
№ 
з/п 

назва закупівлі дата 
оголошення 
закупівлі 

обґрунтування 
технічних та якісних 
характеристик 

обґрунтування 
розміру 
бюджетного 
призначення  

обґрунтування 
очікуваної 
вартості 
предмета 
закупівлі 

1 Страхові послуги, 
код ДК 021:2015 – 
66510000-8 - 
Страхові послуги 

06.05.2021 Торги проводяться з 
дотриманням 
чинного 
законодавства  для 
забезпечення 
безперебійної 
роботи філій ДУ 
«Держгрунтохорони» 

план 
спеціального 
фонду 

Розмір закупівлі 
відповідає 
вартості 
аналогічного 
договору за 2021 
рік 

2 ОРГАНІЧНІ ХІМІЧНІ 
РЕЧОВИНИ за 
кодом ДК 021:2015 
- 24320000-3 
Основні органічні 
хімічні речовини 

18.08.2021 Торги проводяться з 
дотриманням 
чинного 
законодавства  для 
забезпечення 
безперебійної 
роботи філій ДУ 
«Держгрунтохорони» 

план 
спеціального 
фонду 

Вартість 
закупівлі було 
визначено на 
підставі закупівлі 
оголошеної у 
2021 році 

3 НЕОРГАНІЧНІ 
ХІМІЧНІ РЕЧОВИНИ 
за кодом ДК 
021:2015 - 
24310000-0 
Основні 
неорганічні хімічні 
речовини 

18.08.2021 Торги проводяться з 
дотриманням 
чинного 
законодавства  для 
забезпечення 
безперебійної 
роботи філій ДУ 
«Держгрунтохорони» 

план 
спеціального 
фонду 

Вартість 
закупівлі було 
визначено на 
підставі закупівлі 
оголошеної у 
2021 році 

4 Роботи з 
акредитації 
органів з оцінки 
відповідності: 
Лот 1 «Виконання 
робіт з 
моніторингу за 
відповідністю 
акредитованого 
органу з оцінки 
відповідності 
Випробувального 
центру 
КІРОВОГРАДСЬКОЇ 
ФІЛІЇ ДЕРЖАВНОЇ 
УСТАНОВИ 
«ІНСТИТУТ 
ОХОРОНИ ГРУНТІВ 
УКРАЇНИ» вимогам 
акредитації 
шляхом 
здійснення 

30.08.2021 Технічне завдання 
розроблено  
Учасником 
відповідно до ЗУ 
«Про акредитацію 
органів з оцінки 
відповідності», 
міжнародного 
стандарту ДСТУ 
ISO/IEC 17011:2017 
«Оцінювання 
відповідності. 
Загальні вимоги до 
органів з акредитації, 
що акредитують 
органи з оцінки 
відповідності» та 
Регламенту 
Європейського 
парламенту і ради ЄС 
про встановлення 
вимог до акредитації 
та ринкового 
нагляду.  

план 
спеціального 
фонду 

Вартість 
закупівлі 
узгоджено за 
результатами 
переговорів 
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нагляду» 
Лот 2 «Виконання 
робіт з прийняття 
рішення щодо 
проведеного 
моніторингу                     
за відповідністю 
акредитованого 
органу з оцінки 
відповідності 
Випробувального 
центру 
КІРОВОГРАДСЬКОЇ 
ФІЛІЇ ДЕРЖАВНОЇ 
УСТАНОВИ 
«ІНСТИТУТ 
ОХОРОНИ ГРУНТІВ 
УКРАЇНИ» вимогам 
акредитації 
шляхом 
здійснення 
нагляду» 

5 Роботи з акредитації 
органів з оцінки 
відповідності: 
Лот 1 «Виконання 
робіт з моніторингу 
за відповідністю 
акредитованого 
органу з оцінки 
відповідності 
Випробувального 
центру ВІННИЦЬКОЇ 
ФІЛІЇ ДЕРЖАВНОЇ 
УСТАНОВИ 
«ІНСТИТУТ 
ОХОРОНИ ГРУНТІВ 
УКРАЇНИ» вимогам 
акредитації шляхом 
здійснення 
нагляду»; 
Лот 2 «Виконання 
робіт з прийняття 
рішення щодо 
проведеного 
моніторингу                     
за відповідністю 
акредитованого 
органу з оцінки 
відповідності 
Випробувального 
центру ВІННИЦЬКОЇ 

30.08.2021 Технічне завдання 
розроблено  
Учасником 
відповідно до ЗУ 
«Про акредитацію 
органів з оцінки 
відповідності», 
міжнародного 
стандарту ДСТУ 
ISO/IEC 17011:2017 
«Оцінювання 
відповідності. 
Загальні вимоги до 
органів з акредитації, 
що акредитують 
органи з оцінки 
відповідності» та 
Регламенту 
Європейського 
парламенту і ради ЄС 
про встановлення 
вимог до акредитації 
та ринкового 
нагляду.  

план 
спеціального 
фонду 

Вартість 
закупівлі 
узгоджено за 
результатами 
переговорів 



ФІЛІЇ ДЕРЖАВНОЇ 
УСТАНОВИ 
«ІНСТИТУТ 
ОХОРОНИ ГРУНТІВ 
УКРАЇНИ» вимогам 
акредитації шляхом 
здійснення нагляду» 

 


