
Додаток 1  

 

ЗМІНИ ДО РІЧНОГО ПЛАНУ ЗАКУПІВЕЛЬ, 

ЩО ЗДІЙСНЮЮТЬСЯ БЕЗ ПРОВЕДЕННЯ ПРОЦЕДУР ЗАКУПІВЕЛЬ 

на 2013 рік 

 

ІНСТИТУТУ МОЛЕКУЛЯРНОЇ БІОЛОГІЇ І ГЕНЕТИКИ НАН УКРАЇНИ 05417101  

(найменування замовника, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ) 

 

Предмет закупівлі  

Код КЕКВ 

(для 

бюджетних 

коштів)  

Джерело 

фінансування  

Орієнтовний 

строк 

здійснення 

закупівлі  

Очікувана вартість предмета 

закупівлі (грн.)  

Кількість 

товару 

або обсяг 

виконання 

робіт чи 

надання 

послуг  

Примітки  

 1  2  3  4  5  6   

1.  Телекомунікаційні послуги (Послуги зв'язку 

Інтернетом проводовими мережами )  

2281 Спеціальні 

кошти  

04.2013-

12.2013 

50000,0 грн. (п’ятдесят тисяч 

грн.) з ПДВ 8333,3 грн. (вісім 

тисяч триста тридцять три грн. 30 

коп.) 

 Код 61.10.49 за ДК 016-2010 рішення  

комітету з конкурсних закупівель прот. 

№2 від  17 квітня 2013 р.  

2.  Картріджі (Частини побутових електричних 

приладів )  

2281 Спеціальні 

кошти  

04.2013-

12.2013 

5000,0 грн. (п’ять тисяч грн.) з 

ПДВ 833,3 грн. (вісімсот 

тридцять три грн. 30 коп.) 

 Код 27.51.3 за ДК 016-2010 рішення  

комітету з конкурсних закупівель прот. 

№2 від  17 квітня 2013 р.  

3.  Електроприлади (Прилади електричні побутові, 

інші, н. в. і. у. )  

3210 Спеціальні 

кошти  

04.2013-

12.2013 

20000,0 грн. (двадцять тисяч грн.) 

з ПДВ 3333,3 грн. (три тисячі 

триста тридцять три грн. 30 коп.) 

 Код 27.51.1 за ДК 016-2010 рішення  

комітету з конкурсних закупівель прот. 

№2 від  17 квітня 2013 р.  

4.  Періодич ні видання літератури  2281 Спеціальні 

кошти  

04.2013-

12.2013 

36000,0 грн. (тридцять шість 

тисяч грн.) з ПДВ 6000,0 грн. 

(шість тисяч грн.) 

 Код 18.12.1 за ДК 016-2010 рішення  

комітету з конкурсних закупівель прот. 

№2 від  17 квітня 2013 р.  

5.  Канцелярські товари (Вироби канцелярські, паперові 

)  

2281 Спеціальні 

кошти  

04.2013-

12.2013 

39350,0 грн. (тридцять дев’ять 

тисяч триста п’ятдесят грн.) з 

ПДВ 6558,3 грн. (шістдесят п’ять 

тисяч п’ятсот п’ятдесят вісім грн. 

30 коп.) 

400 Код 17.23.1 за ДК 016-2010  

рішення  комітету з конкурсних 

закупівель прот. №2 від  17 квітня 2013 р.  

6.  Витрати на страхування автомобілів (Послуги щодо 

страхування автотранспорту )  

2281 Спеціальні 

кошти  

04.2013-

12.2013 

5000,0 грн. (п’ять тисяч грн.) з 

ПДВ 833,3 грн. (вісімсот 

тридцять три грн. 30 коп.) 

 Код 65.12.2 за ДК 016-2010 рішення  

комітету з конкурсних закупівель прот. 

№2 від  17 квітня 2013 р.  

7.  Витрати на технічне обслуговування автомобілів, 

ремонт  

2281 Спеціальні 

кошти  

04.2013-

12.2013 

35000,0 грн. (тридцять п’ять 

тисяч грн.) з ПДВ 5833,3 грн. 

(п’ять тисяч вісімсот тридцять 

три грн. 30 коп.) 

 Код 29.20.4 за ДК 016-2010 рішення  

комітету з конкурсних закупівель прот. 

№2 від  17 квітня 2013 р.  

8.  Бензин; оливи мастильні (Паливо рідинне та газ; 

оливи мастильні )  

2281 Спеціальні 

кошти  

04.2013-

12.2013 

99000,00 грн. (дев’яносто дев’ять 

тисяч грн.) з ПДВ 16500,0 грн. 

(шістнадцять тисяч п’ятсот грн.) 

 Код 19.20.2 за ДК 016-2010 рішення  

комітету з конкурсних закупівель прот. 

№2 від  17 квітня 2013 р.  

9.  Ремонт коп'ютерної техніки та лабораторного 2281 Спеціальні 04.2013- 60000,0 грн. (шістдесят тисяч  Код 95.11.1 за ДК 016-2010 рішення  
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обладнання (Ремонтування комп'ютерів і 

периферійного устатковання )  

кошти  12.2013 грн) з ПДВ 10000,0 грн. (десять 

тисяч грн.) 

комітету з конкурсних закупівель прот. 

№2 від  17 квітня 2013 р.  

10.  Ремонт коп'ютерної техніки та лабораторного 

обладнання (Ремонтування комп'ютерів і 

периферійного устатковання ) 

2281 Спеціальні 

кошти  

12.2013 110800,0 грн. (сто десять тисяч 

вісімсот грн.) з ПДВ 18466,7 грн. 

(вісімнадцять тисяч чотириста 

шістдесят шість грн. 70 коп.) 

4 Код 95.11.1 за ДК 016-2010 

Оплата здійснюється за рахунок власних 

надходжень без проведення конкурсних 

торгів згідно закону України „Про 

здійснення державних закупівель” від 

01.06.10 №2289-YI зі змінами від 

20.03.12 №4545-YI (частина третя, ст.2) 

11.  Обслуговування бухг алтерських програм (Послуги 

щодо проектування та розробляння у сфері 

інформаційних технологій )  

2281 Спеціальні 

кошти  

04.2013-

12.2013 

36000,0 грн. (тридцять шість 

тисяч грн.) з ПДВ 6000,0 грн. 

(шість тисяч грн.) 

 Код 62.01.1 за ДК 016-2010 рішення  

комітету з конкурсних закупівель прот. 

№2 від  17 квітня 2013 р.  

12.  Інформаційно- косультаційні послуги (Послуги 

інформаційні, інші, н. в. і. у. )  

2281 Спеціальні 

кошти  

04.2013-

12.2013 

20000,0 грн. (двадцять тисяч грн.) 

з ПДВ 3333,3 грн. (три тисячі 

триста тридцять три грн. 30 коп.) 

 Код 63.99.1 за ДК 016-2010 рішення  

комітету з конкурсних закупівель прот. 

№2 від  17 квітня 2013 р.  

13.  Витрати повязані з виготовленням поліграіфічної 

продукції (Журнали та періодичні видання друковані 

)  

2281 Спеціальні 

кошти  

04.2013-

12.2013 

60000,0 грн. (шістдесят тисяч 

грн) з ПДВ 10000,0 грн. (десять 

тисяч грн.) 

 Код 58.14.1 за ДК 016-2010 рішення  

комітету з конкурсних закупівель прот. 

№2 від  17 квітня 2013 р.  

14.  Оплата за охорону (Послуги щодо сторожування )  2281 Спеціальні 

кошти  

01.2013-

12.2013 

99900,0 грн. (дев’яносто дев’ять 

тисяч дев’ятсот грн.) з ПДВ 

16650,0 грн. (шістнадцять тисяч 

шістсот п’ятдесят грн.) 

 Код 80.10.12 за ДК 016-2010 рішення  

комітету з конкурсних закупівель прот. 

