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І. Вступ, обґрунтування необхідності проведення дослідження 

Прозорість використання публічних фінансів є неодмінною ознакою 

демократичної держави. На жаль, процес використання коштів органами місцевої 

влади, особливо в сфері державних закупівель, залишається недостатньо прозорим та 

зрозумілим в очах громадськості. На фоні різкого бюджетного дефіциту місцевих 

бюджетів депресивних територій, до яких відноситься і Чернігівська область, наявність 

недостатньо раціонального та прозорого використання наявних бюджетних коштів є 

нагальною проблемою. 

Моніторинг державних закупівель — саме та сфера, в якій участь громадянського 

суспільства може сприяти підвищенню ефективності законодавчої бази та кращій 

реалізації її положень. Він здійснюється через відстеження правильності дотримання 

умов торгів, виконання положень законодавства з метою  запобігання корупції у даній 

сфері. Також це дає можливість скласти уявлення про рівень підготовки фахівців, які 

безпосередньо здійснюють процедури закупівлі. Моніторинг з боку громадянського 

суспільства може допомогти у вдосконаленні функціонування системи та здійсненні 

заходів з подолання корупції у сфері державних закупівель. При цьому для 

максимального збільшення ефективності моніторингу важливо, щоб він проводився на 

всіх стадіях циклу закупівель. Крім того, серед громадськості важливо культивувати 

обізнаність та попит на прозоре та підзвітне здійснення закупівель.  

Проект громадської організації Чернігівський Центр Прав Людини «Громадський 

контроль та боротьба із корупцією в сфері держзакупівель на Чернігівщині», 

результати якого представлено в данному виданні, реалізовувався з метою підвищення 

ефективності діяльності Управління освіти Чернігівської міської ради та запобігання 

корупції під час здійснення державних закупівель, а також забезпечення можливості 

громадян контролювати дії та рішення влади та прозорість дій влади. 

Фінансована з держбюджету, сфера освіти має утримуватись коштом платників 

податків, але насправді часто потребує додаткового фінансування. Обираючи сферу 

для моніторингу, було вирішено зупинитись на освітній галузі, оскільки нині велика 

кількість громадян стикаються з проблемою постійного недофінансування цієї галузі та 

поширенння благодійництва в освіті. Метою дослідження в тому числі було 

з’ясування, чи можливе подолання корупції в системі державних закупівель у 

сучасних умовах побудови в Україні ринкової економіки.  

 

Державні закупівлі відіграють важливу роль у забезпеченні ефективності 

економічного розвитку та належного врядування. Чимало рішень мають ухвалюватися 

на різних стадіях цього процесу, що створює низку можливостей для проявів корупції 

та змов. Щороку мільярди, потрібні для розвитку освіти, медичної сфери та загалом 

соціального забезпечення, втрачаються через різноманітні порушення та зловживання. 

Корупція перешкоджає соціальному й економічному розвитку, проте важливо 

пам’ятати, що корупція не є природним явищем, а відповідно не може бути 

невідворотною. Корупція — це результат перш за все людських рішень.  

В сфері державних закупівель корупція призводить до надмірних витрат, 

неефективності і викривлення конкурентного середовища. Кожен шостий економічний 

злочин, який викривається в Україні, пов’язаний із зазіханнями на кошти державного 
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або місцевих бюджетів. До найбільш розповсюджених порушень у сфері державних 

закупівель, яких припускаються розпорядники державних коштів, належать: 

 укладання договору без проведення процедури закупівель; 

 фальсифікація матеріалів проведення торгів (державних закупівель); 

 укладання договорів закупівлі за цінами, вищими, ніж були передбачені 

документацією конкурсних торгів; 

 створення умов для перемоги окремого виконавця; 

 необґрунтоване застосування процедури закупівлі одного учасника.  

 

Антикорупційні закони в Україні вводяться з 1992 року, і з того часу як закони, 

так і органи по боротьбі з корупцією змінювалися систематично, проте чіткого 

плану боротьби не було встановлено. Відтак, різноманітні заходи мало сприяли 

зникненню цього пагубного явища. Усі закони, які б мали допомогти країні 

побороти хабарництво, на жаль, не змогли завадити існуванню і розвитку корупції.  

Протягом тривалого часу у громадян формувалася думка, що корупція 

притаманна лише чиновникам, і що лише чиновники вчиняють корупційні діяння. 

Поширенню та закріпленню такого стереотипу мислення сприяло і таке визначення 

корупції, яке зводилось лише до того, що корупція - це діяльність осіб, 

уповноважених на виконання функцій держави, яка спрямована на протиправне 

використання наданих їм повноважень для одержання матеріальних благ, послуг, 

пільг або інших переваг. Однак проведені дослідження з питань запобігання та 

протидії корупції засвідчили, що корупція вразила все суспільство. При цьому 

йшлося не просто про толерантне ставлення суспільства до корупції, а й про 

використання її як «ефективної рушійної сили» для отримання «необхідних» 

результатів практично в усіх спектрах соціальних відносин. Саме таке ставлення 

суспільства до корупції і призвело до її широкого розповсюдження в державі.  

Наслідки однобічного підходу у подоланні цього явища, тобто лише шляхом 

застосування репресивного антикорупційного законодавства, спрямованого на 

покарання публічних службовців, без усунення факторів, що живлять та 

породжують корупцію, не приносило та і не могло принести жодних відчутних 

результатів щодо зниження її рівня. 

Прийнятий в 2011 році Закон України «Про засади запобігання і протидії 

корупції» дозволив характеризувати корупцію вже не лише як проблему чиновників. 

Корупційними правопорушеннями визнавалися і дії громадян при наданні або 

пропозиції надання неправомірної вигоди такому чиновнику. Закон містив таке 

визначення: «корупція - це використання особою, уповноваженою на виконання 

функцій держави або місцевого самоврядування, наданих їй службових 

повноважень та пов’язаних із цим можливостей з метою одержання неправомірної 

вигоди, або прийняття обіцянки/пропозиції такої вигоди для себе чи інших осіб або 

відповідно обіцянка/пропозиція чи надання неправомірної вигоди особі, 

уповноваженій на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, або 

на її вимогу іншим фізичним чи юридичним особам з метою схилити цю особу до 

протиправного використання наданих їй службових повноважень та пов’язаних із 

цим можливостей». До суб’єктів відповідальності за корупційні правопорушення 

Законом було віднесено не лише осіб, які отримують заробітну плату з державного 

або місцевого бюджетів, та осіб, які надають державні послуги (приватні нотаріуси, 
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аудитори, експерти тощо), а і осіб, які постійно або тимчасово обіймають певні 

посади у юридичних особах приватного права незалежно від організаційно-правової 

форми, а також посадових осіб юридичних осіб, фізичних осіб - у разі одержання від 

них чиновниками, або за участю цих чиновників іншими особами неправомірної 

вигоди.  

Значна частина положень Закону спрямовувулася на запобігання корупції. 

Задля цього вперше на законодавчому рівні було визначено поняття конфлікту 

інтересів, під яким пропонувалося розуміти суперечність між особистими 

інтересами особи та її службовими повноваженнями, наявність якої може вплинути 

на об’єктивність або неупередженість прийняття рішень, а також на вчинення чи 

невчинення дій під час виконання наданих цій особі службових повноважень. 

Запобігання виникненню конфлікту інтересів забезпечувалося шляхом встановлення 

низки обмежень для чиновників щодо використання службового становища, 

суміщення та сумісництва, одержання подарунків, роботи близьких осіб, діяльності 

після звільнення з посад або припинення діяльності, пов’язаної з виконанням 

функцій держави, місцевого самоврядування, а також декларування конфлікту 

інтересів шляхом подання декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання 

фінансового характеру. Також Закон встановлював обов’язкову вимогу для 

чиновників уживати заходів щодо недопущення будь-якої можливості виникнення 

конфлікту інтересів та повідомляти невідкладно безпосереднього керівника про 

наявність такого конфлікту. Законом України «Про запобігання корупції» № 1700-

VII від 14 жовтня 2014 року дано таке визначення: «потенційний конфлікт інтересів 

- наявність у особи приватного інтересу у сфері, в якій вона виконує свої службові 

чи представницькі повноваження, що може вплинути на об’єктивність чи 

неупередженість прийняття нею рішень, або на вчинення чи невчинення дій під час 

виконання зазначених повноважень» 

 

В той же час має бути чітке розуміння, що будь-які новели антикорупційного 

законодавства не матимуть жодного впливу на покращення ситуації, якщо не 

знайдуть підтримки у суспільстві. Важливість взаємодії органів державної влади та 

громадянського суспільства щодо запобігання виникнення корупції та протидії її 

поширенню не викликає жодних сумнівів. Існує низка механізмів участі неурядових 

організацій в антикорупційних заходах, і одним з таких механізмів є громадський 

моніторинг діяльності органів влади з метою визначення проблемних питань. 

Відтак, потреба у здійсненні інститутами громадянського суспільства моніторингу у 

сфері запобігання і протидії корупції є першочерговою. Насьогодні в Україні 

створені умови для реалізації завдань громадського моніторингу. Сприяє цьому не 

лише Закон України «Про доступ до публічної інформації», а і положення 

антикорупційного законодавства, які передбачають участь громадськості в заходах 

щодо запобігання і протидії корупції.  

Задоволення потреб населення – головне завдання державного управління і 

залучених до цього процесу державних службовців, а закупівля товарів, робіт і 

послуг становить чималу частину цього завдання. Оскільки все, що закуповується - 

оплачується державними грішми, то громадськість вправі очікувати від державного 

управління і державних службовців найбільш ефективного використання державних 

коштів, в тому числі і в сфері освіти.  
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Як показують результати громадських моніторингів державних закупівель, 

нагальною проблемою є відсутність конкуренції. Поширена практика участі у 

тендерах фірм, пов’язаних із замовником попередніми господарськими відносинами, 

тощо. Іноді кваліфікаційні вимоги та вимоги документації конкурсних торгів досить 

складні для виконання потенційними учасниками, представниками малого та 

середнього бізнесу, які в свою чергу не вважають за доцільне проходити весь 

складний шлях подачі документів, знаючи, що однаково не мають шансів на 

перемогу. Коли активність субєктів господарювання не є високою, як наслідок 

відсутня реальна конкуренція і наявні корупційні ризики, то в результаті бюджетні 

кошти використовуються не ефективно, а товари, послуги і роботи не є якісними. У 

господарюючих субєктів зменшується довіра до участі в закупівлях за державні 

кошти, в тому числі через певні інфляційні ризики і проблеми бюджетного 

фінансування, а точніше постійного недофінансування. 

Усі негативи взаємовідносин держави і господарюючих суб’єктів стають дуже 

помітними, коли йдеться про державне замовлення та державні закупівлі. Корупція 

в системі державних закупівель призводить до колосальних втрат у будь-якій країні, 

при чому втрати ці не тільки фінансові. Збитки держави і суспільства від 

корупційних діянь у сфері державних закупівель можна умовно розділити на чотири 

групи: фінансові, кількісні, якісні та політичні втрати.  

Фінансові втрати полягають в укладенні угод на невигідних для держави і 

суспільства фінансових умовах. Насамперед це завищення цін на продукцію, що 

закуповується, порівняно з поточним ринковим рівнем. 

Кількісні втрати складають завищення або заниження обсягу постачання 

матеріалів або надання послуг порівняно з необхідною кількістю, придбання товарів 

і послуг в особистих цілях відповідальних посадових осіб, а не для задоволення 

державних потреб, тощо.  

Якісні втрати – це укладення договорів із порушенням необхідних технічних 

умов, таких як постачання товарів, виконання робіт або надання послуг 

невідповідної якості, погіршення умов гарантійного та післягарантійного 

обслуговування, недостатні вимоги з контролю якості виконуваних робіт або 

надаваних послуг, тощо.  

Політичні втрати вбачаються в погіршенні інвестиційного клімату в країні, у 

втраті довіри з боку громадян до державних структур і держави в цілому, у 

послабленні економічної і фінансової систем країни, порушенні принципів вільної 

конкуренції.  
 

Корупція в контексті державної закупівлі, по суті, полягає в зловживаннях осіб, 

які займаються закупівельним процесом. Це призводить до економічних збитків, що 

завдаються державі учасниками процесу закупівель. Зазвичай існує певна форма 

таємної змови між покупцем і продавцем. Відповідальні особи замовника вимагають 

або змушені ―користуватись послугами‖ учасників торгів для прийняття рішень про 

укладення контрактів на їх користь, що є засобом протизаконного впливу на 

прийняття рішень і виконавчі процеси. Такі процеси за характером можуть бути 

правові, управлінські та економічні. До конкретних видів порушень можна віднести:  
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застосування процедур торгів поза певними обмеженнями і, натомість, 

використовувати більш спрощені процедури, включаючи пряме укладання договорів 

або закупівлю по переговорній процедурі;  

певного продукту чи послуги або недопущення до участі в торгах потенційних 

учасників;  

встановлення таких критеріїв оцінки тендерних (цінових) пропозицій, що 

абсолютно не відповідають вимогам фактичної закупівлі і, безсумнівно, є 

дискримінаційними щодо певних постачальників;  

 

певному постачальнику;  

тендерної (цінової) пропозиції, підготовленої з порушенням установлених вимог;  

 з 

конкурсних торгів.  

 

Кримінальним Кодексом України передбачено відповідальність за прийняття 

пропозиції, обіцянки або одержання службовою особою неправомірної вигоди, а так 

само прохання надати таку вигоду для себе чи третьої особи за вчинення чи 

невчинення такою службовою особою в інтересах того, хто пропонує, обіцяє чи 

надає неправомірну вигоду, чи в інтересах третьої особи будь-якої дії з 

використанням наданої їй влади чи службового становища.  

Кодекс України про адміністративні правопорушення також передбачає 

адміністративну відповідальність у вигляді накладення штрафу на посадових осіб, 

винних у використанні бюджетних коштів усупереч їх цільовому призначенню або 

недотриманні порядку проведення операцій із бюджетними коштами, та за 

конкретні протиправні дії під час проведення процедур державних закупівель, а 

саме:  

- здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти без 

застосування визначених законом процедур;  

- застосування процедур закупівлі з порушенням законодавства про 

здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти, в тому числі 

оформлення документації конкурсних торгів (кваліфікаційної документації) з 

порушенням законодавства про здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг за 

державні кошти,  

- оцінка пропозицій конкурсних торгів (кваліфікаційних пропозицій) не за 

критеріями та методикою оцінки для визначення найкращої пропозиції 

конкурсних торгів (кваліфікаційної пропозиції), що міститься у документації 

конкурсних торгів (кваліфікаційній документації),  

- укладення з учасником, що став переможцем торгів, договору про 

закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти за цінами і обсягами, які не 
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відповідають вимогам документації конкурсних торгів (кваліфікаційної 

документації); 

- неоприлюднення або порушення порядку оприлюднення інформації 

щодо закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти відповідно до вимог 

законодавства, 

- неподання в установленому порядку звіту про результати здійснення 

процедури закупівлі товарів, робіт і послуг,  

- відображення недостовірних відомостей у звіті про результати 

здійснення зазначеної процедури;  

- ненадання інформації, документів та матеріалів у випадках, 

передбачених законом. 

Разом з тим порушення при проведенні процедур державних закупівель можуть 

зумовити настання кримінальної відповідальності згідно з положеннями чинного 

Кримінального кодексу України, насамперед у разі нецільового використання 

бюджетних коштів  та вчинення злочинів у сфері службової діяльності.  

Розпорядник державних коштів, який може мати бажання порушити закон, має 

у своєму розпорядженні кілька можливостей, завдяки яким він може маніпулювати 

процесом у бажаному для нього напрямі. Слід також зауважити, що такі дії 

необов’язково пов’язані із злочинними умислами. Як правило, це просто можуть 

бути непрофесійні дії замовника, коли він без будь-якої користі або переваг для себе 

бажає діяти упереджено, наприклад для сприяння місцевим учасникам торгів.  

 

Останніми роками в державі продовжували створюватися умови для 

викорінення корупції і було не просто задекларовано наміри запобігати та 

протидіяти корупції, а реально проявлено волю щодо проведення повного 

реформування не лише антикорупційного законодавства, а і всієї державної 

антикорупційної політики, включаючи і державні закупівлі. Отримати відчутні 

результати показників зниження корупції можливо лише шляхом застосування 

комплексного підходу, тобто збалансованого використання усіх методів протидії на 

всіх етапах процесу державних закупівель. Обмежуючись окремими галузями 

впливу або методами, можна отримати короткочасний ефект, однак через деякий 

проміжок часу структура і механізм вивільнення незаконного доходу можуть 

змінюватися.  
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ІІ.  Аналіз законодавства в сфері державних закупівель 

За останні роки законодавство про державні закупівлі постійно змінювалося. До 

Закону про держзакупівлі 2010 року зміни вносилися більше 20 разів, у тому числі 

пов’язані з додаванням нових винятків. Крім того, норми закону у декількох різних 

аспектах не відповідали законодавству та практиці ЄС щодо державних закупівель.  

20 квітня 2014 року набула чинності нова, більш прогресивна редакція Закону про 

держзакупівлі, яка в ключових моментах адаптована з правилами ЄС. Ця редакція була 

розроблена Мінекономрозвитку з метою спрощення процедур державних закупівель, 

підвищення рівня прозорості та відкритості здійснення закупівель, створення умов для 

подолання корупції у сфері державних закупівель, а також наближення вітчизняного 

законодавства до європейських стандартів.  

Новий Закон про закупівлі в окремих положеннях суттєво відрізняється від 

попередніх редакцій Закону, особливо в частині визначення суб’єктів застосування, 

окремих процедурних моментів, що обумовлює необхідність більш детального його 

тлумачення. Зокрема введено новий підхід до визначення замовників, на яких 

розповсюджується дія Закону. В основі цього підходу - забезпечення суспільних 

потреб як критерію віднесення замовника до необхідності проведення процедур 

державних закупівель. Крім цього, суттєво зменшено кількість випадків, на які не 

поширюється дія Закону; скорочено перелік підстав для застосування неконкурентної 

(переговорної) процедури та інше. 

Очікуваними результатами використання Закону на практиці названо підвищення 

рівня відкритості, прозорості та підконтрольності процедур державних закупівель, 

посилення рівня довіри до сфери державних закупівель, сприяння зростанню рівня 

конкурентності процесу здійснення закупівель товарів, робіт і послуг та збільшення 

економії державних коштів. Мета Закону - створення конкурентного середовища у 

сфері державних закупівель, запобігання проявам корупції у цій сфері, розвиток 

добросовісної конкуренції. 

 

Необхідно також додати , що у середині вересня 2015 року Верховна Рада 

України ухвалила законопроект, який має побороти корупцію в українських 

міністерствах і держкомпаніях. Мова йде про закон, який приводить державні 

закупівлі у відповідність з міжнародними стандартами. Урядовий законопроект 

підтримав 251 народний депутат. Президент України висловив сподівання, що 

протягом дуже короткого періоду часу держава зможе забезпечити економію, за 

попередніми розрахунками, до 50 мільярдів потрібних державі коштів (за 

підрахунками Мінекономрозвитку, на даний момент збитки від корупції та 

неефективного використання коштів складають близько 20% від річного обсягу 

закупівель, а це близько 250 млрд гривень на рік). Експерти відзначають, що 

близько половини з цієї суми – умисна й пряма корупція. Друга половина – 

надмірне витрачання коштів у зв'язку із законодавчою недосконалістю проведення 

тендерів. По суті, ухвалений документ має вирішити відразу кілька основних 

проблем: ліквідувати корупцію в держзакупівлях, спростити участь у тендерах і 

створити повну і прозору електронну базу конкурсів. Для забезпечення цієї 

прозорості в МЕРТ пропонують надати громадськості доступ, щоб контролювати 
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держзакупівлі, а також провести дерегуляцію тендерів і централізувати численні 

тендерні комісії.  

