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Примітка

2 3 4 5 6
Мішені для проведення стрільб 101600,00

13.20.2 Тканини бавовняні 2210 4900,00 квітень МО України

13.20.20-20.00 Тканини бавовняні, з поверхневою щільністю не більше ніж 100 г/м2, для виготовлення 
медичної марлі, бандажів і перев'язувальних матеріалів

22.21.4 Пластини, листи, плівка, фольга та стрічки з пластмас, інші 2210 60000,00 квітень МО України

22.21.42-30.00
Пластини, листи, плівка, фольга, стрічки непоруваті, з продуктів конденсації чи полімеризації з 
перегрупуванням, складних поліефірів, армовані, ламіновані, з основою з інших матеріалів, або 
з'єднаних з іншими матеріалами)

16.10.1 Деревина, розпиляна чи розколота вздовж, розділена на шари або лущена, завтовшки більше 
ніж 6 мм; шпали дерев'яні до залізничних або трамвайних колій, непросочені 2210 29900,00 квітень МО України

16.10.10-34.00 Деревина хвойних порід, розпиляна чи розколота вздовж, розділена на шари або лущена, 
завтовшки більше ніж 6 мм, стругана (крім тієї, що має торцеві з'єднання чи шліфована)

20.30.1 Фарби та лаки на основі полімерів 2210 6800,00 квітень МО України

20.30.12-29.00 Фарби та лаки на основі поліестерів, дисперговані або розчинені у неводних середовищах, 
зокрема емалі та політури, крім з умістом розчинника більше ніж 50 мас. % розчину.

  Плакати (кафедри академії) 91050,00
22.21.3 Пластини, листи, плівка, фольга і стрічки пластмасові, неармовані чи не з'єднані з іншими 

матеріалами 2210 46200,00 червень МО України

22.21.30-59.00 Пластини, листи плівка, фольга та стрічки з полімерів вінілхлориду, інші, з інших акрилових 
полімерів, неармовані або не з'єднані з іншими матеріалами, н. в. і. у.

24.20.1 Труби, трубки, порожнисті профілі, безшовні, зі сталі 2210 11250,00 червень МО України

24.20.13-50.00 Труби та трубки круглого поперечного перерізу, безшовні, холодноволочильні чи 
холоднокатані, зі сталі іншої, ніж нержавка сталь (крім прецизійних труб і трубок)

25.72.1 Замки та завіси 2210 32000,00 червень МО України

25.72.14-50.00 Арматура монтажна, кріплення та подібні вироби до меблів (крім завіс, поворотних роликів, 
замків і ключів) з недорогоцінних металів
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25.94.1 Вироби кріпильні та ґвинтонарізні 2210 1600,00 червень МО України
25.94.11-90.00 Вироби нарізні, із заліза чи сталі, н. в. і. у.

Періодичні видання 50000,00
58.14.1 Журнали та періодичні видання друковані 2210 50000,00 червень МО України
58.14.12-00.00 Журнали та періодичні видання загальнокомерційні, професійні й академічні,друковані

Дообладнання майданчику початкового водіння 70000,00
16.10.1 Деревина, розпиляна чи розколота вздовж, розділена на шари або лущена, завтовшки більше 

ніж 6 мм; шпали дерев'яні до залізничних або трамвайних колій, непросочені 2210 70000,00 березень МО України

16.10.10-34.00 Деревина хвойних порід, розпиляна чи розколота вздовж, розділена на шари або лущена, 
завтовшки більше ніж 6 мм, стругана (крім тієї, що має торцеві з'єднання чи шліфована)

Виготовлення дипломів, свідоцтв, ліцензій 24653,62
82.19.1 Фотокопіювання, оформлювання документів та інші спеціалізовані допоміжні 

конторські/офісні послуги 2210 22063,62 лютий МО України

82.19.13-00.00 Послуги щодо оформлювання документів та інші спеціалізовані допоміжні конторські/офісні 
послуги

18.12.1 Послуги щодо друкування, інші 2210 2380,00 листопад МО України
18.12.19-90.00 Друкування іншої друкованої продукції, н. в. і. у.
26.12.3 Картки з убудованою мікросхемою ("smart-картки) 2210 210,00 лютий МО України
26.12.30-00.00 Картки з убудованою мікросхемою ("smart-картки)

Комплектуючі до комп'ютерів 47300,00
26.11.3 Схеми електронні інтегровані 2210 24100,00 квітень МО України
26.11.30-94.00 Схеми інтегровані електронні, інші, н. в. і. у.
26.20.2 Блоки пам'яті та інші запам'ятовувальні пристрої 2210 13600,00 квітень МО України
26.20.21-00.00 Пристрої запам'ятовувальні
26.20.3 Блоки машин автоматичного обробляння інформації, інші 2210 5600,00 квітень МО України
26.20.30-00.00 Блоки машин автоматичного обробляння інформації, інші
26.20.4 Частини та приладдя до обчислювальних машин 2210 4000,00 квітень МО України
26.20.40-00.00 Частини та приладдя до обчислювальних машин

Інструменти для навчально виробничої майстерні

28.24.1 Інструмент електромеханічний для роботи однією рукою; інструмент ручний портативний із 
силовим урухомлювачем/приводом, інший 2210 45430,00 березень МО України

