
ПРОТОКОЛ
ЗАСІДАННЯ ТЕНДЕРНОГО КОМІТЕТУ

11.12.2020 р. м. Чернівці

Присутні: Голова тендерного комітету Заморняк В.І. 
Дребіт Н.І. 

Рашківська Л.В. 
Васелюк О.Й. 

Товпіч Н.І.

Заступник голови тендерного комітету 
Секретар тендерного комітету 
Члени тендерного комітету

ПОРЯДОК ДЕННИИ:
1. Про визначення переможця процедури відкритих торгів, згідно предмету закупівлі: 

«код ДК 021:2015 “Єдиний закупівельний словник” -  09123000-7 -  газ природний, 
скраплений або в газоподібному стані (Природний газ. Постачання природного газу)» та 
прийняття рішення про намір укласти договір про закупівлю._______________________________

Щодо питання 1 порядку денного слухали:
Заморняк В.І., Дребіт Н.І., Васелюк О.Й.

Доповідачі повідомили, що згідно п. 18 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про публічні закупівлі» 
(далі по тексту цього протоколу -  «Закон») переможець процедури закупівлі - учасник, тендерна 
пропозиція якого відповідає всім критеріям та умовам, що визначені у тендерній документації, і 
визнана найбільш економічно вигідною, та якому замовник повідомив про намір укласти договір 
про закупівлю, або учасник, якому замовник повідомив про намір укласти договір про закупівлю 
за результатами застосування переговорної процедури закупівлі.

Згідно із ч. 15 ст. 29 Закону, за результатами розгляду та оцінки тендерної пропозиції 
замовник визначає переможця процедури закупівлі та приймає рішення про намір укласти договір 
про закупівлю згідно із Законом.

Відповідно до ч. 1 ст. 33 Закону, рішення про намір укласти договір про закупівлю 
приймається замовником у день визначення учасника переможцем процедури закупівлі. Протя:ом 
одного дня з дати ухвалення такого рішення замовник оприлюднює в електронній системі 
закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю.

Згідно із ч. 6 ст. 33 Закону, замовник укладає договір про закупівлю з учасником, який 
визнаний переможцем процедури закупівлі, протягом строку дії його пропозиції, не пізніше ніж 
через 20 днів з дня прийняття рішення про намір укласти договір про закупівлю відповідно до 
вимог тендерної документації та тендерної пропозиції переможця процедури закупівлі. У випадку 
обґрунтованої необхідності строк для укладання договору може бути продовжений до 60 днів.

Відповідно до ч. 7 ст. 33 Закону, у разі відмови переможця процедури закупівлі від 
підписання договору про закупівлю відповідно до вимог тендерної документації, неукладення 
договору про закупівлю з вини учасника або ненадання замовнику підписаного договору у строк, 
визначений цим Законом, або ненадання переможцем процедури закупівлі документів, що 
підтверджують відсутність підстав, установлених статтею 17 Закону, замовник відхиляє тендерну 
пропозицію такого учасника, визначає переможця процедури закупівлі серед тих учасників, строк 
дії тендерної пропозиції яких ще не минув, та приймає рішення про намір укласти договір про 
закупівлю у порядку та на умовах, визначених статтею 33 Закону.

Також згідно із ч. 1 ст. 10 Закону, замовник самостійно та безоплатно через авторизовані 
електронні майданчики оприлюднює в електронній системі закупівель у порядку, встановленому 
Уповноваженим органом та Законом, інформацію про закупівлю, в тому числі повідомлення про 
намір укласти договір про закупівлю - протягом одного дня з дня прийняття рішення про 
визначення переможця процедури закупівлі.

ВИСТУПИЛИ:
Товпіч Н.І., Рашківська Л.В.
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УХВАЛИЛИ:
1. За результатами розгляду тендерної пропозиції та за результатами проведення

електронного аукціону визначити переможцем процедури відкритих торгів згідно предмету 
закупівлі: «код ДК 021:2015 “Єдиний закупівельний словник” - 09123000-7 -  газ природний, 
скраплений або в газоподібному стані (Природний газ. Постачання природного газу)», 
учасника торгів -  ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛНЗ ЕНЕРГО" 
(далі -  переможець). ч

2. Прийняти рішення про намір укласти договір про закупівлю з переможцем процедури 
закупівлі та повідомити про відповідний намір вище зазначеного Учасника.