В принципі, всі зміни в законодавстві можна розділити на три головні складові. 

По-перше пропонуються антикорупційні інструменти. По-друге, закон передбачає 

дерегуляцію та спрощення доступу суб'єктів господарювання до держзакупівель. 

По-третє, за допомогою нового законодавства українські норми держзакупівель 

будуть відповідати міжнародним стандартам (WTO GPA, Всесвітньої організації 

торгівлі). Це означає, що Україна може стати ще привабливішою для іноземних 

інвестицій. Новий документ обіцяє обов'язкову перевірку кінцевих бенефіціарів 

компаній-учасників, обов'язкову демонстрацію інформації про ціну при розкритті 

пропозицій, і, що важливо, публікацію всіх протоколів оцінки пропозицій на веб-

порталі. Всі ці антикорупційні нововведення допоможуть як і громадськості, так і 

прокуратурі відстежувати правильність і чесність у проведенні конкурсів на 

державні закупівлі. 

Верховна Рада України зробила ще один крок у боротьбі з корупцією і ухвалила 

законопроект №2087а «Про внесення змін до деяких законодавчих актів про 

державні закупівлі». Щодо нововведень для учасників тендерів, то вони нарешті 

зможуть звернутися до замовника за детальним роз'ясненням причин його 

дискваліфікації або відхилення пропозиції.  

Більше того, вводиться право виправлення формальних помилок. Такий крок 

дозволить мінімізувати або навіть ліквідувати позбавлення права участі та виграшу 

компаній, які пропонують кращі умови, тільки через те що, наприклад, не 

пронумеровані сторінки або не вистачає десь якоїсь печатки. Не допускається 

блокування держзакупівель шляхом подання позову до суду і відкриття судового 

провадження. Спрощується участь у процедурах закупівлі та вводиться принцип 

посткваліфікаціі. Тобто всі необхідні довідки та документи надає лише переможець 

конкурсу. І навіть від учасника-переможця тендеру замовник не має права вимагати 

ті довідки, які він може сам отримати з відкритих реєстрів. В цілому, вже зараз 

можна очікувати певного ажіотажу на ринку держзакупівель в Україні. Адже раніше 

через складність участі в тендерах багато підприємств відмовлялися від участі в 

конкурсах. Зараз же, при проведенні дерегуляційних процедур, і тим більше після 

введення принципу посткваліфікаціі, ця сфера має стати вигідною та конкурентною. 

Але не варто говорити, що в законодавстві все так добре, як здається на перший 

погляд. Експерти відзначають, що в законі все-таки залишаються лазівки для 

спекуляцій. Наприклад, одна зі статей закону говорить, що учасникам тендерів буде 

видаватися документ про участь. І отримання цієї довідки може стати черговою 

корупційною схемою. Фахівці стверджують, що ухвалене законодавство повністю 

змінює систему проведення державних торгів. Планується в майбутньому всі торги 

проводити в електронному форматі, тобто прозоро і в Інтернеті. Але для цього 

необхідно ухвалити ще один документ, вже поданий МЕРТ.  

З 30 вересня вищезазначений законопроект набрав чинності. Основна мета 

Закону «Про внесення змін до деяких законів України у сфері державних закупівель 

щодо приведення їх у відповідність із міжнародними стандартами та вжиття заходів 

з подолання корупції» № 679-VIII від 15.09.2015 - це вже сьогодні знизити рівень 

корупції в державних закупівлях та спростити бізнесу можливість участі в торгах.  
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Головні масштабні зміни: 

 

1. Підвищення порогів закупівель зі 100 тис. грн. до 200 тис. грн. для товарів та 

послуг, та з 1 млн. грн.  до 1,5 млн. грн. для робіт. Мета зміни: через інфляцію 

вартість товарів значно зросла, тому підприємства мусили вже навіть прості товари 

та поточні послуги закуповувати через процедуру торгів. Сьогодні пороги 

дозволяють спростити процес придбання товарів для учасників ринку – держави та 

підприємців. 

2. Довідки та кваліфікаційні документи тепер надає тільки переможець. Мета 

цієї зміни: спростити для бізнесу доступ до державних закупівель та збільшити 

кількість постачальників. Як наслідок - це призведе до зниження цін та підвищення 

рівня якості пропозицій. 

3. Замовник більше не може вимагати від підприємця довідки які є у 

відкритому доступі. Мета цієї зміни також спростити доступ до торгів, зменшити 

бюрократичне навантаження та прискорити процес оформлення пропозицій. 

4. Зменшення кількості контролюючих органів, які можуть втручатись в процес 

торгів. Мета зміни: зменшити ризик саботажу та знизити можливість деяких 

учасників штучно впливати на замовників. 

5. Результати оцінки пропозицій стануть загальнодоступними. Мета зміни: 

зробити процес оцінки пропозицій прозорим, зменшити можливість кулуарних 

домовленостей, тобто, ускладнити життя для тих, хто досі намагається робити 

корумповані закупівлі тільки у «своїх» постачальників, навіть через Систему 

«Prozorro».  

6. Відкриття змісту пропозиції після того, як торги відбулись. Мета зміни: 

зниження маніпуляцій в торгах та надання можливості всім постачальникам 

порівняти пропозиції та оскаржити, при необхідності, результати торгів. Підвищити 

можливості громадського контролю: пошук та виявлення недобросовісних 

замовників та постачальників.  
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Спрощена таблиця змін 

  

№ 

з/п 

ІСНУВАЛО У ЗАКОНАХ УКРАЇНИ 
● ПРО ЗДІЙСНЕННЯ ДЕРЖАВНИХ 

ЗАКУПІВЕЛЬ 

● ПРО ОСОБЛИВОСТІ ЗДІЙСНЕННЯ 

ЗАКУПІВЕЛЬ В ОКРЕМИХ СФЕРАХ 

ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ; 

● ПРО ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ  

ЗМІНИ ЯКІ ВНЕСЕНІ ЗГІДНО З 

ЗАКОНОМ від 15.09.2015 року № 679-VIII 
Закон набирає чинності 30.09.2015, крім абзаців 

третього та четвертого пп.11 п.1 розділу I 

цього Закону, які набирають чинності з моменту 

початку функціонування Єдиного державного 

реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані 

з корупцією правопорушення. 

ЗАКОН ПРО ЗДІЙСНЕННЯ ДЕРЖАВНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ 

Пороги 

1 

Пороги, що діяли: 

для товарів, послуг - 100 000 грн.(без 

урахування податку на додану вартість)  

для робіт - 1 млн. грн. 

Збільшуються пороги: 

для товарів, послуг - 200 000 грн. 

 

для робіт - 1,5 млн. грн. 

2 

Оголошення про проведення процедури 

закупівлі та про результати процедури 

закупівлі додатково оприлюднюється 

англійською мовою якщо очікувана 

вартість перевищує суму, еквівалентну: 

для товарів – 200 тис. євро; 

для послуг – 300 тис. євро; 

для робіт -500 тис. євро. 

Змінюються пороги для оприлюднення 

оголошень англійською мовою: 

 

 

 

для товарів і послуг - 133 тис. євро; 

 

для робіт - 5,15 млн. євро. 

3 
Поріг для проведення запиту цінових 

пропозицій не більше 300 000 грн. 

Збільшено поріг для проведення запиту 

цінових пропозицій до 500 000 грн. 

4 

Закон про особливості здійснення 

закупівель в окремих сферах господарської 

діяльності поширюється на закупівлі…., які 

повністю або частково здійснюються за 

рахунок бюджетних коштів: 

для товарів, послуг дорівнює або 

перевищує суму 100 000 грн., 

для робіт – 1 млн. гривень. 

Збільшили пороги (у разі коли) закупівля 

повністю або частково здійснюються за 

рахунок бюджетних коштів 

 

 

для товарів, послуг 200 000 грн. 

 

для робіт 1,5 млн. грн. 

5 

Інформацію про наявність антикорупційної 

програми чи уповноваженого з її реалізації 

треба подавати Замовнику якщо вартість 

закупівлі: товару (товарів), послуги (послуг) 

дорівнює або перевищує 1 млн.грн., робіт - 

дорівнює або перевищує 5 млн.грн. 

Відповідні зміни внесені до Закону Про 

запобігання корупції (ст.62). 

Інформацію про наявність антикорупційної 

програми чи уповноваженого з її реалізації 

треба буде подавати Замовнику якщо вартість 

закупівлі:товару (товарів), послуги (послуг) 

або робіт дорівнює або перевищує 20 

мільйонів гривень. 

Оприлюднення інформації на веб-порталі Уповноваженого органу 

1 

Річний план, зміни до нього надсилаються 

до казначейства та обслуговуючого 

Замовника банку. 

Річний план, зміни до нього 

оприлюднюються Замовником на власному 

веб-сайті або за його відсутності на веб-

Річний план, зміни до нього не потрібно 

надсилати до казначейства та обслуговуючого 

Замовника банку. 

Закупівля здійснюється відповідно до річного 

плану. Річний план та зміни до нього 

безоплатно оприлюднюються на веб-порталі 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/679-19#n77
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/679-19#n78
http://zakon.rada.gov.ua/go/1700-18
http://zakon.rada.gov.ua/go/1700-18
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сайті головного розпорядника бюджетних 

коштів. 

Уповноваженого органу з питань закупівель 

(далі - веб-портал Уповноваженого органу) 

протягом п’яти робочих днів з дня 

затвердження річного плану або змін до нього. 

2 

Закупівля здійснюється відповідно до річного 

плану, складеного за формою, затвердженою 

Уповноваженим органом 

Річний план складається з основного плану, 

що містить перелік закупівель, за якими 

будуть проводитися процедури закупівлі, та з 

додатку, в якому зазначаються закупівлі, що 

здійснюються без проведення процедур 

закупівлі відповідно до закона. 

Річний план, зміни до нього надсилаються до 

органів, що здійснюють казначейське 

обслуговування бюджетних коштів, або 

обслуговуючого банку за місцем 

обслуговування замовника протягом п’яти 

робочих днів з дня їх затвердження. 

Додаток до річного плану закупівель не 

потрібно оприлюднювати на веб-порталі в 

складі Річного плану закупівель.   

3 

Потрібно роздруковувати оголошення 

(казначейство вимогало) з веб-порталу 

Уповноваженого органу про закупівлю для 

казначейства. 

Органи державної казначейської служби 

перевірятимуть наявності річного плану та 

звіту про результати проведення процедури 

закупівлі, які підтверджують проведення 

процедури закупівлі, шляхом їх перегляду на 

веб-порталі Уповноваженого органу.  

4 
Загальні строки оприлюднення на порталі - 

20 робочих днів 

У разі якщо оголошення оприлюднюються 

англійською мовою строк подання 

пропозицій конкурсних торгів 

(кваліфікаційних пропозицій) не може бути 

меншим, ніж 40 днів з дня його 

оприлюднення. 

5 

У разі подання інформації на веб-портал 

Уповноваженого органу не в формі 

електронних документів зміст такої 

інформації підтверджується у письмовій 

формі. 

Оригінали документів, які оприлюднюються 

на веб-порталі не потрібно надсилати до ДП 

«Зовнішторгвидав України». 

6 

Рішення комітету з конкурсних торгів 

оформляється протоколом, який 

підписується всіма членами комітету, 

присутніми на засіданні комітету з 

конкурсних торгів.  

У протоколі відображаються результати 

поіменного голосування членів комітету, 

присутніх на засіданні, з кожного питання. 

7 

З дня прийняття Замовником рішення за 

результатами розгляду звернення з 

вимогою щодо усунення порушення під час 

проведення процедури закупівлі подати 

його разом із зверненням для 

оприлюднення на веб-порталі 

Уповноваженого органу. 

  

Замовник зобов’язаний протягом одного 

робочого дня з дня прийняття  рішення за 

результатами розгляду звернення з вимогою 

щодо усунення порушення під час 

проведення процедури закупівлі подати 

рішення разом із зверненням для 

оприлюднення на веб-порталі 

Уповноваженого органу. 
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8 

Протокол оцінки пропозицій конкурсних 

торгів не оприлюднюється на веб-порталі 

Уповноваженого органу. 

Протокол оцінки пропозицій конкурсних 

торгів (цінових пропозицій) потрібно 

оприлюднювати на веб-порталі 

Уповноваженого органу. 

9 

Зміни до документації конкурсних торгів, 

кваліфікаційної документації треба 

оприлюднювати на веб-порталі 

Уповноваженого органу протягом трьох 

робочих днів з дня прийняття рішення про 

їх внесення, але не пізніше ніж за сім днів 

до дати розкриття пропозицій конкурсних 

торгів. 

Зміни до документації конкурсних торгів, 

кваліфікаційної документації або запиту 

цінових пропозицій та роз’яснення до них (за 

наявності) треба оприлюднювати на веб-

порталі Уповноваженого органу протягом 

одного робочого дня з дня прийняття 

рішення про їх внесення або надання 

роз’яснень.  

10 

У разі внесення змін до ДКТ строк подання 

та розкриття пропозицій треба 

продовжувати не менше ніж на сім днів. 

У разі внесення змін до ДКТ строк подання 

та розкриття пропозицій треба продовжувати 

не менше ніж на сім робочих днів з дня 

оприлюднення змін на веб-порталі 

Уповноваженого органу.  

11 
Не передбачено внесення змін до запиту 

цінових пропозицій. 

Передбачено право замовника вносити зміни 

до запиту цінових пропозицій, при цьому 

необхідно продовжити строк подання та 

розкриття пропозицій не менше ніж на п’ять 

робочих днів з дати оприлюднення таких 

змін. Повідомити усіх, кому направлено 

запит, та оприлюднити зміни на веб-порталі 

Уповноваженого органу.  

Функції МЕРТ 

1 
Функції моніторингу державних закупівель 

здійснює Міністерство економічного 

розвитку і торгівлі України. 

 

Функції моніторингу державних закупівель 

буде здійснювати Державна фінансова 

інспекція України та її органи на 

місцях.Порядок здійснення моніторингу 

визначається органом виконавчої влади, що 

реалізує державну політику, що забезпечує 

формування державної фінансової політики.  

2 

Міністерство економічного розвитку і 

торгівлі України буде аналізувати 

функціонування системи державних 

закупівель. 

3 

Міністерство економічного розвитку і 

торгівлі України здійснює підготовку та 

подання до Кабінету Міністрів України, 

Рахункової палати квартальних звітів про 

стан закупівель. 

Міністерство економічного розвитку і 

торгівлі України буде здійснювати 

підготовку та подання до Верховної Ради 

України, КМУ, Рахункової палати щорічного 

звіту, що містить аналіз функціонування 

системи державних закупівель. 

4 

Міністерство економічного розвитку і 

торгівлі України розробляє та затверджує 

порядок здійснення моніторингу закупівель 

та повідомлення учасникам про результати 

процедури закупівлі. 

Міністерство економічного розвитку і торгівлі 

України не буде розробляти та затверджувати 

порядок здійснення моніторингу закупівель та 

повідомлення учасникам про результати 

процедури закупівлі. 
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5 

Міністерство економічного розвитку і 

торгівлі України має проводити громадські 

слухання з питань удосконалення системи 

державних закупівель. 

Міністерство економічного розвитку і 

торгівлі України будее здійснювати 

взаємодію з громадськістю з питань 

удосконалення системи державних 

закупівель. 

6 

Міністерство економічного розвитку і 

торгівлі України розробляє та затверджує 

повідомлення про відміну торгів чи 

визнання їх такими, що не відбулися, 

повідомлення про відміну переговорної 

процедури закупівлі. 

Міністерство економічного розвитку і 

торгівлі України не буде розробляти та 

затверджувати повідомлення про відміну 

торгів чи визнання їх такими, що не 

відбулися, повідомлення про відміну 

переговорної процедури закупівлі. 

Зміни у процедурах 

1 

Закупівлю за рамковими угодами можна 

здійснювати шляхом застосування 

процедури двоступеневих торгів, 

попередньої кваліфікації. 

Закупівлю за рамковими угодами не можна 

буде здійснювати шляхом проведення 

процедури двоступеневих торгів, попередньої 

кваліфікації. 

2 

НЕ БУЛО ТАКОЇ ПІДСТАВИ. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Частина 1 статті 17 Закону доповниться 

новою підставою для відмови учаснику в 

проведенні процедури закупівлі та 

зобов’язання Замовника відхилити його 

пропозицію: у Єдиному реєстрі юридичних 

осіб та фізичних осіб - підприємців відсутня 

інформація, передбачена частиною другою 

статті 17 Закону України ―Про державну 

реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб 

-підприємців‖ про кінцевого бенефіціарного 

власника (контролера) юридичної особи - 

резидента України, яка є учасником 

(учасником попередньої кваліфікації). 

3 

Усі учасники повинні подати Замовнику у 

складі пропозиції документи, які 

підтверджують відсутність підстав для 

відхилення пропозиції учасників відповідно 

до статті 17 Закону. 

Лише переможець торгів у строк, що не 

перевищує 10 робочих днів (5 днів у разі 

застосування скороченої процедури 

закупівлі) повинен буде надати Замовнику 

документи про відсутність підстав, 

передбачених пунктами 1¹, 2, 4, 5 і 7 частини 

першої та пунктом 1 частини другої статті 17 

Закону щодо відхилення пропозиції 

конкурсних торгів переможця.  

4 НЕ БУЛО ТАКОЇ НОРМИ 

Замовник не вимагає від учасника документів 

та інформації, що підтверджують відсутність 

підстав, визначених пунктами 1 і 6 частини 

першої статті 17, а також інформації, що 

міститься у відкритих єдиних державних 

реєстрах, доступ до яких є вільним.  

5 НЕ БУЛО ТАКОЇ НОРМИ 

КМУ буде затверджувати Порядок видачі 

єдиного документа, що підтверджує 

відповідність учасника вимогам, визначеним 

частинами першою і другою статті 17 Закону. 
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7 НЕ БУЛО ТАКОЇ НОРМИ 

Замовник не вимагає документального 

підтвердження інформації про відповідність 

вимогам статті 17 Закону у разі, якщо така 

інформація міститься у відкритих єдиних 

державних реєстрах, доступ до яких є 

вільним. 

8 

Відсутнє поняття формальних помилок, їх 

наявність у пропозиції Учасника є 

підставою для відхилення пропозиції 

конкурсних торгів Учасника. 

Замовник повинен визначити у ДКТ 

(кваліфікаційній документації), що таке 

формальні помилки. Формальними 

(несуттєвими) вважаються помилки, що 

пов’язані з оформленням пропозиції 

конкурсних торгів (кваліфікаційної 

пропозиції) та не впливають на зміст 

пропозиції, а саме: відсутність нумерації 

сторінок, підписів, печаток на окремих 

документах, технічні помилки та описки. За 

наявності формальних помилок пропозиція 

конкурсних торгів (кваліфікаційна 

пропозиція) не відхиляється. 