28.24.11-13.00 Дрилі ручні електромеханічні, які працюють без зовнішнього джерела живлення

28.24.11-35.00 Інструменти ручні електромеханічні, які працюють без зовнішнього джерела живлення (крім 
дрилей, пилок, інструментів, використовуваних для роботи з текстильними матеріалами)

28.24.11-90.00 Інструменти електричні, інші
Матеріали для включення комп'ютерних класів в локальну мережу 25000,00

27.33.1 Пристрої електромонтажні 2210 13000,00 квітень МО України
27.33.14-10.00 Жолоби для проводок, профілі та оболонки до електричних кабелів, з пластмаси
27.33.13-70.00 З'єднувачі та контактні елементи для проводів і кабелів на напругу не більше ніж 1 кВ
27.32.1 Проводи та кабелі електронні й електричні, інші 2210 12000,00 квітень МО України
27.32.14-00.00 Провідники електричні, інші, на напругу більше ніж 1000 В

Канцтовари підрозділи  академії 71890,61



22.21.3 Пластини, листи, плівка, фольга і стрічки пластмасові, неармовані чи не з'єднані з іншими 
матеріалами 2210 3005,61 серпень МО України

22.21.30-59.00 Пластини, листи плівка, фольга та стрічки з полімерів вінілхлориду, інші, з інших акрилових 
полімерів, неармовані або не з'єднані з іншими матеріалами, н. в. і. у.

17.12.1 Папір газетний, папір ручного виготовляння та інший некрейдований папір, або картон для 
графічних цілей 2210 60755,00 серпень МО України

17.12.14-39.00
Папір і картон графічний: з часткою волокон, одержаних механічним способом, не більше ніж 
10 мас. %, щільністю більше ніж 40 г/м2, але не більше від 150 г/м2, в аркушах

17.12.14-50.00
Папір і картон графічний: з часткою волокон, одержаних механічним способом, не більше ніж 
10 мас. %, щільністю більше ніж 150 г/м2

22.29.2 Вироби пластмасові інші, н. в. і. у. 2210 7080,00 серпень МО України
22.29.29-10.00 Вироби, інші, з пластмаси чи інших матеріалів

22.29.21-50.00
Пластини, листи, плівка, смуги й інші пласкі пластмасові форми, самосклеювальні, у рулонах, 
завширшки не більше ніж 20 см, з продуктів, одержаних конденсацією чи полімеризацією з 
перегрупуванням, хімічно змодифікованих або незмодифікованих (крім стрічки п

22.29.25-00.00 Приладдя канцелярське або шкільне пластмасове
26.80.1 Носії інформації магнітні й оптичні 2210 1050,00 серпень МО України
26.80.12-00.00 Носії інформації оптичні, не записані

Розхідні матеріали для копіювальних апаратів та принтерів 39700,00
20.30.2 Фарби та лаки, інші, та пов'язана з ними продукція; барвники художні та друкарські чорнила 2210 36100,00 березень-

жовтень МО України

20.30.22-40.00
Пігменти, зокрема металеві порошки та пластівці, дисперговані у неводних середовищах, як 
рідина чи паста, ґатунки, що їх використовують для виробництва фарб; фарбувальні засоби та 
інші барвники, н. в. і. у., розфасовані для роздрібної торгівлі

28.99.4 Частини друкарських і палітурних машин та устатковання 2210 3600,00 березень-
жовтень МО України

28.99.40-00.00 Частини друкарських і палітурних машин та устатковання
Монітори 43700,00

26.40.3 Апаратура для записування та відтворювання звуку й зображення 2210 43700,00 серпень МО України

26.40.34-60.00 Відеомонітори з пласким екраном, дисплеї рідиннокристалічні, плазмові без пристроїв 
настроювання (відеомонітори кольорові) (крім обладнаних електронно-променевою трубкою)

Матеріали для РВВ 54300,00
20.30.2 Фарби та лаки, інші, та пов'язана з ними продукція; барвники художні та друкарські чорнила 2210 35400,00 березень-

жовтень МО України

20.30.22-40.00
Пігменти, зокрема металеві порошки та пластівці, дисперговані у неводних середовищах, як 
рідина чи паста, ґатунки, що їх використовують для виробництва фарб; фарбувальні засоби та 
інші барвники, н. в. і. у., розфасовані для роздрібної торгівлі

20.30.22-30.00 Фольга для тиснення

20.52.1 Клеї 2210 7500,00 березень-
жовтень МО України

20.52.10-60.00 Клеї, виготовлені на основі крохмалю, декстринів або інших змодифікованих крохмалів
20.52.10-80.00 Клеї готові та інші готові адгезиви, н. в. і. у.