№2 від  17 квітня 2013 р.  

15.  Послуги з розподілу води  2281 Спеціальні 

кошти  

01.2013-

12.2013 

120000,0 грн. (сто двадцять тисяч 

грн.) з ПДВ 20000,0 грн. 

(двадцять тисяч грн.) 

 Код 41.00.2 за ДК 016-2010 рішення  

комітету з конкурсних закупівель прот. 

№2 від  17 квітня 2013 р.  

Оплата здійснюється за рахунок власних 

надходжень без проведення конкурсних 

торгів згідно закону України „Про 

здійснення державних закупівель” від 

01.06.10 №2289-YI зі змінами від 

20.03.12 №4545-YI (частина третя, ст.2)  

16.  Пара та гаряча вода; постачання пари та гарячої води 

(Теплова енергія)  

2281 Спеціальні 

кошти  

01.2013-

12.2013 

1395 000 ,0 грн. (один мільйон 

триста дев’яносто п’ять тисяч 

грн. ) з ПДВ 232500,0 грн. (двісті 

тридцять дві тисячі п’ятсот грн.) 

 Код 35.30.1 за ДК 016-2010 рішення  

комітету з конкурсних закупівель прот. 

№2 від  17 квітня 2013 р.  

Оплата здійснюється за рахунок власних 

надходжень без проведення конкурсних 

торгів згідно закону України „Про 

здійснення державних закупівель” від 

01.06.10 №2289-YI зі змінами від 

20.03.12 №4545-YI (частина третя, ст.2)  

17.  Газ (Газ природний, скраплений або в газоподібному 

стані )  

2281 Спеціальні 

кошти  

01.2013-

12.2013 

50000,0 грн. (п’ятдесят тисяч 

грн.) з ПДВ 8333,3 грн. (вісім 

тисяч триста тридцять три грн. 30 

коп.) 

 Код 06.20.1 за ДК 016-2010 рішення  

комітету з конкурсних закупівель прот. 

№2 від  17 квітня 2013 р.  

18.  Електрична енергія  2281 Спеціальні 

кошти  

01.2013-

12.2013 

1175000,0 грн. (один мільйон сто 

сімдесят п’ять тисяч грн.) з ПДВ 

195833,3 грн. (сто дев’яносто 

п’ять тисяч вісімсот тридцять три 

 Код 35.11.1 за ДК 016-2010 рішення  

комітету з конкурсних закупівель прот. 

№2 від  17 квітня 2013 р.  

Оплата здійснюється за рахунок власних 
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грн. 30 коп.) надходжень без проведення конкурсних 

торгів згідно закону України „Про 

здійснення державних закупівель” від 

01.06.10 №2289-YI зі змінами від 

20.03.12 №4545-YI (частина третя, ст.2)  

19.  Екстракти фарбувальні та дубильні; таніни та їхні 

похідні; речовини фарбувальні, н. в. і. у. 

2281 Спеціальні 

кошти 

11.2013-

12.2013 

1000,0 грн. (одна тисяча грн.) з 

ПДВ 166,7 грн. (сто шістдесят 

шість грн. 70 коп.) 

 Код 20.12.2 за ДК 016-2010 рішення  

комітету з конкурсних закупівель прот. 

№11 від  8 листопада 2013 р.   

20.  Сульфіди, сульфати; нітрати, фосфати і карбонати 2281 Спеціальні 

кошти 

11.2013-

12.2013 

2100,0 грн. (дві тисячі сто грн.) з 

ПДВ 350,0 грн. (триста п’ятдесят 

грн.) 

 Код 20.13.4 за ДК 016-2010 рішення  

комітету з конкурсних закупівель прот. 

№11 від  8 листопада 2013 р.   

21.  Солі (Солі інших металів )  2281 кошти 

Державного 

бюджету  

04.2013-

12.2013 

25000,0 грн. (двадцять п’ять 

тисяч грн.) з ПДВ 4166,7 грн. 

(чотири тисячі сто шістдесят 

шість грн. 70 коп.) 

30 Код 20.13.5 за ДК 016-2010 рішення  

комітету з конкурсних закупівель прот. 

№2 від  17 квітня 2013 р. 

22.  Солі (Солі інших металів )  2281 Спеціальні 

кошти  

01.2013-

12.2013 

40000,0 грн.  

(сорок тисчя грн.) з ПДВ 6666,7 

грн. (шість тисяч шістсот 

шістдесят шість грн. 70 коп.) 

50 Код 20.13.5 за ДК 016-2010  

рішення  комітету з конкурсних 

закупівель прот. №6 від 13 вересня 2013 

р 

23.  Солі неорганічних кислот (Речовини хімічні 

неорганічні основні, інш)  

2281 кошти 

Державного 

бюджету  

01.2013-

12.2013 

15000,0 грн. (п’ятнадцять тисяч 

грн.) з ПДВ 2500,0 грн. (дві 

тисячі п’ятсот грн.) 

30 Код 20.13.6 за ДК 016-2010 

рішення  комітету з конкурсних 

закупівель прот. №6 від 13 вересня 2013 

р  

24.  Солі неорганічних кислот (Речовини хімічні 

неорганічні основні, інш)  

2281 Спеціальні 

кошти  

04.2013-

12.2013 

25000,0 грн. (двадцять п’ять 

тисяч грн.) з ПДВ 4166,7 грн. 

(чотири тисячі сто шістдесят 

шість грн. 70 коп.) 

50 Код 20.13.6 за ДК 016-2010 рішення  

комітету з конкурсних закупівель прот. 

№2 від  17 квітня 2013 р. 

25.  Набір реактивів для сиквенсу. Набір розчинів 

калібрувальних барвників (Вуглеводні та їхні 

похідні) 

2281 Спеціальні 

кошти 

11.2013-

12.2013 

110000,0 грн. (сто десять тисяч 

грн.) з ПДВ 18333,3 грн. 

(вісімнадцять тисяч триста 

тридцять три грн.) 

12 Код 20.14.1 за ДК 016-2010 рішення  

комітету з конкурсних закупівель прот. 

№11 від  8 листопада 2013 р.  Оплата 

здійснюється за рахунок власних 

надходжень без проведення конкурсних 

торгів згідно закону України „Про 

здійснення державних закупівель” від 

01.06.10 №2289-YI зі змінами від 

20.03.12 №4545-YI (частина третя, ст.2) 

26.  Спирти, феноли, фенолоспирти та їхні галогено-, 

сульфо-, нітрони нітрозопохідні; спирти жирні 

технічні 

2281 Спеціальні 

кошти 

11.2013-

12.2013 

11000,0 грн. (одинадцять тисяч 

грн.) з ПДВ 1833,3 грн. (одна 

тисяча вісімсот тридцять три грн. 

30 коп.) 

9 Код 20.14.2 за ДК 016-2010 рішення  

комітету з конкурсних закупівель прот. 

№11 від  8 листопада 2013 р.   

27.  Кислоти (Кислоти монокарбонові жирні технічні; 

кислоти карбонові та їхні солі )  

2281 кошти 

Державного 

бюджету  

04.2013-

12.2013 

15000,0 грн. (п’ятнадцять тисяч 

грн.) з ПДВ 2500,0 грн. (дві 

тисячі п’ятсот грн.)  

20 Код 20.14.3 за ДК 016-2010 рішення  

комітету з конкурсних закупівель прот. 

№2 від  17 квітня 2013 р. 

28.  Кислоти (Кислоти монокарбонові жирні технічні; 

кислоти карбонові та їхні солі )  

2281 Спеціальні 

кошти  

01.2013-

12.2013 

28000,0 грн. (двадцять вісім 

тисяч грн.) з ПДВ з ПДВ 4666, 7 

грн. (чотири тисячі шістсот 

шістдесят шість грн. 70 коп.) 

