
№

Ідентифікатор 

закупівлі Узагальнена назва закупівлі Предмет закупівлі Класифікатор Тип процедури Організатор

ЄДРПОУ 

організатора

Організато

р закупівлі

Очікувана 

вартість 

закупівлі

1

UA-2021-11-02-

003317-a

Послуги з ремонту і технічного 

обслуговування техніки 

(Послуги з ремонту і 

технічного обслуговування 

електророзподільного 

обладнання (Послуги з 

поточного ремонту і 

обслуговування 

електромереж, а саме 

поточний ремонт й наладка 

вимикача ВМПЕ-10, усунення 

витікання оливи на фазах АіВ у 

комірці №5 РУ-10/РП -7/ТП-

5092 за  адресою: м.Дніпро 

вул. Лєшко-Попеля, 15. 

Загальний фонд. Згідно 

річного кошторису

Послуги з ремонту і технічного 

обслуговування техніки 

(Послуги з ремонту і 

технічного обслуговування 

електророзподільного 

обладнання.    Послуги з 

поточного  ремонту і 

обслуговування 

електромереж а саме 

поточний ремонт й наладка 

вимикача ВМПЕ 10, усунення 

витікання оливи на фазах АіВ у 

комірці №5 РУ-10/РП-7/ТП-

5092 за адресою: м.Дніпро 

вул. Лєшко-Попеля, 15 -1 

послуга

50530000-9 

Послуги з 

ремонту і 

технічного 

обслуговування 

техніки

Закупівля без 

використання 

електронної 

системи

ІНСТИТУТ ТЕХНІЧНОЇ 

МЕХАНІКИ 

НАЦІОНАЛЬНОЇ 

АКАДЕМІЇ НАУК 

УКРАЇНИ І 

ДЕРЖАВНОГО 

КОСМІЧНОГО 

АГЕНТСТВА УКРАЇНИ 05539962

Ольга 

Унгарова 5 052,16

2

UA-2021-11-09-

005867-b

Технічне обслуговування і 

ремонт офісної техніки 

(Поточний ремонт та заправка 

картриджів). Загальний фонд, 

згідно річного кошторису

Технічне обслуговування і 

ремонт офісної техніки 

(Поточний ремонт та заправка 

картриджів). Регенерація 

картриджа лазерного 

принтера - 2 послуги

50310000-1 

Технічне 

обслуговування і 

ремонт офісної 

техніки

Закупівля без 

використання 

електронної 

системи

ІНСТИТУТ ТЕХНІЧНОЇ 

МЕХАНІКИ 

НАЦІОНАЛЬНОЇ 

АКАДЕМІЇ НАУК 

УКРАЇНИ І 

ДЕРЖАВНОГО 

КОСМІЧНОГО 05539962

Ольга 

Унгарова 840,00

РІЧНИЙ ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ НА ЛИСТОПАД 2021 року

https://my.zakupki.prom.ua/remote/dispatcher/state_purchase_view/31321054
https://my.zakupki.prom.ua/remote/dispatcher/state_purchase_view/31321054
https://my.zakupki.prom.ua/remote/dispatcher/state_purchase_view/31567992
https://my.zakupki.prom.ua/remote/dispatcher/state_purchase_view/31567992


3

UA-2021-11-08-

001158-b

Столярні та теслярні роботи 

(Встановлення вікон) 

(Поточний ремонт в 

приміщенні де розташовано 

плазмоелектродинамічний 

стенд ІТМ НАНУ і ДКАУ, а 

саме: заміна вікна на 

металопластикове за 

адресою: м.Дніпро вул. Лешко 

Попяля,15) Надбання. Згідно 

річного кошторису, загальний 

фонд

Столярні та теслярні роботи 

(Встановлення вікон) 

(Поточний ремонт в 

приміщенні де розташовано 

плазмоелектродинамічний 

стенд ІТМ НАНУ і ДКАУ, а 

саме: заміна вікна на 

металопластикове за 

адресою: м.Дніпро вул. Лешко 

Попяля,15) Надбання.