9 

Під час розкриття пропозицій конкурсних 

торгів на вимогу суб’єктів, зазначених у 

частині другій статті 27 Закону, замовник 

НЕ ПОВИНЕН продемонструвати зміст 

документа, що містить інформацію про 

ціну, наявність чи відсутність усіх 

необхідних документів, передбачених 

документацією конкурсних торгів. 

Під час розкриття пропозицій конкурсних 

торгів на вимогу суб’єктів, зазначених у 

частині другій статті 27 Закону, замовник 

зобов’язаний продемонструвати зміст 

документа, що містить інформацію про ціну, 

наявність чи відсутність усіх необхідних 

документів, передбачених документацією 

конкурсних торгів. Зазначена інформація 

вноситься до протоколу розкриття 

пропозицій конкурсних торгів. 

10 

Виправлення арифметичних помилок 

передбачено тільки у пропозиції 

конкурсних торгів. 

Арифметичні помилки можна виправляти і у 

ціновій пропозиції. 

11 НЕ ПОВИНЕН ЦЬОГО РОБИТИ. 

Замовник зобов’язаний надати учаснику, 

пропозиція якого було відхилена, інформацію 

про пропозицію, визнану найбільш 

економічно вигідною за результатами оцінки 

не пізніше ніж через п’ять днів із дня 

надходження такого звернення, у тому числі 

про переваги акцептованої пропозиції.  

12 

Учасник, пропозиція конкурсних торгів 

якого відхилена, повідомляється про це із 

зазначенням аргументованих підстав 

протягом трьох робочих днів з дати 

прийняття такого рішення. 

Учасник може повторно звертатися до 

Замовника стосовно отримання інформації 

щодо відхилення його пропозиції   і Замовник 

зобов’язаний надати йому відповідь з такою 

інформацією не пізніше ніж через п’ять днів 

з дня надходження такого звернення. 

13 

Замовник надсилає усім учасникам 

письмове повідомлення про результати 

торгів 

Замовник не надсилає переможцю торгів 

письмове повідомлення про результати 

торгів. 
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14 
Замовник відміняє торги у разі виявлення 

факту змови учасників. 

Виявлення факту змови учасників не буде 

підставою для відміни торгів. 

15 

Замовником при застосуванні нагальної 

потреби у зв’язку з особливим періодом 

виступає Міноборони, МВС, СБУ……. 

Доповнено перелік органів які можуть 

здійснювати закупівлю по нагальній потребі 

«іншими військовими формуваннями/та або 

частини». 

16 НЕ БУЛО ТАКОЇ НОРМИ. 

Замовник не вимагає від учасників 

попередньої кваліфікації, які пройшли 

кваліфікаційний відбір, повторного подання 

ними документально підтвердженої 

інформації про їх відповідність 

кваліфікаційним критеріям під час 

подальшого проведення процедури. 

17 

Переговорна процедура закупівлі 

застосовується Замовником як виняток у 

разі нагальної потреби…………, а саме 

пов’язаних з негайною ліквідацією 

наслідків надзвичайних ситуацій 

техногенного та природного характеру. 

Розширено перелік випадків для застосування 

нагальної потреби у зв’язку з виникненням 

особливих економічних обставин - 

пов’язаних з негайною ліквідацією наслідків 

надзвичайних ситуацій, виключивши слова 

про те, що такі надзвичайні ситуації мають 

бути техногенного та природного 

характеру.  

19 

Переговорна процедура закупівлі 

відміняється в разі, якщо замовником 

допущено порушення порядку 

оприлюднення інформації про застосування 

переговорної процедури закупівлі, 

визначеного цим Законом, та/або 

порушення, які вплинули на об’єктивність 

визначення переможця процедури 

закупівлі. 

Доповнено підстави для відміни переговорної 

процедури закупівлі – ч. 5 статті 39 Закону: 

●      неможливості усунення порушень, що 

виникли через виявлені порушення 

законодавства з питань державних 

закупівель; 

●      відсутності подальшої потреби в 

закупівлі товарів, робіт і послуг; 

●      скорочення видатків на здійснення 

закупівлі товарів, робіт і послуг; 

●      непідписання учасником договору про 

закупівлю у строк, установлений замовником 

під час проведення переговорів з учасником 

(учасниками) переговорної процедури 

закупівлі; 

●      Переговорна процедура закупівлі може 

бути відмінена замовником частково (за 

лотом).  

Скарги 

1 

Скарги стосовно вимог Документації 

конкурсних торгів, цінової документації 

можуть подаватися не пізніше закінчення 

строку для розкриття. 

Скарги, які стосуються документації 

конкурсних торгів (кваліфікаційної 

документації, запиту цінових пропозицій), 

прийнятих рішень, дії чи бездіяльності 

замовника, генерального замовника, які 

відбулися до закінчення строку 

встановленого для подання пропозицій 

конкурсних торгів (кваліфікаційних 
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пропозицій), можуть подаватися (подаються) 

не пізніше ніж за чотири дні до дати, 

встановленої для подання пропозицій 

конкурсних торгів (кваліфікаційних 

пропозицій), та не пізніше ніж за три дні до 

дати, встановленої для подання цінових 

пропозицій.  

2 
НЕ ПОТРІБНО ПОДАВАТИ 

ОБГРУНТУВАННЯ. 

При поданні скарги (стаття 18 Закону) треба 

буде подавати обґрунтування наявності 

порушених прав та охоронюваних законом 

інтересів з приводу рішення, дії чи 

бездіяльності замовника, генерального 

замовника, що суперечать законодавству у 

сфері державних закупівель і внаслідок яких 

порушено право чи законні інтереси такої 

особи.  

3 ТАКОГО ПОЛОЖЕННЯ НЕ БУЛО. 

Якщо до документації конкурсних торгів 

(кваліфікаційної документації, запиту 

цінових пропозицій) замовником вносились 

зміни, після закінчення строку, 

встановленого для подання пропозицій 

конкурсних торгів (кваліфікаційних 

пропозицій, цінових пропозицій) в 

оголошенні про їх проведення, не 

підлягають оскарженню положення 

документації, до яких зміни не вносилися.  

4 ТАКОГО ПОЛОЖЕННЯ НЕ БУЛО. 

Після закінчення строку, встановленого для 

подання пропозицій конкурсних торгів 

(кваліфікаційних пропозицій, цінових 

пропозицій) в оголошенні про їх проведення, 

скарги можуть подаватись лише щодо змін до 

документації, внесених замовником.  

 

ЗАКОН « ПРО ОСОБЛИВОСТІ ЗДІЙСНЕННЯ ЗАКУПІВЕЛЬ В ОКРЕМИХ СФЕРАХ 

ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ» 

1 НЕ БУЛО ТАКОЇ НОРМИ. 

Сфера дії Закону «Про особливості 

здійснення закупівель в окремих сферах 

господарської діяльності» доповнили новою 

сферою:Забезпечення виробництва, 

транспортування та постачання газу.  

2 НЕ БУЛО ТАКОЇ НОРМИ. 

Визначили, яка діяльність не вважається 

діяльністю у сферах, визначених в абзацах 

другому, третьому та четвертому   частини 1 

статті 2. 
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III. Управління освіти Чернігівської міської ради  

Основні функції та напрямки роботи 

 

Управління освіти Чернігівської міської ради здійснює управління навчально – 

виховними закладами освіти, що належать до комунальної власності міста, 

організацію їх метеріально – фінансового забезпечення, координацію діяльності тих 

закладів, що не нележать до комунальної власності міста. В підпорядкування 

управління освіти входять загальноосвітні навчальні заклади, дошкільні навчальні 

заклади та позашкільні навчальні заклади комунальної форми власності. Управління 

освіти забезпечує організацію навчально-виховного процесу в освітніх закладах 

міста. Здійснює в межах компетенції державне інспектування загальноосвітніх 

навчально – виховних закладів незалежно від форм власності. Планує та проводить 

державні закупівлі для закладів освіти.  

За відомостями минулих років в Чернігові функціонує 34 загальноосвітніх 

(24063 учня), 54 дошкільних (11405 вихованців, 83% від загальної кількості дітей), 1 

вечірня змінна (305 учнів) та 3 позашкільних навчальних заклади, підпорядковані 

управлінню освіти Чернігівської міської ради. Також функціонує один дошкільний 

заклад - відомчий УМВС, та один приватний навчально-виховний комплекс «Ор 

Авнер» Хабад Любавич. 

У місті діє чітка диференційована мережа спеціальних закладів для дітей з 

особливими освітніми потребами: дошкільний навчальний заклад для дітей з вадами 

зору № 23 (113 дітей), Чернігівська спеціальна загальноосвітня школа (64 учня) та 

спеціальний навчально-виховний комплекс «Дошкільний навчальний заклад – 

загальноосвітній навчальний заклад № 55 «Промінець» (92 учня), дошкільний 

навчальний заклад № 35 для тубінфікованих дітей. Також у ДНЗ № 60 відкрито 4 

групи для дітей із порушеннями опорно-рухового апарату, працюють 72 спеціальні 

групи для дітей дошкільного віку, 19 спеціальних класів інтенсивної педагогічної 

корекції (200 учнів). Крім того, для учнів, які за станом здоров′я та відповідно до 

медичних висновків не можуть відвідувати загальноосвітні навчальні заклади, 

організовано індивідуальне навчання вдома (у минулому навчальному році таких 

учнів було 140). Таким чином, майже 1600 дітей з особливими освітніми потребами 

охоплені спеціальною освітою. 

На виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 15 серпня 2011 року 

№ 872 «Про затвердження Порядку організації інклюзивного навчання у 

загальноосвітніх навчальних закладах» вдосконалена існуюча система спеціальної 

освіти з метою надання якісної освіти дітям із особливими освітніми потребами. З 1 

вересня 2013 року на базі ЗНЗ № 24 відкрито клас з інклюзивною формою навчання. 

Серед 20 (відповідно до нормативно-правової бази) нормально розвинутих дітей 

навчається учень із розладом аутичного спектру та тяжкими вадами мовлення. Для 

такого учня введено посаду асистента вчителя та додатково виділено 8 годин для 

корекційно-розвиткових занять.  

У ДНЗ № 69, №73 почали функціонувати спеціальні групи для дітей з 

мовленнєвими вадами, що сприятиме їх соціалізації, повноцінній підготовці до 

навчання в школі. 
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З метою урівнювання можливостей дітей з особливими потребами, дітей-

інвалідів у загальноосвітніх школах №№ 5, 6, 19, 24, 25, 29 надаються освітні 

послуги учням із вадами слуху та розгорнутою усною мовою в загальноосвітніх 

класах. 

Значна увага приділяється дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського 

піклування, захисту їх особистих, житлових та майнових прав. Постійно 

проводиться громадський огляд умов утримання, навчання, виховання, 

оздоровлення та працевлаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування. Щорічно проводиться моніторинг наявності учнів пільгових категорій: 

дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей-інвалідів, учнів з 

багатодітних родин, учнів, які мають статус постраждалих від наслідків аварії на 

ЧАЕС. Своєчасно виявляються та ставляться на облік діти-сироти та діти, 

позбавлені батьківського піклування. І на всі перелічені вище категорії дітей 

виділяються бюджетні кошти та проводяться державні закупівлі, моніторинг яких 

ми розглянемо нижче. 
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ІV. АНАЛІЗ ПРОЦЕДУР, ПРОВЕДЕНИХ Управлінням освіти Чернігівської міської ради  
 

№ 
ВД

З 

№ 

оголошення 

Галузь Процедура 

закупівлі 

Предмет Місце Термін 

поставки 

1 174(22.01.20

15), 22.01.15 

Енергетика, паливо, хімія Переговорна 

процедура 

закупівлі 

код 06.20.1 - газ природний, скраплений або в 

газоподібному стані (газ природний) - 62 237,44 м3 

підпорядковані 

заклади управління 

освіти ЧМР 

січень-

березень 

2015 року 

2 172(20.01.20

15), 20.01.15 

Житлово-комунальне, 

побутове обслуговування 

та спецтехніка 

Переговорна 

процедура 

закупівлі 

код 35.30.1 - пара та гаряча вода; постачання пари 

та гарячої води (послуга з централізованого 

постачання гарячої води ) - Лот№1 – 61 394 м3; 

Лот№2 – 70 м3; Лот№3 – 35 316 м3 (3 лоти) 

підпорядковані 

заклади Управління 

освіти Чернігівської 

міської ради 

січень-

грудень 

2015 року 

3 172(20.01.20

15), 20.01.15 

Житлово-комунальне, 

побутове обслуговування 

та спецтехніка 

Переговорна 

процедура 

закупівлі 

код 35.30.1 - пара та гаряча вода; постачання пари 

та гарячої води (лот№1 – виробництво, 

транспортування, постачання теплової енергії для 

опалення та підігріву води; лот№2 виробництво, 

постачання теплової енергії для опалення; лот№3 – 

виробництво, постачання теплової енергії для 

опалення та підігріву води; лот№4 - виробництво, 

постачання теплової енергії для опалення) - Лот№1 

– 22 868,53 Гкал; Лот№2 – 22 Гкал; Лот№3 – 12 

677 Гкал; Лот№4 – 297 Гкал (4 лоти) 

підпорядковані 

заклади Управління 

освіти Чернігівської 

міської ради 

січень-

грудень 

2015 року 

4 165(12.01.20

15), 12.01.15 

Харчова промисловість та 

громадське харчування 
Відкриті 

торги 

код 10.39.2 - плоди й горіхи, оброблені та 

законсервовані (повидло, джем, чорнослив 

сушений, сухофрукти, курага сушена, родзинки) - 

22 800 кг 

ДНЗ м. Чернігова січень-

грудень 

2015 року 

5 165(12.01.20

15), 12.01.15 

Харчова промисловість та 

громадське харчування 
Відкриті 

торги 

код 10.32.1 - соки фруктові та овочеві (соки 

фруктові та овочеві) - 120 000 л 

ДНЗ м. Чернігова січень-

грудень 

2015 року 

6 165(12.01.20

15), 12.01.15 

Харчова промисловість та 

громадське харчування 
Відкриті 

торги 

код 10.61.3 крупи, крупка, гранули та інші 

продукти з зерна зернових культур (крупи) -

114000кг 

ДНЗ м. Чернігова січень-

грудень 

2015 року 

7 165(12.01.20

15), 12.01.15 

Харчова промисловість та 

громадське харчування 
Відкриті 

торги 

код 10.13.1 - консерви та готові страви з м'яса, 

м'ясних субпродуктів чи крові (ковбаси варені в/г, 

сосиски варені в/г) - 15 500 кг 

ДНЗ м. Чернігова січень-

грудень 

2015 року 
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8 155(22.12.20

14), 22.12.14 

Житлово-комунальне, 

побутове обслуговування 

та спецтехніка 

Переговорна 

процедура 

закупівлі 

код 38.11.2 - збирання безпечних відходів, 

непридатних для вторинного використовування 

(вивіз твердих побутових відходів (сміття)) - 7760 

м3 

підпорядковані 

заклади управління 

освіти Чернігівської 

міської ради 

січень-

грудень 

2015 року 

9 144(05.12.20

14), 05.12.14 

Харчова промисловість та 

громадське харчування 
Відкриті 

торги 

код 10.83.1 - чай і кава, оброблені (чай, кавовий 

напій) - 1900 кг 

ДНЗ м.Чернігова січень-

грудень 

2015 року 

10 144(05.12.20

14), 05.12.14 

Харчова промисловість та 

громадське харчування 
Відкриті 

торги 

код 10.39.2 - плоди й горіхи, оброблені та 

законсервовані (повидло, джем, чорнослив 

сушений, сухофрукти, курага сушена, родзинки) - 

67 800 кг 

ДНЗ м.Чернігова січень-

грудень 

2015 року 

11 144(05.12.20

14), 05.12.14 

Харчова промисловість та 

громадське харчування 
Відкриті 

торги 

код 10.39.1 - плоди та овочі, оброблені та 

законсервовані, крім картоплі (томати мариновані 

без оцту, огірки мариновані, капуста квашена, 

паста томатна, ікра кабачкова, огірки квашені) - 22 

500 кг 

ДНЗ м.Чернігова січень-

грудень 

2015 року 

12 144(05.12.20

14), 05.12.14 

Харчова промисловість та 

громадське харчування 
Відкриті 

торги 

код 10.72.1 - вироби хлібобулочні, зниженої 

вологості, та кондитерські, борошняні, тривалого 

зберігання (пряники, печиво, вафлі, сухарі 

панірувальні) - 10 000 кг 

ДНЗ м.Чернігова січень-

грудень 

2015 року 

13 144(05.12.20

14), 05.12.14 

Харчова промисловість та 

громадське харчування 
Відкриті 

торги 

код 10.73.1 - макарони, локшина, кускус і подібні 

борошняні вироби (макаронні вироби вищого 

гатунку вагові) - 45 000 кг 

ДНЗ м.Чернігова січень-

грудень 

2015 року 

14 144(05.12.20

14), 05.12.14 

Харчова промисловість та 

громадське харчування 
Відкриті 

торги 

код 10.81.1 - цукор-сирець, тростинний і очищений 

тростинний чи буряковий цукор (сахароза); меляса 

(цукор-пісок ваговий) - 80 000 кг 

ДНЗ м.Чернігова січень-

грудень 

2015 року 

15 144(05.12.20

14), 05.12.14 

Харчова промисловість та 

громадське харчування 
Відкриті 

торги 

код 10.61.3 - крупи, крупка, гранули та інші 

продукти з зерна зернових культур (крупи) - 114 

000 кг 

ДНЗ м.Чернігова січень-

грудень 

2015 року 

16 144(05.12.20

14), 05.12.14 

Харчова промисловість та 

громадське харчування 
Відкриті 

торги 

код 10.61.2 - борошно зернових і овочевих культур; 

їхні суміші (борошно пшеничне вищого гатунку 

вагове) - 50 000 кг 

ДНЗ м.Чернігова січень-

грудень 

2015 року 

17 144(05.12.20

14), 05.12.14 

Харчова промисловість та 

громадське харчування 
Відкриті 

торги 

код 10.32.1 - соки фруктові та овочеві (соки 

фруктові та овочеві) - 120 000 л 

ДНЗ м.Чернігова січень-

грудень 

2015 року 



 
 

25 

18 144(05.12.20

14), 05.12.14 

Харчова промисловість та 

громадське харчування 
Відкриті 

торги 

код 10.11.3 - м'ясо заморожене та заморожені 

харчові субпродукти; м'ясо та харчові 

субпродукти, інші (яловичина блочна 1 гат., 

свинина лопатка, свинина окіст, печінка яловича) - 

100 000 кг 

ДНЗ м.Чернігова січень-

грудень 

2015 року 

 

