 
процедури ІІ-ІІІ кв.

м. Золотоноша, Черкаський гарнізон, 156 зрп, буд. № 8/21, їдальня, заміна стропильної системи, 
капітальний ремонт покрівлі, заміна внутрішніх інженерних мереж, сантехобладнання, оздоблювальні 
роботи, проведення експертизи

3132
2101020/2

без застосування 
процедури ІІ-ІІІ кв.

м. Золотоноша, 156 зрп, буд. № 8/87, котельня, капітальний ремонт будівлі, проведення експертизи 3132
2101020/2

без застосування 
процедури ІІ-ІІІ кв.
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м. Золотоноша, 156 зрп, в/м № 8, капітальний ремонт, відновлення мереж електро-, тепло-, 
водопостачання, каналізації, проектно-вишукувальні роботи

3132
2101020/2

без застосування 
процедури ІІ-ІІІ кв.

м. Золотоноша, 156 зрп, в/м № 8, капітальний ремонт, відновлення мереж електро-, тепло-, 
водопостачання, каналізації,  проведення експертизи

3132
2101020/2

без застосування 
процедури ІІ-ІІІ кв.

м. Золотоноша, 156 зрп, в/м № 8, капітальний ремонт, відновлення мереж електро-, тепло-, 
водопостачання, каналізації

3132
2101020/2

без застосування 
процедури ІІ-ІІІ кв.

м. Київ, ГШ ЗС України, буд. № 64/95, капітальний ремонт І-го поверху будівлі, проведення експертизи 3132
2101020/2

без застосування 
процедури ІІ-ІІІ кв.

м. Київ, ГШ ЗС України, в/м № 64, капітальний ремонт поверхів будівлі "ЗАЛП", влаштування системи 
пожежоохоронної сигналізації та системи димовидалення, проведення експертизи

3132
2101020/2

без застосування 
процедури ІІ-ІІІ кв.

м. Київ, ГШ ЗС України, в/м № 64, капітальний ремонт трансформаторної підстанції № 687, проведення 
експертизи

3132
2101020/2

без застосування 
процедури ІІ-ІІІ кв.

с. Гурівщина, командний пункт ГКЦ, в/м № 265, 32 км Житомирського шосе, капітальний ремонт 
повітряної лінії 10 кВт, проведення експертизи

3132
2101020/2

без застосування 
процедури ІІ-ІІІ кв.

м. Київ, Галузевий державний архів МО України, буд. № 147/234, капітальний ремонт автоматичної 
системи пожежогасіння архіву, проведення експертизи

3132
2101020/2

без застосування 
процедури ІІ-ІІІ кв.

м. Біла Церква, база пального, буд. № 52/12, водонапірна башта, капітальний ремонт сходів та ємності, 
заміна інженерних мереж, проведення експертизи

3132
2101020/2

без застосування 
процедури ІІ-ІІІ кв.

м. Біла Церква, база пального, буд. № 52/155, КНС, капітальний ремонт, заміна інженерних мереж, 
обладнання, проведення експертизи

3132
2101020/2

без застосування 
процедури ІІ-ІІІ кв.

м. Біла Церква, буд. № 52/105, ВНС, капітальний ремонт, заміна інженерних мереж, обладнання, 
проведення експертизи

3132
2101020/2

без застосування 
процедури ІІ-ІІІ кв.

м. Київ, Президентський оркестр, буд. № 1/2, капітальний ремонт приміщень комплексної будівлі, 
проведення експертизи

3132
2101020/2

без застосування 
процедури ІІ-ІІІ кв.

м. Київ, гауптвахта, буд. № 255/1, капітальний ремонт внутрішніх приміщень, інженерних мереж, 
санвузлів, умивальників, електричних мереж, заміна віконних блоків, проведення експертизи                                                                   

3132
2101020/2

без застосування 
процедури ІІ-ІІІ кв.