45421100-5 

Встановлення 

дверей, вікон і 

пов’язаних 

конструкцій

Закупівля без 

використання 

електронної 

системи

ІНСТИТУТ ТЕХНІЧНОЇ 

МЕХАНІКИ 

НАЦІОНАЛЬНОЇ 

АКАДЕМІЇ НАУК 

УКРАЇНИ І 

ДЕРЖАВНОГО 

КОСМІЧНОГО 

АГЕНТСТВА УКРАЇНИ 05539962

Ольга 

Унгарова 10 472,00

4

UA-2021-11-02-

004150-a

Послуги різних навчальних 

закладів (Надання послуг з 

навчання, підготовки, 

перепідготовки, підвищення 

кваліфікації (у т.ч. на курсах  

цільового призначення) 

(правила безпечної 

експлуатації електроустановок 

споживачів з правил технічної  

експлуатації електроустановок 

споживачів. Загальний фонд. 

Згідно річного кошторису. 

Послуги різних навчальних 

закладів (Надання послуг з 

навчання, підготовки, 

перепідготовки, підвищення 

кваліфікації (у т.ч. на курсах  

цільового призначення) 

(правила безпечної 

експлуатації електроустановок 

споживачів з правил технічної  

експлуатації електроустановок 

споживачів.   Надання послуг з 

навчання, підготовки, 

перепідготовки, підвищення 

кваліфікації (у т.ч. на курсах  

цільового призначення) 

(правила безпечної 

експлуатації електроустановок 

споживачів з правил технічної  

експлуатації електроустановок 

80410000-1 

Послуги різних 

навчальних 

закладів

Закупівля без 

використання 

електронної 

системи

ІНСТИТУТ ТЕХНІЧНОЇ 

МЕХАНІКИ 

НАЦІОНАЛЬНОЇ 

АКАДЕМІЇ НАУК 

УКРАЇНИ І 

ДЕРЖАВНОГО 

КОСМІЧНОГО 

АГЕНТСТВА УКРАЇНИ 05539962

Ольга 

Унгарова 830,00

https://my.zakupki.prom.ua/remote/dispatcher/state_purchase_view/31508234
https://my.zakupki.prom.ua/remote/dispatcher/state_purchase_view/31508234
https://my.zakupki.prom.ua/remote/dispatcher/state_purchase_view/31323217
https://my.zakupki.prom.ua/remote/dispatcher/state_purchase_view/31323217


5

UA-2021-11-17-

002641-a

Послуги різних навчальних 

закладів (надання послуг з 

навчання, підготовки, 

підвищення кваліфікації (у т.ч. 

на курсах цільового 

призначення) (навчання 

посадових осіб і спеціалістів з 

Законодавства та нормативно-

правових актів з охорони 

праці)) Згідно річного 

кошторису, загальний фонд.

Послуги різних навчальних 

закладів (надання послуг з 

навчання, підготовки, 

підвищення кваліфікації (у т.ч. 

на курсах цільового 

призначення) (навчання 

посадових осіб і спеціалістів з 

Законодавства та нормативно-

правових актів з охорони 

праці)) 

80410000-1 

Послуги різних 

навчальних 

закладів

Закупівля без 

використання 

електронної 

системи

ІНСТИТУТ ТЕХНІЧНОЇ 

МЕХАНІКИ 

НАЦІОНАЛЬНОЇ 

АКАДЕМІЇ НАУК 

УКРАЇНИ І 

ДЕРЖАВНОГО 

КОСМІЧНОГО 

АГЕНТСТВА УКРАЇНИ 05539962

Олександр 

Варушко 1 660,00

6

UA-2021-11-15-

006276-a

Марки (Поштові марки) Згідно 

річного кошторису, загальний 

фонд

Марки (Поштові марки). 

Марки поштові М-60 шт ; 

Марки поштові V-100 шт.