30 Код 20.14.3 за ДК 016-2010 рішення  

комітету з конкурсних закупівель прот. 

№11 від  8 листопада 2013 р.   
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29.  Сполуки з амінною групою (Сполуки органічні з 

азотною функційною групою )  

2281 кошти 

Державного 

бюджету  

01.2013-

12.2013 

15000,0 грн. (п’ятнадцять тисяч 

грн.) з ПДВ 2500,0 грн. (дві 

тисячі п’ятсот грн.) 

25 Код 20.14.4 за ДК 016-2010  

рішення  комітету з конкурсних 

закупівель прот. №6 від 13 вересня 2013 

р 

30.  Сполуки з амінною групою ( Сполуки органічні з 

азотною функційною групою )  

2281 Спеціальні 

кошти  

01.2013-

12.2013 

55000,0 грн. (п’ятдесят п’ять 

тисяч грн.) з ПДВ 9166,7 грн. 

(дев’ять тисяч сто шістдесят 

шість грн. 70 коп.) 

38 Код 20.14.4 за ДК 016-2010 рішення  

комітету з конкурсних закупівель прот. 

№11 від  8 листопада 2013 р.   

31.  Олігонуклеотиди (Сполуки сіркоорганічні та інші 

органічно-неорганічні сполуки; гетероциклічні 

сполуки, н. в. і. ) .  

2281 кошти 

Державного 

бюджету  

01.2013-

12.2013 

16000,0 грн. (шістнадцять тисяч 

грн.) з ПДВ 2666,7 грн. (дві 

тисячі шістсот шістдесят шість 

грн. 70 коп.) 

80 Код 20.14.5 за ДК 016-2010 

рішення  комітету з конкурсних 

закупівель прот. №6 від 13 вересня 2013 

р  

32.  Олігонуклеотиди (Сполуки сіркоорганічні та інші 

органічно-неорганічні сполуки; гетероциклічні 

сполуки, н. в. і. ) .  

2281 Спеціальні 

кошти  

04.2013-

12.2013 

58000,0 грн. (п’ятдесят вісім 

тисяч грн.) з ПДВ 9666, 7грн. 

(дев’ять тисяч шістсот шістдесят 

шість грн. 70 коп.) 

500 Код 20.14.5 за ДК 016-2010 рішення  

комітету з конкурсних закупівель прот. 

№11 від  8 листопада 2013 р.   

33.  Ензими рестрикції (Ефіри, пероксиди, епоксиди, 

ацеталі та напівацеталі органічні; сполуки органічні, 

інші )  

2281 кошти 

Державного 

бюджету  

01.2013-

12.2013 

90000,0 грн. (дев’яносто тисяч 

грн.) з ПДВ 15000,0 грн. 

(п’ятнадцять тисяч грн.) 

50 Код 20.14.6 за ДК 016-2010  

рішення  комітету з конкурсних 

закупівель прот. №6 від 13 вересня 2013 

р 

34.  Ензими рестрикції (Ефіри, пероксиди, епоксиди, 

ацеталі та напівацеталі органічні; сполуки органічні, 

інші  

2281 Спеціальні 

кошти  

04.2013-

12.2013 

125000,0 грн. (сто двадцять п’ять 

тисяч грн.) з ПДВ 20833,3 грн. 

(двадцять тисяч вісімсот 

тридцять три грн. 30 коп.) 

50 Код 20.14.6 за ДК 016-2010 рішення  

комітету з конкурсних закупівель прот. 

№11 від  8 листопада 2013 р.   

Оплата здійснюється за рахунок власних 

надходжень без проведення конкурсних 

торгів згідно закону України „Про 

здійснення державних закупівель” від 

01.06.10 №2289-YI зі змінами від 

20.03.12 №4545-YI (частина третя, ст.2) 

35.  Спирти (Продукти хімічні органічні, основні, 

різноманітні )  

2281 кошти 

Державного 

бюджету  

01.2013-

12.2013 

5000,0 грн.  

(п’ять тисяч грн.) з ПДВ 833,3 

грн. (вісімсот тридцять три грн. 

30 коп.) 

40 Код 20.14.7 за ДК 016-2010 

рішення  комітету з конкурсних 

закупівель прот. №6 від 13 вересня 2013 

р 

36.  Спирти (Продукти хімічні органічні, основні, 

різноманітні )  

2281 Спеціальні 

кошти  

04.2013-

12.2013 

10000,0 грн.(десять тисяч грн.) з 

ПДВ 1666,7 грн. (одна тисяча 

шістсот шістдесят шість грн. 70 

коп.) 

80 Код 20.14.7 за ДК 016-2010 рішення  

комітету з конкурсних закупівель прот. 

№2 від  17 квітня 2013 р. 

37.  Живіильні середовища та білкові препарати 

(Продукти хімічні різноманітні)  

2281 кошти 

Державного 

бюджету  

09.2013-

12.2013 

85000,0 грн. (вісімдесят п’ять 

тисяч грн.) з ПДВ 14166,7 грн. 

(чотирнадцять тисяч сто 

шістдесят шість грн. 70 коп.) 

50 Код 20.59.5 за ДК 016-2010  

рішення  комітету з конкурсних 

закупівель прот. №6 від 13 вересня 2013 

р 

38.  Живіильні середовища (Продукти хімічні 

різноманітні)  

2281 Спеціальні 

кошти  

04.2013-

12.2013 

270000,0 грн.  

(двісті сімдесят тисяч грн.) з 

ПДВ 45000,0 грн. (сорок п’ять 

тисяч грн.) 

43 Код 20.59.5 за ДК 016-2010 рішення  

комітету з конкурсних закупівель прот. 

№11 від  8 листопада 2013 р.   

Оплата здійснюється за рахунок власних 

надходжень без проведення конкурсних 

торгів згідно закону України „Про 

здійснення державних закупівель” від 
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01.06.10 №2289-YI зі змінами від 

20.03.12 №4545-YI (частина третя, ст.2) 

39.  Амінокислоти (Лізин, глутамінова кислота та їхні 

солі; солі та гідроксиди амонію четвертинні; 

фосфоаміноліліди; аміди та їхні похідні й солі з цих 

речовин )  

2281 кошти 

Державного 

бюджету  

09.2013-

12.2013 

10000,0 грн. (десять тисяч грн.) з 

ПДВ 1666,7 грн. (одна тисяча 

шістсот шістдесят шість грн. 70 

коп.) 

20 Код 21.10.2 за ДК 016-2010  

рішення  комітету з конкурсних 

закупівель прот. №6 від 13 вересня 2013 

р 

40.  Амінокислоти (Лізин, глутамінова кислота та їхні 

солі; солі та гідроксиди амонію четвертинні; 

фосфоаміноліліди; аміди та їхні похідні й солі з цих 

речовин )  

2281 Спеціальні 

кошти  

09.2013-

12.2013 

15000,0 грн. (п’ятнадцять тисяч 

грн.) з ПДВ 2500,0 грн. (дві 

тисячі п’ятсот грн.) 

30 Код 21.10.2 за ДК 016-2010 

рішення  комітету з конкурсних 

закупівель прот. №6 від 13 вересня 2013 

р  

41.  Антибіотики, фактори росту (Провітаміни, вітаміни 

й гормони; глікозиди та алкалоїди рослинного 

походження та їхні похідні; антибіотики )  

2281 кошти 

Державного 

бюджету  

09.2013-

12.2013 

40000,0 грн. (сорок тисяч грн.) з 

ПДВ 6666,7 грн. (шість тисяч 

шістсот шістдесят шість грн. 70 

коп.) 

20 Код 21.10.5 за ДК 016-2010  

рішення  комітету з конкурсних 

закупівель прот. №6 від 13 вересня 2013 

р 

42.  Антибіотики, фактори росту (Провітаміни, вітаміни 

й гормони; глікозиди та алкалоїди рослинного 

походження та їхні похідні; антибіотики )  

2281 Спеціальні 

кошти  

04.2013-

12.2013 

50000,0 грн.  