м. Боярка, НОК КВЛ  ім. І. Богуна, буд. № 196/33, центр дозвілля, капітальний ремонт покрівлі, заміна 
віконних блоків, дверних блоків, підлоги, оздоблювальні роботи, проведення експертизи                                

3132
2101020/2

без застосування 
процедури ІІ-ІІІ кв.

м. Київ, Головний військовий медичний клінічний центр "ГВКГ", відділення урології, буд. № 54/76, 
капітальний ремонт місць загального користування та санітарних вузлів, проведення експертизи

3132
2101020/2

без застосування 
процедури ІІ-ІІІ кв.

смт Семиполки Київської обл., ОПВЗ ГШ ЗС України, буд. № 1/68, капітальний ремонт будівлі  
дошкільного закладу

3132
2101020/2

без застосування 
процедури ІІ-ІІІ кв.

м. Васильків, 40 бр ТА, буд. № 11/304, овощесховище, капітальний ремонт будівлі, проведення 
експертизи

3132
2101020/2

без застосування 
процедури ІІ-ІІІ кв.

с. Данилівка, 96 зрбр, ПС ЗСУ, буд. № 22/43, санчастина, капітальний ремонт будівлі, проведення 
експертизи

3132
2101020/2

без застосування 
процедури ІІ-ІІІ кв.

смт. Петрівське, 96 зрбр, буд. № 13/1, санчастина, капітальний ремонт будівлі, проведення експертизи 3132
2101020/2

без застосування 
процедури ІІ-ІІІ кв.

м. Васильків, 40 брта, буд. № 11/136, сховище для техніки, капітальний ремонт будівлі, проведення 
експертизи

3132
2101020/2

без застосування 
процедури ІІ-ІІІ кв.

м. Київ, ГШ ЗС України, буд. № 64/79, капітальний ремонт боксів для зберігання автомобільної техніки 
та приміщень автомобільної ремонтної майстерні, проведення експертизи

3132
2101020/2

без застосування 
процедури ІІ-ІІІ кв.



14

1 2 3 4 5 6
м. Київ, ГШ ЗС України, буд. № 64/81, капітальний ремонт сховищ автомобільної техніки, проведення 
експертизи

3132
2101020/2

без застосування 
процедури ІІ-ІІІ кв.

м. Київ, ГШ ЗС України, буд. № 64/46, капітальний ремонт санітарних вузлів та коридорів 1-го поверху, 
проведення експертизи

3132
2101020/2

без застосування 
процедури ІІ-ІІІ кв.

м. Новоград-Волинський, 30 омбр СВ, буд. № 2/17, капітальний ремонт приміщень, проведення 
експертизи 

3131        
2101020/17

без застосування 
процедури ІІ-ІІІ кв.

м. Київ, Державний науково-дослідний інститут авіації, буд. № 34/1, учбовий корпус, капітальний ремонт 
покрівлі, фасаду та внутрішніх інженерних мереж

3132
2101020/2

без застосування 
процедури ІІ-ІІІ кв.

м. Київ, буд. № 31/92, КПП, капітальний ремонт будівлі, проведення експертизи 3132
2101020/2

без застосування 
процедури ІІ-ІІІ кв.

м. Київ,  101 обро, буд. № 27/22, лазня, капітальний ремонт будівлі, проведення експертизи 3132
2101020/2

без застосування 
процедури ІІ-ІІІ кв.

м. Київ, 101 обро, буд. № 27/5, капітальний ремонт фасаду, даху, внутрішнього електрообладнання,  
обладнання протипожежною сигналізацією, проведення експертизи

3132
2101020/2

без застосування 
процедури ІІ-ІІІ кв.

м. Київ, 101 обро, буд. № 27/6, капітальний ремонт фасаду, даху, внутрішнього електрообладнання,  
обладнання протипожежною сигналізацією, проведення експертизи

3132
2101020/2

без застосування 
процедури ІІ-ІІІ кв.

м. Київ, офіс НАТО та Головне управління військового співробітництва та миротворчих операцій ГШ ЗС 
України,  буд. № 63/78, капітальний ремонт місць загального користування та внутрішніх теплових 
мереж, проведення експертизи

3132
2101020/2

без застосування 
процедури ІІ-ІІІ кв.