3. Протягом одного дня з дня ухвалення цього рішення оприлюднити через авторизований 
електронний майданчик в електронній системі закупівель у порядку, встановленому 
Уповноваженим органом та Законом, повідомлення про намір укласти договір про закупівлю.

Підписи:

Члени тендерного комітету 
Васелюк О.Й.

Товпіч Н.І.

Голова тендерного комітету
Заморняк В.І.

Секретар тендерного комітету
Рашківська Л.В.

Заступник голови тендерного 
Дребіт Н.І.
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ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ УЧИЛИЩЕ №3 м. ЧЕРНІВЦІ
ПРОТОКОЛ

засідання тендерного комітету

24Л2.2020р. м. Чернівці №  11
І -

Присутні:
Голова тендерного комітету:

Заморняк Вячеслав Іванович, механік Вищого професійного училища №3 м. 
Чернівці

Заступник голови тендерного комітету:
Дребіт Наталія Іванівна заступник директора з НВР Вищого професійного 

училища № З
Члени тендерного комітету:

Рашківська Людмила Володимирівна, бухгалтер Вищого професійного 
училища №3 м. Чернівці;

Васелюк Оксана Йосипівна, головний бухгалтер Вищого професійного 
училища №3 м. Чернівці;

Товпіч Наталія Іванівна, юрисконсульт Вищого професійного училища №3 
м. Чернівці;

Відсутні: немає 
Запрошені: немає

Порядок денний:
1. Про повідомлення ТЗОВ «ЛНЗ ЕНЕРГО» переможця процедури закупівлі 

природного газу, про неможливість укладання договору постачання природного 
газу.

СЛУХАЛИ:

Товпіч Н.І. - члена тендерного комітету, юрисконсульта, яка доповіла про 
те, що від переможця відкритих торгів ТЗОВ «ЛНЗ ЕНЕРГО» надійшло 
повідомлення про неможливість укладання договору постачання природного газу

ВИРІШИЛИ:

1. Дискваліфікувати переможця закупівлі ТЗОВ «ЛНЗ ЕНЕРГО» відповідно 
до ЗУ «Про публічні закупівлі» та визначити переможцем наступного учасника 
відкритих торгів ТОВ "ГАЗЕНЕРГО-ТРЕЙД".

2. Опублікувати протокол на сайті Уповноваженого органу.



Проголосували «за» Голова комітету
Заступник голови ТК
Секретар комітету 
Члени комітету:

Заморняк В.І., 
Дребіт Н.І.
Рашківська Л.В. 
Васелюк О.Й.
Товпіч Н.І.

«проти» - немає , «утримались» -немає

Голова комітету

Заступник голови

тендерного комітету

Секретар комітету

Члени комітету:

Заморняк В.І.

Дребіт Н.І.

Рашківська Л.В.

Васелюк О.Й.

Товпіч Н.І.



ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛНЗ ЕНЕРГО»

20603, Черкаська обд., Шполянський р-н,, 
м. Шпола, вул. Лебединська, 131 

Рахунок IJ А7ВЗ 808050000000026004657349 
в АТ «Райффайзен Банк Аваль», МФО 380805

В зв’язку з значним зростанням закупівельної ціни на природний газ на січень 2021 року, в 
порівнянні до грудня 2020 року, повідомляємо про відсутність можливості забезпечити в Вашу 
установу природним газом за раніше визначеною ціною, а тому повідомляємо про неможливість 
укладання договору постачання природного газу.

Дякуємо за розуміння.

Директор



ПРОТОКОЛ
ЗАСІДАННЯ ТЕНДЕРНОГО КОМІТЕТУ

24.12.2020 р. № 12 м. Чернівці

Присутні: Голова тендерного комітету
Заступник голови тендерного комітету 
Секретар тендерного комітету 
Члени тендерного комітету

Заморняк В.І. 
Дребіт Н.І. 

Рашківська Л.В. 
Васелюк О.Й. 

