
2012 рік

6541030 "ФУНДАМЕНТАЛЬНІ" - 901.12 ТИС. ГРН., У Т.Ч. ЗА КЕКВ:

1131/34,32 1131 ПРЕДМЕТИ, 

МАТЕРІАЛИ, 

ОБЛАДНАННЯ 

ТА ІНВЕНТАР

Індолілоцтова 

кислота, Абсцизова 

кислота,Зеатин

Державний бюджет 3,36 24.41.52            до 100тис.грн. 

Непідпадає під 

дію Закона

січень-грудень                                                                  комітет з 

конкурсних торг

Дріжджовий 

екстракт

Державний бюджет 0,18 15.89.13.390        до 100тис.грн. 

Непідпадає під 

дію Закона

січень-грудень                                                                  комітет з 

конкурсних торг

Инулин Державний бюджет 0,20 24.14.1             до 100тис.грн. 

Непідпадає під 

дію Закона

січень-грудень                                                                  комітет з 

конкурсних торг

Компакт диски, 

Картриджи

Державний бюджет 1,85 30.02.17.000        до 100тис.грн. 

Непідпадає під 

дію Закона

березень-

грудень                                                                

комітет з 

конкурсних торг

Папір Державний бюджет 0,50 21.12.53            до 100тис.грн. 

Непідпадає під 

дію Закона

березень-

грудень                                                                

комітет з 

конкурсних торг

Папки прозорі для 

паперів, папки, 

файли для паперів, 

степлери, скоби для 

степлерів

Державний бюджет 0,49 36.63.2             до 100тис.грн. 

Непідпадає під 

дію Закона

березень-

грудень                                                                

комітет з 

конкурсних торг

Очікувани

й строк 

початку 

процедури 

закупівлі

Відповідальни

й підрозділ 

(особа) та/або 

підрозділи 

(особи), яких 

планується 

залучити до 

підготовки 

тендерної 

документації

РІЧНИЙ ПЛАН

державних закупівель Інститута клітинної біології та генетичної інженерії НАН України

щодо організації та проведення процедур державних закупівель

КЕКВ / Сума 

бюджетних 

призначень 

(тис. грн.)

Найменування 

визначеного 

предмету 

закупівлі

Джерело 

фінансування

Код згідно 

ДКПП 016-

97 (при 

закупівлі 

товарів, 

послуг)

Назва 

процедури 

закупівлі

Очікувана 

вартість 

предмета 

закупівлі 

(тис.грн.)

Окремі 

частини 

предмета 

закупівлі (у 

разі їх 

визначення)

Очікувана 

вартість 

окремих 

частин 

предмета 

закупівлі (у 

разі їх 

визначення) 

(тис.грн)



Передплата 

періодичних видань

Державний бюджет 8,00 22.22.32.290        до 100тис.грн. 

Непідпадає під 

дію Закона

квітень-грудень                                                                 комітет з 

конкурсних торг

Сахароза, агар, 

глюкоза

Державний бюджет 10,35 24.41.40.000        до 100тис.грн. 

Непідпадає під 

дію Закона

січень-грудень                                                                  комітет з 

конкурсних торг

Стретч ПВХ СП 

450/1500/9,0

Державний бюджет 3,50 25.21.30.810        до 100тис.грн. 

Непідпадає під 

дію Закона

березень-

травень                                                                

комітет з 

конкурсних торг

Тен 1,5квт Державний бюджет 2,40 29.24.1             до 100тис.грн. 

Непідпадає під 

дію Закона

січень-грудень                                                                  комітет з 

конкурсних торг

амоній 

азотнокислий

Державний бюджет 0,28 24.15.30            до 100тис.грн. 

Непідпадає під 

дію Закона

січень-грудень                                                                  комітет з 

конкурсних торг

гідролізат казеїну 

панкреатичний

Державний бюджет 0,39 24.20.13            до 100тис.грн. 

Непідпадає під 

дію Закона

січень-грудень                                                                  комітет з 

конкурсних торг

Державний бюджет Лот № 2: Хлорид 

калію

Лот № 2: 0,06 24.15.50.300        

Державний бюджет Лот № 1: Добрива 

калійні

Лот № 1: 0,38 24.15.50            

калій 

фосфорнокислий 1-

зам,  калій 

фосфорнокислий 2-

зам,

Державний бюджет 0,38 24.15.80.690        до 100тис.грн. 

Непідпадає під 

дію Закона

січень-грудень                                                                  комітет з 

конкурсних торг

Державний бюджет Лот №: Гіпохлорит 

кальцію технічний 

та гіпохлорити 

кальцію інші

0,06 24.13.22.350        

Державний бюджет Лот № 2: 

Гіпохлорити інші, 

хлорити та 

гіпоброміти

Лот № 2: 0,06 24.13.22.390        

комітет з 

конкурсних торг

січень-грудень                                                                  до 100тис.грн. 

