
ПРОТОКОЛ  № 8 

засідання   тендерного   комітету 
Відділа освіти, молоді та спорту виконавчого комітету 

 Новобузької міської ради Миколаївської області 
____________________________________________________________________ 

 
м. Новий Буг                                                                                                                       29.10.2020р. 

ПРИСУТНІ:    
Прізвище ім’я по -батькові Посада в організації Посада в комісії 
Свідерська Лариса Борисівна економіст Голова ТК 
Берестень Олена 
Олександрівна 

провідний спеціаліст  Секретар ТК 

Стожук Юлія Павлівна головний бухгалтер  Член ТК 
Федоренко Микола 
Миколайович 

завідуючий господарством  Член ТК 

Давидова Наталія Іванівна  технік-будівельник Член ТК 
  

 
ЗАПРОШЕНІ 

Від Учасника торгів: 

Директор ТОВ «УКРГАЗДОБИЧ» 
Павленко В. А. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

1. Проведення переговорів з представником учасника, щодо постачання 
природного газу  закладам загальної середньої освіти та закладам дошкільної 
освіти в період з 02.11.2020 по 30.11.2020 р. 

СЛУХАЛИ: 

1.  Свідерську Ларису Борисівну (від Замовника) щодо необхідності закупівлі 
природного газу для потреб Відділу освіти, молоді та спорту виконавчого 
комітету Новобузької міської ради Миколаївської області. 
         Голова тендерного комітету Свідерська Л. Б. повідомила, що на 
сьогоднішній день тендерний комітет зіткнувся з проблемою дотримання строків 
при проведенні процедури відкритих торгів, оскільки укладення договору на 
закупівлю природного газу за результатами цієї процедури не відбудеться до 
кінця жовтня 2020 року. 
Якщо відділ освіти освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Новобузької 
міської ради Миколаївської області не придбає природний газ для опалення 
закладів загальної середньої освіти та закладів дошкільної  освіти в жовтні 2020 
року, то неможливо буде підтримувати належний температурний режим в 
приміщеннях шкіл та садках , що в свою чергу призведе до порушення безпечних 
умов праці для працівників, чим буде порушено право останніх, гарантоване ст. 
283 Цивільного Кодексу України, на охорону їх здоров’я.  

Недотримання температурного режиму в приміщеннях закладів загальної 
середньої освіти та закладів дошкільної  освіти є порушенням безпечних умов 
перебування в них, а невідповідність повітряно-теплового режиму навчального 
закладу санітарно-гігієнічним нормам є підставою для призупинення навчання в 



ньому, чим буде порушено вимоги Закону України «Про освіту». Поширення 
хвороби серед учнів та працівників може призвести до необхідності введення 
карантину в районі. Отже, несвоєчасне придбання природного газу або придбання 
в неналежних обсягах може призвести до надзвичайної ситуації в школах району 
з непередбачуваними економічними та соціальними наслідками. 

Відповідно до Постанови КМУ «Про затвердження Порядку класифікації 
надзвичайних ситуацій за їх рівнями» від 24.03.2004 №368, надзвичайною 
ситуацією місцевого рівня є порушення нормальних умов життєдіяльності – 
відсутність питного водопостачання, водовідведення, електро-, газо- і 
теплопостачання (в осінньо-зимовий період)….  

Отже, відсутність необхідної кількості природного газу призведе до 
припинення опалення в закладах загальної середньої освіти та закладах 
дошкільної  освіти більш ніж на місяць, що згідно з чинним законодавством 
України є надзвичайною ситуацією місцевого рівня. 

У зв’язку з тим, що у відділі освіти, молоді та спорту виконавчого комітету 
Новобузької міської ради Миколаївської області може скластися надзвичайна 
ситуація по причині відсутності природного газу для опалення закладів загальної 
середньої освіти та закладів дошкільної  освіти , виникає нагальна потреба в 
проведенні процедури закупівлі природного газу згідно з вимогами Закону 
України «Про публічні закупівлі» в найкоротші строки, для можливості 
здійснювати опалення в школах та садках осінньо-зимовий період. Отже, 
необхідно провести закупівлю природного газу за переговорною процедурою 
закупівлі відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 40 Закону переговорна процедура закупівлі 
використовується замовником як виняток, зокрема якщо у замовника виникла 
нагальна потреба здійснити закупівлю у разі оскарження прийнятих рішень, щодо 
триваючого тендера після оцінки тендерних пропозицій учасників, в обсязі, що не 
перевищує 20 відсотків від очікуваної вартості тендера, що оскаржується та 
згідно  ч. 7 ст. 40 Закону України «Про публічні закупівлі» Замовник має право 
укласти договір про закупівлю за результатами застосування переговорної 
процедури закупівлі у строк не раніше ніж через 10 днів (п’ять днів - у разі 
застосування переговорної процедури закупівлі з підстав, визначених пунктом 
3 частини другої цієї статті, а також у разі закупівлі нафти, нафтопродуктів 
сирих, електричної енергії, послуг з її передання та розподілу, централізованого 
постачання теплової енергії, централізованого постачання гарячої води, послуг з 
централізованого опалення, телекомунікаційних послуг, у тому числі з трансляції 
радіо- та телесигналів, послуг з централізованого водопостачання та/або 
водовідведення та послуг з перевезення залізничним транспортом загального 
користування) з дня оприлюднення в електронній системі закупівель 
повідомлення про намір укласти договір про закупівлю. 23вересня2020року 
замовником було прийнято рішення про проведення процедури закупівлі згідно 
ДК 021:2015:09120000-6: Газове паливо, відкриті торги та оголошено закупівлю 
UA-2020-09-23-002168-a. Проте, станом на 29.10.2020 року дана пропозиція 
знаходиться на оскарженні в Постійно діючій адміністративній колегії 
Антимонопольного комітету України   (лист від 22.10.2020 № 19690-р/пк-пз,  
від 22.10.2020 № 20-29/03-16707-пз) Враховуючи ті обставини, що Замовнику 
необхідно розпочати опалювальний сезон  у закладах загальної середньої освіти 
та закладах дошкільної  освіти м. Нового Буга та Новобузького  району та 