22410000-7 

Марки

Закупівля без 

використання 

електронної 

системи

ІНСТИТУТ ТЕХНІЧНОЇ 

МЕХАНІКИ 

НАЦІОНАЛЬНОЇ 

АКАДЕМІЇ НАУК 

УКРАЇНИ І 

ДЕРЖАВНОГО 

КОСМІЧНОГО 05539962

Ольга 

Унгарова 1 995,00

7

UA-2021-11-08-

001483-b

Послуги з ремонту і технічного 

обслуговування 

вимірювальних, 

випробувальних і контрольних 

приладів (Послуги з надання 

експертного висновку 

(протоколу), а саме 

випробування ізоляції засобів 

захисту ) Загальний фонд, 

згідно річного кошторису

Послуги з ремонту і технічного 

обслуговування 

вимірювальних, 

випробувальних і контрольних 

приладів (Послуги з надання 

експертного висновку 

(протоколу), а саме 

випробування ізоляції засобів 

захисту) 

50410000-2 

Послуги з 

ремонту і 

технічного 

обслуговування 

вимірювальних, 

випробувальних 

і контрольних 

приладів

Закупівля без 

використання 

електронної 

системи

ІНСТИТУТ ТЕХНІЧНОЇ 

МЕХАНІКИ 

НАЦІОНАЛЬНОЇ 

АКАДЕМІЇ НАУК 

УКРАЇНИ І 

ДЕРЖАВНОГО 

КОСМІЧНОГО 

АГЕНТСТВА УКРАЇНИ 05539962

Ольга 

Унгарова 303,00

https://my.zakupki.prom.ua/remote/dispatcher/state_purchase_view/31872115
https://my.zakupki.prom.ua/remote/dispatcher/state_purchase_view/31872115
https://my.zakupki.prom.ua/remote/dispatcher/state_purchase_view/31777256
https://my.zakupki.prom.ua/remote/dispatcher/state_purchase_view/31777256
https://my.zakupki.prom.ua/remote/dispatcher/state_purchase_view/31509250
https://my.zakupki.prom.ua/remote/dispatcher/state_purchase_view/31509250


8

UA-2021-11-09-

006364-b

Кухонне приладдя, товари для 

дому та господарства і 

приладдя для закладів 

громадського харчування 

(Мітли, щітки та інше 

господарське приладдя; 

Мітли, щітки та інше 

прибиральне приладдя) 

(Віники, туалетні йоржики, 

щітки) . Загальний фонд, 

згідно річного кошторису.

Кухонне приладдя, товари для 

дому та господарства і 

приладдя для закладів 

громадського харчування 

(Мітли, щітки та інше 

господарське приладдя; 

Мітли, щітки та інше 

прибиральне приладдя) 

(Віники, туалетні йоржики, 

щітки). Комплект WC «Міні» -

10 шт.; Віник сорго 

«Найкращій» -20 шт.; Мітла 

березова з держаком в/г -2шт.

39220000-0 

Кухонне 

приладдя, 

товари для дому 

та господарства і 

приладдя для 

закладів 

громадського 

харчування

Закупівля без 

використання 

електронної 

системи

ІНСТИТУТ ТЕХНІЧНОЇ 

МЕХАНІКИ 

НАЦІОНАЛЬНОЇ 

АКАДЕМІЇ НАУК 

УКРАЇНИ І 

ДЕРЖАВНОГО 

КОСМІЧНОГО 

АГЕНТСТВА УКРАЇНИ 05539962

Ольга 

Унгарова 2 866,01

9

UA-2021-03-11-

003574-b

Інтернет-послуги (Надання 

абонентові 

телекомунікаційних послуг) 

(Уарнет)

Інтернет-послуги (Надання 

абонентові 

телекомунікаційних послуг) 

(Уарнет)

Надання абонентові 

телекомунікаційних послуг

72400000-4 

Інтернет-послуги

Закупівля без 

використання 

електронної 

системи

ІНСТИТУТ ТЕХНІЧНОЇ 

МЕХАНІКИ 

НАЦІОНАЛЬНОЇ 

АКАДЕМІЇ НАУК 

УКРАЇНИ І 

ДЕРЖАВНОГО 

КОСМІЧНОГО 05539962

Людмила 

Авраменко 8 592,00

10

UA-2021-11-01-

005883-a

Послуги з ремонту і технічного 

обслуговування 

вимірювальних, 

випробувальних і контрольних 

приладів (Розробка 

експертних висновків щодо 

випробування заземлюючих 

пристроїв і ізоляції 

електрообладнання). 