19 

221(27.03.20

15), 27.03.15 

Енергетика, паливо, хімія Переговорна 

процедура 

закупівлі 

код 06.20.1 - газ природний, скраплений або в 

газоподібному стані (газ природний) - 43388 м3 

підпорядковані 

заклади Управління 

освіти Чернігівської 

міської ради 

квітень-

грудень 

2015 року 

20 206(05.03.20

15), 05.03.15 

Сільське господарство Відкриті 

торги 

код 01.11.7 - овочі бобові сушені (горох) - 25000кг ДНЗ м.Чернігова березень-

грудень 

2015 року 

21 206(05.03.20

15), 05.03.15 

Харчова промисловість та 

громадське харчування 
Відкриті 

торги 

код 10.32.1 - соки фруктові та овочеві (соки 

фруктові та овочеві) - 90579л 

ДНЗ м.Чернігова березень-

грудень 

2015 року 

22 205(04.03.20

15), 04.03.15 

Комп'ютери та оргтехніка, 

програмне забезпечення 
Відкриті 

торги 

код 69.20.2 - послуги щодо бухгалтерського обліку 

(кількісно-сумовий облік продуктів харчування в 

ДНЗ освіти, облік розрахунків по батьківській 

платі в ДНЗ освіти, облік відвідування ДНЗ освіти) 

- 921693 док/рядків 

управління освіти 

Чернігівської 

міської ради 

квітень-

грудень 

2015 року 

23 205(04.03.20

15), 04.03.15 

Медицина та соціальна 

сфера 
Відкриті 

торги 

код 86.10.1 - послуги лікувальних закладів 

(медичний огляд працівників загальноосвітніх та 

дошкільних навчальних закладів м.Чернігова) - 

4916 осіб 

медичний заклад 

переможця 

квітень-

грудень 

2015 року 

24 205(04.03.20

15), 04.03.15 

Технологічне обладнання, 

комплектуючі та 

матеріали, технічне 

обслуговування 

Відкриті 

торги 

код 95.22.1 - ремонтування господарсько-

побутових приладів і устатковання домашнього та 

садового вжитку (послуги з ремонту електричних 

та побутових товарів) 

підпорядковані 

заклади управління 

освіти Чернігівської 

міської ради 

квітень-

грудень 

2015 року 

25 234(16.04.20

15), 16.04.15 

Комп'ютери та оргтехніка, 

програмне забезпечення 
Відкриті 

торги 
код 69.20.2 - послуги щодо бухгалтерського обліку 

(кількісно-сумовий облік продуктів харчування в 

ДНЗ освіти, облік розрахунків по батьківській 

платі в ДНЗ освіти, облік відвідування ДНЗ освіти) 

- 921693 док/рядків 

Управління освіти 

Чернігівської 

міської ради 

травень-

грудень 

2015 року 

26 234(16.04.20

15), 16.04.15 

Медицина та соціальна 

сфера 
Відкриті 

торги 

код 86.10.1 - послуги лікувальних закладів 

(медичний огляд працівників загальноосвітніх та 

медичний заклад 

переможця 

травень-

грудень 

2015 року 
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дошкільних навчальних закладів м.Чернігова) - 

4916 осіб 

27 234(16.04.20

15), 16.04.15 

Технологічне обладнання, 

комплектуючі та 

матеріали, технічне 

обслуговування 

Відкриті 

торги 

код 95.22.1 - ремонтування господарсько-

побутових приладів і устатковання домашнього та 

садового вжитку (послуги з ремонту електричних 

та побутових товарів) 

підпорядковані 

заклади управління 

освіти Чернігівської 

міської ради 

травень-

грудень 

2015 року 

28 186(06.02.20

15), 06.02.15 

Житлово-комунальне, 

побутове обслуговування 

та спецтехніка 

Переговорна 

процедура 

закупівлі 

код 61.10.1 - послуги щодо передавання даних і 

повідомлень (телекомунікаційні послуги) 

підпорядковані 

заклади Управління 

освіти м.Чернігова 

березень-

грудень 

2015 року 

29 260(27.05.201

5), 27.05.15 

Комп'ютери та оргтехніка, 

програмне забезпечення 
Переговорна 

процедура 

закупівлі 

код 69.20.2 - послуги щодо бухгалтерського обліку 

(кількісно-сумовий облік продуктів харчування в 

ДНЗ освіти, облік розрахунків по батьківській платі 

в ДНЗ освіти, облік відвідування ДНЗ освіти) - 

721325 док/рядків 

Управління освіти 

Чернігівської 

міської ради 

червень –

грудень 

2015 року 

30 260(27.05.201

5), 27.05.15 

Медицина та соціальна 

сфера 
Переговорна 

процедура 

закупівлі 

код 86.10.1 - послуги лікувальних закладів 

(медичний огляд працівників загальноосвітніх та 

дошкільних навчальних закладів м. Чернігова) - 

4113 осіб 

медичний заклад 

переможця 

червень-

грудень 

2015 року 

31 260(27.05.201

5), 27.05.15 

Технологічне обладнання, 

комплектуючі та 

матеріали, технічне 

обслуговування 

Відкриті 

торги 

код 27.51.1 - холодильники та морозильники; 

машини пральні; електроковдри; вентилятори 

(побутова пральна машина, морозильна скриня, 

холодильник, холодильні шафи, професійні пральні 

машини) - побутова пральна машина - 1шт., 

морозильна скриня - 1 шт., холодильник - 1 шт., 

холодильні шафи - 8 шт., професійні пральні 

машини - 6шт. 

підпорядковані 

заклади управління 

освіти Чернігівської 

міської ради 

липень - 

грудень 

2015 року 

32 260(27.05.201

5), 27.05.15 

Технологічне обладнання, 

комплектуючі та 

матеріали, технічне 

обслуговування 

Переговорна 

процедура 

закупівлі 

код 95.22.1 - ремонтування господарсько-побутових 

приладів і устатковання домашнього та садового 

вжитку (послуги з ремонту електричних та 

побутових товарів) 

 червень –

грудень 

2015 року 

33 249(12.05.20

15), 12.05.15 

Сільське господарство Відкриті 

торги 

код 01.13.5 - коренеплоди та бульби їстівні з 

високим умістом крохмалю та інуліну (картопля) - 

245000кг 

  

34 249(12.05.20

15), 12.05.15 

Сільське господарство Відкриті 

торги 

код 01.13.1 - овочі листкові (капуста білокачанна, 

петрушка зелена, кріп зелений) - 43200 кг 
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35 249(12.05.20

15), 12.05.15 

Сільське господарство Відкриті 

торги 

код 01.13.4 - овочі коренеплідні, цибулинні та 

бульбоплідні (морква столова, часник, цибуля 

ріпчаста, цибуля зелена, редис, буряк столовий) - 

82137 кг 

  

36 249(12.05.20

15), 12.05.15 

Харчова промисловість та 

громадське харчування 
Відкриті 

торги 

код 10.73.1 - макарони, локшина, кускус і подібні 

борошняні вироби (макаронні вироби вищого 

гатунку вагові ) - 16440 кг 

  

37 249(12.05.20

15), 12.05.15 

Транспортні засоби та 

комплектуючі, технічне 

обслуговування, 

транспортні послуги 

Відкриті 

торги 

код 29.10.5 - автомобілі спеціальної призначеності 

(самоскид ГАЗ 3309-354 або еквівалент) - 1 

одиниця 

  

38 241(27.04.20

15), 27.04.15 

Комп'ютери та оргтехніка, 

програмне забезпечення 
Відкриті 

торги 

код 26.20.1 -машини обчислювальні, частини та 

приладдя до них - персональний комп'ютер 

укомплектований -11 комплектів, системний блок 

3 шт., мультимедійний проектор 

7шт.,багатофункціональний пристрій - 2 шт, 

копіювальтий апарат - 1 шт., пристрій швидкісного 

друку -3 шт., проекційний екран - 1 шт., клавіатура 

- 14 шт., маніпулятор типу "миша" - 11 шт. 

  

39 196(19.02.20

15), 19.02.15 

Харчова промисловість та 

громадське харчування 
Переговорна 

процедура 

закупівлі 

код 56.29.20 - послуги їдалень (послуги з 

організації і забезпечення харчування учнів у 

загальноосвітніх навчальних закладах м.Чернігова) 

- 14096 учнів 

загальноосвітні 

навчальні заклади 

м.Чернігова 

березень-

грудень 

2015 року 

40 194(17.02.20

15), 17.02.15 

Житлово-комунальне, 

побутове обслуговування 

та спецтехніка 

Переговорна 

процедура 

закупівлі 

код 35.11.1 - енергія електрична (електрична 

енергія) - активна електроенергія - 3124873 кВт/г; 

реактивна електроенергія - 672545 кВАр/г 

підпорядковані 

заклади Управління 

освіти ЧМР 

березень-

грудень 

2015 року 

41 194(17.02.20

15), 17.02.15 

Житлово-комунальне, 

побутове обслуговування 

та спецтехніка 

Переговорна 

процедура 

закупівлі 

код 36.00.2 - обробляння та розподіляння води 

трубопроводами (Лот№1 - послуга з 

централізованого водопостачання; Лот№2 - 

послуга з централізованого водовідведення) - 

лот№1 - 147421,46м3; лот№2 - 220370,41м3 (2 

лоти) 

підпорядковані 

заклади Управління 

освіти ЧМР 

березень-

грудень 

2015 року 

42 186(06.02.20

15), 06.02.15 

Житлово-комунальне, 

побутове обслуговування 

та спецтехніка 

Переговорна 

процедура 

закупівлі 

код 35.11.1 - енергія електрична (електрична 

енергія) - активна електроенергія - 3124873 кВт/г; 

реактивна електроенергія - 672545 кВАр/г 

підпорядковані 

заклади Управління 

освіти ЧМР 

березень-

грудень 

2015 року 
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43 186(06.02.20

15), 06.02.15 

Житлово-комунальне, 

побутове обслуговування 

та спецтехніка 

Переговорна 

процедура 

закупівлі 

код 36.00.2 - обробляння та розподіляння води 

трубопроводами (лот№1 - послуга з 

централізованого водопостачання; лот№2 - послуга 

з централізованого водовідведення) - лот№1 - 

147421,46м3; лот№2- 220370,41м3 (2 лоти) 

підпорядковані 

заклади Управління 

освіти ЧМР 

лютий-

грудень 

2015 року 

44 289(09.07.20

15), 09.07.15 

Житлово-комунальне, 

побутове обслуговування 

та спецтехніка 

Переговорна 

процедура 

закупівлі 

код 06.20.1 - газ природний, скраплений або в 

газоподібному стані (газ природний) - 40773 м3 

підпорядковані 

заклади Управління 

освіти Чернігівської 

міської ради 

липень-

грудень 

2015 року 

45 288(08.07.20

15), 08.07.15 

Технологічне обладнання, 

комплектуючі та 

матеріали, технічне 

обслуговування 

Відкриті 

торги 

код 27.51.1 - холодильники та морозильники; 

машини пральні; електроковдри; вентилятори 

(побутова пральна машина, морозильна скриня, 

холодильник, холодильні шафи, професійні 

пральні машини) - побутова пральна машина - 

1шт., морозильна скриня - 1 шт., холодильник - 1 

шт., холодильні шафи - 8 шт., професійні пральні 

машини - 6шт. 

підпорядковані 

заклади управління 

освіти Чернігівської 

міської ради 

серпень-

грудень 

2015 року 

46 281(26.06.20

15), 26.06.15 

Харчова промисловість та 

громадське харчування 
Переговорна 

процедура 

закупівлі 

код 10.73.11 - макарони, локшина й подібні 

борошняні вироби (макаронні вироби вищого 

гатунку вагові) - 16440 кг 

підпорядковані 

заклади управління 

освіти Чернігівської 

міської ради. 

липень-

грудень 

2015 року 

47 264(03.06.20

15), 03.06.15 

Харчова промисловість та 

громадське харчування 
Відкриті 

торги 

код 10.73.1 - макарони, локшина, кускус і подібні 

борошняні вироби (макаронні вироби вищого 

гатунку вагові) - 16440 кг 

ДНЗ м. Чернігова червень-

грудень 

2015 року 

48 306(03.08.20

15), 03.08.15 

Будівництво, будівельні 

матеріали та спецтехніка 
Відкриті 

торги 

код Інше - Інше (Енергоефективна реновація 

загальноосвітнього навчального закладу№11 

(реконструкція) по проспекту Миру,137 в 

м.Чернігові з виділенням черговості: перша черга - 

реконструкція переходу із санвузлами; друга черга 

- реконструкція гімнастичної зали та харчоблоку; 

третя черга - реконструкція басейну; четверта 

черга - реконструкція переходу; п'ята черга - 

реконструкція навчального корпусу та майстерень 

з улаштуванням індивідуального теплового 

пункту) 

м.Чернігів, проспект 

Миру,137 

перша,тре

тя та 

частково 

четверта 

черги до 

31 грудня 

2015 року, 

інші черги 

до 31 

грудня 

2016 року 
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49 345(28.09.20

15), 28.09.15 

Харчова промисловість та 

громадське харчування 
Відкриті 

торги 

код 10.12.1 - м'ясо свійської птиці, свіже чи 

охолоджене (10.12.10-10.00 - тушки курей, свіжі чи 

охолоджені (тушки курей охолоджені), 10.12.10-

50.00 - відруби курей, свіжі чи охолоджені (окіст 

курячий охолоджений), філе куряче охолоджене)) - 

9207 кг 

ДНЗ м. Чернігова жовтень-

грудень 

2015 року 

50 336(15.09.20

15), 15.09.15 

Будівництво, будівельні 

матеріали та спецтехніка 
Відкриті 

торги 

код Інше - Інше (Енергоефективна реновація 

загальноосвітнього навчального закладу№11 

(реконструкція) по проспекту Миру,137 в 

м.Чернігові з виділенням черговості: перша черга - 

реконструкція переходу із санвузлами; друга черга 

- реконструкція гімнастичної зали та харчоблоку; 

третя черга - реконструкція басейну; четверта 

черга - реконструкція переходу; п’ята черга - 

реконструкція навчального корпусу та майстерень 

з улаштуванням індивідуального теплового 

пункту) 

м.Чернігів, проспект 

Миру,137 

перша, 

третя та 

четверта 

черги до 

31 грудня 

2015 року 

– інші 

черги до 

31 грудня 

2016 року. 

51 336(15.09.20

15), 15.09.15 

Харчова промисловість та 

громадське харчування 
Відкриті 

торги 
код 10.11.3 - м'ясо заморожене та заморожені 

харчові субпродукти; м'ясо та харчові 

субпродукти, інші (код 10.11.31-00.00 - м'ясо 

великої рогатої худоби, заморожене (яловичина 

блочна І гатунку), код 10.11.32-50.00 - стегна, 

лопатки та відруби з кісткою свинини, заморожені 

(свинина лопатка, свинина окіст), код 10.11.39-

10.00 - субпродукти харчові великої рогатої 

худоби, свиней, овець, кіз, коней та інших тварин 

родини конячих (печінка яловича)) - 25043 кг 

ДНЗ м. Чернігова жовтень-

грудень 

2015 року 
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Комітетом з конкурсних торгів Управління освіти Чернігівської міської ради за 

час здійснення моніторингу було проведено 51 закупівлю за державні кошти. 

За результатами аналізу встановлено, що переговорні процедури в основному 

проводились з придбання комунальних послуг. Лише деякі послуги проводились в 

звязку з відсутністю достатньої кількості учасників під час проведення процедур 

відкритих торгів, а саме:  

- послуги лікувальних закладів (медичний огляд працівників освіти та 

працівників, які безпосередньо контактують з їжею, оскільки їх діяльність 

пов'язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення 

інфекційних хвороб);  

- послуги бухгалтерського обліку (кількісно-сумовий облік продуктів 

харчування в ДНЗ освіти, облік розрахунків по батьківській платі в ДНЗ освіти, 

облік відвідування ДНЗ освіти)  

- послуги їдалень (послуги з організації і забезпечення харчування учнів у 

загальноосвітніх навчальних закладах м.Чернігова)  

16 переговорних процедур було досліджено в ході виконання проекту, а саме: 

1. Макаронні вироби вищого гатунку вагові - 16440 кг 

2. Газ природний - 40773 м3 

3. Оброблення та розподілення води трубопроводами  
лот№1 - послуга з централізованого водопостачання;  

лот№2 - послуга з централізованого водовідведення) –  

4. Енергія електрична (електрична енергія) - активна електроенергія - 3124873 

кВт/г; реактивна електроенергія - 672545 кВАр/г 

5. Оброблення та розподілення води трубопроводами  

Лот№1 - послуга з централізованого водопостачання;  

Лот№2 - послуга з централізованого водовідведення 

6 Енергія електрична (електрична енергія) - активна електроенергія - 3124873 

кВт/г; реактивна електроенергія - 672545 кВАр/г 

7. Послуги їдалень (послуги з організації і забезпечення харчування учнів у 

загальноосвітніх навчальних закладах м.Чернігова) - 14096 учнів 

8. Ремонт господарсько-побутових приладів і устаткування домашнього та 

садового вжитку (послуги з ремонту електричних та побутових товарів) 

9. Послуги лікувальних закладів (медичний огляд працівників загальноосвітніх 

та дошкільних навчальних закладів м. Чернігова) - 4113 осіб 

10. Послуги бухгалтерського обліку (кількісно-сумовий облік продуктів 

харчування в ДНЗ освіти, облік розрахунків по батьківській платі в ДНЗ освіти, 

облік відвідування ДНЗ освіти) - 721325 док/рядків 

11. Послуги щодо передавання даних і повідомлень (телекомунікаційні 

послуги) 

12. Збирання безпечних відходів, непридатних для вторинного 

використовування (вивіз твердих побутових відходів (сміття)) - 7760 м3 

13. Послуги щодо передавання даних і повідомлень (телекомунікаційні 

послуги) 

14. Пара та гаряча вода; постачання пари та гарячої води (лот№1 – 

виробництво, транспортування, постачання теплової енергії для опалення та 
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підігріву води; лот№2 виробництво, постачання теплової енергії для опалення; 

лот№3 – виробництво, постачання теплової енергії для опалення та підігріву води; 

лот№4 - виробництво, постачання теплової енергії для опалення) - Лот№1 – 22 

868,53 Гкал; Лот№2 – 22 Гкал; Лот№3 – 12 677 Гкал; Лот№4 – 297 Гкал (4 лоти) 

15. Газ природний, скраплений або в газоподібному стані (газ природний) - 62 

237,44 м3 

16. Пара та гаряча вода; постачання пари та гарячої води (послуга з 

централізованого  постачання гарячої води ) - Лот№1 – 61 394 м3; Лот№2 – 70 м3; 

Лот№3 – 35 316 м3 (3 лоти) 
 

Інформація стосовно переговорних процедур закупівлі Управлінням освіти 

Чернігівської міської ради та сум бюджетних коштів, які очікувалось витратити 
Замовник торгів 

Назва: Управління освіти Чернігівської міськради 

Код ЄДРПОУ: 02147598 

Адреса: просп.Перемоги, 141, м.Чернігів, 14013 

1. Очікувана вартість закупівлі: 480502 (чотириста вісімдесят тисяч п'ятсот дві) грн. 

Умова застосування переговорної 

процедури: 

Обрана процедура закупівлі відповідає пп.2 п. 2 Ст.39 Закону України 

від 10.04.2014 року №1197- VII «Про здійснення державних 

закупівель», а саме – відсутності конкуренції ( у тому числі з 

технічних причин) на відповідному ринку, внаслідок чого договір про 

закупівлю може бути укладено лише з одним постачальником, за 

відсутності при цьому альтернативи. 

