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Від  28.02.2018 р. № 15.08-5/___ 

 

 

 Керівнику підприємства, установи,    

                        організації                                        

 

 

 

Користуючись нагодою засвідчую Вам свою повагу та в доповнення до Листа 

Закарпатської ТПП від 07.02.2018 р. № 15.08-5/33 повідомляю, що навчальний 

семінар щодо ознайомлення з правилами організації та проведення процедур 

закупівель, відповідно  до умов, закладених в Законі України «Про публічні 

закупівлі», який було заплановано провести 01-02 березня 2018 року, через 

організаційні причини переноситься на 15-16 березня 2018 року. 

Місце проведення навчання: Закарпатська торгово-промислова палата (м. 

Ужгород, вул. Грушевського, 62А). 

Реєстрація слухачів почнеться  15 березня 2018 року о 09.00 год. 

Лекції на семінарі читає досвідчений фахівець з багаторічним лекторським 

стажем в сфері здійснення державних закупівель Максименко Зинаїда 

Володимирівна (м. Київ). В роботі семінару також приймуть участь представники 

авторизованих електронних майданчиків системи  публічних закупівель 

PROZORRO. 

Після закінчення семінару учасники отримують відповідні сертифікати. 

Вартість навчання 1 слухача на семінарі становить 750,00 гривень без 

врахування ПДВ. 

У випадку направлення на семінар 2-х і більше осіб від однієї організації 

надається знижка – 10%. Для працівників навчальних закладів інтернатного типу 

надається знижка в розмірі 30 % вартості участі в семінарі. 

Для прийняття участі у навчальному семінарі необхідно надати заявку за 

формою, що додається, факсом за номером 66-94-60, або е-mail: 

biben@tpp.uzhgorod.ua 

Для укладення договорів, виписки рахунків, а також одержання більш 

детальної інформації про умови навчання та підвищення кваліфікації звертайтеся в 

Закарпатську торгово-промислову палату за телефонами: 66-94-58 та 66-94-50, е-

mail: biben@tpp.uzhgorod.ua. 

 

Контактна особа – Бібен Олександр Андрійович. 

 

Додаток: форма заявки-анкети на 1 аркуші. 

 

 

Президент  

Закарпатської ТПП       О.О. Ковчар 
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      Закарпатська торгово-промислова палата, 

      88015, м. Ужгород, вул. Грушевського, 62а 

      Факс: (0312) 66-94-60, 

      Е-mail: biben@tpp.uzhgorod.ua 

 

 

 

ЗАЯВКА-АНКЕТА 
на участь у навчальному семінарі 15-16 березня 2018 р.  

з питань здійснення публічних закупівель   

 

 

1. Назва організації 

 

 

 
 

2. Адреса організації 

 

Індекс__________________________________________ 

Область ________________________________________ 

Район __________________________________________ 

Місто (селище) __________________________________ 

Вулиця __________________________буд. ___________ 

 

3. Ідентифікаційний код 

організації 

(код ЄДРПОУ) 

 

4. Індивідуальний 

податковий номер  

(для платників ПДВ) 

 

5. ПІБ та посада 

контактної особи 

ПІБ____________________________________________ 

Посада_________________________________________ 

Телефон (із зазначенням  коду) ____________________ 

Факс___________________________________________ 

 

6. E-mail   

7. Кількість осіб, які 

планують прийняти 

участь у семінарі 

 

8. Джерело одержання 

інформації про семінар 
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