Загальний фонд, згідно 

річного кошторису

Послуги з ремонту і технічного 

обслуговування 

вимірювальних, 

випробувальних і контрольних 

приладів (Розробка 

експертних висновків щодо 

випробування заземлюючих 

пристроїв і ізоляції 

електрообладнання).    

Вимірювання току розтікання 

заземлювачі – 5 вим.; Вимір 

опору ізоляції мегаометром 

кабельних і інших ліній 

напругою до 1кВ – 125 ліній. 

50410000-2 

Послуги з 

ремонту і 

технічного 

обслуговування 

вимірювальних, 

випробувальних 

і контрольних 

приладів

Закупівля без 

використання 

електронної 

системи

ІНСТИТУТ ТЕХНІЧНОЇ 

МЕХАНІКИ 

НАЦІОНАЛЬНОЇ 

АКАДЕМІЇ НАУК 

УКРАЇНИ І 

ДЕРЖАВНОГО 

КОСМІЧНОГО 

АГЕНТСТВА УКРАЇНИ 05539962

Ольга 

Унгарова 4 427,74

https://my.zakupki.prom.ua/remote/dispatcher/state_purchase_view/31569428
https://my.zakupki.prom.ua/remote/dispatcher/state_purchase_view/31569428
https://my.zakupki.prom.ua/remote/dispatcher/state_purchase_view/24782635
https://my.zakupki.prom.ua/remote/dispatcher/state_purchase_view/24782635
https://my.zakupki.prom.ua/remote/dispatcher/state_purchase_view/31287220
https://my.zakupki.prom.ua/remote/dispatcher/state_purchase_view/31287220


11

UA-2021-11-09-

006071-b

 Замки, ключі та петлі (Навісні 

та врізні замки різні) Врізні 

замки, циліндри для замків).  

Загальний фонд. Згідно 

річного кошторису.

Замки, ключі та петлі (Навісні 

та врізні замки різні) Врізні 

замки, циліндри для замків).   

Циліндр «BRUNO» 30/40 мм Z 

англ. 70 мм 5 кл повор. латунь-

5шт.;  Циліндр «BRUNO» 40/40 

мм Z англ. 80 мм 5 кл хром-5 

шт.; Замок врізний «Мотор Січ 

3И7 кл. 2  з ручками і 

циліндром Ф6В 3В4 – 6.111-6 

чорний  – 3 компл.; Замок 

врізний «Мотор Січ 3И7 кл. 2  

з ручками і циліндром Ф6В 

3В4 – 6.111-6 мідь  – 2 компл. 