Інформація про предмет закупівлі: 

Галузь: Енергетика, паливо, хімія 

ТРП: Товар 

Код предмету закупівлі: 06.20.1 

Предмет з класифікатору Газ природний, скраплений або в газоподібному стані 

Предмет: газ природний 

Кількість: 62 237,44 м3 

Місце поставки: підпорядковані заклади управління освіти ЧМР 

Термін поставки: січень-березень 2015 року 

Учасники переговорів 

№ Назва Адреса Телефон 

1 Публічне акціонерне товариство "Чернігівгаз" 14021, м.Чернігів, вул.Любецька, 68 тел.факс 

0462/644044 

Пропозиції 

№ Назва Ціна пропозиції Додаткова інформація 

1 Публічне акціонерне товариство 

"Чернігівгаз" 

480502 грн. ціна за 1 мз - 7,716 грн. з ПДВ 

2. Очікувана вартість закупівлі: 
5712918 (п'ять мільйонів сімсот дванадцять тисяч дев'ятсот 

вісімнадцять) грн. 12 коп. 

Умова застосування переговорної 

процедури: 

Обрана процедура закупівлі відповідає пп.2 п. 2 Ст.39 Закону 

України від 10.04.2014 року №1197- VII «Про здійснення державних 

закупівель», а саме – відсутності конкуренції ( у тому числі з 

технічних причин) на відповідному ринку, внаслідок чого договір 

про закупівлю може бути укладено лише з одним постачальником, за 

відсутності при цьому альтернативи. 
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Інформація про предмет закупівлі: 

Галузь: Житлово-комунальне, побутове обслуговування та спецтехніка 

ТРП: Послуга 

Код предмету закупівлі: 35.30.1 

Предмет з класифікатору Пара та гаряча вода; постачання пари та гарячої води 

Предмет: послуга з централізованого постачання гарячої води 

Кількість: Лот№1 – 61 394 м3; Лот№2 – 70 м3; Лот№3 – 35 316 м3 

Місце поставки: підпорядковані заклади Управління освіти Чернігівської міської ради 

Термін поставки: січень-грудень 2015 року 

Учасники переговорів 

№ Назва Адреса Телефон 

1 ПАТ «Облтеплокомуненерго» 14000, м.Чернігів, вул. 

Комсомольська, 55-б 

тел./факс 

0462/774324 

2 Товариство з обмеженою відповідальністю 

фірма «Технова» 

14017, м.Чернігів, вул.Щорса,51 тел. /факс 

0462/677158 

Пропозиції 

№ Лоти Назва Ціна пропозиції Додаткова 

інформація 

1 1 ПАТ «Облтеплокомуненерго» 4449837.12 грн.  

2 2 ПАТ «Облтеплокомуненерго» 1593.48 грн.  

3 3 Товариство з обмеженою відповідальністю фірма «Технова» 1261487.52 грн.  

 

Додаткова інформація: 
Розподіл за лотами в залежності від місця розташування отримувача 

послуг . 

3. Очікувана вартість закупівлі: 
39488586 (тридцять дев'ять мільйонів чотириста вісімдесят вісім 

тисяч п'ятсот вісімдесят шість) грн. 14 коп. 

Умова застосування переговорної 

процедури: 

Обрана процедура закупівлі відповідає пп.2 п. 2 Ст.39 Закону України 

від 10.04.2014 року №1197- VII «Про здійснення державних 

закупівель», а саме – відсутності конкуренції ( у тому числі з технічних 

причин) на відповідному ринку, внаслідок чого договір про закупівлю 

може бути укладено лише з одним постачальником, за відсутності при 

цьому альтернативи. 

Інформація про предмет закупівлі: 

Галузь: Житлово-комунальне, побутове обслуговування та спецтехніка 

ТРП: Товар 

Код предмету закупівлі: 35.30.1 

Предмет з класифікатору Пара та гаряча вода; постачання пари та гарячої води 

Предмет: 

лот№1 – виробництво, транспортування, постачання теплової енергії 

для опалення та підігріву води; лот№2 виробництво, постачання 

теплової енергії для опалення; лот№3 – виробництво, постачання 

теплової енергії для опалення та підігріву води; лот№4 - виробництво, 

постачання теплової енергії для опалення 

Кількість: 
Лот№1 – 22 868,53 Гкал; Лот№2 – 22 Гкал; Лот№3 – 12 677 Гкал; 

Лот№4 – 297 Гкал 

Місце поставки: підпорядковані заклади Управління освіти Чернігівської міської ради 

Термін поставки: січень-грудень 2015 року 
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Учасники переговорів 

№ Назва Адреса Телефон 

1 Публічне акціонерне товариство 

«Облтеплокомуненерго» 

14000, м.Чернігів, вул. 

Комсомольська, 55-б 

тел./факс 

0462/774324 

2 ТОВ фірма «Технова» 14017, м.Чернігів, вул.Щорса,51 тел. 0462/677158 

3 Чернігівський національний технологічний 

університет 

14027, м.Чернігів, вул.Шевченка,95 тел. 0462/33440 

Пропозиції 

№ Лоти Назва Ціна 

пропозиції 

Додаткова інформація 

1 1 Публічне акціонерне товариство 

«Облтеплокомуненерго» 

31089858.01 

грн. 

ціна за 1 Гкал - 1359,504 грн. 

2 2 Публічне акціонерне товариство 

«Облтеплокомуненерго» 

7987.58 грн. ціна за 1 Гкал - 363,072 грн. 

3 3 ТОВ фірма «Технова» 7933013.06 грн. ціна за 1 Гкал - 625,78 грн. 

4 4 Чернігівський національний 

технологічний університет 

457727.49 грн. ціна за 1 Гкал - 1541,17 грн. 

Додаткова інформація: 
Розподіл за лотами в залежності від місця розташування 

отримувача послуг 

4. Очікувана вартість закупівлі: 
165904 (сто шістдесят п'ять тисяч дев'ятсот чотири) грн. 

80 коп. 

Умова застосування переговорної процедури: 

обрана процедура закупівлі відповідає пп.4 п. 2 Ст.39 Закону 

України «Про здійснення державних закупівель», а саме – 

якщо замовником було двічі відмінено процедуру закупівлі 

через відсутність достатньої кількості учасників 

Інформація про предмет закупівлі: 

Галузь: Комп'ютери та оргтехніка, програмне забезпечення 

ТРП: Послуга 

Код предмету закупівлі: 69.20.2 

Предмет з класифікатору Послуги щодо бухгалтерського обліку 

Предмет: 

кількісно-сумовий облік продуктів харчування в ДНЗ освіти, 

облік розрахунків по батьківській платі в ДНЗ освіти, облік 

відвідування ДНЗ освіти 

Кількість: 721325 док/рядків 

Місце поставки: Управління освіти Чернігівської міської ради 

Термін поставки: червень –грудень 2015 року 

Учасники переговорів 

№ Назва Адреса Телефон Телефони/Факси Ema

il 

1 Підприємство споживчої кооперації «Центр 

інформаційних технологій» Чернігівської 

обласної спілки споживчих товариств 

14038, м.Чернігів, 

проспект 

Перемоги, 139 

тел./факс 

04622/36024 

  

 

Пропозиції 

№ Назва Ціна 

пропозиції 

Додаткова 

інформація 

1 Підприємство споживчої кооперації «Центр інформаційних 

технологій» Чернігівської обласної спілки споживчих товариств 

165904.75 грн.  
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5. Очікувана вартість закупівлі: 
447966 (чотириста сорок сім тисяч дев'ятсот шістдесят шість) 

грн. 89 коп. 

Умова застосування переговорної 

процедури: 

обрана процедура закупівлі відповідає пп.4 п. 2 Ст.39 Закону 

України «Про здійснення державних закупівель», а саме – якщо 

замовником було двічі відмінено процедуру закупівлі через 

відсутність достатньої кількості учасників. 

Інформація про предмет закупівлі: 

Галузь: Медицина та соціальна сфера 

ТРП: Послуга 

Код предмету закупівлі: 86.10.1 

Предмет з класифікатору Послуги лікувальних закладів 

Предмет: 
медичний огляд працівників загальноосвітніх та дошкільних 

навчальних закладів м. Чернігова 

Кількість: 4113 осіб 

Місце поставки: медичний заклад переможця 

Термін поставки: червень-грудень 2015 року 

Учасники переговорів 

№ Назва Адреса Телефон Телефони/Факси Email 

1 Чернігівська міська лікарня №1 

Чернігівської міської ради 

просп.Миру, 44, 

м.Чернігів, 14005 

0462/660991   

Пропозиції 

№ Назва Ціна пропозиції Додаткова інформація 

1 Чернігівська міська лікарня №1 Чернігівської міської ради 447938.4 грн.  

 

6. Очікувана вартість закупівлі: 
130980 (сто тридцять тисяч дев'ятсот 

вісімдесят) грн. 

 
Адреса веб-порталу Уповноваженого органу: www.tender.me.gov.ua  

Адреса веб-сайту, на якому було розміщено інформацію: 
 

 

Умова застосування переговорної процедури: 

- обрана процедура закупівлі відповідає пп.4 п. 2 Ст.39 

Закону України «Про здійснення державних закупівель», а 

саме – якщо замовником було двічі відмінено процедуру 

закупівлі через відсутність достатньої кількості учасників 

Інформація про предмет закупівлі: 

Галузь: 
Технологічне обладнання, комплектуючі та матеріали, 

технічне обслуговування 

ТРП: Послуга 

Код предмету закупівлі: 95.22.1 

Предмет з класифікатору 
Ремонтування господарсько-побутових приладів і 

устатковання домашнього та садового вжитку 

Предмет: послуги з ремонту електричних та побутових товарів 

Кількість: 
 

Місце поставки: 
підпорядковані заклади управління освіти Чернігівської 

міської ради 

Термін поставки: червень –грудень 2015 року 

 

 

 

http://www.tender.me.gov.ua/
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Учасники переговорів 

№ Назва Адреса Телефон Телефони/Факси Email 

1 Приватне акціонерне товариство 

«Чернігівський ремонтно-монтажний 

комбінат» 

14017, м.Чернігі 

вул.Щорса,58 

тел./факс 

0462/678248 

  

Пропозиції 

№ Назва Ціна 

пропозиції 

Додаткова 

інформація 

1 Приватне акціонерне товариство «Чернігівський ремонтно-

монтажний комбінат» 

130980 грн.  

 

7. Очікувана вартість закупівлі: 
12518434 (дванадцять мільйонів п'ятсот вісімнадцять тисяч 

чотириста тридцять чотири) грн. 

Умова застосування переговорної 

процедури: 

обрана процедура закупівлі відповідає пп.2 п. 2 Ст.39 Закону України 

«Про здійснення державних закупівель», а саме – відсутності 

конкуренції ( у тому числі з технічних причин) на відповідному 

ринку, внаслідок чого договір про закупівлю може бути укладено 

лише з одним постачальником, за відсутності при цьому 

альтернативи. 

Інформація про предмет закупівлі: 

Галузь: Харчова промисловість та громадське харчування 

ТРП: Послуга 

Код предмету закупівлі: 56.29.20 

Предмет з класифікатору Послуги їдалень 

Предмет: 
послуги з організації і забезпечення харчування учнів у 

загальноосвітніх навчальних закладах м.Чернігова 

Кількість: 14096 учнів 

Місце поставки: загальноосвітні навчальні заклади м.Чернігова 

Термін поставки: березень-грудень 2015 року 

Учасники переговорів 

№ Назва Адреса Телефон Телефони/Факси Email 

1 Комунальне підприємство 

"Шкільне" Чернігівської міської 

ради 

14000, м.Чернігів, 

промпект Миру, 35-б 

тел./факс 

0462/676592 

  

 

Пропозиції 

№ Назва Ціна пропозиції Додаткова інформація 

1 Комунальне підприємство "Шкільне" Чернігівської міської ради 12518434 грн.  

 

8. Очікувана вартість закупівлі: 
5029179 (п'ять мільйонів двадцять дев'ять тисяч сто сімдесят 

дев'ять) грн. 07 коп. 

Умова застосування переговорної 

процедури: 

Обрана процедура закупівлі відповідає пп.2 п. 2 Ст.39 Закону 

України від 10.04.2014 року №1197- VII «Про здійснення 

державних закупівель», а саме – відсутності конкуренції ( у тому 

числі з технічних причин) на відповідному ринку, внаслідок чого 

договір про закупівлю може бути укладено лише з одним 

постачальником, за відсутності при цьому альтернативи. 
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Інформація про предмет закупівлі: 

Галузь: Житлово-комунальне, побутове обслуговування та спецтехніка 

ТРП: Товар 

Код предмету закупівлі: 35.11.1 

Предмет з класифікатору Енергія електрична 

Предмет: електрична енергія 

Кількість: 
активна електроенергія - 3124873 кВт/г; реактивна електроенергія - 672545 

кВАр/г 

Місце поставки: підпорядковані заклади Управління освіти ЧМР 

Термін поставки: березень-грудень 2015 року 

Учасники переговорів 

№ Назва Адреса Телефон Телефони/Факси Email 

1 Публічне акціонерне товариство 

"Чернігівобленерго" 

14000, м.Чернігів, 

вул.Горького,40 

тел./факс 

0462/654326 

  

Пропозиції 

№ Назва Ціна пропозиції Додаткова інформація 

1 Публічне акціонерне товариство "Чернігівобленерго" 5029179.07 грн. ціна за 1кВт/г - 1,59 грн. з ПДВ 

 
9. Очікувана вартість 

закупівлі: 
1609415 (один мільйон шістсот дев'ять тисяч чотириста п'ятнадцять) 

грн. 29 коп. 

Умова застосування переговорної 

процедури: 

Обрана процедура закупівлі відповідає пп.2 п. 2 Ст.39 Закону України 

від 10.04.2014 року №1197- VII «Про здійснення державних закупівель», 

а саме – відсутності конкуренції ( у тому числі з технічних причин) на 

відповідному ринку, внаслідок чого договір про закупівлю може бути 

укладено лише з одним постачальником, за відсутності при цьому 

альтернативи. 

Інформація про предмет закупівлі: 

Галузь: Житлово-комунальне, побутове обслуговування та спецтехніка 

ТРП: Послуга 

Код предмету закупівлі: 36.00.2 

Предмет з класифікатору Обробляння та розподіляння води трубопроводами 

Предмет: 
Лот№1 - послуга з централізованого водопостачання; Лот№2 - послуга з 

централізованого водовідведення 

Кількість: лот№1 - 147421,46м3; лот№2 - 220370,41м3 

Місце поставки: підпорядковані заклади Управління освіти ЧМР 

Термін поставки: березень-грудень 2015 року 

Учасники переговорів 

№ Назва Адреса Телефон Телефони/Факси Email 

1 Комунальне підприємство 

"Чернігівводоканал" 

14017, м.Чернігів, 

вул.Жабинського,15 

тел.0462/649091   

Пропозиції 

№ Лоти Назва Ціна пропозиції Додаткова інформація 

1 1 Комунальне підприємство "Чернігівводоканал" 718237.35 грн.  

2 2 Комунальне підприємство "Чернігівводоканал" 891177.94 грн.  
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10. Очікувана вартість закупівлі: 
5029179 (п'ять мільйонів двадцять дев'ять тисяч сто сімдесят 

дев'ять) грн. 07 коп. 

Умова застосування переговорної 

процедури: 

Обрана процедура закупівлі відповідає пп.2 п. 2 Ст.39 Закону України 

від 10.04.2014 року №1197- VII «Про здійснення державних 

закупівель», а саме – відсутності конкуренції ( у тому числі з технічних 

причин) на відповідному ринку, внаслідок чого договір про закупівлю 

може бути укладено лише з одним постачальником, за відсутності при 

цьому альтернативи. 

Інформація про предмет закупівлі: 

Галузь: Житлово-комунальне, побутове обслуговування та спецтехніка 

ТРП: Товар 

Код предмету закупівлі: 35.11.1 

Предмет з класифікатору Енергія електрична 

Предмет: електрична енергія 

Кількість: 
активна електроенергія - 3124873 кВт/г; реактивна електроенергія - 

672545 кВАр/г 

Місце поставки: підпорядковані заклади Управління освіти ЧМР 

Термін поставки: березень-грудень 2015 року 

Учасники переговорів 

№ Назва Адреса Телефон Телефони/Факси Email 

1 Публічне акціонерне товариство 

"Чернігівобленерго" 

14000, м.Чернігів, 

вул.Горького,40 

тел./факс0462/654326   

Пропозиції 

№ Назва Ціна пропозиції Додаткова інформація 

1 Публічне акціонерне товариство "Чернігівобленерго" 5029179.07 грн. ціна за 1кВт/г - 1,59 грн. з ПДВ. 

 

 11 Очікувана вартість закупівлі: 
1609415 (один мільйон шістсот дев'ять тисяч чотириста п'ятнадцять) 

грн. 29 коп. 

Умова застосування переговорної 

процедури: 

Обрана процедура закупівлі відповідає пп.2 п. 2 Ст.39 Закону України 

від 10.04.2014 року №1197- VII «Про здійснення державних закупівель», 

а саме – відсутності конкуренції ( у тому числі з технічних причин) на 

відповідному ринку, внаслідок чого договір про закупівлю може бути 

укладено лише з одним постачальником, за відсутності при цьому 

альтернативи. 

Інформація про предмет закупівлі: 

Галузь: Житлово-комунальне, побутове обслуговування та спецтехніка 

ТРП: Послуга 

Код предмету закупівлі: 36.00.2 

Предмет з класифікатору Обробляння та розподіляння води трубопроводами 

Предмет: 
лот№1 - послуга з централізованого водопостачання; лот№2 - послуга з 

централізованого водовідведення 

Кількість: лот№1 - 147421,46м3; лот№2- 220370,41м3 

Місце поставки: підпорядковані заклади Управління освіти ЧМР 

Термін поставки: лютий-грудень 2015 року 
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Учасники переговорів 

№ Назва Адреса Телефон Телефони/Факси Email 

1 Комунальне підприємство 

"Чернігівводоканал" 

14017, м.Чернігів, 

вул.Жабинського,15 

   

Пропозиції 

№ Лоти Назва Ціна пропозиції Додаткова інформація 

1 1 Комунальне підприємство "Чернігівводоканал" 718237.35 грн.  

2 2 Комунальне підприємство "Чернігівводоканал" 891177.94 грн.  
 

12. Очікувана вартість закупівлі: 125527 (сто двадцять п'ять тисяч п'ятсот двадцять сім) грн. 

Умова застосування переговорної 

процедури: 

Обрана процедура закупівлі відповідає пп.2 п. 2 Ст.39 Закону України 

від 10.04.2014 року №1197- VII «Про здійснення державних 

закупівель», а саме – відсутності конкуренції ( у тому числі з технічних 

причин) на відповідному ринку, внаслідок чого договір про закупівлю 

може бути укладено лише з одним постачальником, за відсутності при 

цьому альтернативи. 