смт Коцюбінське, 115 кц, буд. № 272/16, гараж, капітальний ремонт покрівлі, проведення експертизи 3132
2101020/2

без застосування 
процедури ІІ-ІІІ кв.

смт. Городок, Макарівський гарнізон, буд. № 6/78, капітальний ремонт котельні, проведення експертизи 3132
2101020/2

без застосування 
процедури ІІ-ІІІ кв.

с. Розсішки, Уманський гарнізон, 222 бзрб, в/м № 4, заміна зовнішніх мереж водовідведення, проведення 
експертизи

3132
2101020/2

без застосування 
процедури ІІ-ІІІ кв.

м. Боярка, НОК КВЛ ім. І. Богуна, буд. № 197/17, спортзал, капітальний ремонт покрівлі, проведення 
експертизи

3132
2101020/2

без застосування 
процедури ІІ-ІІІ кв.

м. Боярка, НОК КВЛ ім. І. Богуна, буд. № 197/22, спортзал, капітальний ремонт покрівлі, проведення 
експертизи

3132
2101020/2

без застосування 
процедури ІІ-ІІІ кв.

м. Київ, Головний військовий медичний клінічний центр "ГВКГ", головний лікувальний корпус, буд. № 
54/1, капітальний ремонт даху, проведення експертизи

3132
2101020/2

без застосування 
процедури ІІ-ІІІ кв.

м. Київ, Головний військовий медичний клінічний центр "ГВКГ", клініка кардіології, буд. № 54/6, 
капітальний ремонт даху, вентиляції, вимощення навколо будівлі, проведення експертизи

3132
2101020/2

без застосування 
процедури ІІ-ІІІ кв.

м. Біла Церква, медичне депо військового шпиталю, буд. № 74/175, сховище, капітальний ремонт будівлі, 
проведення експертизи

3132
2101020/2

без застосування 
процедури ІІ-ІІІ кв.

м. Біла Церква, медичне депо військового шпиталю, буд. № 74/175а, сховище, капітальний ремонт 
будівлі, проведення експертизи

3132
2101020/2

без застосування 
процедури ІІ-ІІІ кв.

м. Біла Церква, медичне депо військового шпиталю, буд. № 74/193, склад, капітальний ремонт будівлі, 
проведення експертизи

3132
2101020/2

без застосування 
процедури ІІ-ІІІ кв.

м. Біла Церква, медичне депо військового шпиталю, буд. № 74/194, склад, капітальний ремонт будівлі, 
проведення експертизи

3132
2101020/2

без застосування 
процедури ІІ-ІІІ кв.

м. Біла Церква, медичне депо військового шпиталю, буд. № 74/199, сховище, капітальний ремонт будівлі, 
проведення експертизи

3132
2101020/2

без застосування 
процедури ІІ-ІІІ кв.



15

1 2 3 4 5 6

м. Біла Церква, буд. № 74/200, сховище, капітальний ремонт будівлі, проведення експертизи 3132
2101020/2

без застосування 
процедури ІІ-ІІІ кв.

 м. Ірпінь, Ірпінський ВМКЦ, буд. № 210/76, теплосховище, капітальний ремонт покрівлі, укріплення 
аварійної частини (демонтаж плит перекриття, розбірання стін, монтаж цегельної стінки), проведення 
експертизи

3132
2101020/2

без застосування 
процедури ІІ-ІІІ кв.

м. Київ, вул. Московська, 45/1, буд. № 59/33, капітальний ремонт комплекної будівлі, проведення 
експертизи

3132
2101020/2

без застосування 
процедури ІІ-ІІІ кв.

м. Київ, буд. № 63/83, капітальний ремонт ТП (теплового пункту), проведення експертизи 3132
2101020/2

без застосування 
процедури ІІ-ІІІ кв.