Непідпадає під 

дію Закона

0,38калій азотнокислий, 

калій хлористий

комітет з 

конкурсних торг

січень-грудень                                                                  до 100тис.грн. 

Непідпадає під 

дію Закона

0,06кальцій хлористий, 

натрій хлористий



магній 

сірчанокислий

Державний бюджет 0,03 24.13.31.570        до 100тис.грн. 

Непідпадає під 

дію Закона

січень-грудень                                                                  комітет з 

конкурсних торг

трилон-Б Державний бюджет 0,30 14.40.10.050        до 100тис.грн. 

Непідпадає під 

дію Закона

січень-грудень                                                                  комітет з 

конкурсних торг

чашки Петрі , 

фільтри, пробірки, 

маркери по склу

Державний бюджет 1,55 26.15.23.300        до 100тис.грн. 

Непідпадає під 

дію Закона

січень-грудень                                                                  комітет з 

конкурсних торг

1134/84,22 1134 ІНШІ 

ПОСЛУГИ (КРІМ 

КОМУНАЛЬНИХ

)

Банківські послуги Державний бюджет 6,05 65.12.10.700        до 100тис.грн. 

Непідпадає під 

дію Закона

січень-грудень                                                                  комітет з 

конкурсних торг

Державний бюджет Лот № 2: 

Консультації та 

лікування лікарями 

загальної медичної 

практики

Лот № 2: 3,00 85.12.11.000        

Державний бюджет Лот № 1: 

Консультації та 

лікування лікарями 

загальної медичної 

практики

Лот № 1: 0,25 85.12.11.000        

Навчання на курсах 

з техніки безпеки

Державний бюджет 0,50 80.42.10.700        до 100тис.грн. 

Непідпадає під 

дію Закона

березень-

грудень                                                                

комітет з 

конкурсних торг

Послуги з 

забезпечення 

двостороннього 

зв'язку

Державний бюджет 8,57 64.20.23.000        до 100тис.грн. 

Непідпадає під 

дію Закона

січень-грудень                                                                  комітет з 

конкурсних торг

Послуги з 

забезпечення 

зв'язку 

"Укртелеком"

Державний бюджет 7,20 64.20.12            до 100тис.грн. 

Непідпадає під 

дію Закона

січень-грудень                                                                  комітет з 

конкурсних торг

Послуги з 

технічного 

обслуговування та 

ремонту  апаратури

Державний бюджет 4,60 33.20.91.000        до 100тис.грн. 

Непідпадає під 

дію Закона

березень-

грудень                                                                

комітет з 

конкурсних торг

комітет з 

конкурсних торг

квітень                                                                         до 100тис.грн. 

Непідпадає під 

дію Закона

0,25Відібір контингенту 

для 

медкомісії,Консульт

ації та лікування 

лікарями загальної 

медичної практики



Ремонт 

асфальтобетонного 

покриття двору

Державний бюджет 40,00 45.23.12            до 100тис.грн. 

Непідпадає під 

дію Закона

березень-

грудень                                                                

комітет з 

конкурсних торг

Супроводження 

програмного 

забезпечення  

"Парус"

Державний бюджет 1,50 72.20.31            до 100тис.грн. 

Непідпадає під 

дію Закона

січень-грудень                                                                  комітет з 

конкурсних торг

Технічне 

обслуговування 

пожежної 

сигналізації

Державний бюджет 12,56 74.20.37            до 100тис.грн. 

Непідпадає під 

дію Закона

січень-грудень                                                                  комітет з 

конкурсних торг

1161/436,56 1161 ОПЛАТА 

ТЕПЛОПОСТАЧ

АННЯ

Теплопостачання Державний бюджет 436,56 40.30.10.111        до 100тис.грн. 

Непідпадає під 

дію Закона

січень-грудень                                                                  комітет з 

конкурсних торг

1162/11,86 1162 ОПЛАТА 

ВОДОПОСТАЧА

ННЯ І 

ВОДОВІДВЕДЕН

НЯ

Водопостачання Державний бюджет 11,86 41.00.20.000        до 100тис.грн. 

Непідпадає під 

дію Закона

січень-грудень                                                                  комітет з 

конкурсних торг

1163/329,93 1163 ОПЛАТА 

ЕЛЕКТРОЕНЕРГІ

Ї

Електропостачання Державний бюджет 329,93 40.10.30.100        до 100тис.грн. 

Непідпадає під 

дію Закона

січень-грудень                                                                  комітет з 

конкурсних торг

1165/4,23 1165 ОПЛАТА 

ІНШИХ 

КОМУНАЛЬНИХ 

ПОСЛУГ

Вивіз сміття Державний бюджет 4,23 90.00.2             до 100тис.грн. 

Непідпадає під 

дію Закона

січень-грудень                                                                  комітет з 

конкурсних торг

ВСЬОГО ЗА 

КПКР

Голова тендерного комітету Заступник директора з наукової  роботи

(посада)

(за рішенням тендерного комітету від_______________ року № ___)