Товпіч Н.І.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Про визначення переможця процедури відкритих торгів, згідно предмету закупівлі: 

«код ДК 021:2015 “Єдиний закупівельний словник” -  09123000-7 -  газ природний, 
скраплений або в газоподібному стані (Природний газ. Постачання природного газу)» та
прийняття рішення про намір укласти договір про закупівлю._______________________________

Щодо питання 1 порядку денного слухали:
Заморняк В.І., Дребіт Н.І., Васелюк О.Й.

Доповідачі повідомили, що згідно п. 18 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про публічні закупівлі» 
(далі по тексту цього протоколу -  «Закон») переможець процедури закупівлі - учасник, тендерна 
пропозиція якого відповідає всім критеріям та умовам, що визначені у тендерній документації, і 
визнана найбільш економічно вигідною, та якому замовник повідомив про намір укласти договір 
про закупівлю, або учасник, якому замовник повідомив про намір укласти договір про закупівлю 
за результатами застосування переговорної процедури закупівлі.

Згідно із ч. 15 ст. 29 Закону, за результатами розгляду та оцінки тендерної пропозиції 
замовник визначає переможця процедури закупівлі та приймає рішення про намір укласти договір 
про закупівлю згідно із Законом.

Відповідно до ч. 1 ст. 33 Закону, рішення про намір укласти договір про закупівлю 
приймається замовником у день визначення учасника переможцем процедури закупівлі. Протягом 
одного дня з дати ухвалення такого рішення замовник оприлюднює в електронній системі 
закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю.

Згідно із ч. 6 ст. 33 Закону, замовник укладає договір про закупівлю з учасником, який 
визнаний переможцем процедури закупівлі, протягом строку дії його пропозиції, не пізніше ніж 
через 20 днів з дня прийняття рішення про намір укласти договір про закупівлю відповідно до 
вимог тендерної документації та тендерної пропозиції переможця процедури закупівлі. У випадку 
обгрунтованої необхідності строк для укладання договору може бути продовжений до 60 днів.

Відповідно до ч. 7 ст. 33 Закону, у разі відмови переможця процедури закупівлі від 
підписання договору про закупівлю відповідно до вимог тендерної документації, неукладення 
договору про закупівлю з вини учасника або ненадання замовнику підписаного договору у строк, 
визначений цим Законом, або ненадання переможцем процедури закупівлі документів, що 
підтверджують відсутність підстав, установлених статтею 17 Закону, замовник відхиляє тендерну 
пропозицію такого учасника, визначає переможця процедури закупівлі серед тих учасників, строк 
дії тендерної пропозиції яких ще не минув, та приймає рішення про намір укласти договір про 
закупівлю у порядку та на умовах, визначених статтею 33 Закону.

Також згідно із ч. 1 ст. 10 Закону, замовник самостійно та безоплатно через авторизовані 
електронні майданчики оприлюднює в електронній системі закупівель у порядку, встановленому 
Уповноваженим органом та Законом, інформацію про закупівлю, в тому числі повідомлення про 
намір укласти договір про закупівлю - протягом одного дня з дня прийняття рішення про 
визначення переможця процедури закупівлі.

ВИСТУПИЛИ:
Товпіч Н.І., Рашківська Л.В.
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УХВАЛИЛИ:
1. За результатами розгляду тендерної пропозиції та за результатами проведення 

електронного аукціону визначити переможцем процедури відкритих торгів згідно предмету 
закупівлі: «код ДК 021:2015 “Єдиний закупівельний словник” - 09123000-7 -  газ природний, 
скраплений або в газоподібному стані (Природний газ. Постачання природного газу)», 
учасника торгів -  ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГАЗЕНЕРГО- 
ТРЕЙД" (далі -  переможець).

2. Прийняти рішення про намір укласти договір про закупівлю з переможцем процедури 
закупівлі та повідомити про відповідний намір вище зазначеного Учасника.

3. Протягом одного дня з дня ухвалення цього рішення оприлюднити через авторизований 
електронний майданчик в електронній системі закупівель у порядку, встановленому 
Уповноваженим органом та Законом, повідомлення про намір укласти договір про закупівлю.

Підписи:

Члени тендерного комітету
Васелюк О.Й.

Товпіч Н.І.

Голова тендерного комітету
Заморняк В.І.

Секретар тендерного комітету 
Рашківська Л.В.