Інформація про предмет закупівлі: 

Галузь: Житлово-комунальне, побутове обслуговування та спецтехніка 

ТРП: Послуга 

Код предмету закупівлі: 61.10.1 

Предмет з класифікатору Послуги щодо передавання даних і повідомлень 

Предмет: телекомунікаційні послуги 

Кількість: 
 

Місце поставки: підпорядковані заклади Управління освіти м.Чернігова 

Термін поставки: березень-грудень 2015 року 
 

Учасники переговорів 

№ Назва Адреса Телефон Телефони/Факси Email 

1 Чернігівська філія 

ПАТ"Укртелеком" 

14005, м.Чернігів, проспект 

Миру, 49-а 

тел./факс 

0462/675523. 

  

Пропозиції 

№ Назва Ціна пропозиції Додаткова інформація 

1 Чернігівська філія ПАТ"Укртелеком" 125527 грн.  

 

13 Очікувана вартість 

закупівлі: 
494102 (чотириста дев'яносто чотири тисячі сто дві) грн. 54 коп. 

Умова застосування 

переговорної процедури: 

Обрана процедура закупівлі відповідає пп.2 п. 2 Ст.39 Закону України від 

10.04.2014 року №1197- VII «Про здійснення державних закупівель», а саме – 

відсутності конкуренції ( у тому числі з технічних причин) на відповідному 

ринку, внаслідок чого договір про закупівлю може бути укладено лише з 

одним постачальником, за відсутності при цьому альтернативи. 

Інформація про предмет закупівлі: 

Галузь: Енергетика, паливо, хімія 

ТРП: Товар 

Код предмету закупівлі: 06.20.1 

Предмет з класифікатору Газ природний, скраплений або в газоподібному стані 

Предмет: газ природний 

Кількість: 43388 м3 

Місце поставки: підпорядковані заклади Управління освіти Чернігівської міської ради 

Термін поставки: квітень-грудень 2015 року 
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Учасники переговорів 

№ Назва Адреса Телефон Телефони/Факси Email 

1 Публічне акціонерне 

товариство "Чернігівгаз" 

14021, м.Чернігів, 

вул.Любецька,68 

тел/факс0462/644044   

Пропозиції 

№ Назва Ціна 

пропозиції 

Додаткова інформація 

1 Публічне акціонерне товариство 

"Чернігівгаз" 

494102.54 грн. вартість за 1000,0 м3 - 11388,00 грн. в т.ч. ПДВ 

1898,00 грн. 

 
14. Очікувана вартість закупівлі: 188102 (сто вісімдесят вісім тисяч сто дві) грн. 40 коп. 

Умова застосування переговорної 

процедури: 

обрана процедура закупівлі відповідає пп.2 п. 2 Ст.39 Закону України 

«Про здійснення державних закупівель», а саме – відсутності конкуренції 

( у тому числі з технічних причин) на відповідному ринку, внаслідок чого 

договір про закупівлю може бути укладено лише з одним 

постачальником, за відсутності при цьому альтернативи. 

Інформація про предмет закупівлі: 

Галузь: Житлово-комунальне, побутове обслуговування та спецтехніка 

ТРП: Послуга 

Код предмету закупівлі: 38.11.2 

Предмет з класифікатору 
Збирання безпечних відходів, непридатних для вторинного 

використовування 

Предмет: вивіз твердих побутових відходів (сміття) 

Кількість: 7760 м3 

Місце поставки: підпорядковані заклади управління освіти Чернігівської міської ради 

Термін поставки: січень-грудень 2015 року 
 

Учасники переговорів 

№ Назва Адреса Телефон Телефони/Факси Email 

1 Комунальне підприємство "АТП-2528" 

Чернігівської міської ради 

м.Чернігів, вул. 1 

Травня,173 

   

Пропозиції 

№ Назва Ціна 

пропозиції 

Додаткова 

інформація 

1 Комунальне підприємство "АТП-2528" Чернігівської міської 

ради 

188102.4 грн.  

 

15. Очікувана вартість закупівлі: 366169 (триста шістдесят шість тисяч сто шістдесят дев'ять) грн. 26 коп. 

Умова застосування переговорної 

процедури: 

Обрана процедура закупівлі відповідає пп.2 п. 2 Ст.39 Закону України 

від 10.04.2014 року №1197- VII «Про здійснення державних закупівель», 

а саме – відсутності конкуренції ( у тому числі з технічних причин) на 

відповідному ринку, внаслідок чого договір про закупівлю може бути 

укладено лише з одним постачальником, за відсутності при цьому 

альтернативи. 
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Інформація про предмет закупівлі: 

Галузь: Житлово-комунальне, побутове обслуговування та спецтехніка 

ТРП: Товар 

Код предмету закупівлі: 06.20.1 

Предмет з класифікатору Газ природний, скраплений або в газоподібному стані 

Предмет: газ природний 

Кількість: 40773 м3 

Місце поставки: підпорядковані заклади Управління освіти Чернігівської міської ради 

Термін поставки: липень-грудень 2015 року 
 

Учасники переговорів 

№ Назва Адреса Телефон Телефони/ 

Факси 
Email 

1 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЧЕРНІГІВГАЗ ЗБУТ" 

14021, м.Чернігів, 

вул.Любецька, буд.68 

0462/644090   

Пропозиції 

№ Назва Ціна 

пропозиції 

Додаткова інформація 

1 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

"ЧЕРНІГІВГАЗ ЗБУТ" 

366169.26 грн. вартість за 1 м3 – 8,98068 

грн. з ПДВ 

 

16. Очікувана вартість закупівлі: 251532 (двісті п'ятдесят одна тисяча п'ятсот тридцять дві) грн. 

Умова застосування переговорної 

процедури: 

обрана процедура закупівлі відповідає пп.4 п. 2 Ст.39 Закону 

України «Про здійснення державних закупівель», а саме – якщо 

замовником було двічі відмінено процедуру закупівлі через 

відсутність достатньої кількості учасників 

Інформація про предмет закупівлі: 

Галузь: Харчова промисловість та громадське харчування 

ТРП: Товар 

Код предмету закупівлі: 10.73.11 

Предмет з класифікатору Макарони, локшина й подібні борошняні вироби 

Предмет: макаронні вироби вищого гатунку вагові 

Кількість: 16440 кг 

Місце поставки: 
підпорядковані заклади управління освіти Чернігівської міської 

ради. 

Термін поставки: липень-грудень 2015 року 
 

Учасники переговорів 

№ Назва Адреса Телефон Телефони/Факси Email 

1 Фізична особа підприємець 

Туровець Петро Дмитрович 

07403, Київська обл., м.Бровари, 

вул.Олімпійська, 10а, кв.8 

тел.0672334320   

Пропозиції 

№ Назва Ціна 

пропозиції 

Додаткова інформація 

1 Фізична особа підприємець Туровець Петро 

Дмитрович 

226378.8 грн. ціна за одиницю виміру (кг) – 13,77 грн. 

без ПДВ 
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Загалом орієнтовна очікувана вартість переговорних процедур, які були 

досліджені, складає 73.647.914 (сімдесят три мільйони шістсот сорок сім тисяч 

дев’ятсот чотирнадцять гривень). Левова частка бюджетних коштів, що 

прогнозуються на переговорні процедури передбачається на антиконкурентні 

послуги. Саме через відсутність конкуренції (у тому числі з технічних причин) на 

відповідному ринку, договір про закупівлю може бути укладено лише з одним 

постачальником, за відсутності при цьому альтернативи.  

Але наявні і такі торги, в яких учасники не бажають брати участь, внаслідок 

чого замовник двічі відміняє процедуру закупівлі відкритих торгів через відсутність 

достатньої кількості учасників і як наслідок проводить переговорну процедуру (як 

правило з тим учасником, який все ж таки має намір на співпрацю з замовником, в 

тому числі на укладання договору).  

865.404 (вісімсот шістдесят п’ять тисяч чотириста чотири гривні) - орієнтовна 

очікувана сума для проведення переговорних процедур через відсутність достатньої 

кількості учасників,  

Решта, а саме 72.782.510 (сімдесят два мільйони сімсот вісімдесят дві тисячі 

п’ятсот десять гривень) - це ті кошти, які плануються для проведення 

антиконкурентних процедур, в тому числі і комунальних послуг, що складають 

переважну більшість (орієнтовно 98,988%) від загальної суми, яка очікувалась на 

проведення переговорних процедур.  

Але ці цифри не досить об’єктивні, оскільки деякі закупівлі проводились двічі, 

внаслідок відміни п.5.ст.39 Закону України «Про здійснення державних закупівель» 

від 10.04.14р. №1197-VII, а саме: якщо замовником допущено порушення порядку 

оприлюднення інформації про застосування переговорної процедури закупівлі, 

визначеного цим Законом, та/або порушення, які вплинули на об’єктивність 

визначення переможця процедури закупівлі. Це закупівлі: на 1 609 415,29 грн. (один 

мільйон шістсот дев'ять тисяч чотириста п'ятнадцять) грн. 29 коп.- послуги з 

оброблення та розподілення води трубопроводами та на 5 029 179,07 грн. з ПДВ 

(п’ять мільйонів двадцять дев’ять тис. сто сімдесят дев’ять  грн. 07 коп) - електрична 

енергія. Всього 6 638 594,36грн. (шість мільйонів шістсот тридцять вісім тисяч 

п’ятсот дев’яносто чотири гривні 36 коп.  

Для більшості закупівель по переговорній процедурі, в тому числі закупівлі 

телекомунікаційних послуг Замовник не встановлював кваліфікаційні критерії, та не 

визначав перелік документів, що підтверджують подану учасниками  інформацію 

про відповідність їх таким критеріям, згідно пп. 2 п. 3 ст.16 Закону України «Про 

здійснення державних закупівель». Обрана процедура закупівлі відповідає пп.2 п. 2 

ст.39 Закону України «Про здійснення державних закупівель», а саме – відсутності 

конкуренції (у тому числі з технічних причин) на відповідному ринку, внаслідок 

чого договір про закупівлю може бути укладено лише з одним постачальником за 

відсутності при цьому альтернативи. Оскільки єдиним спеціалізованим 

підприємством у м.Чернігові, яке може задовольнити у повному обсязі вимоги до 

комплексних телекомунікаційних послуг високої інформативно-телекомунікаційної 

якості, яке має великий досвід роботи у зазначеному напрямку, наявність необхідної 

матеріальної бази, штат спеціалістів та не вимагатиме додаткових фінансових 

витрат бюджетних коштів є Чернігівська філія ПАТ «Укртелеком». Документи, що 



 
 

42 

підтверджують наявність умов застосування переговорної процедури закупівлі – 

лист Чернігівського обласного територіального відділення Антимонопольного 

комітету України від 29.01.2015 року №02-01/1/220. Інші комунальні послуги також 

проводились із застосуванням переговорної процедури закупівлі. Їх реалізація 

можлива виключно за участі лише одного учасника у зв’язку з відсутністю 

конкуренції щодо вибору постачальника даних послуг з технічних причин. З метою 

запобігання негативних соціальних процесів та недопущення виникнення 

надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, пов’язаних із 

необхідністю безперебійного забезпечення комунальними послугами 

підпорядкованих закладів Управління освіти, а також забезпечення сприятливих 

умов для організації навчально-виховного процесу, Замовник і застосовував 

переговорні процедури. 

Крім цього, згідно ч.2 ст.5 Закону України «Про природні монополії» 

Антимонопольним комітетом України ведеться зведений перелік суб’єктів 

природних монополій на підставі реєстрів суб’єктів природних монополій у сфері 

житлово-комунального господарства, що формуються національною комісією, яка 

здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг. А в інших сферах, де 

яких діють суб’єкти природних монополій - національними комісіями регулювання 

природних монополій у відповідній сфері або органами виконавчої влади, що 

здійснюють функції такого регулювання до створення зазначених комісій. Згідно 

пункту 6 Порядку складання та ведення зведеного переліку суб'єктів природних 

монополій, затвердженого розпорядженням Антимонопольного комітету України 

від 28 листопада 2012 року № 874-р, зведений перелік суб’єктів природних 

монополій складається за формою, наведеною в додатку 2 вказаного Порядку, та 

ведеться Комітетом в електронному вигляді. Відповідно до пункту 7 вказаного 

Порядку зведений перелік суб’єктів природних монополій розміщується щомісяця 

до 20 числа на офіційному веб-сайті Комітету (http://www.amc.gov.ua). Згідно ст. 5 

Закону України «Про природні монополії», а також інформації згідно пункту 5 

Зведеного переліку суб’єктів природних монополій, розміщеної на офіційному веб-

сайті Комітету (http://www.amc.gov.ua), Учасник є суб’єктом природної монополії, 

тобто виробляє (реалізує) товари (послуги) на ринку, що перебуває у стані 

природної монополії.  

Документи, що підтверджують наявність умов застосування переговорної 

процедури закупівлі: 

1. Закон України від 10.04.2014 року №1197-VII «Про здійснення 

державних закупівель» 

2. Розпорядження Антимонопольного комітету України від 28.11.2012 № 

874-р «Про затвердження Порядку складання та ведення зведеного переліку 

суб’єктів природних монополій»; 

3. Зведений перелік суб'єктів природних монополій. 

 

  

http://www.amc.gov.ua/
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Аналіз результатів відкритих торгів, проведених Управлінням освіти 

Чернігівської міської ради 

 

Аналізуючи процедури відкритих торгів, необхідно було з'ясувати частки 

результатів торгів, які були завершені з визначенням переможця, та такі, які були 

відмінені через відхилення всіх конкурсних пропозицій через той факт, що на участь 

у торгах було подано менше двох конкурсних пропозицій.   
1.Оголошення про результати торгів 

Номер бюлетеня: 191(13.02.2015) від 13.02.2015 

Номер оголошення у бюлетені: 047608 

Код предмету закупівлі: 10.39.2 

Предмет з класифікатору Плоди й горіхи, оброблені та законсервовані 

Предмет: 
повидло, джем, чорнослив сушений, 

сухофрукти, курага сушена, родзинки 

Кількість: 22 800 кг 

Місце поставки: ДНЗ м. Чернігова 

Термін поставки: січень-грудень 2015 року 

 

Інформування про процедуру закупівлі 

Адреса веб-порталу Уповноваженого органу: www.tender.me.gov.ua  

Адреса веб-сайту, на якому було розміщено інформацію: 
 

Номер оголошення, номер і дата бюлетеня: 
№003891, "ВДЗ" №165(12.01.2015) від 

12.01.2015р. 

Номер оголошення, номер і дата міжнародного видання: (відсутнє) 

Номер повідомлення про акцепт, номер і дата бюлетеня: 
№032162, "ВДЗ" №182(02.02.2015) від 

02.02.2015р. 

Результат процедури закупівлі: Завершені з визначенням переможця 

Інформація про переможців торгів 

Повна назва Код 

ЄДРПОУ 

Місцезнаходження (для юридичної особи) або 

місце проживання (для фізичної особи) 

Телефон 

Фізична особа-підприємець 

Динько Ольга Михайлівна 

1991614760 Чернігівська обл., Менський р-н, с.Киселівка, 

вул.Ковпака,2 

 

Завершені з визначенням переможця 

Дата акцепту: 29.01.2015 

Дата 

акцепту 

Переможець Вартість 

договору 

Дата 

договору 

Додаткова 

інформація 

29.01.2015 Фізична особа-підприємець Динько 

Ольга Михайлівна 

475 100 грн.(без 

ПДВ) 

09.02.2015  

2. Оголошення про результати торгів 

Номер бюлетеня: 182(02.02.2015) від 02.02.2015 

Номер оголошення у бюлетені: 032168 

Код предмету закупівлі: 10.32.1 

Предмет з класифікатору Соки фруктові та овочеві 

Предмет: соки фруктові та овочеві 

Кількість: 120 000 л 

Місце поставки: ДНЗ м. Чернігова 

Термін поставки: січень-грудень 2015 року 

http://www.tender.me.gov.ua/
https://tender.me.gov.ua/EDZFrontOffice/menu/uk/purchaseStartSearch/announce_detail/announce_detail?id=EDZrVWAnih
https://tender.me.gov.ua/EDZFrontOffice/menu/uk/purchaseStartSearch/announce_detail/announce_detail?id=EDZrVWAnih
https://tender.me.gov.ua/EDZFrontOffice/menu/uk/purchaseStartSearch/announce_detail/announce_detail?id=EDZrVBFeyf
https://tender.me.gov.ua/EDZFrontOffice/menu/uk/purchaseStartSearch/announce_detail/announce_detail?id=EDZrVBFeyf
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Інформування про процедуру закупівлі 

Адреса веб-порталу Уповноваженого органу: www.tender.me.gov.ua  

Адреса веб-сайту, на якому було розміщено інформацію: 
 

Номер оголошення, номер і дата бюлетеня: №003893, "ВДЗ" №165 від 12.01.2015р. 

Номер оголошення, номер і дата міжнародного видання: (відсутнє) 

Номер повідомлення про акцепт, номер і дата бюлетеня: (відсутнє) 

Результат процедури закупівлі: Відмінені 
 

Дата рішення Текст причини Додаткова інформація 

29.01.2015 Було відхилено всі конкурсні пропозиції  
 

3. Оголошення про результати торгів 

Номер бюлетеня: 191(13.02.2015) від 13.02.2015 

Номер оголошення у бюлетені: 047620 

Код предмету закупівлі: 10.61.3 

Предмет з класифікатору Крупи, крупка, гранули та інші продукти з зерна зернових культур 

Предмет: крупи 

Кількість: 114 000 кг 

Місце поставки: ДНЗ м. Чернігова 

Термін поставки: січень-грудень 2015 року 
 

Інформування про процедуру закупівлі 

Адреса веб-порталу Уповноваженого органу: www.tender.me.gov.ua  

Адреса веб-сайту, на якому було розміщено інформацію: 
 

Номер оголошення, номер і дата бюлетеня: №003896, "ВДЗ" №165 від 12.01.2015р. 

Номер оголошення, номер і дата міжнародного видання: (відсутнє) 

Номер повідомлення про акцепт, номер і дата бюлетеня: №032179, "ВДЗ" №182 від 02.02.2015р. 

Результат процедури закупівлі: Завершені з визначенням переможця 

Інформація про переможців торгів 

Повна назва Код 

ЄДРПОУ 

Місцезнаходження (для юридичної особи) 

або місце проживання (для фізичної особи) 

Телефон 

Приватне акціонерне товариство 

"Ритейлінгова компанія "Євротек" 
34773370 79040, Львівська обл, м.Львів, вул.Городоцька, 

буд.359 

 

Завершені з визначенням переможця 

Дата акцепту: 29.01.2015 

Дата 

акцепту 

Переможець Вартість 

договору 

Дата 

договору 

Додаткова 

інформація 

29.01.2015 Приватне акціонерне товариство 

"Ритейлінгова компанія "Євротек" 

1 280 000 грн.(з 

ПДВ) 

09.02.2015  

4. Оголошення про результати торгів 

Номер бюлетеня: 167(14.01.2015) від 14.01.2015 

Номер оголошення у бюлетені: 006320 

Код предмету закупівлі: 10.83.1 

Предмет з класифікатору Чай і кава, оброблені 

Предмет: чай, кавовий напій 

Кількість: 1900 кг 

Місце поставки: ДНЗ м.Чернігова 

Термін поставки: січень-грудень 2015 року 

http://www.tender.me.gov.ua/
https://tender.me.gov.ua/EDZFrontOffice/menu/uk/purchaseStartSearch/announce_detail/announce_detail?id=EDZrVWADBy
http://www.tender.me.gov.ua/
https://tender.me.gov.ua/EDZFrontOffice/menu/uk/purchaseStartSearch/announce_detail/announce_detail?id=EDZrVWAqXb
https://tender.me.gov.ua/EDZFrontOffice/menu/uk/purchaseStartSearch/announce_detail/announce_detail?id=EDZrVB9f6s
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Інформування про процедуру закупівлі 

Адреса веб-порталу Уповноваженого органу: www.tender.me.gov.ua  

Адреса веб-сайту, на якому було розміщено інформацію: 
 

Номер оголошення, номер і дата бюлетеня: 
№203310, "ВДЗ" №144(05.12.2014) від 

05.12.2014р. 