17.12.1 Папір газетний, папір ручного виготовляння та інший некрейдований папір, або картон для 
графічних цілей 2210 2400,00 березень-

жовтень МО України



17.12.14-50.00
Папір і картон графічний: з часткою волокон, одержаних механічним способом, не більше ніж 
10 мас. %, щільністю більше ніж 150 г/м2

18.13.2 Форми чи циліндри друкарські та інші носії відбитків для використання в поліграфії 2210 4000,00 березень-
жовтень МО України

18.13.20-00.00 Форми чи циліндри друкарські та інші носії відбитків для використання в поліграфії

22.21.3 Пластини, листи, плівка, фольга і стрічки пластмасові, неармовані чи не з'єднані з іншими 
матеріалами 2210 4100,00 березень-

жовтень МО України

22.21.30-10.00 Пластини, плівка, фольга і стрічки, інші, з полімерів етилену, неармовані завтовшки не більше 
ніж 0,125 мм

22.21.30-30.00 Пластини, плівка, фольга і стрічки з полімерів стиролу, неармовані, інші

22.29.2 Вироби пластмасові інші, н. в. і. у. 2210 900,00 березень-
жовтень МО України

22.29.29-10.00 Вироби, інші, з пластмаси чи інших матеріалів
Матеріали для виготовлення меблів 99850,00

16.21.1 Фанера клеєна, фанеровані панелі й подібні вироби з шаруватої деревини; плити 
деревностружкові й подібні плити з деревини чи з інших здерев'янілих матеріалів 2210 65800,00 липень МО України

16.21.13-13.00 Плити деревностружкові, з деревини

16.21.14-23.00
Плити деревноволокнисті середньої густини (MDF), з деревини чи інших здерев'янілих 
матеріалів, з доданням чи без додання смол або інших сполучних органічних речовин, 
завтовшки не більше ніж 5 мм

25.94.1 Вироби кріпильні та ґвинтонарізні 2210 2750,00 липень МО України
25.94.11-90.00 Вироби нарізні, із заліза чи сталі, н. в. і. у.
24.31.1 Бруски та суцільні холодноволочильні профілі, з нелегованої сталі 2210 14000,00 липень МО України

24.31.10-60.00
Кутики, форми та профілі із заліза чи нелегованої сталі без подальшого обробляння, крім 
холодного здеформування чи обробляння в холодному стані (наприклад, холодного 
витягування), крім профільованих листів

24.20.1 Труби, трубки, порожнисті профілі, безшовні, зі сталі 2210 13000,00 липень МО України
24.20.14-00.00 Труби та трубки некруглого поперечного перерізу та порожнисті профілі, зі сталі
23.91.1 Вироби абразивні 2210 2500,00 липень МО України

23.91.11-90.00 Жорна, точильні камені, шліфувальні круги, інші, та інші подібні вироби, без обрамлення; 
камені для заточування та полірування вручну

25.93.1 Вироби з дроту, ланцюги та пружини 2210 1800,00 липень МО України
25.93.15-10.00 Електроди з покривом для електродугового зварювання з недорогоцінних металів

Ліки та медикаменти 20000,00
21.10.1. Кислота саліцилова, о-ацетилсаліцилова кислота, їхні солі та естери 2220 1469,00 травень МО України
21.10.10-30.00 Кислота саліцилова, її солі
21.20.1 Ліки 2220 16200,40 травень МО України
21.20.13-40.00 Ліки, з умістом алкалоїдів або їхніх похідних, розфасовані для роздрібної торгівлі

21.20.13-20.00 Ліки, з умістом йоду або сполук йоду, та інші ліки терапевтичної чи профілактичної 
призначеності, не розфасовані для роздрібної торгівлі

21.20.13-80.00 Ліки, інші, зі змішаних чи незмішаних препаратів, розфасовані для роздрібної торгівлі, н. в. і. у.

21.20.11-60.00 Ліки, з умістом пеніциліну, стрептоміцину або похідних цих препаратів, дозовані або 
розфасовані для роздрібної торгівлі



21.10.5 Провітаміни, вітаміни й гормони; глікозиди та алкалоїди рослинного походження та їхні 
похідні; антибіотики 2220 1632,00 травень МО України

21.10.54-00.00 Антибіотики
21.20.2 Препарати фармацевтичні, інші 2220 698,60 травень МО України

21.20.24-40.00 Вата, марля та подібні вироби, вкриті фармацевтичними речовинами, розфасовані для 
роздрібної торгівлі, н. в. і. у.
Послуги 161675,12

95.11.1 Ремонтування комп'ютерів і периферійного устатковання 2240 69360,00 березень-
листопад МО України

95.11.10-00.00 Ремонтування комп'ютерів і периферійного устатковання
25.62.2 Послуги щодо механічного обробляння, інші 2240 1375,12 серпень МО України
25.62.20-00.00 Послуги щодо механічного обробляння, інші
53.10.1 Послуги поштові у межах зобов'язання щодо надання універсальних послуг 2240 400,00 травень МО України

53.10.11-00.00 Послуги поштові у межах зобов'язання щодо надання універсальних послуг, пов'язані з газетами
та періодичними виданнями

63.11.1
Послуги щодо обробляння даних, розміщування інформації на веб-вузлах, щодо програмного 
застосування та інші послуги щодо забезпечення інформаційно-технологічною 
інфраструктурою

2240 2600,00 березень-
листопад МО України

63.11.11-00.00 Послуги щодо обробляння даних
85.59.1 Послуги освітянські, інші, н. в. і. у. 2240 2940,00 серпень МО України
85.59.13-00.00 Послуги у сфері професійної освіти, н. в. і. у.