забезпечити безперебійне газопостачання до закладів загальної середньої освіти 
та закладів дошкільної  освіти, уповноваженою особою було прийнято рішення 
застосувати, як виняток, переговорну процедуру закупівлі, відповідно до п.3 ч.2 
статті 40 Закону України «Про публічні закупівлі» № 114-IX від 19.09.2019Але, 
для того щоб прийняти рішення про застосування переговорної процедури 
закупівлі природного газу, необхідно провести переговори з учасником, та під час 
їх проведення вимагати від нього подання ним підтвердженої документально 
інформації про його відповідність кваліфікаційним вимогам відповідно до статті 
16 Закону. 

2. В ході проведення переговорів замовник і учасник обговорювали умови 
закупівлі за переговорною процедурою закупівлі Газового палива– за кодом 
CPV за ДК 021:2015 – 09120000-6 газове паливо (природний газ), а саме: 

Кількість– 20 000 м .куб.) 
Процедура закупівлі – переговорна процедура закупівлі. 
Назва учасника – ТОВ «УКРГАЗДОБИЧ» 

Очікувана вартість предмета закупівлі: 142 000,00 грн. з ПДВ.  
Джерело фінансування закупівлі: кошти місцевого бюджету. 
Місце постачання: відділи освіти, молоді та спорту виконавчого комітету 

Новобузької міської ради Миколаївської області.  
Строк постачання: 02.11.2020 – 30.11.2020р. 
Умови застосування переговорної процедури закупівлі: пункт 3 частини 2 

статті 35 Закону: «нагальної потреби у здійсненні закупівлі у зв’язку з 
виникненням особливих економічних чи соціальних обставин, що 
унеможливлюють дотримання замовниками строків для проведення тендеру, а 
саме пов’язаних з негайною ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій, а також 
наданням у встановленому порядку Україною гуманітарної допомоги іншим 
державам. Застосування переговорної процедури закупівлі в таких випадках 
здійснюється за рішенням замовника щодо кожної процедури». 

Представник учасника підтвердив можливість постачання природного газу 
протягом 02.11.2020-30.11.2020р. згідно зі встановленим тарифом (7 100,00 грн. з 
ПДВ за 1000 м. куб.) в обсязі 20 000 м. куб. Інші положення договору є 
стандартними для закупівлі природного газу. 

Голова тендерного комітету запропонувала винести на голосування («за», 
«проти») питання узгодження членами тендерного комітету умов проведення 
закупівлі за переговорною процедурою закупівлі Газового палива– за кодом 
CPV за ДК 021:2015 – 09120000-6 газове паливо (природний газ), зазначених у 
пункті 2 цього протоколу: 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 

 
 

Склад комітету: 
Прізвище та ініціали 
уповноваженої особи 

Результати 
голосування 

(«За», «Проти»): 

 

Голова ТК Свідерська Лариса Борисівна «За»  
Секретар ТК Берестень Олена Олександрівна «За»  

Член ТК Стожук Юлія Павлівна «За»  
Член ТК Федоренко Микола Миколайович «За»  
Член ТК Давидова Наталія Іванівна  «За»  



    
 "проти" – 0 
 Рішення прийнято - одноголосно 

 
 Представник Учасника – Павленко В. А., погодився з умовами 
переговорної процедури закупівлі Газового палива– за кодом CPV за ДК 
021:2015 – 09120000-6 (природний газ). 
 
УХВАЛИЛИ: 

1. Визнати переговори такими що відбулися. 
2. В ході проведення переговорів замовник і учасник дійшли до згоди по 

умовам закупівлі за переговорною процедурою закупівлі Газового палива– за  
 
кодом CPV за ДК 021:2015 – 09120000-6 (природний газ), зазначених у 

пункті 2 цього протоколу. 
 

Голова комітету  з конкурсних торгів:                           Свідерська Л. Б. 

Секретар комітету з конкурних торгів:                          Берестень О. О. 

Члени комітету з конкурсних торгів:                              Стожук Ю. П. 
                                                                                  Федоренко М. М. 

                                                                                                  Давидова Н. І.                                                                                                        
 
 
ЗАПРОШЕНІ 

Від Учасника: 

Директор ТОВ «УКРГАЗДОБИЧ»  

Павленко В. А. 

 