Номер оголошення, номер і дата міжнародного видання: (відсутнє) 

Номер повідомлення про акцепт, номер і дата бюлетеня: 
№225061, "ВДЗ" №160(29.12.2014) від 

29.12.2014р. 

Результат процедури закупівлі: Завершені з визначенням переможця 

Інформація про переможців торгів 

Повна назва Код 

ЄДРПОУ 

Місцезнаходження (для юридичної особи) 

або місце проживання (для фізичної особи) 

Телефон 

Фізична особа-підприємець 

Туровець Олена Миколаївна 

2873405520 Київська обл., м.Бровари, вул. Олімпійська, 10а, 

кв.8 

0672334310 

Завершені з визначенням переможця 

Дата акцепту: 24.12.2014 

Дата 

акцепту 

Переможець Вартість 

договору 

Дата 

договору 

Додаткова 

інформація 

24.12.2014 Фізична особа-підприємець Туровець 

Олена Миколаївна 

171 121 грн.(без 

ПДВ) 

06.01.2015  

5. Оголошення про результати торгів 

Номер бюлетеня: 159(26.12.2014) від 26.12.2014 

Номер оголошення у бюлетені: 223509 

Код предмету закупівлі: 10.39.2 

Предмет з класифікатору Плоди й горіхи, оброблені та законсервовані 

Предмет: 
повидло, джем, чорнослив сушений, сухофрукти, курага сушена, 

родзинки 

Кількість: 67 800 кг 

Місце поставки: ДНЗ м.Чернігова 

Термін поставки: січень-грудень 2015 року 

Інформування про процедуру закупівлі 

Адреса веб-порталу Уповноваженого органу: www.tender.me.gov.ua  

Адреса веб-сайту, на якому було розміщено інформацію: 
 

Номер оголошення, номер і дата бюлетеня: 
№203315, "ВДЗ" №144(05.12.2014) від 

05.12.2014р. 

 

Результат процедури закупівлі: 
 

Відмінені 

Дата 

рішення 

Текст причини Додаткова 

інформація 

23.12.2014 На участь у торгах було подано менше двох конкурсних 

пропозицій 

 

6.Оголошення про результати торгів 

Номер бюлетеня: 167(14.01.2015) від 14.01.2015 

Номер оголошення у бюлетені: 006343 

Замовник торгів Управління освіти Чернігівської міськради, 02147598 

Адреса просп.Перемоги, 141, м.Чернігів, 14013 

Джерело фінансування: кошти місцевих бюджетів 

http://www.tender.me.gov.ua/
https://tender.me.gov.ua/EDZFrontOffice/menu/uk/purchaseStartSearch/announce_detail/announce_detail?id=EDZrvK3RbJ
https://tender.me.gov.ua/EDZFrontOffice/menu/uk/purchaseStartSearch/announce_detail/announce_detail?id=EDZrvK3RbJ
https://tender.me.gov.ua/EDZFrontOffice/menu/uk/purchaseStartSearch/announce_detail/announce_detail?id=EDZrvjAvrd
https://tender.me.gov.ua/EDZFrontOffice/menu/uk/purchaseStartSearch/announce_detail/announce_detail?id=EDZrvjAvrd
http://www.tender.me.gov.ua/
https://tender.me.gov.ua/EDZFrontOffice/menu/uk/purchaseStartSearch/announce_detail/announce_detail?id=EDZrvKEjSA
https://tender.me.gov.ua/EDZFrontOffice/menu/uk/purchaseStartSearch/announce_detail/announce_detail?id=EDZrvKEjSA
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Інформація про предмет закупівлі 

Галузь: 
Харчова промисловість та громадське 

харчування 

ТРП: Товар 

Код предмету закупівлі: 10.39.1 

Предмет з класифікатору 
Плоди та овочі, оброблені та 

законсервовані, крім картоплі 

Предмет: 

томати мариновані без оцту, огірки 

мариновані, капуста квашена, паста 

томатна, ікра кабачкова, огірки квашені 

Кількість: 22 500 кг 

Місце поставки: ДНЗ м.Чернігова 

Термін поставки: січень-грудень 2015 року 

Інформування про процедуру закупівлі 

Адреса веб-порталу Уповноваженого органу: www.tender.me.gov.ua  

Адреса веб-сайту, на якому було розміщено інформацію: 
 

Номер оголошення, номер і дата бюлетеня: №203319, "ВДЗ" №144 від 05.12.2014р. 

Номер оголошення, номер і дата міжнародного видання: (відсутнє) 

Номер повідомлення про акцепт, номер і дата бюлетеня: №225091, "ВДЗ" №160 від 29.12.2014р. 

 

Результат процедури закупівлі: Завершені з визначенням переможця 

Інформація про переможців торгів 

Повна назва Код 

ЄДРПОУ 

Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання 

(для фізичної особи) 

Телефон 

ПАТ "Базис" 14231737 м.Чернігів, вул.Любецька,70  

Завершені з визначенням переможця 

Дата акцепту: 24.12.2014 

Дата акцепту Переможець Вартість договору Дата договору Додаткова інформація 

24.12.2014 ПАТ "Базис" 329 565 грн.(з ПДВ) 06.01.2015  

7. Оголошення про результати торгів 

Номер бюлетеня: 167(14.01.2015) від 14.01.2015 

Номер оголошення у бюлетені: 006360 

Код предмету закупівлі: 10.72.1 

Предмет з класифікатору 
Вироби хлібобулочні, зниженої вологості, та кондитерські, 

борошняні, тривалого зберігання 

Предмет: пряники, печиво, вафлі, сухарі панірувальні 

Кількість: 10 000 кг 

Місце поставки: ДНЗ м.Чернігова 

Термін поставки: січень-грудень 2015 року 

Інформування про процедуру закупівлі 

Адреса веб-порталу Уповноваженого органу: www.tender.me.gov.ua  

Адреса веб-сайту, на якому було розміщено інформацію: 
 

Номер оголошення, номер і дата бюлетеня: 
№203321, "ВДЗ" №144(05.12.2014) від 

05.12.2014р. 

Номер оголошення, номер і дата міжнародного видання: (відсутнє) 

Номер повідомлення про акцепт, номер і дата бюлетеня: 
№225097, "ВДЗ" №160(29.12.2014) від 

29.12.2014р. 

Результат процедури закупівлі: Завершені з визначенням переможця 

http://www.tender.me.gov.ua/
https://tender.me.gov.ua/EDZFrontOffice/menu/uk/purchaseStartSearch/announce_detail/announce_detail?id=EDZrvKEKkE
https://tender.me.gov.ua/EDZFrontOffice/menu/uk/purchaseStartSearch/announce_detail/announce_detail?id=EDZrvjpRf6
http://www.tender.me.gov.ua/
https://tender.me.gov.ua/EDZFrontOffice/menu/uk/purchaseStartSearch/announce_detail/announce_detail?id=EDZrvKE25X
https://tender.me.gov.ua/EDZFrontOffice/menu/uk/purchaseStartSearch/announce_detail/announce_detail?id=EDZrvKE25X
https://tender.me.gov.ua/EDZFrontOffice/menu/uk/purchaseStartSearch/announce_detail/announce_detail?id=EDZrvjp5D6
https://tender.me.gov.ua/EDZFrontOffice/menu/uk/purchaseStartSearch/announce_detail/announce_detail?id=EDZrvjp5D6
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Інформація про переможців торгів 

Повна назва Код 

ЄДРПОУ 

Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце 

проживання (для фізичної особи) 

Телефон 

ПАТ "Базис" 14231737 м.Чернігів, вул.Любецька,70  

Завершені з визначенням переможця 

Дата акцепту: 24.12.2014 

Дата акцепту Переможець Вартість договору Дата договору Додаткова інформація 

24.12.2014 ПАТ "Базис" 152 505 грн.(з ПДВ) 06.01.2015  

8. Оголошення про результати торгів 

Номер бюлетеня: 167(14.01.2015) від 14.01.2015 

Номер оголошення у бюлетені: 006378 

Код предмету закупівлі: 10.73.1 

Предмет з класифікатору Макарони, локшина, кускус і подібні борошняні вироби 

Предмет: макаронні вироби вищого гатунку вагові 

Кількість: 45 000 кг 

Місце поставки: ДНЗ м.Чернігова 

Термін поставки: січень-грудень 2015 року 

Інформування про процедуру закупівлі 

Адреса веб-порталу Уповноваженого органу: www.tender.me.gov.ua  

Адреса веб-сайту, на якому було розміщено інформацію: 
 

Номер оголошення, номер і дата бюлетеня: №203325, "ВДЗ" №144(05.12.2014) від 05.12.2014р.  

Номер оголошення, номер і дата міжнародного видання: (відсутнє) 

Номер повідомлення про акцепт, номер і дата бюлетеня: №225106, "ВДЗ" №160(29.12.2014) від 29.12.2014р. 

Результат процедури закупівлі: Завершені з визначенням переможця 

Інформація про переможців торгів 

Повна назва Код 

ЄДРПОУ 

Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце 

проживання (для фізичної особи) 

Телефон 

ПП "Торговий дім 

Терещенко" 

34924869 м.Чернігів, вул.Індустріальна, 11А  

Завершені з визначенням переможця 

Дата акцепту: 24.12.2014 

Дата акцепту Переможець Вартість 

договору 

Дата 

договору 

Додаткова 

інформація 

24.12.2014 ПП "Торговий дім Терещенко" 269 100 грн.(з 

ПДВ) 

06.01.2015  

9. Оголошення про результати торгів 

Номер бюлетеня: 167(14.01.2015) від 14.01.2015 

Номер оголошення у бюлетені: 006391 

Код предмету закупівлі: 10.81.1 

Предмет з класифікатору 
Цукор-сирець, тростинний і очищений тростинний чи 

буряковий цукор (сахароза); меляса 

Предмет: цукор-пісок ваговий 

Кількість: 80 000 кг 

Місце поставки: ДНЗ м.Чернігова 

Термін поставки: січень-грудень 2015 року 

 

http://www.tender.me.gov.ua/
https://tender.me.gov.ua/EDZFrontOffice/menu/uk/purchaseStartSearch/announce_detail/announce_detail?id=EDZrvKEy6s
https://tender.me.gov.ua/EDZFrontOffice/menu/uk/purchaseStartSearch/announce_detail/announce_detail?id=EDZrvjpPwb
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Інформування про процедуру закупівлі 

Адреса веб-порталу Уповноваженого органу: www.tender.me.gov.ua  

Адреса веб-сайту, на якому було розміщено інформацію: 
 

Номер оголошення, номер і дата бюлетеня: 
№203332, "ВДЗ" №144(05.12.2014) від 

05.12.2014р. 

Номер оголошення, номер і дата міжнародного видання: (відсутнє) 

Номер повідомлення про акцепт, номер і дата бюлетеня: 
№225118, "ВДЗ" №160(29.12.2014) від 

29.12.2014р. 

Результат процедури закупівлі: Завершені з визначенням переможця 

 

Інформація про переможців торгів 

Повна назва Код 

ЄДРПОУ 

Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце 

проживання (для фізичної особи) 

Телефон 

ПАТ "Базис" 14231737 м.Чернігів, вул.Любецька,70  

 

Завершені з визначенням переможця 

Дата акцепту: 24.12.2014 

Дата акцепту Переможець Вартість договору Дата 

договору 

Додаткова 

інформація 

24.12.2014 ПАТ "Базис" 744 000 грн.(з ПДВ) 06.01.2015  

 

10.Оголошення про результати торгів 

Номер бюлетеня: 159(26.12.2014) від 26.12.2014 

Номер оголошення у бюлетені: 223540 

Код предмету закупівлі: 10.61.3 

Предмет з класифікатору 
Крупи, крупка, гранули та інші продукти з зерна 

зернових культур 

Предмет: крупи 

Кількість: 114 000 кг 

Місце поставки: ДНЗ м.Чернігова 

Термін поставки: січень-грудень 2015 року 

 

Інформування про процедуру закупівлі 

Адреса веб-порталу Уповноваженого органу: www.tender.me.gov.ua  

Адреса веб-сайту, на якому було розміщено інформацію: 
 

Номер оголошення, номер і дата бюлетеня: 
№203337, "ВДЗ" №144(05.12.2014) від 

05.12.2014р. 

Номер оголошення, номер і дата міжнародного видання: (відсутнє) 

Номер повідомлення про акцепт, номер і дата бюлетеня: (відсутнє) 

 
Результат процедури закупівлі: Відмінені 

Відмінені 

 

Дата 

рішення 

Текст причини Додаткова 

інформація 

23.12.2014 На участь у торгах було подано менше двох конкурсних 

пропозицій 

 

 

http://www.tender.me.gov.ua/
https://tender.me.gov.ua/EDZFrontOffice/menu/uk/purchaseStartSearch/announce_detail/announce_detail?id=EDZrvKEhbw
https://tender.me.gov.ua/EDZFrontOffice/menu/uk/purchaseStartSearch/announce_detail/announce_detail?id=EDZrvKEhbw
https://tender.me.gov.ua/EDZFrontOffice/menu/uk/purchaseStartSearch/announce_detail/announce_detail?id=EDZrvjp2CN
https://tender.me.gov.ua/EDZFrontOffice/menu/uk/purchaseStartSearch/announce_detail/announce_detail?id=EDZrvjp2CN
http://www.tender.me.gov.ua/
https://tender.me.gov.ua/EDZFrontOffice/menu/uk/purchaseStartSearch/announce_detail/announce_detail?id=EDZrvKEpZn
https://tender.me.gov.ua/EDZFrontOffice/menu/uk/purchaseStartSearch/announce_detail/announce_detail?id=EDZrvKEpZn
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11.Оголошення про результати торгів 

Номер бюлетеня: 167(14.01.2015) від 14.01.2015 

Номер оголошення у бюлетені: 006404 

Код предмету закупівлі: 10.61.2 

Предмет з класифікатору Борошно зернових і овочевих культур; їхні суміші 

Предмет: борошно пшеничне вищого гатунку вагове 

Кількість: 50 000 кг 

Місце поставки: ДНЗ м.Чернігова 

Термін поставки: січень-грудень 2015 року 

 

Інформування про процедуру закупівлі 

Адреса веб-порталу Уповноваженого органу: www.tender.me.gov.ua  

Адреса веб-сайту, на якому було розміщено інформацію: 
 

Номер оголошення, номер і дата бюлетеня: 
№203343, "ВДЗ" №144(05.12.2014) від 

05.12.2014р. 

Номер оголошення, номер і дата міжнародного видання: (відсутнє) 

Номер повідомлення про акцепт, номер і дата бюлетеня: 
№225125, "ВДЗ" №160(29.12.2014) від 

29.12.2014р. 

 

Результат процедури закупівлі: Завершені з визначенням переможця 

Інформація про переможців торгів 

Повна назва Код 

ЄДРПОУ 

Місцезнаходження (для юридичної особи) 

або місце проживання (для фізичної особи) 

Телефон 

Приватне акціонерне товариство 

"Ритейлінгова компанія" 

Євротек" 

34771370 79040, Львівська обл., м.Львів, 

вул.Городоцька, буд 359 

 

 

Завершені з визначенням переможця 

Дата акцепту: 24.12.2014 

Дата 

акцепту 

Переможець Вартість 

договору 

Дата 

договору 

Додаткова 

інформація 

24.12.2014 Приватне акціонерне товариство 

"Ритейлінгова компанія" Євротек" 

260 000 грн.(з 

ПДВ) 

06.01.2015  

 

12. Оголошення про результати торгів 

Номер бюлетеня: 160(29.12.2014) від 29.12.2014 

Номер оголошення у бюлетені: 224837 

Код предмету закупівлі: 10.32.1 

Предмет з класифікатору Соки фруктові та овочеві 

Предмет: соки фруктові та овочеві 

Кількість: 120 000 л 

Місце поставки: ДНЗ м.Чернігова 

Термін поставки: січень-грудень 2015 року 

 

Інформування про процедуру закупівлі 

Адреса веб-порталу Уповноваженого органу: www.tender.me.gov.ua  

Адреса веб-сайту, на якому було розміщено інформацію: 
 

Номер оголошення, номер і дата бюлетеня: №203352, "ВДЗ" №144(05.12.2014) від 

http://www.tender.me.gov.ua/
https://tender.me.gov.ua/EDZFrontOffice/menu/uk/purchaseStartSearch/announce_detail/announce_detail?id=EDZrvKE99j
https://tender.me.gov.ua/EDZFrontOffice/menu/uk/purchaseStartSearch/announce_detail/announce_detail?id=EDZrvKE99j
https://tender.me.gov.ua/EDZFrontOffice/menu/uk/purchaseStartSearch/announce_detail/announce_detail?id=EDZrvjpKar
https://tender.me.gov.ua/EDZFrontOffice/menu/uk/purchaseStartSearch/announce_detail/announce_detail?id=EDZrvjpKar
http://www.tender.me.gov.ua/
https://tender.me.gov.ua/EDZFrontOffice/menu/uk/purchaseStartSearch/announce_detail/announce_detail?id=EDZrvKEGhq
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05.12.2014р. 

Номер оголошення, номер і дата міжнародного видання: (відсутнє) 

Номер повідомлення про акцепт, номер і дата бюлетеня: (відсутнє) 

Результат процедури закупівлі: Відмінені 

Відмінені 

Дата рішення Текст причини Додаткова інформація 

24.12.2014 Було відхилено всі конкурсні пропозиції  
 

13 Оголошення про результати торгів 

Номер бюлетеня: 167(14.01.2015) від 14.01.2015 

Номер оголошення у бюлетені: 006298 

Код предмету закупівлі: 10.11.3 

Предмет з класифікатору 
М'ясо заморожене та заморожені харчові субпродукти; м'ясо та харчові 

субпродукти, інші 

Предмет: яловичина блочна 1 гат., свинина лопатка, свинина окіст, печінка яловича 

Кількість: 100 000 кг 

Місце поставки: ДНЗ м.Чернігова 

Термін поставки: січень-грудень 2015 року 
 

Інформування про процедуру закупівлі 

Адреса веб-порталу Уповноваженого органу: www.tender.me.gov.ua  

Адреса веб-сайту, на якому було розміщено інформацію: 
 

Номер оголошення, номер і дата бюлетеня: 
№203356, "ВДЗ" №144(05.12.2014) від 

05.12.2014р. 

Номер оголошення, номер і дата міжнародного видання: 
№010784, "APP" №145 (08.12.2014) від 

08.12.2014р. 

Номер повідомлення про акцепт, номер і дата бюлетеня: 
№225131, "ВДЗ" №160(29.12.2014) від 

29.12.2014р. 