м. Київ, Департамент фінансів та Департамент капітального будівництва МО України, буд. № 63/5, 
капітальний ремонт покрівлі та внутрішніх інженерних мереж, проектно-вишукувальні роботи

3132
2101020/2

без застосування 
процедури ІІ-ІІІ кв.

м. Львів (с. Старичі), Академія СВ, буд. № 25/47, капітальний ремонт покрівлі, приміщень, столярка, 
підлога, сантехроботи, проведення експертизи 

3131        
2101020/17

без застосування 
процедури ІІ-ІІІ кв.

м. Київ, Департамент фінансів та Департамент капітального будівництва МО України, буд. № 63/5, 
капітальний ремонт покрівлі та внутрішніх інженерних мереж

3132
2101020/2

без застосування 
процедури ІІ-ІІІ кв.

м. Бровари, буд. № 161/113, службова будівля, капітальний ремонт покрівлі, заміна освітлювальної 
електропроводки, проведення експертизи

3132
2101020/2

без застосування 
процедури ІІ-ІІІ кв.

м. Київ, 307 дб, буд. № 233/37, котельня, капітальний ремонт, заміна котлів, проведення експертизи 3132
2101020/2

без застосування 
процедури ІІ-ІІІ кв.

м. Київ, 307 дб, буд. № 233/34, їдальня, капітальний ремонт, проведення експертизи 3132
2101020/2

без застосування 
процедури ІІ-ІІІ кв.

м. Київ, ліцей ім. І. Богуна, буд. № 62/1, капітальний ремонт внутрішніх систем теплопостачання, 
проведення експертизи

3132
2101020/2

без застосування 
процедури ІІ-ІІІ кв.

м. Київ, 307 дб, буд. № 233/59, казарма, капітальний ремонт будівлі, проектно-вишукувальні роботи та 
проведення експертизи 

3131
2101020/2

без застосування 
процедури ІІ-ІІІ кв.

м. Київ, 307 дб, буд. № 233/82, казарма, капітальний ремонт будівлі, проектно-вишукувальні роботи та 
проведення експертизи

3131
2101020/2

без застосування 
процедури ІІ-ІІІ кв.

м. Біла Церква, 72 омбр, буд. № 3/204, казарма, заміна внутрішніх інженерних мереж, заміна віконних та 
дверних блоків, проектно-вишукувальні роботи

3131
2101020/2

без застосування 
процедури ІІ-ІІІ кв.

м. Біла Церква, 72 омбр, буд. № 3/204, казарма, заміна внутрішніх інженерних мереж, заміна віконних та 
дверних блоків, проведення експертизи та виконання робіт

3131
2101020/2

без застосування 
процедури ІІ-ІІІ кв.

м. Біла Церква, 72 омбр, буд. № 3/197, їдальня, капітальний ремонт покрівлі, проектно-вишукувальні 
роботи

3132
2101020/2

без застосування 
процедури ІІ-ІІІ кв.

м. Біла Церква, 72 омбр, буд. № 3/197, їдальня, капітальний ремонт покрівлі, проведення експертизи та 
виконання робіт

3132
2101020/2

без застосування 
процедури ІІ-ІІІ кв.

м. Київ,  буд. № 64/107, капітальний ремонт приміщень ІІІ-го поверху, проведення 
експертизи та виконання робіт

3131        
2101020/17

без застосування 
процедури ІІ-ІІІ кв.

Послуги щодо надання професійної та технічної допомоги та консультаційні, н.в.і.у. (74.90.1) 
Послуги по створенню комплексної системи захисту інформації (в частині виготовлення та постачання 

спеціальних даних до засобів криптографічного захисту інформації)

2260
2101020/19

без застосування 
процедури липень
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Секретар комітету з конкурсних торгів Міністерства оборони України

(Затверджений рішеннями комітету з конкурсних торгів Міністерства оборони України від 30.06.15 № 74/267; від 02.07.15 № 74/270; від 07.07.15 № 
74/281; від 10.07.15 № 74/290)

Голова комітету з конкурсних торгів Міністерства оборони України

І.Ф.ХРУЩ

О.С.СВІРКО
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