73.12.1 Послуги посередників щодо продажу рекламного місця 2240 5000,00 березень-
грудень МО України

73.12.11-00.00 Послуги посередників щодо продажу рекламного місця у друкованих засобах масової 
інформації

62.02.2 Послуги щодо консультування стосовне систем і програмного забезпечення 2240 70000,00 березень-
грудень МО України

62.02.20-00.00 Послуги щодо консультування стосовне систем і програмного забезпечення
18.12.1 Послуги щодо друкування, інші 2240 5000,00 вересень МО України
18.12.19-90.00 Друкування іншої друкованої продукції, н. в. і. у.

63.11.1
Послуги щодо обробляння даних, розміщування інформації на веб-вузлах, щодо програмного 
застосування та інші послуги щодо забезпечення інформаційно-технологічною 
інфраструктурою

2240 5000,00 березень-
грудень МО України

63.11.11-00.00 Послуги щодо обробляння даних
Квартирно-експлуатаційна служба: 78925,63

43.21.1 Роботи електромонтажні 2240 38925,63 травень МО України
43.21.10-00.90 Роботи електромонтажні, інші
42.99.2  Будування інших інженерних споруд 2240 40000,00 червень МО України
42.99.22-00.00  Будування відкритих стадіонів і спортивно-оздоровчих споруд

Служба зв'язку 47742,25
61.10.1 Послуги щодо передавання даних і повідомлень 2240 18799,96 березень-

листопад МО України

61.10.11-00.00 Послуги стаціонарного телефонного зв'язку - доступ і користування

61.90.1 Послуги телекомунікаційні, інші 2240 27578,18 березень-
листопад МО України

61.90.10-00.00 Послуги телекомунікаційні, інші



61.10.2 Послуги щодо пропускання трафіку мережами проводового електрозв'язку 2240 1364,11 березень-
листопад МО України

61.10.20-00.00 Послуги щодо пропускання трафіку мережами проводового електрозв'язку
26.51.6 Інструменти та прилади вимірювальні, контрольні та випробовувальні, інші 3110 90000,00 липень МО України
26.51.66-20.00 Стенди випробовувальні
27.40.1 Лампи розжарювання та газорозрядні електричні; лампи дугові 3110 67500,00 квітень МО України
27.40.11-00.00 Лампи герметичні спрямованого світла
26.20.4 Частини та приладдя до обчислювальних машин 3110 23000,00 серпень МО України
26.20.40-00.00 Частини та приладдя до обчислювальних машин
26.20.1 Машини обчислювальні, частини та приладдя до них 3110 90000,00 липень МО України

26.20.11-00.00 Машини автоматичного обробляння інформації переносні, масою не більше ніж 10 кг, зокрема 
лаптопи та ноутбуки; органайзери цифрові персональні та подібні комп'ютери

27.20.2 Акумулятори електричні та частини до них 3110 18000,00 травень МО України

27.20.23-00.00 Акумулятори нікель-кадмієві, гідридно-нікелеві, літій-іонні, літій-полімерні, залізо-нікелеві та 
інші електричні акумулятори

26.30.1 Апаратура радіо- та телепередавальна; камери телевізійні 3110 75000,00 вересень МО України
26.30.11-00.00 Апаратура передавальна, до складу якої входять приймачі

27.90.3 Устатковання для паяння м'якими та твердими припоями чи зварювання, машини й апарати для 
поверхневого термообробляння та гарячого напилення, електричні 3110 12228,00 березень МО України

27.90.31-18.00 Машини й апарати електричні для зварювання чи паяння (крім паяльників і паяльних 
пістолетів)

28.24.1 Інструмент електромеханічний для роботи однією рукою; інструмент ручний портативний із 
силовим урухомлювачем/приводом, інший 3110 14000,00 березень МО України

28.24.11-25.00 Пилки електромеханічні циркулярні
28.13.2 Помпи повітряні чи вакуумні; компресори повітряні чи інші газові 3110 18000,00 березень МО України
28.13.28-00.00 Компресори, інші

28.24.1 Інструмент електромеханічний для роботи однією рукою; інструмент ручний портативний із 
силовим урухомлювачем/приводом, інший 3110 15000,00 березень МО України

28.24.11-50.00 Верстати точильні, шліфувальні та стругальні ручні, укомплектовані електричним двигуном, які
працюють від зовнішнього джерела живлення

28.41.2 Верстати токарні, свердлильні та фрезерні для обробляння металу 3110 16894,00 березень МО України

28.41.22-33.00 Верстати агрегатні з лінійним переміщенням для обробляння металу свердлінням, 
розточуванням, фрезеруванням, нарізуванням зовнішньої чи внутрішньої нарізі
Квартирно-експлуатаційна служба: 549000,00

38.11.2 Збирання безпечних відходів, непридатних для вторинного використовування.  - 2240 99000,00 квітень МО України

38.11.21-00.00 Збирання комунальних безпечних відходів, непридатних для вторинного використовування

43.22.1 Монтаж водопровідних, каналізаційних, систем опалювання, вентиляції та кондиціювання 
повітря 2240 120000,00 червень МО України

43.22.12-00.00 Монтаж систем опалювання, вентиляції та кондиціювання повітря

ДСТУ поточний ремон приміщень їдальні буд. за ГП №1 2240 100000,00 квітень-
листопад МО України

42.11.2 Будування автомобільних доріг і автомагістралей, інших доріг, елементів доріг; злітно-
посадкових смуг летовищ 2240 110000,00 квітень МО України