(п’ятдесят тисяч грн.) з ПДВ 

8333,3 грн. (вісім тисяч триста 

тридцять три грн. 30 коп.) 

25 Код 21.10.5 за ДК 016-2010 рішення  

комітету з конкурсних закупівель прот. 

№2 від  17 квітня 2013 р. 20тис 

43.  Сироватка телят, антитіла (Залози та інші органи, 

екстракти цих речовин та інші речовини людського 

чи тваринного походження ) .  

2281 кошти 

Державного 

бюджету  

09.2013-

12.2013 

80000,0 грн. (вісімдесят тисяч 

грн.) з ПДВ 13333,3 грн. 

(тринадцять тисяч триста 

тридцять три грн. 30 коп.) 

30 Код 21.10.6 за ДК 016-2010 

рішення  комітету з конкурсних 

закупівель прот. №6 від 13 вересня 2013 

р  

44.  Сироватка телят (Залози та інші органи, екстракти 

цих речовин та інші речовини людського чи 

тваринного походження ) .  

2281 Спеціальні 

кошти  

04.2013-

12.2013 

90000,0 грн. (дев’яносто тисяч 

грн.) з ПДВ 15000,0 грн. 

(п’ятнадцять тисяч грн.) 

35 Код 21.10.6 за ДК 016-2010 рішення  

комітету з конкурсних закупівель прот. 

№2 від  17 квітня 2013 р. 

45.  Набори для виділення ДНК та РНК (Реактиви 

діагностичні та інші фармацевтичні препарати )  

2281 кошти 

Державного 

бюджету  

09.2013-

12.2013 

45000,0 грн. (сорок п’ять тисяч 

грн.) з ПДВ 7500,0 грн. (сім тисяч 

п’ятсот грн.) 

15 Код 21.20.2 за ДК 016-2010 

рішення  комітету з конкурсних 

закупівель прот. №6 від 13 вересня 2013 

р  

46.  Набори для виділення ДНК та РНК (Реактиви 

діагностичні та інші фармацевтичні препарати)  

2281 Спеціальні 

кошти  

04.2013-

12.2013 

150000,0 грн. (сто п’ятдесят 

тисяч грн.) з ПДВ 25000,0 грн 

(двадцять п’ять тисяч грн.) 

20 Код 21.20.2 за ДК 016-2010 рішення  

комітету з конкурсних закупівель прот. 

№11 від  8 листопада 2013 р.  Оплата 

здійснюється за рахунок власних 

надходжень без проведення конкурсних 

торгів згідно закону України „Про 

здійснення державних закупівель” від 

01.06.10 №2289-YI зі змінами від 

20.03.12 №4545-YI (частина третя, ст.2) 

47.  Чашки Петрі, пробірки пластикові  (Тара 

пластмасова )  

2281 кошти 

Державного 

бюджету  

09.2013-

12.2013 

95000,0 грн. (дев’яносто п’ять 

тисяч грн.) з ПДВ 15833,33 грн. 

(п’ятнадцять тисяч вісімсот 

тридцять три грн. 30 коп.) 

120 Код 22.22.1 за ДК 016-2010 

рішення  комітету з конкурсних 

закупівель прот. №6 від 13 вересня 2013 

р  

48.  Чашки Петрі, пробірки пластикові (Тара 

пластмасова )  

2281 Спеціальні 

кошти  

04.2013-

12.2013 

75000,0 грн. (сімдесят п’ять 

тисяч грн.) з ПДВ 12500,0 грн. 

(дванадцять тисяч п’ятсот грн.) 

90 Код 22.22.1 за ДК 016-2010 рішення  

комітету з конкурсних закупівель прот. 

№2 від  17 квітня 2013 р.  

49.  Піпетки серологічні, наконечники (Вироби 

пластмасові інші)  

2281 кошти 

Державного 

09.2013-

12.2013 

90000,0 грн. (дев’яносто тисяч 

грн.) з ПДВ 15000,0 грн. 

150 Код 22.29.2 за ДК 016-2010  

рішення  комітету з конкурсних 
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бюджету  (п’ятнадцять тисяч грн.)  закупівель прот. №6 від 13 вересня 2013 

р 

50.  Піпетки серологічні, наконечники (Вироби 

пластмасові інші)  

2281 Спеціальні 

кошти  

04.2013-

12.2013 

96000,0 грн. (дев’яностошість 

тисяч грн.) з ПДВ 16000,0 грн. 

(шістнадцять тисяч грн.) 

315 Код 22.29.2 за ДК 016-2010  

рішення  комітету з конкурсних 

закупівель прот. №11 від  8 листопада 

2013 р.   

51.  Скло технічне та інше скло 3210 Спеціальні 

кошти 

11.2013-

12.2013 

65000,0 грн. (шістдесят п’ять 

тисяч грн.) з ПДВ 10833,3 грн. 

(десять тисяч вісімсот тридцять 

три грн. 30 коп.) 

 Код 23.19.2 за ДК 016-2010 рішення  

комітету з конкурсних закупівель прот. 

№11 від  8 листопада 2013 р.   

52.  Сосуд Дьюара (Цистерни, резервуари та вмістища 

металеві, інші )  

3210 кошти 

Державного 

бюджету  

09.2013-

12.2013 

65000.00 грн (шістдесят п’ять 

тисяч грн) з ПДВ 10833,3 грн. 

(десять тисяч вісімсот тридцять 

три грн. 30 коп.) 

1 Код 25.29.1 за ДК 016-2010  

рішення  комітету з конкурсних 

закупівель прот. №6 від 13 вересня 2013 

р. 

53.  Карти звукові, відеокарти, мережеві карти та подібні 

карти до машин автоматичного обробляння 

інформації 

3210 Спеціальні 

кошти  

12.2013 65120,0 грн. (шістдесят п’ять 

тисяч сто двадцять грн.) з ПДВ 

10853,3 грн. (десять тисяч 

вісімсот п’ятдесят три грн. 30 

коп.) 

85 Код 26.12.2 за ДК 016-2010  

 

54.  Системні блоки для компьютера (Блоки пам'яті та 

інші запам'ятовувальні пристрої) 

3210 Спеціальні 

кошти  

09.2013- 

12.2013 

94460,0 грн. (дев’яносто чотири 

тисячі чотириста шістдесят грн.) 

з ПДВ 15743,3 грн. (п’ятнадцять 

тисяч  сімсот сорок три грн. 30 

коп.) 

90 Код 26.20.2 за ДК 016-2010  

рішення  комітету з конкурсних 

закупівель прот. №6 від 13 вересня 2013 

р 

55.  Блоки машин автоматичного обробляння інформації, 

інші 

3210 Спеціальні 

кошти  

12.2013 15700,0 грн. (п’ятнадцять тисяч 

сімсот грн.) з ПДВ 2616,7 грн. 

(дві тисячі шістсот шістнадцять 

грн. 70 коп.) 

16 Код 26.20.3 за ДК 016-2010  

 

56.  Частини та приладдя до обчислювальних машин 3210 Спеціальні 

кошти  

12.2013 77860,0 грн. (сімдесят сім тисяч 

вісімсот шістдесят грн.) з ПДВ 

12976,7 грн. (дванадцять тисяч 

дев’ятсот сімдесят шість грн. 70 

коп.) 

88 Код 26.20.4 за ДК 016-2010  

 

57.  Монітори  (Апаратура для записування та 

відтворювання звуку й зображення) 

3210 Спеціальні 

кошти  

05.2013- 

12.2013 

3000,0 грн. (три тисячі грн.) з 

ПДВ 500,0 грн. (п’ятсот грн.) 

2 Код 26.40.3 за ДК 016-2010 рішення  

комітету з конкурсних закупівель прот. 