44520000-1 

Замки, ключі та 

петлі

Закупівля без 

використання 

електронної 

системи

ІНСТИТУТ ТЕХНІЧНОЇ 

МЕХАНІКИ 

НАЦІОНАЛЬНОЇ 

АКАДЕМІЇ НАУК 

УКРАЇНИ І 

ДЕРЖАВНОГО 

КОСМІЧНОГО 

АГЕНТСТВА УКРАЇНИ 05539962

Ольга 

Унгарова 3 478,20

12

UA-2021-11-16-

006943-a Електрична енергія Електрична енергія

09310000-5 

Електрична 

енергія Відкриті торги

ІНСТИТУТ ТЕХНІЧНОЇ 

МЕХАНІКИ 

НАЦІОНАЛЬНОЇ 

АКАДЕМІЇ НАУК 

УКРАЇНИ І 

ДЕРЖАВНОГО 

КОСМІЧНОГО 05539962

Олександр 

Варушко

13

UA-2021-11-01-

005520-a

Послуги з ремонту і технічного 

обслуговування 

моторотранспортних засобів і 

супутнього обладнання 

(Послуги з ремонту 

автомобілів) . Загальний фонд, 

згідно річного кошторису

Послуги з ремонту і технічного 

обслуговування 

моторотранспортних засобів і 

супутнього обладнання 

(Послуги з ремонту 

автомобілів). Заміна опорного 

важіля стабілізатора

50110000-9 

Послуги з 

ремонту і 

технічного 

обслуговування 

мототранспортн

их засобів і 

супутнього 

Закупівля без 

використання 

електронної 

системи

ІНСТИТУТ ТЕХНІЧНОЇ 

МЕХАНІКИ 

НАЦІОНАЛЬНОЇ 

АКАДЕМІЇ НАУК 

УКРАЇНИ І 

ДЕРЖАВНОГО 

КОСМІЧНОГО 

АГЕНТСТВА УКРАЇНИ 05539962

Ольга 

Унгарова 150,00

https://my.zakupki.prom.ua/remote/dispatcher/state_purchase_view/31568369
https://my.zakupki.prom.ua/remote/dispatcher/state_purchase_view/31568369
https://my.zakupki.prom.ua/remote/dispatcher/state_purchase_view/31834111
https://my.zakupki.prom.ua/remote/dispatcher/state_purchase_view/31834111
https://my.zakupki.prom.ua/remote/dispatcher/state_purchase_view/31286289
https://my.zakupki.prom.ua/remote/dispatcher/state_purchase_view/31286289


14

UA-2021-11-09-

006237-b

Різні інструменти пневматичні 

чи моторизовані 

(Електромеханічні ручні 

інструменти) (Електрична 

дриль, кутова шліф машинка). 

Загальний фонд. Згідно 

річного кошторису.

 Різні інструменти пневматичні 

чи моторизовані 

(Електромеханічні ручні 

інструменти) (Електрична 

дриль, кутова шліф машинка).  

ЧВ-Дриль DWT BM 06-10 GC 

600Вт, 0-3000 об/хв, БЗП, 

патрон 10 мм, вага 1,6 кг – 1 

шт.; ЧВ-Ак, Кутова 

шліфмашина Einhell X-Change 

TE-AG 18 Li+Aк. 4 Аг+ Зарядний 

пристрій, 0-8500об/хв, дис – 1 

шт.

42650000-7 Ручні 

інструменти 

пневматичні чи 

моторизовані

Закупівля без 

використання 

електронної 

системи

ІНСТИТУТ ТЕХНІЧНОЇ 

МЕХАНІКИ 

НАЦІОНАЛЬНОЇ 

АКАДЕМІЇ НАУК 

УКРАЇНИ І 

ДЕРЖАВНОГО 

КОСМІЧНОГО 

АГЕНТСТВА УКРАЇНИ 05539962

Ольга 

Унгарова 3 385,34

15

UA-2021-11-15-

002826-a

Електричні акумулятори 

(Свинцево-кислотні 

акумуляторні батареї) 

(Автомобільний акумулятор). 

Загальний фонд, згідно 

річного кошторису

Електричні акумулятори 

(Свинцево-кислотні 

акумуляторні батареї) 

(Автомобільний акумулятор 

Ah- 1 шт.)

31430000-9 

Електричні 

акумулятори

Закупівля без 

використання 

електронної 

системи

ІНСТИТУТ ТЕХНІЧНОЇ 

МЕХАНІКИ 

НАЦІОНАЛЬНОЇ 

АКАДЕМІЇ НАУК 

УКРАЇНИ І 

ДЕРЖАВНОГО 

КОСМІЧНОГО 05539962

Ольга 

Унгарова 2 500,00

16

UA-2021-11-04-

007197-a

Офісне устаткування та 

приладдя різне (Папір) 

Загальний фонд, згідно 

річного кошторису від 

16.04.2021 тема ІІ-32-21

Офісне устаткування та 

приладдя різне (Папір). Папір 

А4 500 арк - 24 пач

30190000-7 

Офісне 

устаткування та 

приладдя різне

Закупівля без 

використання 

електронної 

системи

ІНСТИТУТ ТЕХНІЧНОЇ 

МЕХАНІКИ 

НАЦІОНАЛЬНОЇ 

АКАДЕМІЇ НАУК 

УКРАЇНИ І 

ДЕРЖАВНОГО 

КОСМІЧНОГО 05539962

Ольга 

Унгарова 3 600,00

17

UA-2021-11-04-

007460-a

Комп"ютерне обладнання 

(Материнська плата, монітор) 

Загальний фонд, згідно 

річного кошторису від 

16.04.2021 тема ІІ-32-21

 Комп"ютерне обладнання 

(Материнська плата, монітор) . 

