
Зміни до Річного Плану закупівель 
на 2016рік 

Державна установа Інститут сільського господарства степової зони Національної академії аграрних наук України 
, код за ЄДРПОУ 00496662 

Предмет закупівлі Код 
КЕКВ 
(для 

бюджет 

них 
коштів) 

Очікувана вартість предмета закупівлі, 
грн 

Процедура 
закупівлі 

Орієнтов 
ний 

початок 
проведен 

ня 

процедур 
и 

закупівлі 

Примітки 

1 2 3 4 5 6 

код - 35.11.1 Енергія електрична (активна 

електроенергія, реактивна електроенергія) 
2273 

508249 грн. 62 коп. (П'ятсот вісім тисяч 
двісті сорок дев'ять гривень 62 коп., в 

т.ч.ПДВ-84708,27грн) 

переговорна 
процедура 
закупівлі 

грудень 

2015р активна електроенергія 254500 кВт.год 
реактивна електроенергія 79361 кВАр.год 

код - 35.30.1 Пара та гаряча вода; постачання пари та 
гарячої води (послуги з постачання теплової енергії) 

2271 
886766грн. 40 коп. (Вісімсот вісімдесят 

шість тисяч сімсот шістдесят шість 
гривень 40 коп., в т.ч. ПДВ-147794,40грн) 

переговорна 
процедура 
закупівлі 

грудень 
2015р 

-теплова енергія для категорії споживачів 
«населення» обсягом 120,0 Гкал 

-теплова енергія для потреб бюджетних 
установ та інших споживачі (крім 

населення) обсягом 480,0 Гкал 
(відмінені відповідно частини п'ятої ст.39 

ЗУ «Про здійснення державних закупівель 

код-35.11.1 
Енергія електрична 

(Лоті активна електроенергія, 
Лот2 - активна електроенергія ) 

2273 

335868 грн. 72 коп. (Триста тридцять 
п'ять тисяч вісімсот шістдесят вісім 

гривень 72 коп., в т.ч. ПДВ-55978,12грн) 
Лот 1 - 300205,92 грн. 
Лот 2 -35662,80 грн. 

переговорна 
процедура 
закупівлі 

грудень 
2015р 

лот і - 164500 кВт/год 
лот 2 - - 45200 кВт/год 

28.30.3 Машини для підготовляння чи обробляння 
грунту, (16130000-5 Сівалки, саджалки та машини для 
пересаджування), (навісна селекційна сівалка точного 

висіву НАЬОЯиР БР-35 або еквівалент) 

3110 
2842000 грн. 00 коп. (Два мільйона 
вісімсот сорок дві тисячі гривень 00 
копійок, в т.ч. ПДВ - 473666,66 грн.) 

відкриті 

торги 

січень 

2016р. 

35.30.1 Пара та гаряча вода; постачання пари та 
гарячої води (09320000-8 Пара, гаряча вода та 
пов'язана продукція), (постачання теплової енергії) 

2271 

886766грн. 40 коп. (Вісімсот вісімдесят 
шість тисяч сімсот шістдесят шість 

гривень 40 коп., в т.ч. ПДВ-147794,40грн) 

переговорна 
процедура 
закупівлі 

січень 
2016р. 

-теплова енергія для категорії споживачів 
«населення» обсягом 120,0 Гкал 

-теплова енергія для потреб бюджетних 
установ та інших споживачі (крім 

населення) обсягом 480,0 Гкал 

19.20.2 Паливо рідинне та газ; оливи мастильні 
(09134000-7 Газойлі), (дизельне паливо - наливом) 

2210 
1400000 грн. 00 коп. (Один мільйон 
чотириста тисяч гривень 00 копійок в т.ч. 
ПДВ-233333,33 грн.) 

відкриті 
торги 

січень 
2016р. 



- 19.20.2 Паливо рідинне та газ; оливи мастильні 
(09211000-1 Мастильні оливи та мастильні матеріали), 
(олива моторна М-10 Г2к або еквівалент, олива 
моторна DIESEL line 15w-40 або еквівалент, олива 
ТАД-17 або еквівалент, олива МГЕ-46В або 
еквівалент, олива моторна мінеральна 15w-40 NORMA 
LINE або еквівалент, олива трансмісійна ATF-IID або 
еквівалент, мастило Літол-24 або еквівалент) 

2210 

101956 грн. 00 коп. (Сто одна тисяча 
дев'ятсот п'ятдесят шість грн. 00 коп. в 
т.ч. ПДВ-16992,67 грн) 

відкриті 
торги 

січень 
2016р. 

20.20.1 Пестициди та інші агрохімічні продукти 
(24450000-3 Агрохімічна продукція), (Харнес або 
еквівалент, Пріма або еквівалент, Агрітокс РК або 
еквівалент, Елюміс 105 OD або еквівалент, Діален 
Супер 464 SL або еквівалент, Реглон Супер 150 SL або 
еквівалент, Раундап Макс або еквівалент, Гранстар 
Голд або еквівалент, Енжіо 247 SC або еквівалент, 
Нурел Д або еквівалент, Фалькон 460 КЕ або 
еквівалент, Фостоксин або еквівалент, Вітавакс 200 
ФФ або еквівалент, Максим хі або еквівалент, Кинто 
Дуо або еквівалент, Оптімайзер пульс або еквівалент, 
Пар Тренд 90 або еквівалент, Смерть щурам №1 або 
еквівалент) 

2210 

2166302 грн. 00 коп. (Два мільйони сто 
шістдесят шість тисяч триста дві грн. 00 
коп. в т.ч. ПДВ - 361050,33 грн.) 

відкриті 

торги 
січень 

2016р. 

20.15.3 Добрива азотні, мінеральні чи хімічні 
(24410000-1 Азотні добрива), (аміачна селітра) 

2210 
425000 грн. 00 коп. (Чотириста двадцять 
п'ять тисяч гривень 00 коп. в т.ч. ПДВ -
70833,33 грн.) 

відкриті 

торги 
лютий 
2016р. 

відмінені відповідно до ч.І, стЗО ЗУ 
№1197-VII (подання до участі менше двох 
пропозицій) 

19.20.2 Паливо рідинне та газ; оливи мастильні 
(09132000-3 Бензин), (бензин А-92 - по талонах, 
бензин А-95 - по талонах). 

2210 
194000 грн. 00 коп. (Сто дев'яносто 
чотири тисячі гривень 00 коп. в т.ч. ПДВ 
- 3233,33 грн.) 

відкриті 
торги 

лютий 
2016р. 

20.15.3 Добрива азотні, мінеральні чи хімічні 

(24410000-1 Азотні добрива), (аміачна селітра) 
2210 

475000 грн. 00 коп. (Чотириста сімдесят 
п'ять тисяч гривень 00 коп. в т.ч. ПДВ -
79166,67 грн.) 

відкриті 

торги 

березень 
2016р. 

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 23.03.16р. №24 

Козельський О.М.. 
(прізвище,ініціали) 

Яковенко Т.В.. 
(прізвище,ініціали) 


