
№ п/п Вид і марка техніки та обладнання

Примітка

-1- -2- -3- -4- -5
71 Зерносушарка з теплогенератором, що працює на пропан бутані Д1-Тн ТГД 300 1214235,00

Зерносушарка з теплогенератором що працює на пропан бутані Д2-Тн ТГД 400 1385642,50

Зерносушарка з теплогенератором, що працює на пропан бутані Д3-Тн ТГД 600 1914411,40

Зерносушарка з теплогенератором, що працює на пропан бутані Д4-Тн ТГД 850 2284983,80

Зерносушарка з теплогенератором, що працює на пропан бутані Д5-Тн ТГД 1200 2697637,20

Зерносушарка з теплогенератором, що працйює на пропан бутані Д7 ТГД 2200 3001201,50

Зерносушарка з теплогенератором, що працює на пропан бутані Д9 ТГД 2700 3459322,90

Зерносушарка з теплогенератором, що працює на пропан бутані Д12 ТГД 3800 3994312,30

Зерносушарка з теплогенератором, що працює на біо паливі Д1-Тн ОТД 330 1251386,00

Зерносушарка з теплогенератором, що працює на біо паливі Д2-Тн ОТД 550 1429584,20

Зерносушарка з теплогенератором Д3-Тн ОТД 600 1687378,00

Зерносушарка з теплогенератором, що працює на біо паливі Д4-Тн ОТД 1000 1972995,20

Зерносушарка з теплогенератором, що працює на біо паливі Д5-Тн ОТД 1500 2942975,20

Зерносушарка з теплогенератором, що працює на біо паливі Д7 ОТД 2000 3663261,80

Зерносушарка з теплогенератором, що працює на біо паливі Д9 ОТД 2500 4202311,30

Зерносушарка з теплогенератором, що працює на біо паливі Д12 ОТД 3000 4779410,90

790735,00

1374949,40

1590998,20

1951023,80

2553355,20

2974835,60

3449436,10

4006029,50

Зерносушарка з теплогенератором, що працює на природному газі  Д1-Тн ТГД 300 990385,00

71 Зерносушарка з теплогенератором, що працює на природному газі  Д2-Тн ТГД 400 1121990,10

Зеносушарка з теплогенератором, що працює на природному газі  Д3-Тн ТГД  600 1606817,30

Зерносушарка з теплогенератором, що працює на природному газі Д4-Тн ТГД 850 1933446,90

2302152,60

Зерносушарка з теплогенератором, що працює на природному газі  Д7 ТГД 2200 2561780,10

Зерносушарка з теплогенератором, що працює на природному газі  Д9 ТГД 2700 2975959,80

Зерносушарка з теплогенератором, що працює на природному газі  Д12 ТГД 3800 3615238,00

ЗАТВЕРДЖЕНО                                   
  Протоколами засідань комісії з 
формування переліку вітчизняної 
техніки та обладнання для 
агропромислового комплексу, 
вартість яких частково 
компенсується за рахунок коштів  
державного бюджету       від 
31.05.2017 № 2, від  05.12.2017 № 
3, від 04.04.2018 № 4,  від 
22.06.2018 № 5 та  від 22.11.2018 № 
6

Оновлений перелік вітчизняної техніки та обладнання для агропромислового комплексу, вартість яких частково компенсується за рахунок 
коштів державного бюджету 

Найменування та код 
згідно з ЄДРПОУ 

заводу-виробника, 
його філій 

(відокремлених 
підрозділів), що 

мають власний код 
згідно з ЄДРПОУ, 

та/або його дилера

Довідкова ціна 
техніки та 

обладнання, 
грн. 

ТОВ "Керуюча 
Компанія 

"Дунаєвецький 
ливарно-

механічний завод" 
(38760006), дилери: 

ТОВ "Приват 
Запчастина" 

(33494229), НАК 
"Украгролізинг" 

(30401456), ТОВ 
"Приват Лізинг" 
(33274434)       

Зерносушарка з теплогенератором, що працює на дизельному паливі Д1-Тн ТДД 
240
Зерносушарка з теплогенератором, що працює на дизельному паливі Д2-Тн ТДД 
500
Зерносушарка з теплогенератором, що працює на дизельному паливі Д3-Тн ТДД 
600
Зерносушарка з теплогенератором, що працюють на дизельному паливі Д4-Тн 
ТДД 830
Зерносушарка з теплогенератором, що працює на дизельному паливі Д5-Тн ТДД 
830
Зерносушарка з теплогенератором, що працює на дизельному паливі Д7 ТДД 
2000
Зерносушарка з теплогенератором, що працює на дизельному паливі Д9 ТДД 
2300
Зерносушарка з теплогенератором, що працює на дизельному паливі Д12 ТДД 
2700

ТОВ "Керуюча 
Компанія 

"Дунаєвецький 
ливарно-

механічний завод" 
(38760006), дилери: 

ТОВ "Приват 
Запчастина" 

(33494229), НАК 
"Украгролізинг" 

(30401456), ТОВ 
"Приват Лізинг" 
(33274434)       

Зерносушарка з теплогенератором, що працює на природному газі Д5-Тн ТГД 
1200
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