Материнська плата Asus TUF 

Gaming B 560 M – Plus Wi- Fi – 

1шт; Монітор 21,5 " Lenovo T 

2224 D DP FHD IPS - 1 шт .

30230000-0 

Комп’ютерне 

обладнання

Закупівля без 

використання 

електронної 

системи

ІНСТИТУТ ТЕХНІЧНОЇ 

МЕХАНІКИ 

НАЦІОНАЛЬНОЇ 

АКАДЕМІЇ НАУК 

УКРАЇНИ І 

ДЕРЖАВНОГО 

КОСМІЧНОГО 05539962

Ольга 

Унгарова 9 820,80

https://my.zakupki.prom.ua/remote/dispatcher/state_purchase_view/31568930
https://my.zakupki.prom.ua/remote/dispatcher/state_purchase_view/31568930
https://my.zakupki.prom.ua/remote/dispatcher/state_purchase_view/31767071
https://my.zakupki.prom.ua/remote/dispatcher/state_purchase_view/31767071
https://my.zakupki.prom.ua/remote/dispatcher/state_purchase_view/31428460
https://my.zakupki.prom.ua/remote/dispatcher/state_purchase_view/31428460
https://my.zakupki.prom.ua/remote/dispatcher/state_purchase_view/31429289
https://my.zakupki.prom.ua/remote/dispatcher/state_purchase_view/31429289


18

UA-2021-11-04-

007702-a

Офісне устаткування та 

приладдя різне (Папір) 

Загальний фонд, згідно 

довідки № 3 від 01.02.2021р. 

тема ІІ-5-21 

Офісне устаткування та 

приладдя різне (Папір). Папір 

А4 500 арк -11 пач

30190000-7 

Офісне 

устаткування та 

приладдя різне

Закупівля без 

використання 

електронної 

системи

ІНСТИТУТ ТЕХНІЧНОЇ 

МЕХАНІКИ 

НАЦІОНАЛЬНОЇ 

АКАДЕМІЇ НАУК 

УКРАЇНИ І 

ДЕРЖАВНОГО 

КОСМІЧНОГО 05539962

Ольга 

Унгарова 1 762,99

19

UA-2021-11-01-

005333-a

Механічні запасні частини 

крім двигунів і частин 

двигунів(Опорний важіль 

стабілізатора) . Згідно річного 

кошторису, загальний фонд

Механічні запасні частини 

крім двигунів і частин 

двигунів. Опорний важіль 

стабілізатора 

34320000-6 

Механічні 

запасні частини, 

крім двигунів і 

частин двигунів

Закупівля без 

використання 

електронної 

системи

ІНСТИТУТ ТЕХНІЧНОЇ 

МЕХАНІКИ 

НАЦІОНАЛЬНОЇ 

АКАДЕМІЇ НАУК 

УКРАЇНИ І 

ДЕРЖАВНОГО 

КОСМІЧНОГО 05539962

Ольга 

Унгарова 328,00

20

UA-2021-11-01-

006163-a

Послуги з ремонту і технічного 

обслуговування техніки 

(Послуги з ремонту і 

технічного обслуговування 

електророзподільного 

обладнання (Поточний ремонт 

пружинного приводу 

масляного вимикача МВ -5 

комірки №5 РУ-10/РП-7/ТП-

5092 за адресою: м.Дніпро 

вул. Лєшко-Попеля, 15. 

