
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

29.32.30-20.00 - "Гальма, гальмівні системи з підсилювачами та 
їхні частини"

2210 1884,00

29.32.30-67.00 - "Зчеплення та їхні частини" 2210 8614,00

29.31.23 - "Устатковання електричне освітлювальне та 
візуальної сигналізації, склоочищувачі, антиобмерзлювачі, та 
протизапітнювачі до автомобілів"

2210 1684,00

29.32.30-90.00 - "Частини та приладдя, інші, до транспортних 
засобів"

2210
107818,00
В т.ч.ПДВ

17.23.14-00.00 - "Папір і картон, інші, для писання, друкування 
чи іншої графічної призначеності"

2210 23725,00

28.23.12-00.00 - "Калькулятори електронні" 2210 1050,00

32.99.12 - "Ручки для писання та олівці, дошки, штемпелі для 
датування, опечатування та нумерування; штемпельні 
подушечки"

2210 3013,00

17.23.13-13.00 - "Журнали реєстраційні,бухгалтерськи 
книги,книги бланків ордерів і квітанцій, паперові чи картонні"

2210 4302,00

20.11.11-70.00 - "Кисень" 2210 1500,00

20.41.32-50.00 - "Засоби мийні та засоби для чищення" 2210 500,00

25.73.30 - "Інструменти ручні інші" (матеріали, інвентар та 
інструменти для господарської діяльності)

2210 88000,00

28.29.60-40.00 - "Машини, устатковання лабораторне " 
(лабораторне майно)

2210 17408,00

28.25.14 - "Устатковання та пристрої для фільтрування чи 
очищування рідин або газів" (фільтроелементи)

2210 99800,00

22.19.30-55.00 - "Шланги гумові, армовані металом" (рукава 
бензостійки)

2210
119992,00
В т.ч.ПДВ

62.02.20-00.00 - "Послуги щодо консультування стосовно 
систем і програмного забезпечення" (оновлення програмного 
забезпечення "ПАРУС")

2240 2975,00

64.19.30-00.00 - "Послуги щодо грошового посередництва" 
(розрахунково-касове обслуговування)

2240 6500,00

25.61.22-90.00 – "Послуги щодо оброблення металів, інші" 2240 20000,00

КПКВ 2101020 - Забезпечення діяльності Збройних Сил України та підготовка військ
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81.29.19-00.00 - "Послуги щодо очищування,інші" 2240 16200,00

71.20.12-00.00 – "Послуги щодо технічного випробування й 
аналізування фізичних властивостей"(тех.обстеження 
резервуарів)

2240
98180,00
В т.ч.ПДВ

71.20.19-99.00 - "Послуги щодо технічного випробування й 
аналізування інші" (повірка обладнання)

2240
20820,00
В т.ч.ПДВ

86.90.19-00.00 - "Послуги у сфері охорони здоров’я" (мед.огляд 
працівників)

2240 20000,00

95.11.10-00.00 - "Ремонтування комп’ютерів і периферійного 
устатковання" ( послуги з ремонту та заправлення картриджів)

2240 5400,00

61.10.30-00.00 - "послуги щодо передавання даних мережами 
проводового зв’язку"  (послуги зв’язку)

2240 3600,00

85.59.19-00.00 - Послуги освітянськи (навчання учасників 
комітету з конкурсних торгів)

2282 17600,00

26.51.63-50.00 -"Лічильники подання чи вироблення рідин" 
(лічильники)

3110
100000,00
В т.ч.ПДВ

28.29.22-40.00 - Пристрої механічні для розкидування, 
розбризкування та розпилювання, інші

3110 41480,00

33.11.12-00.00-"Ремонтування та технічне обслуговування 
металевих цистерн, резервуарів та вмістищ" (капітальний 
ремонт  резервуарів)

3132
1199000,00
В т.ч.ПДВ

ВСЬОГО 2031045,00

33.11.11-00.00- "Ремонтування та технічне обслуговування 
металевих конструкцій (ремонт блискавозахисних споруд)

2240 50000,00

71.20.12-00.00 - "Послуги щодо технічного випробування й 
аналізування" (дефектоскопія резервуарів)

2240 16000,00

84.25.1 - "Послуги пожежних служб" (технічне обслуговування 
вогнегасників)

2240 25000,00

33.13.1 - "Ремонтування та технічне обслуговування іншого 
електронного й оптичного устатковання " (системи раннього 
виявлення надзвичайних ситуацій) 

2240 91000,00

43.21.10-00.10 - "Роботи електромонтажні" (монтаж 
автоматичної пожежної сигналізації)

2260 120000,00

71.20.19-99.00 - "Послуги щодо технічного випробування й 
аналізування,інші" (проведення аналізів КРП)

2260 2 000,00

ВСЬОГО 304000,00

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів  від  ________________________

Голова  комітету з конкурсних торгів:               З.Г.Гоголаурі
(прізвище,ініціали)

мп

Секретар комітету з конкурсних торгів:       Р.С.Линник
(прізвище,ініціали)(підпис)

КПКВ 2101210 - Утилізація боєприпасів та рідинних компонентів ракетного палива, забезпечення живучості та 
вибухопожежобезпеки арсеналів, баз і складів ЗСУ                                                                

(підпис)