Заступник голови тендерного комітету 
Дребіт Н.І.

2



ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ УЧИЛИЩЕ №3 м. ЧЕРНІВЦІ
ПРОТОКОЛ

засідання тендерного комітету

12.01.2021р. м. Чернівці №13

Присутні:
Голова тендерного комітету:

Заморняк Вячеслав Іванович, механік Вищого професійного училища №3 м. 
Чернівці

Заступник голови тендерного комітету:
Дребіт Наталія Іванівна заступник директора з НВР Вищого професійного 

училища № З
Члени тендерного комітету:

Рашківська Людмила Володимирівна, бухгалтер Вищого професійного 
училища №3 м. Чернівці;

Васелюк Оксана Йосипівна, головний бухгалтер Вищого професійного 
училища №3 м. Чернівці;

Товпіч Наталія Іванівна, юрисконсульт Вищого професійного училища №3 
м. Чернівці;

Відсутні: немає 
Запрошені: немає

Порядок денний:
1. Про повідомлення ТОВ'ТАЗЕНЕРГО-ТРЕЙД» переможця процедури 

закупівлі природного газу, про неможливість укладання договору постачання 
природного газу.

СЛУХАЛИ:

Товпіч Н.І. - члена тендерного комітету, юрисконсульта, яка доповіла про 
те, що від переможця відкритих торгів ТОВ'ТАЗЕНЕРГО-ТРЕЙД» надійшло 
повідомлення про неможливість укладання договору постачання природного газу

ВИРІШИЛИ:

1. Дискваліфікувати переможця закупівлі ТОВ'ТАЗЕНЕРГО-ТРЕЙД» 
відповідно до ЗУ «Про публічні закупівлі» та визначити переможцем наступного 
учасника відкритих торгів ТОВ "ЧЕРШВЩГАЗ ЗБУТ".

2. Опублікувати протокол на сайті Уповноваженого органу.



Проголосували «за» Голова комітету
Заступник голови ТК
Секретар комітету 
Члени комітету:

Заморняк В.І., 
Дребіт Н.І.

Рашківська Л.В.
о

Васелюк О.И. 
Товпіч Н.І.

«проти» - немає , «утримались» -немає

Голова комітету Заморняк В.І.

Заступник голови 

тендерного комітету

Секретар комітету

Члени комітету:

Дребіт Н.І. 

Рашківська Л.В. 

Васелюк О.И.

Товпіч Н.І.



Товариство з обмеженою відповідальністю 

«ГАЗЕНЕРГО-ТРЕЙД»
79026, Львівська область, місто Львів, 

вулиця Академіка Андрія Сахарова, будинок 82, офіс 82 
КОД ЄДРПОУ: 42827548

E-mail: gasenergo20lftggmail.com. http://qasenerqotrade.com.ua/ тел.+38067-538-04-54
________ р/р UA143253650000000260000006407 у АТ «КРЕДОБАНК» МФО 325365

Вих No 12/01-11 від 12.01.2020р.

Вище професійне училище № З 
м.Чернівці

ТОВ «Газенерго-Трейд» повідомляє, що у зв’язку із стрімким зростанням цін 
на природний газ з моменту проведення аукціону, котре відбулося на ринку, стала 
не можлива закупівля природного газу для постачання Вашій установі за наслідками 
проведених публічних закупівель № UA-2020-11-20-013103-с.

На підставі вищенаведеного, ми змушені відмовитись від укладення договору 
у якості переможця вказаних публічних торгів.

З повагою, 

Директор Кугукова І.В.

http://qasenerqotrade.com.ua/


ПРОТОКОЛ
ЗАСІДАННЯ ТЕНДЕРНОГО КОМІТЕТУ

12.01.2021 р. № 14 м. Чернівці

Присутні: Голова тендерного комітету
Заступник голови тендерного комітету 
Секретар тендерного комітету 
Члени тендерного комітету

Заморняк В.І. 
Дребіт Н.І. 

Рашківська Л.В. 
Васелюк О.Й. 