№2 від  17 квітня 2013 р. 

58.  Генетичний аналізатор Li-Cor 4300 в комплекті 

(Інструменти та прилади вимірювальні, контрольні 

та випробовувальні, інші) 

3210 Спеціальні 

кошти 

11.2013- 

12.2013 

454000,0 грн. (чотириста 

п’ятдесят чотири тисячі грн.) з 

ПДВ 75666,7 грн. (сімдесят п’ять 

тисяч шістсот шістдесят шість 

грн. 70 коп.) 

1 26.51.6 за ДК 016-2010 рішення  комітету 

з конкурсних закупівель прот. №11 від  8 

листопада 2013 р.  Оплата здійснюється 

за рахунок власних надходжень без 

проведення конкурсних торгів згідно 

закону України „Про здійснення 

державних закупівель” від 01.06.10 

№2289-YI зі змінами від 20.03.12 №4545-

YI (частина третя, ст.2) 

59.  СО2 інкубатор (Термостати, маностати та інші 

прилади й апаратура для автоматичного 

3210 Кошти 

Державного 

05.2013- 

12.2013 

70000,0 грн. (сімдесят тисяч грн.) 

з ПДВ 11666,66 грн. (одинадцять 

1 Код 26.51.7 за ДК 016-2010 рішення  

комітету з конкурсних закупівель прот. 
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регулювання чи контролювання)  бюджету  тисяч шістсот шістдесят шість 

грн. 70 коп.) 

№2 від  17 квітня 2013 р. 

60.  СО2 інкубатор та термоциклер (Термостати, 

маностати та інші прилади й апаратура для 

автоматичного регулювання чи контролювання )  

3210 Спеціальні 

кошти  

09.2013- 

12.2013 

90000,0 грн. (дев’яносто тисяч 

грн.) з ПДВ 15000,0 грн. 

(п’ятнадцять тисяч грн.) 

1 Код 26.51.7 за ДК 016-2010 

рішення  комітету з конкурсних 

закупівель прот. №6 від 13 вересня 2013 

р  

61.  Частини та приладдя до вимірювального, 

випробовувального та навігаційного устатковання 

3210 Спеціальні 

кошти  

12.2013 8140,0 грн. (вісім тисяч сто сорок 

грн.) з ПДВ 1356,7 грн. (одна 

тисяча триста п’ятдесят шість 

грн. 70 коп.) 

12 Код 26.51.8 за ДК 016-2010 

 

62.  Ламінарна шафа (Устатковання радіологічне, 

електромедичне та електротерапевтичне 

устатковання )  

3210 Кошти 

Державного 

бюджету  

05.2013- 

12.2013 

99990,0 грн. (дев’яносто дев’ять 

тисяч дев’ятсот дев’яносто грн.) з 

ПДВ 16665,0 грн. (шістнадцять 

тисяч шістсот шістдесят п’ять 

грн.) 

1 Код 26.60.1 за ДК 016-2010 рішення  

комітету з конкурсних закупівель прот. 

№11 від  8 листопада 2013 р.   

63.  Відеосистема гельдокументуюча Gl-2  3210 Спеціальні 

кошти  

09.2013- 

12.2013 

75000,0 грн. (сімдесят п’ять 

тисяч грн.) з ПДВ 12500,0 грн. 

(дванадцять тисяч п’ятсот грн.) 

2 Код 26.70.1 за ДК 016-2010 рішення  

комітету з конкурсних закупівель прот. 

№11 від  8 листопада 2013 р.   

64.  Спектрофотометр для визначення концентрацій у 

мікрокількостях (Прилади оптичні, інші, та їхні 

частини)  

3210 кошти 

Державного 

бюджету  

05.2013- 

12.2013 

98000,0 грн. (дев’яносто вісім 

тисяч грн.) з ПДВ 16333,3 грн. 

(шістнадцять тисяч триста 

тридцять три грн. 30 коп.) 

1 Код 26.70.2 за ДК 016-2010 рішення  

комітету з конкурсних закупівель прот. 

№3 від  30 квітня 2013 р. 

65.  Носії інформації магнітні й оптичні 3210 Спеціальні 

кошти  

12.2013 8300,0 грн. (вісім тисяч триста 

грн.) з ПДВ 1383,3 грн. (одна 

тисяча триста вісімдесят три грн. 

30 коп.) 

90 Код 26.80.1 за ДК 016-2010 

66.  Джерело живлення (Трансформатори електричні)  3210 Спеціальні 

кошти  

09.2013- 

12.2013 

35000,0 грн. (тридцять п’ять 

тисяч грн.) з ПДВ 5833,3 грн. 

(п’ять тисяч вісімсот тридцять 

три грн. 30 коп.) 

3 Код 27.11.4 за ДК 016-2010 рішення  

комітету з конкурсних закупівель прот. 

№11 від  8 листопада 2013 р.   

67.  Джерело живлення (Трансформатори електричні)  3210 кошти 

Державного 

бюджету  

09.2013- 

12.2013 

40000,0 грн. (сорок тисяч грн.) з 

ПДВ 6666,7 грн. (шість тисяч 

шістсот шістдесят шість грн. 70 

коп.) 

2 Код 27.11.4 за ДК 016-2010 

рішення  комітету з конкурсних 

закупівель прот. №6 від 13 вересня 2013 

р  

68.  Блок безперебійного живлення (Елементи баластні 

до розрядних ламп або трубок; перетворювачі 

статичні; дроселі та котушки індуктивності, інші)  

3210 Спеціальні 

кошти 

11.2013- 

12.2013 

55000,0 грн. (п’ятдесят п’ять 

тисяч грн.) з ПДВ 9166,7 грн. 

(дев’ять тисяч сто шістдесят 

шість грн. 70 коп.) 

1 Код 27.11.5 за ДК 016-2010 рішення  

комітету з конкурсних закупівель прот. 

№11 від  8 листопада 2013 р.   

 

69.  Блок безперебійного живлення (Елементи баластні 

до розрядних ламп або трубок; перетворювачі 

статичні; дроселі та котушки індуктивності, інші)  

3210 кошти 

Державного 

бюджету  

09.2013- 

12.2013 

90000,0 грн. (дев’яносто тисяч 

грн.) з ПДВ 15000,0 грн. 

(п’ятнадцять тисяч грн.) 

6 Код 27.11.5 за ДК 016-2010 рішення  

комітету з конкурсних закупівель прот. 

№11 від  8 листопада 2013 р.   

 

70.  Частини електричної розподільчої та керувальної 

апаратури 

3210 Спеціальні 

кошти 

12.2013 24480,0 грн.(двадцять чотири 

тисячі чотириста вісімдесят грн.) 

з ПДВ 4080,0 грн. (чотири тисячі 

вісімдесят грн.) 

34 Код 27.12.4 за ДК 016-2010 

http://dkpp.rv.ua/index.php?level=26.51.8
http://dkpp.rv.ua/index.php?level=26.51.8
http://dkpp.rv.ua/index.php?level=26.70.2
http://dkpp.rv.ua/index.php?level=26.70.2
http://dkpp.rv.ua/index.php?level=26.80.1
http://dkpp.rv.ua/index.php?level=27.11.4
http://dkpp.rv.ua/index.php?level=27.11.4
http://dkpp.rv.ua/index.php?level=27.11.5
http://dkpp.rv.ua/index.php?level=27.11.5
http://dkpp.rv.ua/index.php?level=27.11.5
http://dkpp.rv.ua/index.php?level=27.11.5
http://dkpp.rv.ua/index.php?level=27.11.5
http://dkpp.rv.ua/index.php?level=27.11.5
http://dkpp.rv.ua/index.php?level=27.12.4
http://dkpp.rv.ua/index.php?level=27.12.4


71.  Акумулятори електричні та частини до них 3210 Спеціальні 

кошти 

12.2013 20400,0 грн. (двадцять тисяч 

чотириста грн.) з ПДВ 3400,0 

грн. (три тисячі чотириста грн.) 