Загальний фонд, згідно 

річного кошторису

Послуги з ремонту і технічного 

обслуговування техніки 

(Послуги з ремонту і 

технічного обслуговування 

електророзподільного 

обладнання.   Поточний 

ремонт пружинного приводу 

масляного вимикача МВ -5 

комірки №5 РУ-10/РП-7/ТП-

5092 за адресою: м.Дніпро 

вул. Лєшко-Попеля, 15

50530000-9 

Послуги з 

ремонту і 

технічного 

обслуговування 

техніки

Закупівля без 

використання 

електронної 

системи

ІНСТИТУТ ТЕХНІЧНОЇ 

МЕХАНІКИ 

НАЦІОНАЛЬНОЇ 

АКАДЕМІЇ НАУК 

УКРАЇНИ І 

ДЕРЖАВНОГО 

КОСМІЧНОГО 

АГЕНТСТВА УКРАЇНИ 05539962

Ольга 

Унгарова 5 170,62

21

UA-2021-11-18-

009654-a Електрична енергія Електрична енергія

09310000-5 

Електрична 

енергія Відкриті торги

ІНСТИТУТ ТЕХНІЧНОЇ 

МЕХАНІКИ 

НАЦІОНАЛЬНОЇ 

АКАДЕМІЇ НАУК 

УКРАЇНИ І 

ДЕРЖАВНОГО 

КОСМІЧНОГО 05539962

Олександр 

Варушко

https://my.zakupki.prom.ua/remote/dispatcher/state_purchase_view/31430079
https://my.zakupki.prom.ua/remote/dispatcher/state_purchase_view/31430079
https://my.zakupki.prom.ua/remote/dispatcher/state_purchase_view/31285905
https://my.zakupki.prom.ua/remote/dispatcher/state_purchase_view/31285905
https://my.zakupki.prom.ua/remote/dispatcher/state_purchase_view/31288132
https://my.zakupki.prom.ua/remote/dispatcher/state_purchase_view/31288132
https://my.zakupki.prom.ua/remote/dispatcher/state_purchase_view/31952624
https://my.zakupki.prom.ua/remote/dispatcher/state_purchase_view/31952624


22

UA-2021-11-04-

006410-a

Фотокопіювальне та 

поліграфічне обладнання для 

офсетного друку (Лазерні 

картриджі) Згідно річного 

кошторису, загальний фонд

Фотокопіювальне та 

поліграфічне обладнання для 

офсетного друку (Лазерні 

картриджі). Картридж Canon Е-

16 - 1 шт .

30120000-6 

Фотокопіювальн

е та поліграфічне 

обладнання для 

офсетного друку

Закупівля без 

використання 

електронної 

системи

ІНСТИТУТ ТЕХНІЧНОЇ 

МЕХАНІКИ 

НАЦІОНАЛЬНОЇ 

АКАДЕМІЇ НАУК 

УКРАЇНИ І 

ДЕРЖАВНОГО 

КОСМІЧНОГО 05539962

Ольга 

Унгарова 1 177,20

23

UA-2021-11-10-

006266-a

Послуги, пов’язані з 

програмним  забезпеченням 

(Послуги з обслуговування 

програмного забезпечення ) 

(Послуги з консультування у 

сфері компютерних систем 

автоматизації фінансово- 

господарської діяльності). 

Загальний фонд, згідно 

річного кошторису.

Послуги, пов’язані з 

програмним  забезпеченням 

(Послуги з обслуговування 

програмного забезпечення ) 

(Послуги з консультування у 

сфері компютерних систем 

автоматизації фінансово- 

господарської діяльності).   

Консультативні послуги з 

програмного забезпечення, а 

саме: Послуги з 

консультування у сфері 

комп’ютерних систем 

автоматизації фінансово-

господарської діяльності 

Замовника –  1 послуга.

72260000-5 

Послуги, 

пов’язані з 

програмним 

забезпеченням

Закупівля без 

використання 

електронної 

системи

ІНСТИТУТ ТЕХНІЧНОЇ 

МЕХАНІКИ 

НАЦІОНАЛЬНОЇ 

АКАДЕМІЇ НАУК 

УКРАЇНИ І 

ДЕРЖАВНОГО 

КОСМІЧНОГО 

АГЕНТСТВА УКРАЇНИ 05539962

Ольга 

Унгарова 17 091,00

24

UA-2021-11-08-

000858-b

Технічне обслуговування і 

ремонт офісної техніки 

(Поточний ремонт та заправка 

картриджів) Загальний фонд, 

згідно довідки № 3 від 

01.02.2021р. тема ІІ -5-21 

Технічне обслуговування і 

ремонт офісної техніки 

(Поточний ремонт та заправка 

картриджів). Заправка 

лазерного принтера - 2 

послуги; Заправка лазерного 

принтера - 8 послуг; 

Регенерація картриджа 

лазерного принтера- 7 послу; 

Поточний ремонт картриджа- 

2 послуги.