Товпіч Н.І.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Про визначення переможця процедури відкритих торгів, згідно предмету закупівлі: 

«код ДК 021:2015 “Єдиний закупівельний словник” -  09123000-7 -  газ природний, 
скраплений або в газоподібному стані (Природний газ. Постачання природного газу)» та
прийняття рішення про намір укласти договір про закупівлю._______________________________

Щодо питання 1 порядку денного слухали:
Заморняк В.І., Дребіт Н.І., Васелюк О.Й.

Доповідачі повідомили, що згідно п. 18 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про публічні закупівлі» 
(далі по тексту цього протоколу -  «Закон») переможець процедури закупівлі - учасник, тендерна 
пропозиція якого відповідає всім критеріям та умовам, що визначені у тендерній документації, і 
визнана найбільш економічно вигідною, та якому замовник повідомив про намір укласти договір 
про закупівлю, або учасник, якому замовник повідомив про намір укласти договір про закупівлю 
за результатами застосування переговорної процедури закупівлі.

Згідно із ч. 15 ст. 29 Закону, за результатами розгляду та оцінки тендерної пропозиції 
замовник визначає переможця процедури закупівлі та приймає рішення про намір укласти договір 
про закупівлю згідно із Законом.

Відповідно до ч. 1 ст. 33 Закону, рішення про намір укласти договір про закупівлю 
приймається замовником у день визначення учасника переможцем процедури закупівлі. Протягом 
одного дня з дати ухвалення такого рішення замовник оприлюднює в електронній системі 
закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю.

Згідно із ч. 6 ст. 33 Закону, замовник укладає договір про закупівлю з учасником, який 
визнаний переможцем процедури закупівлі, протягом строку дії його пропозиції, не пізніше ніж 
через 20 днів з дня прийняття рішення про намір укласти договір про закупівлю відповідно до 
вимог тендерної документації та тендерної пропозиції переможця процедури закупівлі. У випадку 
обґрунтованої необхідності строк для укладання договору може бути продовжений до 60 днів.

Відповідно до ч. 7 ст. 33 Закону, у разі відмови переможця процедури закупівлі від 
підписання договору про закупівлю відповідно до вимог тендерної документації, неукладення 
договору про закупівлю з вини учасника або ненадання замовнику підписаного договору у строк, 
визначений цим Законом, або ненадання переможцем процедури закупівлі документів, що 
підтверджують відсутність підстав, установлених статтею 17 Закону, замовник відхиляє тендерну 
пропозицію такого учасника, визначає переможця процедури закупівлі серед тих учасників, строк 
дії тендерної пропозиції яких ще не минув, та приймає рішення про намір укласти договір про 
закупівлю у порядку та на умовах, визначених статтею 33 Закону.

Також згідно із ч. 1 ст. 10 Закону, замовник самостійно та безоплатно через авторизовані 
електронні майданчики оприлюднює в електронній системі закупівель у порядку, встановленому 
Уповноваженим органом та Законом, інформацію про закупівлю, в тому числі повідомлення про 
намір укласти договір про закупівлю - протягом одного дня з дня прийняття рішення про 
визначення переможця процедури закупівлі.

ВИСТУПИЛИ:
Товпіч Н.І., Рашківська Л.В.

1



УХВАЛИЛИ:
1. За результатами розгляду тендерної пропозиції та за результатами проведення 

електронного аукціону визначити переможцем процедури відкритих торгів згідно предмету 
закупівлі: «код ДК 021:2015 “Єдиний закупівельний словник” - 09123000-7 -  газ природний, 
скраплений або в газоподібному стані (Природний газ. Постачання природного газу)», 
учасника торгів -  ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЧЕРНІВЦІГАЗ 
ЗБУТ" (далі -  переможець).

2. Прийняти рішення про намір укласти договір про закупівлю з переможцем процедури 
закупівлі та повідомити про відповідний намір вище зазначеного Учасника.

3. Протягом одного дня з дня ухвалення цього рішення оприлюднити через авторизований 
електронний майданчик в електронній системі закупівель у порядку, встановленому 
Уповноваженим органом та Законом, повідомлення про намір укласти договір про закупівлю.

Підписи:

Члени тендерного комітету
Васелюк О.Й.

Товпіч Н.І.

Голова тендерного комітету
Заморняк В.І.

Секретар тендерного комітету
Рашківська Л.В.

Заступник голови тендерного комітету 
Дребіт Н.І.
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