
Загальне найменування предмета закупівель

Очікувана 
вартість 
предмета 
закупівлі 
РАЗОМ

Процедура 
закупівля

Орієнтовний 
початок 

проведення 
процедури 
закупівлі

Примітка

1 2 7 8

1
Папір копіювальний, # папір та інший папір для 
виготовляння копій і відбитків, у рулонах або в 
аркушах

29400,00 17.12.7

2 Вироби канцелярські, паперові 1600,00 17.23.1

3 Послуги щодо видавання друкованої продукції, 
інші 6000,00 58.19.1

4 Приладдя канцелярське або шкільне пластмасове 1000,00 36.63.2

38000,00

5 Машини обчислювальні, частини та приладдя до 
них 9000,00 26.20.1

6
Папір копіювальний, # папір та інший папір для 
виготовляння копій і відбитків, у рулонах або в 
аркушах

700,00 17.12.7

ЗМІНИ ДО ДОДАТКУ ДО РІЧНОГО ПЛАНУ ЗАКУПІВЕЛЬ 

КПКВ 2101020/1/9 КЕКВ 2210:

ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА А 0853

Дані щодо кожного окремого предмета закупівель

№ з/п

РАЗОМ ЗА ПРОГРАМОЮ 2101020/1/9:
КПКВ 2101020/4 КЕКВ 2210:



7
Ремонтування та технічне обслуговування 
конторських/офісних машин та устатковання 
(крім комп'ютерів і периферійних пристроїв)

1280,00 33.12.1

8
Послуги з передавання даних і повідомлень 
(Послуги місцевого телефоного зв'язку 
загального користування)

900,00 61.10.1

9 Машини обчислювальні, частини та приладдя до 
них 30000,00 26.20.1

41880,00

10
Устатковання для двигунів внутрішнього 
згоряння, н. в. і. у. (комплект прокладок до 
двигуна, розподільник запалення)

16175,00 28.15.2

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

3675,00 29.32.3

12 Зчеплення та їхні частини 22410,00 29.32.3

13 Коробки передач і їхні частини 27900,00 29.32.3

14 Газогенератори, дистиляційні та фільтрувальні 
апарати (фільтри) 13300,00 28.29.1

15
Колеса рульові, рульові колонки та картери 
рульових механізмів; їхні частини (наконечники 
рульової тяги)

9800,00 29.32.3

16

Устатковання електричне освітлювальне та 
візуальної сигналізації, склоочищувачі, 
антиобмерзлювачі та протизапітнювачі до 
автомобілів і мотоциклів

1740,00 29.31.2

КПКВ 2101020/4 КЕКВ 2240:

КПКВ 2101020/4 КЕКВ 3110:

РАЗОМ ЗА ПРОГРАМОЮ 2101020/4:
КПКВ 2101020/7 КЕКВ 2210:

КПКВ 2101020/1/9 КЕКВ 2260:



17

Устатковання електричне освітлювальне та 
візуальної сигналізації, склоочищувачі, 
антиобмерзлювачі та протизапітнювачі до 
автомобілів і мотоциклів

26700,00 29.31.2

18 Фарби та лаки 
(Фарба ) 15000,00 20.30.1



19 Газогенератори, дистиляційні та фільтрувальні 
апарати 9000,00 28.29.1

20

Розчинники та розріджувачі складні органічні, 
що їх використовують з оздоблювальними 
речовинами та чорнилами (крім виготовлених на 
основі бутилацетату)

5000,00 20.30.2

150700,00

21 Вироби з дроту, ланцюги та пружини 50000,00 25.93.1

22
Папір копіювальний, # папір та інший папір для 
виготовляння копій і відбитків, у рулонах або в 
аркушах

6000,00 17.12.7

23 Послуги щодо видавання друкованої продукції, 
інші 8000,00 58.19.1

24 Приладдя канцелярське або шкільне пластмасове 1000,00 17.23.1

25 Перевезення вантажів залізничним транспортом 99000,00 49.20.1

164000,00

26

Електромагніти та електромагнітні підіймальні 
головки й частини до них (крім магнітів 
медичного застосування); патрони, затискачі та 
подібні пристрої для фіксації електромагнітні чи 
з постійними магнітами та їхні частини, н. в. і. у.

