
Предмет закупівлі

Код КЕКВ 

(для 

бюджетних 

коштів)

Очікувана 

вартість предмета 

закупівлі

(грн.)

Процедура 

закупівлі

Орієнтовний початок 

проведення процедури 

закупівлі

Примітки

1 2 3 4 5 6

14.19.4. Капелюхи та наголовні убори (кашкет бавовняний) 2210 300,00 лютий

14.19.4. Капелюхи та наголовні убори (підшоломник бавовняний) 2210 16 000,00 лютий

14.31.1. Колготки, панчохи, гольфи, шкарпетки та інші панчішно-шкарпеткові 

вироби, трикотажні (шкарпетки вовняні плюшевого переплетіння) 

2210 15 280,00 лютий

14.31.1. Колготки, панчохи, гольфи, шкарпетки та інші панчішно-шкарпеткові 

вироби, трикотажні (шкарпетки зимові) 

2210 12 800,00 лютий

18.13.1. Послуги щодо підготовляння до друку (розміщення та переклад оголошень 

про проведення процедур закупівлі) 

2240 50 000,00 лютий

52.23.1. Послуги щодо експлуатування аеропортів (крім транспортного 

обробляння вантажів), послуги щодо керування повітряним рухом та інші 

послуги, суміжні з повітряним перевезенням (аеронавігаційні послуги, оплата 

послуг із зліт-посадки керівного складу МО України)* 

2240 250 000,00 березень

52.23.1. Послуги щодо експлуатування аеропортів (крім транспортного 

обробляння вантажів), послуги щодо керування повітряним рухом та інші 

послуги, суміжні з повітряним перевезенням (аеронавігаційні послуги, аеропортні 

збори)* 

2240 499 011,00 березень

66.12.1. Послуги брокерські щодо укладання контрактів на цінні папери й товари 

(комісія за купівлю і переказ валюти)

2240 42 500,00 березень

69.10.1. Послуги юридичні (нотаріальне засвідчення перекладу) 2240 3 000,00 березень

74.30.1. Послуги щодо письмового та усного перекладів (переклад іноземних 

рахунків)

2240 2 880,00 березень

84.23.1. Послуги у сфері юстиції та правосуддя (оплата ПДВ, судовий збір) 2800 120 000,00 березень

М.П. (підпис)

(підпис)

* Відповідно до статті 2 Закону України від 10.04.14 № 1197-VIІ "Про здійснення державних закупівель" надання послуг аеропортів, послуг з
 аеронавігаційного обслуговування польотів повітряних суден встановлюється окремими Законами України.

ТВО голови комітету з конкурсних торгів в/ч А0215 МАКАРЧУК О.П.

Секретар комітету з конкурсних торгів в/ч А0215 МАРТЕНЮК Ю.М.

                                                                              Додаток до Річного плану закупівель                                                                 

                                                                               на 2015 рік                                                                
Міністерство оборони України, військова частина А0215, код ЄДРПОУ 24981451

                   (найменування замовника, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ)

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів  в/ч А0215  від 30.01.2015 № 4/15 (зі змінами від 10.02.2014 № 5/14, 10.03.15 № 75/15 )