42.11.20-00.00 Будування автомобільних доріг і автомагістралей, інших доріг, елементів доріг; злітно-
посадкових смуг летовищ



42.21.2 Будування трубопроводів для транспортування рідин і газів та споруд на них 2240 120000,00 червень МО України
42.21.22-00.00 Будування місцевих трубопроводів, зокрема допоміжні роботи

Квартирно-експлуатаційна служба: 250000,00
23.99.1 Вироби мінеральні неметалеві, інші, н. в. і. у. 2210 120000,00 травень МО України
23.99.12-59.00 Вироби на основі бітуму (у рулонах), інші
19.20.3 Газ нафтовий та інші газоподібні вуглеводні, крім природного газу 2210 5000,00 травень МО України
19.20.31-00.00 Пропан і бутан, скраплені.
24.20.1 Труби, трубки, порожнисті профілі, безшовні, зі сталі. 2210 70000,00 квітень МО України

24.20.13-30.00 Труби та трубки круглого поперечного перерізу, прецизійні, безшовні, холодноволочильні чи 
холоднокатані, зі сталі іншої, ніж нержавка сталь

16.21.1 Фанера клеєна, фанеровані панелі й подібні вироби з шаруватої деревини; плити 
деревностружкові й подібні плити з деревини чи з інших здерев'янілих матеріалів. 2210 15000,00 червень МО України

16.21.13-16.00 Плити з орієнтованою стружкою (OSB), з деревини.

24.10.5 Прокат плаский із сталі, плакований, з гальванічним або іншим покривом і прокат плаский зі 
швидкорізальної сталі та кремнієвої електротехнічної сталі. 2210 10000,00 липень МО України

24.10.51-20.00 Прокат плаский із заліза чи нелегованої сталі, завширшки не менше ніж 600 мм, 
електротехнічно оцинкований.

24.20.3 Труби та трубки зовнішнього діаметра не більше ніж 406,4 мм, зі сталі, інші. 2210 14000,00 липень МО України

24.20.34-30.00
Труби та трубки з квадратним або прямокутним поперечним перерізом, зі стінкою завтовшки 
не більше ніж 2 мм гарячого чи холодного формування та зварювання, зі сталі іншої, ніж 
нержавка сталь. 

25.11.2 Вироби конструкційні металеві та їхні частини 2210 5000,00 серпень МО України
25.11.22-00.00 Башти та решітчасті щогли із заліза чи сталі.
25.21.1 Радіатори та котли центрального опалення. 2210 11000,00 травень МО України
25.21.11-00.00 Радіатори центрального опалення з неелектричним нагрівом, із чорних металів.

Речова служба (прання білизни) 90000,00
96.01.1  Послуги щодо прання та хімічного чищення текстильних і хутряних виробів 2240 90000,00 січень-

травень МО України

Пошиття формового одягу 100000,00
14.12.1 Одяг робочий чоловічий 2210 100000,00 серпень МО України

14.12.11-20.00 Комплекти, чоловічі або хлопчачі, з бавовни чи хімічних волокон, виробничі та професійні

Бронетанкова служба 100000,00
28.11.4 Частини двигунів 2260 19028,00 лютий МО України
28.11.42-00.00 Частини інших двигунів, н. в. і. у.
29.32.3 Частини та приладдя до моторних транспортних засобів, н. в. і. у. 2260 62672,00 лютий МО України

29.32.30-90.00 Частини та приладдя, інші, н. в. і. у., до транспортних засобів підкатегорій 29.10.21, 29.10.22, 
29.10.23, 29.10.24, 29.10.30 та категорій 29.10.4, 29.10.5; їхні частини

25.73.3 Інструменти ручні, інші             2260 2910,00 лютий МО України
25.73.30-37.00 Головки змінні для гайкових ключів

28.29.1 Фільтри мастильні, паливні та всмоктувальні повітряні до двигунів внутрішнього згоряння 2260 2120,00 лютий МО України

28.29.13-50.00 Фільтри всмоктувальні повітряні до двигунів внутрішнього згоряння
27.32.1 Проводи та кабелі електронні й електричні, інші 2260 1020,00 лютий МО України
27.32.11-30.00 Проводи обмоткові ізольовані лаковані чи емальовані
29.31.2 Устатковання електричне, інше, до моторних транспортних засобів і його частини 2260 11320,00 лютий МО України



29.31.22-30.00 Стартери та стартер-генератори подвійної дії
28.22.1 Устатковання підіймальне та вантажне та частини до нього 2260 750,00 лютий МО України
28.22.13-50.00 Домкрати та підіймачі гідравлічні для підіймання транспортних засобів (крім гаражних
25.94.1. Вироби кріпильні та ґвинтонарізні 2260 180,00 лютий МО України

25.94.11-35.00 Болти з шестигранною головкою із заліза чи сталі, з межею міцності на розтяг не менше ніж 
800 МПа (крім виготовлених з нержавкої сталі
Міжнародне військове співробітництво 4000,00

56.29.1 Послуги щодо забезпечення харчуванням за контрактом 2240 4000,00 жовтень МО України
56.29.19-00.00 Послуги щодо забезпечення харчуванням за контрактом, інші

Фінансово-економічна служба 50000,00
64.19.3 Послуги щодо грошового посередництва, інші, н. в. і. у. 2240 50000,00 січень-