42 Код 27.20.2 за ДК 016-2010 

72.  Проводи та кабелі електронні й електричні, інші 3210 Спеціальні 

кошти 

12.2013 32460,0 грн. (тридцять дві тисячі 

чотириста шістдесят грн.) з ПДВ 

5410,0 грн. (п’ять тисяч 

чотириста десять грн.)  

48 Код 27.32.1 за ДК 016-2010 

73.  Пристрої електромонтажні 3210 Спеціальні 

кошти 

12.2013 12660,0 грн. (дванадцять тисяч 

шістсот шістдесят грн.) з ПДВ 

2110,0 грн. (дві тисячі сто десять 

грн.)  

126 Код 27.33.1 за ДК 016-2010 

74.  Транселюмінатор (Лампи розжарювання та 

газорозрядні електричні; лампи дугові) 

3210 кошти 

Державного 

бюджету 

11.2013- 

12.2013 

30600,0 грн. (тридцять тисяч 

шістсот грн.) з ПДВ 5100,0 грн. 

(п’ять тисяч сто грн.) 

2 Код 27.40.1 за ДК 016-2010 рішення  

комітету з конкурсних закупівель прот. 

№11 від  8 листопада 2013 р.   

75.  Лампа галогенова для системи iQ5 (Лампи 

розжарювання та газорозрядні електричні; лампи 

дугові) 

3210 Спеціальні 

кошти 

11.2013- 

12.2013 

2600,0 грн. (дві тисячі шістсот 

грн.) з ПДВ 433,3 грн. (чотириста 

тридцять три грн. 30 коп.) 

1 Код 27.40.1 за ДК 016-2010 рішення  

комітету з конкурсних закупівель прот. 

№11 від  8 листопада 2013 р.   

76.  Холодильник , морозильник, кондиціонер 

(Холодильники та морозильники; машини пральні; 

електроковдри; вентилятори )  

3210 Спеціальні 

кошти  

09.2013- 

12.2013 

50000,0 грн. (п’ятдесят тисяч 

грн.) з ПДВ 8333,3 грн. (вісім 

тисяч триста тридцять три грн. 30 

коп.) 

6 Код 27.51.1 за ДК 016-2010 рішення  

комітету з конкурсних закупівель прот. 

№11 від  8 листопада 2013 р.   

77.  Холодильник , морозильник, кондиціонер 

(Холодильники та морозильники; машини пральні; 

електроковдри; вентилятори)  

3210 кошти 

Державного 

бюджету  

09.2013- 

12.2013 

25000,0 грн. (двадцять п’ять 

тисяч грн.) з ПДВ 4166,7 грн. 

(чотири тисячі сто шістдесят 

шість грн. 70 коп.) 

3 Код 27.51.1 за ДК 016-2010  

рішення  комітету з конкурсних 

закупівель прот. №6 від 13 вересня 2013 

р 

78.  Система вертикального електрофорезу 

(Устатковання електричне, інше, та його частини)  

3210 кошти 

Державного 

бюджету  

05.2013- 

12.2013 

29990,0 грн. (двадцять дев’ять 

тисяч дев’ятсот дев’яносто грн.) з 

ПДВ 4998,3 грн. (чотири тисячі 

дев’ятсот дев’яносто вісім грн. 30 

коп.) 

2 Код 27.90.1 за ДК 016-2010 рішення  

комітету з конкурсних закупівель прот. 

№2 від  17 квітня 2013 р.  

79.  Система вертикального електрофорезу 

(Устатковання електричне, інше, та його частини)  

3210 Спеціальні 

кошти  

09.2013- 

12.2013 

70000,0 грн. (сімдесят тисяч грн.) 

з ПДВ 11666,7 грн. (одинадцять 

тисяч шістсот шістдесят шість  

грн. 70 коп.) 

5 Код 27.90.1 за ДК 016-2010 рішення  

комітету з конкурсних закупівель прот. 

№11 від  8 листопада 2013 р.   

80.  УЗ-деінтегратор (Устатковання електричне, інше, та 

його частини)  

3210 кошти 

Державного 

бюджету  

05.2013- 

12.2013 

70000,0 грн. (сімдесят тисяч грн.) 

з ПДВ 11666,7 грн. (одинадцять 

тисяч шістсот шістдесят шість  

грн. 70 коп.) 

1 Код 27.90.1 за ДК 016-2010 рішення  

комітету з конкурсних закупівель прот. 

№2 від  17 квітня 2013 р. 

81.  Промивач планшетний (Помпи для рідин; підіймачі 

рідин) 

3210 Спеціальні 

кошти  

09.2013- 

12.2013 

53 800,0 грн. (п’ятдесят три 

тисячі вісімсот грн.) з ПДВ 

8966,7 грн. (вісім тисяч дев’ятсот 

шістдесят шість грн. 70 коп.) 

1 Код 28.13.1 за ДК 016-2010 

рішення  комітету з конкурсних 

закупівель прот. №6 від 13 вересня 2013 

р  

82.  Вакуумний насос (Помпи повітряні чи вакуумні; 

компресори повітряні чи інші газові)  

3210 кошти 

Державного 

бюджету  

05.2013- 

12.2013 

80000,0 грн. (вісімдесят тисяч 

грн.) з ПДВ 13333,3 грн. 

(тринадцять тисяч триста 

тридцять три грн. 30 коп.) 

1 Код 28.13.2 за ДК 016-2010 рішення  

комітету з конкурсних закупівель прот. 

№3 від  30 квітня 2013 р. 
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83.  Машини конторські/офісні, інші, та частини до них 3210 Спеціальні 

кошти  

12.2013 6380,0 грн. (шість тисяч триста 

вісімдесят грн.) з ПДВ 1063,3 

грн. (одна тисяча шістдесят три 

грн. 30 коп.) 

10 Код 28.23.2 за ДК 016-2010 

84.  Автоматичні дозатори (одно канальні та 

багатоканальні) (Інструмент електромеханічний для 

роботи однією рукою; інструмент ручний 

портативний із силовим урухомлювачем/приводом, 

інший)  

3210 кошти 

Державного 

бюджету  

09.2013- 

12.2013 

50000,0 грн.  

(п’ятдесят тисяч грн.) з ПДВ 

8333,3 грн. (вісім тисяч триста 

тридцять три грн. 30 коп.) 

25 Код 28.24.1 за ДК 016-2010  

рішення  комітету з конкурсних 

закупівель прот. №6 від 13 вересня 2013 

р 

85.  Автоматичні дозатори (одно канальні та 

багатоканальні) (Інструмент електромеханічний для 

роботи однією рукою; інструмент ручний 

портативний із силовим урухомлювачем/приводом, 

інший)  

3210 Спеціальні 

кошти  

09.2013- 

12.2013 

120000,0 грн. (сто двадцять тисяч 

грн.) з ПДВ 20000,0 грн. 

(двадцять тисяч грн.) 

60 Код 28.24.1 за ДК 016-2010 рішення  

комітету з конкурсних закупівель прот. 

№11 від  8 листопада 2013 р.   

Оплата здійснюється за рахунок власних 

надходжень без проведення конкурсних 

торгів згідно закону України „Про 

здійснення державних закупівель” від 

01.06.10 №2289-YI зі змінами від 

20.03.12 №4545-YI (частина третя, ст.2) 

86.  Пристрій для аварійного включення охолодження 

(Частини холодильного та морозильного 

устатковання, теплових помп) 

3210 кошти 

Державного 

бюджету 

11.2013- 

12.2013 

32400,0 грн. (тридцять дві тисячі 

чотириста грн.) з ПДВ 5400,0 

грн. (п’ять тисяч чотириста грн.) 