14000,00 27.90.4

27 Колеса рульові, рульові колонки та картери 
рульових механізмів; їхні частини 7000,00 29.32.3

КПКВ 2101020/8 КЕКВ 2240:

РАЗОМ ПО КПКВ 2101020/7:

КПКВ 2101020/13/1 КЕКВ 2260:

КПКВ 2101020/8 КЕКВ 2210:

РАЗОМ ПО КПКВ 2101020/8:



28

Лічильники кількості обертів, кількості 
продукції, більярдні лічильники, таксометри, 
лічильники пройденого шляху в милях, 
крокоміри, ручні лічильники, перерахункові 
пристрої, інструменти й апарати для 
вимірювання невеликих проміжків часу

3000,00 26.51.6



29 Фільтри мастильні, паливні та всмоктувальні 
повітряні до двигунів внутрішнього згоряння 35000,00 28.29.1

30 Частини гідравлічного та пневматичного 
силового устатковання 8000,00 28.12.2

31 Стрічки конвеєрні чи урухомлювальні/приводні 
паси з вулканізованої ґуми

7000,00 22.19.4

32 Проводи та кабелі електронні й електричні, інші 99000,00 27.32.1

33
Прилади й апаратура гідравлічні або 
пневматичні для автоматичного регулювання чи 
контролювання (гідророзподільник)

19000,00 26.51.6

34 Устатковання силове гідравлічне та 
пневматичне, крім його частин 96000,00 28.12.1

35 Лампи розжарювання та газорозрядні 
електричні; лампи дугові (Лампочки) 57000,00 27.40.1

36 Лампи та світильники, інші (Світильники) 7000,00 27.40.3

37
Апаратура електрична для комутації чи захисту 
електричних кіл, на напругу не більше ніж 1000 
В

10000,00 27.12.2

38

Плати електронні, панелі, консолі, столи, шафи 
та інші основи для електричної розподільчої й 
керувальної апаратури (крім таких, що мають 
умонтовану апаратуру)

83005,00 27.12.4

39 Інструменти ручні, інші 10000,00 25.73.3

40 Ізолятори електричні (крім виготовлених зі скла 
чи кераміки) 4000,00 27.90.1

41 Ущільнювачі з вулканізованої ґуми 10000,00 22.19.7

42 Акумулятори електричні та частини до них 9080,00 27.20.2

http://dkpp.rv.ua/index.php?level=25.73.3


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

10000,00 29.32.3

44 Шини та камери ґумові нові 815,00 22.11.1

45 Вироби із заліза чи сталі, виливані, н. в. і. у. 20000,00 25.99.2

46
Дріт колючий та загорожі з колючого дроту, 
виготовлені зі сталі чи сталевого дроту 
(Мобільні барєри безпеки)

60000,00 25.93.1

47 Лист просічно-витяжний із заліза чи сталі 
(металевий лист) 25000,00 25.93.1

48

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

6500,00 24.31.1

49 Бруски та прутки гарячого оброблення, із сталі 5500,00 24.10.6

50
Дріт, прутки, трубки, пластини, електроди з 
покривом або з осердям із флюсового матеріалу 3000,00 25.93.1

51 Пензлі для фарбування, біління, лакування та 
подібних робіт 500,00 32.91.1

52 Вироби з дроту, ланцюги та пружини 2000,00 25.93.1

53 Засоби для захисту кистей рук (рукавиці) 600,00 32.50.2

54
Вилки штепсельні, розетки та інша апаратура 
для комутації чи захисту електричних кіл, н. в. і. 
у.

9450,00 27.33.1

621450,00 621450,00РАЗОМ ПО КПКВ 2101020/13/1:
КПКВ 2101020/16/2 КЕКВ 2260:



55

Частини двигунів внутрішнього згоряння з 
іскровим запалюванням, крім частин двигунів до 
літаків (форсунки)

60300,00 28.11.4

56
Двигуни внутрішнього згоряння до моторних 
транспортних засобів (пусковий двигун) 86400,00 29.10.1

57
Устатковання електричне, інше, до моторних 
транспортних засобів і його частини (стартер)

30100,00 29.31.2

58
Газогенератори, дистиляційні та фільтрувальні 
апарати (фільтри) 12800,00 28.29.1

189600,00
Є.Є. Байцурак

Начальник фінансової служби - головний бухгалтер  військов   І.В. Мартинюк

 у  ур  р  у  р  
військової частини А0853
(за рішенням комітету з конкурсних торгів від 10 липня 2015 року №7)

РАЗОМ ПО КПКВ 2101710:
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