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Щодо міжнародних тендерів, 
 які проводяться в Туркменістані 

 

Міністерство розвитку 
економіки, торгівлі та с/г 
України;Департамент 
економічної дипломатії МЗС 
України;Рада експортерів та 
інвесторів при МЗС України,  
ТПП України, УСПП 
 

 
На виконання п. 1.4. Генеральних директив відділам з економічних питань 

ЗДУ, затверджених розпорядженням МЗС України від 13.01.2012 р. № 7, 
надсилаємо інформацію щодо міжнародних тендерних конкурсів, які проводить 
новостворене Міністерство промисловості і будівельного виробництва 
Туркменістану(додаються).  

Для участі в тендері необхідно: 
-ознайомитись із Законом Туркменістану «Про тендери на поставку товарів, 

виконання робіт, надання послуг для потреб держави» (за посиланням: 
http://www.turkmenistan.gov.tm/?id=7949) та з «Порядком проведення тендерів» 
(за посиланням:http://ngo-turkmenistan.org/library/legislation/regulations/poryadok-
provedeniya-tenderov-po-vyboru-postavshchikov-tovarov-rabot-i-uslug/) і переліком 
документів, необхідних для участі в тендері; 

- подати письмову заявку про бажання брати участь у тендері, зазначити 
повну назву учасника, правовий статус, країну реєстрації і реквізити; 

- отримати специфікацію лотів, технічні вимоги і основні умови контракту; 
- отримати рахунок на оплату коштів в сумі 500 дол. США за один лот.  
Пакети тендерних документів будуть прийматись у 2 конвертах: комерційна 

пропозиція (в конверт з комерційною пропозицією входить тільки цінова 
специфікація); технічна пропозиція (в конверт з технічною пропозицією входять 
всі інші необхідні документи).  

 

Додаток: згадане, в табличній формі, на 2 стор.  
 

 
Тимчасовий повірений   
у справах України в Туркменістані /підпис /З.Й.Гошовський 
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ПОСОЛЬСТВО 
УКРАЇНИ 

В ТУРКМЕНІСТАНІ  
 

вулиця Азаді, 49 
м. Ашгабат, 744001,  

Туркменістан 
 

tel: (00 993 12) 94 29 58; fax: (00 993 12) 92 42 79 
e-mail: emb_tm@mfa.gov.ua 
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З.Гошовський, тел.00-993-12-94-29-92 

 

Тендерні пропозиції 
 

 

Назва та 
суть 

проекту 

Вартість 
проекту/предмет 

закупівлі 
(найменування та обсяг 
товарів, робіт, послуг) 

Організація, що 
оголосила 

тендер/основний 
розпорядник 

коштів, 
замовник 
проекту 

(контактні дані) 

Адреса отримання тендерної 
документації (контактна особа – ПІБ, 

тел./факс/ел.пошта 

Будівництво 
другої черги 
цементного 
заводу  

Цементний завод 
потужністю 1 млн. тон 
на рік в 
Койтендагськомуетрапі 
(районі) 
Лебапськоговелаяту 
(області) 

Міністерство 
промисловості і 
будівельного 
виробництва 
Туркменістану  

Міністерство промисловості і будівельного 
виробництва Туркменістану 

м. Ашгабат, Арчабілшайоли, б. 132 

(Министерство промышленности и 
строительного производства 
Туркменистана, г. Ашхабад, Ачабилшаелы, 
д. 132) 

Додаткова інформація по тел.: +993 12 39 
00 19; +993 12 39 00 17; +993 12 39 00 21;

Будівництво 
другої черги 
цементного 
заводу 

 

Цементний завод 
потужністю 1 млн. тон 
на рік в 
Бахерденськомуетрапі 
(районі) 
Ахалськоговелаяту 
(області) 

 

Міністерство 
промисловості і 
будівельного 
виробництва 
Туркменістану 

 

Міністерство промисловості і будівельного 
виробництва Туркменістану 

м. Ашгабат, Арчабілшайоли, б. 132 

(Министерство промышленности и 
строительного производства 
Туркменистана, г. Ашхабад, Ачабилшаелы, 
д. 132) 

Додаткова інформація по тел.: +993 12 39 
00 19; +993 12 39 00 17; +993 12 39 00 21;



Будівництво 
лінії з 
виробництва 
арматури  

Лінія з виробництва 
арматури на державному 
підприємстві 
«Туркмендеміронумлері» 
потужністю 150 тис. тон 
на рік в 
Геоктепінськомуетрапі 
(районі) 
Ахалськоговелаяту 
(області) 

 

Міністерство 
промисловості і 
будівельного 
виробництва 
Туркменістану 

 

Міністерство промисловості і будівельного 
виробництва Туркменістану 

м. Ашгабат, Арчабілшайоли, б. 132 

(Министерство промышленности и 
строительного производства 
Туркменистана, г. Ашхабад, Ачабилшаелы, 
д. 132) 

Додаткова інформація по тел.: +993 12 39 
00 19; +993 12 39 00 17; +993 12 39 00 21;

Будівництво 
підприємства 
з переробки 
дерев’яних 
відходів  

 Підприємство з 
переробки дерев’яних 
відходів потужністю 20 
тис. куб. м на рік в 
Гйороглиетрапі (районі) 
Дашагузькоговелаяту 
(області) 

 

Міністерство 
промисловості і 
будівельного 
виробництва 
Туркменістану 

 

Міністерство промисловості і будівельного 
виробництва Туркменістану 

м. Ашгабат, Арчабілшайоли, б. 132 

(Министерствопромышленности и 
строительногопроизводстваТуркменистана, 
г. Ашхабад, Ачабилшаелы, д. 132) 

Додаткова інформація по тел.: +993 12 39 
00 19; +993 12 39 00 17; +993 12 39 00 21;

 