1 Код 28.25.3 за ДК 016-2010 рішення  

комітету з конкурсних закупівель прот. 

№11 від  8 листопада 2013 р.   

 

87.  Система водопідготовки (Газогенератори, 

дистиляційні та фільтрувальні апарати)  

3210 кошти 

Державного 

бюджету  

05.2013- 

12.2013 

99950,0 грн. (дев’яносто дев’ять 

тисяч дев’ятсот п’ятдесят грн.) з 

ПДВ 16658,3 грн. (шістнадцять 

тисяч шістсот п’ятдесят вісім 

грн. 30 коп.) 

1 Код 28.29.1 за ДК 016-2010 рішення  

комітету з конкурсних закупівель прот. 

№11 від  8 листопада 2013 р.   

88.  Дистилятор води (Газогенератори, дистиляційні та 

фільтрувальні апарати)  

3210 Спеціальні 

кошти  

09.2013- 

12.2013 

5900,0 грн. (п’ять тисяч дев’ятсот 

грн.) з ПДВ 983,3 грн. (дев’ятсот 

вісімдесят три грн. 30 коп) 

1 Код 28.29.1 за ДК 016-2010  

рішення  комітету з конкурсних 

закупівель прот. №6 від 13 вересня 2013 

р 

89.  Ваги (Устатковання для зважування та вимірювання 

промислове, побутове та іншої призначеності)  

3210 кошти 

Державного 

бюджету  

05.2013- 

12.2013 

70000,0 грн. (сімдесят тисяч грн.) 

з ПДВ 11666,7 грн. (одинадцять 

тисяч шістсот шістдесят шість 

тисяч грн. 70 коп.) 

2 Код 28.29.3 за ДК 016-2010 рішення  

комітету з конкурсних закупівель прот. 

№2 від  17 квітня 2013 р.  

90.  Ваги (Устатковання для зважування та вимірювання 

промислове, побутове та іншої призначеності)  

3210 Спеціальні 

кошти 

11.2013- 

12.2013 

24500,0 грн. (двадцять чотири 

тисячі п’ятсот грн.) з ПДВ 4083,3 

грн. (чотири тисячі вісімдесят 

три грн. 30 коп.) 

1 Код 28.29.3 за ДК 016-2010 рішення  

комітету з конкурсних закупівель прот. 

№11 від  8 листопада 2013 р.   

91.  Ліофільна сушка (Центрифуги, каландри та 

торговельні автомати)  

3210 кошти 

Державного 

бюджету  

05.2013- 

12.2013 

95000,0 грн. (дев’яносто п’ять 

тисяч грн.) з ПДВ 15833,33 грн. 

(п’ятнадцять тисяч вісімсот 

тридцять три грн. 30 коп.) 

1 Код 28.29.4 за ДК 016-2010 рішення  

комітету з конкурсних закупівель прот. 

№3 від  30 квітня 2013 р. 

92.  Термошейкери,термостат,струшувач (Машини та 

устатковання для обробляння матеріалів зміненням 

температури, н. в. і. у.)  

3210 кошти 

Державного 

бюджету  

05.2013- 

12.2013 

99900,0 грн. (дев’яносто дев’ять 

тисяч дев’ятсот грн.) з ПДВ 

16650,0 грн. (шістнадцять тисяч 

шістсот п’ятдесят тисяч грн.) 

4 Код 28.29.6 за ДК 016-2010 рішення  

комітету з конкурсних закупівель прот. 

№11 від  8 листопада 2013 р.   
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93.  Термошейкери, термоциклер, ампліфікатор 

(Машини та устатковання для обробляння матеріалів 

зміненням температури, н. в. і. у.)  

3210  Спеціальні 

кошти  

09.2013-

12.2013  

200000,0 грн (двісті тисяч грн) з 

ПДВ 33333,3 грн. (тридцять три 

тисячі триста тридцять три грн. 

30 коп.)  

6 Код 28.29.6 за ДК 016-2010 рішення  

комітету з конкурсних закупівель прот. 

№11 від  8 листопада 2013 р.   

Оплата здійснюється за рахунок власних 

надходжень без проведення конкурсних 

торгів згідно закону України „Про 

здійснення державних закупівель” від 

01.06.10 №2289-YI зі змінами від 

20.03.12 №4545-YI (частина третя, ст.2) 

94.  Сушильна шафа (Сушарки для деревини, паперової 

маси, паперу та картону; сушарки непобутові, н. в. і. 

у.)  

 

3210 кошти 

Державного 

бюджету  

05.2013- 

12.2013 

43500,0 грн. (cорок три тисячі 

п’ятсот грн.) з ПДВ 7250,0 грн. 

(сім тисяч двісті п’ятдесят грн.) 

1 Код 28.99.3 за ДК 016-2010 рішення  

комітету з конкурсних закупівель прот. 

№2 від  17 квітня 2013 р. 

95.  Сушильна шафа, термостат  

(Сушарки для деревини, паперової маси, паперу та 

картону; сушарки непобутові, н. в. і. у.)  

 

3210 Спеціальні 

кошти  

09.2013- 

12.2013 

120000,0 грн. (сто двадцять тисяч 

грн.) з ПДВ 20000,0 грн. 

(двадцять тисяч грн.) 

5 Код 28.99.3 за ДК 016-2010 рішення  

комітету з конкурсних закупівель прот. 

№11 від  8 листопада 2013 р.   

Оплата здійснюється за рахунок власних 

надходжень без проведення конкурсних 

торгів згідно закону України „Про 

здійснення державних закупівель” від 

01.06.10 №2289-YI зі змінами від 

20.03.12 №4545-YI (частина третя, ст.2) 

96.  Мікроцентрифуга та перемішувач (Інструменти і 

прилади медичні, хірургічні та стоматологічні)  

3210 кошти 

Державного 

бюджету  

05.2013- 

12.2013 

99990,00 грн. (дев’яносто дев’ять 

тисяч дев’ятсот дев’яносто грн.) з 

ПДВ 16665,0 грн. (шістнадцять 

тисяч шістсот шістдесят п’ять 

грн.) 

2 Код 32.50.1 за ДК 016-2010 рішення  

комітету з конкурсних закупівель прот. 

№2 від  17 квітня 2013 р.  

 

97.  Мікроцентрифуга та перемішувач (Інструменти і 

прилади медичні, хірургічні та стоматологічні)  

3210 Спеціальні 

кошти  

09.2013- 

12.2013 

190000,0 грн. (сто дев’яносто 

тисяч грн.) з ПДВ 31666,7грн. 

(тридцять одна тисяча шістсот 

шістдесят шість грн. 70 коп.) 

10 Код 32.50.1 за ДК 016-2010 рішення  

комітету з конкурсних закупівель прот. 

№11 від  8 листопада 2013 р.   

Оплата здійснюється за рахунок власних 

надходжень без проведення конкурсних 

торгів згідно закону України „Про 

здійснення державних закупівель” від 

01.06.10 №2289-YI зі змінами від 

20.03.12 №4545-YI (частина третя, ст.2) 

98.  Послуги щодо тимчасового розміщування 

відвідувачів у кімнатах або житлових одиницях, зі 

щоденним обслуговуванням (крім за умов сумісного 

користування в режимі розподіляння часу 

(таймшеру)  

2281 кошти 

Державного 

бюджету  

05.2013-

12.2013 

95000,0 грн. (дев’яносто п’ять 

тисяч грн.) з ПДВ 15833,3 грн. 

(п’ятнадцять тисяч вісімсот 

тридцять три грн. 30 коп.) 

 Код 55.10.1 за ДК 016-2010 рішення  

комітету з конкурсних закупівель прот. 

№2 від  17 квітня 2013 р. 