грудень МО України

64.19.30-00.00 Послуги щодо грошового посередництва, інші, н. в. і. у.
Запасні частини такомплектуючі до автомобільної техніки 50000,00

29.32.3 Частини та приладдя до моторних транспортних засобів, н. в. і. у. 2210 30156,00 березень-
серпень МО України

29.32.30-90.00 Частини та приладдя, інші, н. в. і. у., до транспортних засобів підкатегорій 29.10.21, 29.10.22, 
29.10.23, 29.10.24, 29.10.30 та категорій 29.10.4, 29.10.5; їхні частини

29.32.30-65.00 Зчеплення та їхні частини

29.32.30-20.00 Гальма, гальмівні системи з підсилювачами та їхні частини (крім колодок і дисків гальмівних)

29.32.30-67.00 Колеса рульові, рульові колонки та картери рульових механізмів; їхні частини
29.32.30-33.00 Коробки передач і їхні частини
29.32.30-63.00 Глушники та вихлопні труби; їхні частини
29.32.30-36.00 Мости провідні з диференціалом, мости непровідні, їхні частини

22.19.7 Частини та приладдя до моторних транспортних засобів, н. в. і. у 2210 719,00 березень-
серпень МО України

22.19.73-10.00 Вироби з поруватої вулканізованої ґуми технічної призначеності
22.19.73-45.00 Вироби ґумометалеві до тракторів і автотранспортних засобів

29.31.1 Комплекти проводів до свічок запалювання та комплекти проводів інших типів, призначені для 
використання в наземних, повітряних і водних транспортних засобах 2210 515,00 березень-

серпень МО України

29.31.10-00.00 Комплекти проводів до свічок запалювання та комплекти проводів інших типів, призначені для 
використання в наземних, повітряних і водних транспортних засобах

29.31.2 Устатковання електричне, інше, до моторних транспортних засобів і його частини 2210 17088,00 березень-
серпень МО України

29.31.21-30.00 Свічки запалювання
29.31.22-70.00 Устатковання для двигунів внутрішнього згоряння, н. в. і. у.

29.31.22-50.00 Генератори для двигунів внутрішнього згоряння (зокрема генератори постійного струму та 
генератори змінного струму), крім генераторів подвійної дії

29.31.23-10.00 Устатковання електричне або що працює від батарей, освітлювальне та візуальної сигналізації 
для використання у велосипедах

28.29.1 Газогенератори, дистиляційні та фільтрувальні апарати 2210 1522,00 березень-
серпень МО України

28.29.13-30.00 Фільтри мастильні чи паливні до двигунів внутрішнього згоряння
28.29.13-50.00 Фільтри всмоктувальні повітряні до двигунів внутрішнього згоряння



50.20.1 (ДК 016-97) Послуги з технічного обслуговування і ремонту пасажирських автомобілів 2240 1410,00 березень
МО України 

(кредиторська 
заборгованість)

50.20.2 (ДК 016-97) Послуги з технічного обслуговування і ремонту інших автомобілів 2240 8590,00 березень
МО України 

(кредиторська 
заборгованість)

Служба зв'язку 69981,00
61.10.2 Послуги щодо пропускання трафіку мережами проводового електрозв'язку 2240 25730,00 січень - 

грудень МО України

61.10.20-00.00 Послуги щодо пропускання трафіку мережами проводового електрозв'язку

61.90.1 Послуги телекомунікаційні, інші 2240 36451,00 січень - 
грудень МО України

61.90.10-00.00 Послуги телекомунікаційні, інші

77.39.1 Послуги щодо оренди та лізингу інших машин, устатковання та майна, н. в. і. у. 2240 7800,00 січень - 
грудень МО України

77.39.14-00.00 Послуги щодо оренди та лізингу телекомунікаційного устатковання
Служба фізичної підготовки 70000,00

32.30.1 Вироби спортивні 2210 43000,00 серпень МО України
32.30.15-90.00 Інвентар і устатковання, інше, для занять спортом та ігор просто неба, н. в. і. у.
32.30.15-80.00 М'ячі (крім м'ячів для гольфу, настільного тенісу, медичних м'ячів і панч-болів)
32.30.14-00.00 Інвентар і устатковання для гімнастичних залів, фітнес-центрів і атлетичних залів
13.94.1 Інвентар і устатковання, інше, для занять спортом та ігор просто неба, н. в. і. у. 2210 9000,00 серпень МО України
13.94.12-80.00 Вироби зі шпагату, мотузок, канатів або тросів (32.30.11 - Гірське спорядження)
22.29.2 Вироби пластмасові інші, н. в. і. у. 2210 18000,00 серпень МО України
22.29.29-10.00 Вироби, інші, з пластмаси чи інших матеріалів

Послуги служба ФП 25000,00
43.29.1 Роботи будівельно-монтажні, інші 2240 25000,00 липень-

серпень МО України

43.29.12-00.00 Встановлювання огорож і поручнів
Організаційно-мобілізаційне відділення 10000,00

28.23.2 Машини конторські/офісні, інші, та частини до них 2210 1380,00 березень МО України
28.23.23-00.00 Техніка конторська/офісна, інша
22.29.2  Вироби пластмасові інші, н. в. і. у. 2210 2696,50 березень МО України
22.29.29-10.00 Вироби, інші, з пластмаси чи інших матеріалів

22.29.22-70.00
Пластини, листи, плівка, фольга, стрічка та інші пласкі пластмасові форми самосклеювальні, з 
продуктів поліприєднання (адитивної полімеризації), не оброблені, крім оброблення поверхні, 
або нарізані на форми, зокрема квадратні чи прямокутні (крім покривів 

22.29.25-00.00 Приладдя канцелярське або шкільне пластмасове
20.52.1 Клеї 2210 765,00 березень МО України
20.52.10-80.00 Клеї готові та інші готові адгезиви, н. в. і. у.