50310000-1 

Технічне 

обслуговування і 

ремонт офісної 

техніки

Закупівля без 

використання 

електронної 

системи

ІНСТИТУТ ТЕХНІЧНОЇ 

МЕХАНІКИ 

НАЦІОНАЛЬНОЇ 

АКАДЕМІЇ НАУК 

УКРАЇНИ І 

ДЕРЖАВНОГО 

КОСМІЧНОГО 

АГЕНТСТВА УКРАЇНИ 05539962

Ольга 

Унгарова 4 968,00

https://my.zakupki.prom.ua/remote/dispatcher/state_purchase_view/31426340
https://my.zakupki.prom.ua/remote/dispatcher/state_purchase_view/31426340
https://my.zakupki.prom.ua/remote/dispatcher/state_purchase_view/31621937
https://my.zakupki.prom.ua/remote/dispatcher/state_purchase_view/31621937
https://my.zakupki.prom.ua/remote/dispatcher/state_purchase_view/31507350
https://my.zakupki.prom.ua/remote/dispatcher/state_purchase_view/31507350


25

UA-2021-11-04-

006682-a

Комп"ютере обладнання 

(Жорсткі диски) Загальний 

фонд, згідно річного 

кошторису

Комп"ютере обладнання 

(Жорсткі диски). Жорсткий 

диск 2.5 " SSD Goodram CX 400 

SATA 3  128 Gb

30230000-0 

Комп’ютерне 

обладнання

Закупівля без 

використання 

електронної 

системи

ІНСТИТУТ ТЕХНІЧНОЇ 

МЕХАНІКИ 

НАЦІОНАЛЬНОЇ 

АКАДЕМІЇ НАУК 

УКРАЇНИ І 

ДЕРЖАВНОГО 

КОСМІЧНОГО 05539962

Ольга 

Унгарова 1 682,40

26

UA-2021-11-04-

006989-a

Інструменти для паяння 

м’яким і твердим припоєм та 

для зварювання машини та 

устаткування для поверхневої 

термообробки і гарячого 

напилювання (Обладнання 

для паяння м’яким і твердим 

припоєм ) ( Паяльна станція)  

Загальний фонд, згідно 

довідки №4 від 12.02.21 тема 

ІІ-25-18/4

Інструменти для паяння 

м’яким і твердим припоєм та 

для зварювання машини та 

устаткування для поверхневої 

термообробки і гарячого 

напилювання (Обладнання 

для паяння м’яким і твердим 

припоєм ) ( Паяльна станція 

Lukey -1 шт)

42660000-0 

Інструменти для 

паяння м’яким і 

твердим 

припоєм та для 

зварювання, 

машини та 

устаткування для 

поверхневої 

термообробки і 

гарячого 

напилювання

Закупівля без 

використання 

електронної 

системи

ІНСТИТУТ ТЕХНІЧНОЇ 

МЕХАНІКИ 

НАЦІОНАЛЬНОЇ 

АКАДЕМІЇ НАУК 

УКРАЇНИ І 

ДЕРЖАВНОГО 

КОСМІЧНОГО 

АГЕНТСТВА УКРАЇНИ 05539962

Ольга 

Унгарова 2 988,00

https://my.zakupki.prom.ua/remote/dispatcher/state_purchase_view/31427116
https://my.zakupki.prom.ua/remote/dispatcher/state_purchase_view/31427116
https://my.zakupki.prom.ua/remote/dispatcher/state_purchase_view/31427973
https://my.zakupki.prom.ua/remote/dispatcher/state_purchase_view/31427973