99.  Послуги ресторанів і пунктів швидкого харчування  2281 кошти 

Державного 

бюджету  

05.2013-

12.2013 

50000,0 грн. (п’ятдесят тисяч 

грн.) з ПДВ 8333,3 грн. (вісім 

тисяч триста тридцять три грн. 30 

коп.) 

 Код 56.10.1 за ДК 016-2010 рішення  

комітету з конкурсних закупівель прот. 

№2 від  17 квітня 2013 р. 

100.  Послуги щодо керування комп'ютерними засобами 2281 Спеціальні 

кошти  

12.2013 56800,0 грн. (п’ятдесят шість 

тисяч вісімсот грн.) з ПДВ 9466,7 

грн. (дев’ять тисяч чотириста 

шістдесят шість грн. 70 коп.) 

2 Код 62.03.1 за ДК 016-2010 

http://dkpp.rv.ua/index.php?level=28.99.31
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101.  Послуги щодо встановлювання комп'ютерів та 

периферійного устатковання 

2281 Спеціальні 

кошти  

12.2013 154900,0 грн.(сто п’ятдесят 

чотири тисячі дев’ятсот грн.) з 

ПДВ 25816,7 грн. (двадцять п’ять 

тисяч вісімсот шістнадцять грн. 

70 коп.) 

6 Код 62.09.1 за ДК 016-2010  

Оплата здійснюється за рахунок власних 

надходжень без проведення конкурсних 

торгів згідно закону України „Про 

здійснення державних закупівель” від 

01.06.10 №2289-YI зі змінами від 

20.03.12 №4545-YI (частина третя, ст.2) 

102.  Послуги в галузі архітектури (Поточний ремонт 

лабораторних, адміністративних та допоміжних 

приміщень)  

2281 Спеціальні 

кошти  

09.2013-

12.2013 

99770,0 грн. (дев’яносто дев’ять 

тисяч сімсот сімдесят грн.) з ПДВ 

16628,3грн. (шістнадцять тисяч 

шістсот двадцять вісім грн. 30 

коп.) 

 Код 71.11.1 за ДК 016-2010 рішення  

комітету з конкурсних закупівель прот. 

№6 від 13 вересня 2013 р 

103.  Проведення контролю-якості методик аналізу 

поліморфних варіантів генів HFE1 та ITPA. 

(Послуги щодо наукового досліджування та 

експериментального розробляння у сфері інших 

природничих наук) 

2281 Спеціальні 

кошти 

11.2013-

12.2013 

400000,0 грн. (чотириста тисяч 

грн.) з ПДВ 66666,7 грн. 

(шістдесят шість тисяч шістсот 

шістдесят шість грн. 70 коп.) 

1 Код 72.19.1 за ДК 016-2010 рішення  

комітету з конкурсних закупівель прот. 

№11 від  8 листопада 2013 р.   

Оплата здійснюється за рахунок власних 

надходжень без проведення конкурсних 

торгів згідно закону України „Про 

здійснення державних закупівель” від 

01.06.10 №2289-YI зі змінами від 

20.03.12 №4545-YI (частина третя, ст.2) 

104.  Створення бібліотеки потенційних інгібіторів РЗ РП  

ВГС in sіlico, розробка методів і синтез бібліотеки 

хімічних речовин потенційних інгібіторів РЗ РП  ВГС 

(Послуги щодо наукового досліджування та 

експериментального розробляння у сфері інших 

природничих наук) 

2281 Спеціальні 

кошти 

11.2013-

12.2013 

400000,0 грн. (чотириста тисяч 

грн.) з ПДВ 66666,7 грн. 

(шістдесят шість тисяч шістсот 

шістдесят шість грн. 70 коп.) 

1 Код 72.19.1 за ДК 016-2010 рішення  

комітету з конкурсних закупівель прот. 

№11 від  8 листопада 2013 р.   

Оплата здійснюється за рахунок власних 

надходжень без проведення конкурсних 

торгів згідно закону України „Про 

здійснення державних закупівель” від 

01.06.10 №2289-YI зі змінами від 

20.03.12 №4545-YI (частина третя, ст.2) 

105.  Вивчення властивостей модельних ліпосомних 

систем фосфатидилхоліну з насіння соняшника 

 (Послуги щодо наукового досліджування та 

експериментального розробляння у сфері інших 

природничих наук) 

2281 Спеціальні 

кошти 

12.2013 300000,0 грн. (триста тисяч грн.) 

без ПДВ (згідно з  пп.197.1.22 

п.197.1 ст.197 Податкового 

кодексу України) 

1 Код 72.19.1 за ДК 016-2010 

Оплата здійснюється за рахунок власних 

надходжень без проведення конкурсних 

торгів згідно закону України „Про 

здійснення державних закупівель” від 

01.06.10 №2289-YI зі змінами від 

20.03.12 №4545-YI (частина третя, ст.2) 

106.  Розроблення синтетичних підходів, синтез та 

дослідження стабільних нітроксильних радикалів як 

спінових зондів для вивчення ліпосом 

 (Послуги щодо наукового досліджування та 

експериментального розробляння у сфері інших 

природничих наук) 

2281 Спеціальні 

кошти 

12.2013 300000,0 грн. (триста тисяч грн.) 

без ПДВ (згідно з  пп.197.1.22 

п.197.1 ст.197 Податкового 

кодексу України) 

1 Код 72.19.1 за ДК 016-2010 

Оплата здійснюється за рахунок власних 

надходжень без проведення конкурсних 

торгів згідно закону України „Про 

здійснення державних закупівель” від 

01.06.10 №2289-YI зі змінами від 

20.03.12 №4545-YI (частина третя, ст.2) 

107.  Послуги туристичних агентств, пов'язані з 

бронюванням транспортних засобів  

2281 кошти 

Державного 

бюджету  

05.2013-

12.2013 

50000,0 грн. (п’ятдесят тисяч 

грн.) з ПДВ 8333,3 грн. (вісім 

тисяч триста тридцять три грн. 30 

коп.) 

 Код 79.11.1. за ДК 016-2010 рішення  

комітету з конкурсних закупівель прот. 

№2 від  17 квітня 2013 р. 

http://dkpp.rv.ua/index.php?level=62.09.1
http://dkpp.rv.ua/index.php?level=62.09.1
http://dkpp.rv.ua/index.php?level=72.19.1
http://dkpp.rv.ua/index.php?level=72.19.1
http://dkpp.rv.ua/index.php?level=72.19.1
http://dkpp.rv.ua/index.php?level=72.19.1
http://dkpp.rv.ua/index.php?level=72.19.1
http://dkpp.rv.ua/index.php?level=72.19.1
http://dkpp.rv.ua/index.php?level=72.19.1
http://dkpp.rv.ua/index.php?level=72.19.1
http://dkpp.rv.ua/index.php?level=72.19.1
http://dkpp.rv.ua/index.php?level=72.19.1
http://dkpp.rv.ua/index.php?level=72.19.1
http://dkpp.rv.ua/index.php?level=72.19.1
http://dkpp.rv.ua/index.php?level=79.11.1
http://dkpp.rv.ua/index.php?level=79.11.1


108.  Фотокопіювання, оформлювання документів та інші 

спеціалізовані допоміжні конторські/офісні послуги 

2281 Спеціальні 

кошти 

12.2013 13500,0 грн. (тринадцять тисяч 

п’ятсот грн.) з ПДВ 2250,0 грн. 

(дві тисячі двісті п’ятдесят грн.) 

1 Код 82.19.1 за ДК 016-2010 

 

(за рішенням комітету з конкурсних закупівель від 17 грудня 2013 р. протокол №13)  
 

Голова комітету з конкурсних закупівель зав.відділу               Філоненко В.В.                                    _______________ 

                                                                                                     (прізвище, ініціали)                                   (підпис)  М.П.                                                                                             
 
Секретар комітету з конкурсних торгів                                     Санченко О.М.                                       _______________ 

                                                                                                      (прізвище, ініціали)                                         (підпис)  