13.10.7 Пряжа з рослинних текстильних волокон, крім бавовни (зокрема з льону, джуту, кокосового 
волокна та справжніх конопель); пряжа паперова 2210 23,50 березень МО України

13.10.71-20.00 Пряжа лляна, розфасована дня роздрібної торгівлі
25.71.1 Вироби ножові та столові прибори 2210 60,00 березень МО України



25.71.13-30.00
Ножі для паперу, розкривання конвертів, підчищання текстів, пристрої для заточування олівців 
і леза до них (зокрема пристрої для заточування олівців коробкового типу), крім пристроїв до 
заточувальних машинок для олівців

17.12.1 Папір газетний, папір ручного виготовляння та інший некрейдований папір, або картон для 
графічних цілей 2210 5035,00 березень МО України

17.12.14-39.00
Папір і картон графічний: з часткою волокон, одержаних механічним способом, не більше ніж 
10 мас. %, щільністю більше ніж 40 г/м2, але не більше від 150 г/м2, в аркушах

25.99.2 Вироби з недорогоцінних металів, інші 2210 40,00 березень МО України

25.99.23-50.00 Скоби у блоках для канцелярських потреб, оббивання та пакування, з недорогоцінних металів

Всього: 2890420,23

(підпис) М.П.

(підпис)

13.20.2 Тканини бавовняні 4900,00

13.10.7 Пряжа з рослинних текстильних волокон, крім бавовни (зокрема з льону, джуту, кокосового 
волокна та справжніх конопель); пряжа паперова 23,50

13.94.1 Інвентар і устатковання, інше, для занять спортом та ігор просто неба, н. в. і. у. 9000,00
14.12.1 Одяг робочий чоловічий 100000,00

16.10.1 Деревина, розпиляна чи розколота вздовж, розділена на шари або лущена, завтовшки більше 
ніж 6 мм; шпали дерев'яні до залізничних або трамвайних колій, непросочені 99900,00

16.21.1 Фанера клеєна, фанеровані панелі й подібні вироби з шаруватої деревини; плити 
деревностружкові й подібні плити з деревини чи з інших здерев'янілих матеріалів 80800,00

17.12.1 Папір газетний, папір ручного виготовляння та інший некрейдований папір, або картон для 
графічних цілей 68190,00

18.12.1 Послуги щодо друкування, інші 7380,00
18.13.2 Форми чи циліндри друкарські та інші носії відбитків для використання в поліграфії 4000,00
19.20.3 Газ нафтовий та інші газоподібні вуглеводні, крім природного газу 5000,00
20.30.1 Фарби та лаки на основі полімерів 6800,00

20.30.2 Фарби та лаки, інші, та пов'язана з ними продукція; барвники художні та друкарські чорнила 71500,00

20.52.1 Клеї 8265,00
21.10.1. Кислота саліцилова, о-ацетилсаліцилова кислота, їхні солі та естери 1469,00

21.10.5 Провітаміни, вітаміни й гормони; глікозиди та алкалоїди рослинного походження та їхні 
похідні; антибіотики 1632,00

21.20.1 Ліки 16200,40
21.20.2 Препарати фармацевтичні, інші 698,60
22.19.7 Частини та приладдя до моторних транспортних засобів, н. в. і. у 719,00

22.21.3 Пластини, листи, плівка, фольга і стрічки пластмасові, неармовані чи не з'єднані з іншими 
матеріалами 53305,61

22.21.4 Пластини, листи, плівка, фольга та стрічки з пластмас, інші 60000,00
22.29.2 Вироби пластмасові інші, н. в. і. у. 28676,50
23.91.1 Вироби абразивні 2500,00

(прізвище та ініціали)

Секретар комітету з конкурсних торгів Касаткіна В.Л.
(прізвище та ініціали)

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів  від 24.02.2015 року  № 11
Голова комітету з конкурсних торгів Клят Ю.О.



23.99.1 Вироби мінеральні неметалеві, інші, н. в. і. у. 120000,00

24.10.5 Прокат плаский із сталі, плакований, з гальванічним або іншим покривом і прокат плаский зі 
швидкорізальної сталі та кремнієвої електротехнічної сталі. 10000,00

