
ПРОТОКОЛ № 21
засідання уповноваженої особи по Корюківській районній раді 

Корюківської районної ради Чернігівської області

від 05 листопада 2021 р.

Місце засідання -Чернігівська область, місто Корюківка, вулиця Шевченка, 
будинок 60 .
Уповноважена особа по Корюківській районній раді:
- начальник фінансово-господарського відділу,головний бухгалтер виконавчого 
апарату Корюківської районної ради -  Наталія ПРИХОДЬКО

ПОРЯДОК ДЕННИЙ
1. Про прийняття рішення щодо оприлюднення звітів про договори про 

закупівлю, укладений без використання електронної системи 
закупівель за :

ДК 021:2015 38550000-5 Лічильники

ДК 021:2015 42990000-2 Машини спеціального призначення різні

ДК 021:2015 51110000-6 Послуги зі встановлення електричного обладнання 
ДК021:2015 51210000-7 Послуги зі встановлення вимірювального обладнання 
ДК 021:2015 72260000-5 Послуги пов’язані з програмним забезпеченням 

ДК 021:2015 50310000-1 Технічне обслуговування і ремонт офісної техніки, 
(далі -  Закупівля) в електронній системі закупівель відповідно до вимог Закону 

України «Про публічні закупівлі» № 114-ІХ (надалі — Закон).

Ідентифікатори плану закупівель:

ИА-Р-2021-11-04-008029-а

иА-Р-2021-11 -04-008728-а

иА-Р-2021 -11-04-008931-а

\JA-P-2021-11 -04-009269-а

ИА-Р-2021-11 -04-009540-а

иА-Р-2021-11-04-010003-а

иА-Р-2021-11-04-010330-а

Під час розгляду питання порядку денного:

Відповідно до річного плану закупівель, який оприлюднено в 
електронній системі закупівель, щодо Закупівлі, замовнику необхідно 
оприлюднити звіти про договори про закупівлю,укладений без використання 
електронної системи закупівель (далі -  звіт про договір про закупівлю) з 
ФОП Лавренович О.М. на суму 465,00 гривень; ФОП Мельник С.Ю. на суму 
1870,00 гривень ; ФОП Кисельова О.В. на суму 1407,46 гривень; ВП 
Корюківський РЕМ АТ Чернігівобленерго на суму 336,10 гривень;КП



Корюківкаводоканал Корюківської міської ради на суму 300,47 гривень ; ФОП 
Молоков В.С. на суму 2735,00 гривень ; ТОВ Гермес - север на суму 345,00 
гривень.

Згідно з пунктом 13 частини 1 статті 10 Закону передбачено, що звіти 
про договори про закупівлю, оприлюднюються Замовником самостійно та 
безоплатно через авторизовані електронні майданчики протягом трьох робочих 
днів з дня укладення договору про закупівлю.
ВИРІШИЛА:
Оприлюднити звіти про договори про закупівлю за :

- ДК 021:2015 38550000-5 Лічильники

ДК 021:2015 42990000-2 Машини спеціального призначення різні

ДК 021:2015 51110000-6 Послуги зі встановлення електричного обладнання
ДК 021:2015 51210000-7 Послуги зГ встановлення вимірювального

обладнання на суму
ДК 021:2015 72260000-5 Послуги пов’язані з програмним забезпеченням
ДК 021:2015 50310000-1 Технічне обслуговування і ремонт офісної

техніки, в електронній системі закупівель протягом трьох робочих днів з дня 
укладення договорів про закупівлю відповідно до вимог пункту 13 частини 1 
статті 10 Закону.

Уповноважена особа по 
Корюківській районній раді Наталія ПРИХОДЬКО