24.20.1 Труби, трубки, порожнисті профілі, безшовні, зі сталі. 94250,00
24.20.3 Труби та трубки зовнішнього діаметра не більше ніж 406,4 мм, зі сталі, інші. 14000,00
24.31.1 Бруски та суцільні холодноволочильні профілі, з нелегованої сталі 14000,00
25.11.2 Вироби конструкційні металеві та їхні частини 5000,00
25.21.1 Радіатори та котли центрального опалення. 11000,00
25.62.2 Послуги щодо механічного обробляння, інші 1375,12
25.71.1 Вироби ножові та столові прибори 60,00
25.72.1 Замки та завіси 32000,00
25.73.3 Інструменти ручні, інші             2910,00
25.93.1 Вироби з дроту, ланцюги та пружини 1800,00
25.94.1 Вироби кріпильні та ґвинтонарізні 4530,00
25.99.2 Вироби з недорогоцінних металів, інші 40,00
26.11.3 Схеми електронні інтегровані 24100,00
26.12.3 Картки з убудованою мікросхемою ("smart-картки) 210,00
26.20.1 Машини обчислювальні, частини та приладдя до них 90000,00
26.20.2 Блоки пам'яті та інші запам'ятовувальні пристрої 13600,00
26.20.3 Блоки машин автоматичного обробляння інформації, інші 5600,00
26.20.4 Частини та приладдя до обчислювальних машин 27000,00
26.30.1 Апаратура радіо- та телепередавальна; камери телевізійні 75000,00
26.40.3 Апаратура для записування та відтворювання звуку й зображення 43700,00
26.51.6 Інструменти та прилади вимірювальні, контрольні та випробовувальні, інші 90000,00
26.80.1 Носії інформації магнітні й оптичні 1050,00
27.20.2 Акумулятори електричні та частини до них 18000,00
27.32.1 Проводи та кабелі електронні й електричні, інші 13020,00
27.33.1 Пристрої електромонтажні 13000,00
27.40.1 Лампи розжарювання та газорозрядні електричні; лампи дугові 67500,00

27.90.3 Устатковання для паяння м'якими та твердими припоями чи зварювання, машини й апарати для 
поверхневого термообробляння та гарячого напилення, електричні 12228,00

28.11.4 Частини двигунів 19028,00
28.13.2 Помпи повітряні чи вакуумні; компресори повітряні чи інші газові 18000,00
28.22.1 Устатковання підіймальне та вантажне та частини до нього 750,00
28.23.2 Машини конторські/офісні, інші, та частини до них 1380,00

28.24.1 Інструмент електромеханічний для роботи однією рукою; інструмент ручний портативний із 
силовим урухомлювачем/приводом, інший 74430,00

28.29.1 Фільтри мастильні, паливні та всмоктувальні повітряні до двигунів внутрішнього згоряння 3642,00

28.41.2 Верстати токарні, свердлильні та фрезерні для обробляння металу 16894,00
28.99.4 Частини друкарських і палітурних машин та устатковання 3600,00

29.31.1 Комплекти проводів до свічок запалювання та комплекти проводів інших типів, призначені для 
використання в наземних, повітряних і водних транспортних засобах 515,00

29.31.2 Устатковання електричне, інше, до моторних транспортних засобів і його частини 28408,00
29.32.3 Частини та приладдя до моторних транспортних засобів, н. в. і. у. 92828,00
32.30.1 Вироби спортивні 43000,00
38.11.2 Збирання безпечних відходів, непридатних для вторинного використовування.  - 99000,00



42.11.2 Будування автомобільних доріг і автомагістралей, інших доріг, елементів доріг; злітно-
посадкових смуг летовищ 110000,00

42.21.2 Будування трубопроводів для транспортування рідин і газів та споруд на них 120000,00
42.99.2  Будування інших інженерних споруд 40000,00
43.21.1 Роботи електромонтажні 38925,63

43.22.1 Монтаж водопровідних, каналізаційних, систем опалювання, вентиляції та кондиціювання 
повітря 120000,00

43.29.1 Роботи будівельно-монтажні, інші 25000,00
53.10.1 Послуги поштові у межах зобов'язання щодо надання універсальних послуг 400,00
56.29.1 Послуги щодо забезпечення харчуванням за контрактом 4000,00
58.14.1 Журнали та періодичні видання друковані 50000,00
61.10.1 Послуги щодо передавання даних і повідомлень 18799,96
61.10.2 Послуги щодо пропускання трафіку мережами проводового електрозв'язку 27094,11
61.90.1 Послуги телекомунікаційні, інші 64029,18
62.02.2 Послуги щодо консультування стосовне систем і програмного забезпечення 70000,00

63.11.1
Послуги щодо обробляння даних, розміщування інформації на веб-вузлах, щодо програмного 
застосування та інші послуги щодо забезпечення інформаційно-технологічною 
інфраструктурою

7600,00

64.19.3 Послуги щодо грошового посередництва, інші, н. в. і. у. 50000,00
73.12.1 Послуги посередників щодо продажу рекламного місця 5000,00
77.39.1 Послуги щодо оренди та лізингу інших машин, устатковання та майна, н. в. і. у. 7800,00

82.19.1 Фотокопіювання, оформлювання документів та інші спеціалізовані допоміжні 
конторські/офісні послуги 22063,62

85.59.1 Послуги освітянські, інші, н. в. і. у. 2940,00
95.11.1 Ремонтування комп'ютерів і периферійного устатковання 69360,00
96.01.1  Послуги щодо прання та хімічного чищення текстильних і хутряних виробів 90000,00
50.20.1 (ДК 016-97) Послуги з технічного обслуговування і ремонту пасажирських автомобілів 1410,00 кредит. заборг
50.20.2 (ДК 016-97) Послуги з технічного обслуговування і ремонту інших автомобілів 8590,00 кредит. заборг