Результат процедури закупівлі: Завершені з визначенням переможця 

Інформація про переможців торгів 

Повна 

назва 

Код 

ЄДРПОУ 

Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце 

проживання (для фізичної особи) 

Телефон 

ПАТ 

"Базис" 

14231737 м.Чернігів, вул.Любецька,70  

Завершені з визначенням переможця 

Дата акцепту: 24.12.2014 

Дата акцепту Переможець Вартість договору Дата договору Додаткова інформація 

24.12.2014 ПАТ "Базис" 5 227 500 грн.(з ПДВ) 07.01.2015  

14 Оголошення про результати торгів 

Номер бюлетеня: 245(05.05.2015) від 05.05.2015 

Номер оголошення у бюлетені: 124595 

Код предмету закупівлі: 01.11.7 

Предмет з класифікатору Овочі бобові сушені 

Предмет: горох 

Кількість: 25000кг 

Місце поставки: ДНЗ м.Чернігова 

Термін поставки: березень-грудень 2015 року 

https://tender.me.gov.ua/EDZFrontOffice/menu/uk/purchaseStartSearch/announce_detail/announce_detail?id=EDZrvKEGhq
http://www.tender.me.gov.ua/
https://tender.me.gov.ua/EDZFrontOffice/menu/uk/purchaseStartSearch/announce_detail/announce_detail?id=EDZrvKPg44
https://tender.me.gov.ua/EDZFrontOffice/menu/uk/purchaseStartSearch/announce_detail/announce_detail?id=EDZrvKPg44
https://tender.me.gov.ua/EDZFrontOffice/menu/uk/purchaseStartSearch/announce_detail/announce_detail?id=EDZrvjpjvF
https://tender.me.gov.ua/EDZFrontOffice/menu/uk/purchaseStartSearch/announce_detail/announce_detail?id=EDZrvjpjvF
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Інформування про процедуру закупівлі 

Адреса веб-порталу Уповноваженого органу: www.tender.me.gov.ua  

Адреса веб-сайту, на якому було розміщено інформацію: 
 

Номер оголошення, номер і дата бюлетеня: 
№074469, "ВДЗ" №206(05.03.2015) від 

05.03.2015р. 

Номер оголошення, номер і дата міжнародного видання: (відсутнє) 

Номер повідомлення про акцепт, номер і дата бюлетеня: 
№112359, "ВДЗ" №233(15.04.2015) від 

15.04.2015р. 

 
Результат процедури закупівлі: Завершені з визначенням переможця 

Інформація про переможців торгів 

Повна назва Код 

ЄДРПОУ 

Місцезнаходження (для юридичної особи) 

або місце проживання (для фізичної особи) 

Телефон 

Фізична особа-підприємець 

Туровець Олена Миколаївна 

2873405520 Київська обл., м.Бровари, вул. Олімпійська, 

10а, кв.8 

тел.0672334310 

Завершені з визначенням переможця 

Дата акцепту: 09.04.2015 

Дата 

акцепту 

Переможець Вартість 

договору 

Дата 

договору 

Додаткова інформація 

09.04.2015 Фізична особа-підприємець 

Туровець Олена Миколаївна 

248 500 грн.(без 

ПДВ) 

27.04.2015 ціна за 1 кг - 9,94 грн. 

без ПДВ 

 

15 Оголошення про результати торгів 

Номер бюлетеня: 231(10.04.2015) від 10.04.2015 

Номер оголошення у бюлетені: 110184 

Код предмету закупівлі: 10.32.1 

Предмет з класифікатору Соки фруктові та овочеві 

Предмет: соки фруктові та овочеві 

Кількість: 90579л 

Місце поставки: ДНЗ м.Чернігова 

Термін поставки: березень-грудень 2015 року 

 

Інформування про процедуру закупівлі 

Адреса веб-порталу Уповноваженого органу: www.tender.me.gov.ua  

Адреса веб-сайту, на якому було розміщено інформацію: 
 

Номер оголошення, номер і дата бюлетеня: 
№074460, "ВДЗ" №206(05.03.2015) від 

05.03.2015р. 

Номер оголошення, номер і дата міжнародного видання: (відсутнє) 

Номер повідомлення про акцепт, номер і дата бюлетеня: 
№100954, "ВДЗ" №223(31.03.2015) від 

31.03.2015р. 

 

Результат процедури закупівлі: Завершені з визначенням переможця 

Інформація про переможців торгів 

Повна назва Код 

ЄДРПОУ 

Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце 

проживання (для фізичної особи) 

Телефон 

ПАТ "Базис" 14231737 м.Чернігів, вул.Любецька,70  

Завершені з визначенням переможця 

 

http://www.tender.me.gov.ua/
https://tender.me.gov.ua/EDZFrontOffice/menu/uk/purchaseStartSearch/announce_detail/announce_detail?id=EDZrVhkWKy
https://tender.me.gov.ua/EDZFrontOffice/menu/uk/purchaseStartSearch/announce_detail/announce_detail?id=EDZrVhkWKy
https://tender.me.gov.ua/EDZFrontOffice/menu/uk/purchaseStartSearch/announce_detail/announce_detail?id=EDZrVJe7ZX
https://tender.me.gov.ua/EDZFrontOffice/menu/uk/purchaseStartSearch/announce_detail/announce_detail?id=EDZrVJe7ZX
http://www.tender.me.gov.ua/
https://tender.me.gov.ua/EDZFrontOffice/menu/uk/purchaseStartSearch/announce_detail/announce_detail?id=EDZrVh44d6
https://tender.me.gov.ua/EDZFrontOffice/menu/uk/purchaseStartSearch/announce_detail/announce_detail?id=EDZrVh44d6
https://tender.me.gov.ua/EDZFrontOffice/menu/uk/purchaseStartSearch/announce_detail/announce_detail?id=EDZrVbxhci
https://tender.me.gov.ua/EDZFrontOffice/menu/uk/purchaseStartSearch/announce_detail/announce_detail?id=EDZrVbxhci
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Дата акцепту: 26.03.2015 

Дата акцепту Переможець Вартість договору Дата договору Додаткова інформація 

26.03.2015 ПАТ "Базис" 613 266,66 грн.(з ПДВ) 07.04.2015  

 

16 Оголошення про результати торгів 

Номер бюлетеня: 231(10.04.2015) від 10.04.2015 

Номер оголошення у бюлетені: 110095 

Код предмету закупівлі: 69.20.2 

Предмет з класифікатору Послуги щодо бухгалтерського обліку 

Предмет: 

кількісно-сумовий облік продуктів харчування в ДНЗ освіти, облік 

розрахунків по батьківській платі в ДНЗ освіти, облік відвідування ДНЗ 

освіти 

Кількість: 921693 док/рядків 

Місце поставки: управління освіти Чернігівської міської ради 

Термін поставки: квітень-грудень 2015 року 

Інформування про процедуру закупівлі 

Адреса веб-порталу Уповноваженого органу: www.tender.me.gov.ua  

Адреса веб-сайту, на якому було розміщено інформацію: 
 

Номер оголошення, номер і дата бюлетеня: 
№072671, "ВДЗ" №205(04.03.2015) від 

04.03.2015р. 

Номер оголошення, номер і дата міжнародного видання: (відсутнє) 

Номер повідомлення про акцепт, номер і дата бюлетеня: (відсутнє) 

Результат процедури закупівлі: Відмінені 

Відмінені 

Дата 

рішення 

Текст причини Додаткова 

інформація 

07.04.2015 На участь у торгах було подано менше двох конкурсних пропозицій  

17 Оголошення про результати торгів 

Номер бюлетеня: 231(10.04.2015) від 10.04.2015 

Номер оголошення у бюлетені: 110100 

Код предмету закупівлі: 86.10.1 

Предмет з класифікатору Послуги лікувальних закладів 

Предмет: 
медичний огляд працівників загальноосвітніх та дошкільних 

навчальних закладів м.Чернігова 

Кількість: 4916 осіб 

Місце поставки: медичний заклад переможця 

Термін поставки: квітень-грудень 2015 року 

Інформування про процедуру закупівлі 

Адреса веб-порталу Уповноваженого органу: www.tender.me.gov.ua  

Адреса веб-сайту, на якому було розміщено інформацію: 
 

Номер оголошення, номер і дата бюлетеня: 
№072679, "ВДЗ" №205(04.03.2015) від 

04.03.2015р. 

Номер оголошення, номер і дата міжнародного видання: (відсутнє) 

Номер повідомлення про акцепт, номер і дата бюлетеня: (відсутнє) 

Результат процедури закупівлі: Відмінені 

Відмінені 

http://www.tender.me.gov.ua/
https://tender.me.gov.ua/EDZFrontOffice/menu/uk/purchaseStartSearch/announce_detail/announce_detail?id=EDZrVhAeZr
https://tender.me.gov.ua/EDZFrontOffice/menu/uk/purchaseStartSearch/announce_detail/announce_detail?id=EDZrVhAeZr
http://www.tender.me.gov.ua/
https://tender.me.gov.ua/EDZFrontOffice/menu/uk/purchaseStartSearch/announce_detail/announce_detail?id=EDZrVhAspE
https://tender.me.gov.ua/EDZFrontOffice/menu/uk/purchaseStartSearch/announce_detail/announce_detail?id=EDZrVhAspE


 
 

53 

Дата рішення Текст причини Додаткова 

інформація 

07.04.2015 На участь у торгах було подано менше двох конкурсних пропозицій  

 

18 Оголошення про результати торгів 

Номер бюлетеня: 231(10.04.2015) від 10.04.2015 

Номер оголошення у бюлетені: 110091 

Код предмету закупівлі: 95.22.1 

Предмет з класифікатору 
Ремонтування господарсько-побутових приладів і устатковання 

домашнього та садового вжитку 

Предмет: послуги з ремонту електричних та побутових товарів 

Кількість: 
 

Місце поставки: підпорядковані заклади управління освіти Чернігівської міської ради 

Термін поставки: квітень-грудень 2015 року 

Інформування про процедуру закупівлі 

Адреса веб-порталу Уповноваженого органу: www.tender.me.gov.ua  

Адреса веб-сайту, на якому було розміщено інформацію: 
 

Номер оголошення, номер і дата бюлетеня: 
№072662, "ВДЗ" №205(04.03.2015) від 

04.03.2015р. 

Номер оголошення, номер і дата міжнародного видання: (відсутнє) 

Номер повідомлення про акцепт, номер і дата бюлетеня: (відсутнє) 

Результат процедури закупівлі: Відмінені 

Відмінені 

Дата 

рішення 

Текст причини Додаткова 

інформація 

07.04.2015 На участь у торгах було подано менше двох конкурсних 

пропозицій 

 

 

19 Оголошення про результати торгів 

Номер бюлетеня: 256(21.05.2015) від 21.05.2015 

Номер оголошення у бюлетені: 134536 

Код предмету закупівлі: 69.20.2 

Предмет з класифікатору Послуги щодо бухгалтерського обліку 

Предмет: 

кількісно-сумовий облік продуктів харчування в ДНЗ освіти, 

облік розрахунків по батьківській платі в ДНЗ освіти, облік 

відвідування ДНЗ освіти 

Кількість: 921693 док/рядків 

Місце поставки: Управління освіти Чернігівської міської ради 

Термін поставки: травень-грудень 2015 року 

Інформування про процедуру закупівлі 

Адреса веб-порталу Уповноваженого органу: www.tender.me.gov.ua  

Адреса веб-сайту, на якому було розміщено інформацію: 
 

Номер оголошення, номер і дата бюлетеня: 
№113593, "ВДЗ" №234(16.04.2015) від 

16.04.2015р. 

Номер оголошення, номер і дата міжнародного видання: (відсутнє) 

Номер повідомлення про акцепт, номер і дата бюлетеня: (відсутнє) 

Результат процедури закупівлі: Відмінені 

http://www.tender.me.gov.ua/
https://tender.me.gov.ua/EDZFrontOffice/menu/uk/purchaseStartSearch/announce_detail/announce_detail?id=EDZrVhA4b6
https://tender.me.gov.ua/EDZFrontOffice/menu/uk/purchaseStartSearch/announce_detail/announce_detail?id=EDZrVhA4b6
http://www.tender.me.gov.ua/
https://tender.me.gov.ua/EDZFrontOffice/menu/uk/purchaseStartSearch/announce_detail/announce_detail?id=EDZrV2atzA
https://tender.me.gov.ua/EDZFrontOffice/menu/uk/purchaseStartSearch/announce_detail/announce_detail?id=EDZrV2atzA
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Відмінені 

Дата рішення Текст причини Додаткова 

інформація 

18.05.2015 На участь у торгах було подано менше двох конкурсних пропозицій  

 

20. Оголошення про результати торгів 

Номер бюлетеня: 256(21.05.2015) від 21.05.2015 

Номер оголошення у бюлетені: 134550 

Код предмету закупівлі: 86.10.1 

Предмет з класифікатору Послуги лікувальних закладів 

Предмет: 
медичний огляд працівників загальноосвітніх та дошкільних навчальних 

закладів м.Чернігова 

Кількість: 4916 осіб 

Місце поставки: медичний заклад переможця 

Термін поставки: травень-грудень 2015 року 

Інформування про процедуру закупівлі 

Адреса веб-порталу Уповноваженого органу: www.tender.me.gov.ua  

Адреса веб-сайту, на якому було розміщено інформацію: 
 

Номер оголошення, номер і дата бюлетеня: 
№113599, "ВДЗ" №234(16.04.2015) від 

16.04.2015р. 

Номер оголошення, номер і дата міжнародного видання: (відсутнє) 

Номер повідомлення про акцепт, номер і дата бюлетеня: (відсутнє) 

Результат процедури закупівлі: Відмінені 

Відмінені 

Дата рішення Текст причини Додаткова 

інформація 

18.05.2015 На участь у торгах було подано менше двох конкурсних пропозицій  

 

21 Оголошення про результати торгів 

Номер бюлетеня: 256(21.05.2015) від 21.05.2015 

Номер оголошення у бюлетені: 134545 

Код предмету закупівлі: 95.22.1 

Предмет з класифікатору 
Ремонтування господарсько-побутових приладів і устатковання 

домашнього та садового вжитку 

Предмет: послуги з ремонту електричних та побутових товарів 

Кількість: 
 

Місце поставки: підпорядковані заклади управління освіти Чернігівської міської ради 

Термін поставки: травень-грудень 2015 року 

 

Інформування про процедуру закупівлі 

Адреса веб-порталу Уповноваженого органу: www.tender.me.gov.ua  

Адреса веб-сайту, на якому було розміщено інформацію: 
 

Номер оголошення, номер і дата бюлетеня: 
№113581, "ВДЗ" №234(16.04.2015) від 

16.04.2015р. 

Номер оголошення, номер і дата міжнародного видання: (відсутнє) 

Номер повідомлення про акцепт, номер і дата бюлетеня: (відсутнє) 

Результат процедури закупівлі: Відмінені 

http://www.tender.me.gov.ua/
https://tender.me.gov.ua/EDZFrontOffice/menu/uk/purchaseStartSearch/announce_detail/announce_detail?id=EDZrV2YKKX
https://tender.me.gov.ua/EDZFrontOffice/menu/uk/purchaseStartSearch/announce_detail/announce_detail?id=EDZrV2YKKX
http://www.tender.me.gov.ua/
https://tender.me.gov.ua/EDZFrontOffice/menu/uk/purchaseStartSearch/announce_detail/announce_detail?id=EDZrV2acKi
https://tender.me.gov.ua/EDZFrontOffice/menu/uk/purchaseStartSearch/announce_detail/announce_detail?id=EDZrV2acKi
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Відмінені 

Дата рішення Текст причини Додаткова 

інформація 

18.05.2015 На участь у торгах було подано менше двох конкурсних пропозицій  
 

22 Оголошення про результати торгів 

Номер бюлетеня: 256(21.05.2015) від 21.05.2015 

Номер оголошення у бюлетені: 134545 

Код предмету закупівлі: 95.22.1 

Предмет з класифікатору 
Ремонтування господарсько-побутових приладів і устатковання 

домашнього та садового вжитку 

Предмет: послуги з ремонту електричних та побутових товарів 

Кількість: 
 

Місце поставки: підпорядковані заклади управління освіти Чернігівської міської ради 

Термін поставки: травень-грудень 2015 року 

Інформування про процедуру закупівлі 

Адреса веб-порталу Уповноваженого органу: www.tender.me.gov.ua  

Адреса веб-сайту, на якому було розміщено інформацію: 
 

Номер оголошення, номер і дата бюлетеня: №113581, "ВДЗ" №234(16.04.2015) від 16.04.2015р.  

Номер оголошення, номер і дата міжнародного видання: (відсутнє) 

Номер повідомлення про акцепт, номер і дата бюлетеня: (відсутнє) 

Результат процедури закупівлі: Відмінені 

Відмінені 

Дата 

рішення 

Текст причини Додаткова 

інформація 

18.05.2015 На участь у торгах було подано менше двох конкурсних 

пропозицій 

 

 

Додаткова інформація: 

23 Оголошення про результати торгів 

Номер бюлетеня: 287(07.07.2015) від 07.07.2015 

Номер оголошення у бюлетені: 159131 

Код предмету закупівлі: 27.51.1 

Предмет з класифікатору 
Холодильники та морозильники; машини пральні; електроковдри; 

вентилятори 

Предмет: 
побутова пральна машина, морозильна скриня, холодильник, холодильні 

шафи, професійні пральні машини 

Кількість: 
побутова пральна машина - 1шт., морозильна скриня - 1 шт., холодильник 

- 1 шт., холодильні шафи - 8 шт., професійні пральні машини - 6шт. 

Місце поставки: підпорядковані заклади управління освіти Чернігівської міської ради 

Термін поставки: липень - грудень 2015 року 

Інформування про процедуру закупівлі 

Адреса веб-порталу Уповноваженого органу: www.tender.me.gov.ua  

Адреса веб-сайту, на якому було розміщено інформацію: 
 

Номер оголошення, номер і дата бюлетеня: №137747, "ВДЗ" №260(27.05.2015) від 27.05.2015р.  

Номер оголошення, номер і дата міжнародного видання: (відсутнє) 

Номер повідомлення про акцепт, номер і дата бюлетеня: (відсутнє) 

Результат процедури закупівлі: Відмінені 

http://www.tender.me.gov.ua/
https://tender.me.gov.ua/EDZFrontOffice/menu/uk/purchaseStartSearch/announce_detail/announce_detail?id=EDZrV2acKi
http://www.tender.me.gov.ua/
https://tender.me.gov.ua/EDZFrontOffice/menu/uk/purchaseStartSearch/announce_detail/announce_detail?id=EDZrVMwAdw
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Відмінені 

Дата рішення Текст причини Додаткова інформація 

02.07.2015 До оцінки допущено пропозиції менше ніж двох учасників  

 

24 Оголошення про результати торгів 

Номер бюлетеня: 290(10.07.2015) від 10.07.2015 

Номер оголошення у бюлетені: 161229 

Код предмету закупівлі: 01.13.5 

Предмет з класифікатору Коренеплоди та бульби їстівні з високим умістом крохмалю та інуліну 

Предмет: картопля 

Кількість: 245000кг 

Місце поставки: ДНЗ м. Чернігова 

Термін поставки: червень-грудень 2015 року 

 

Інформування про процедуру закупівлі 

Адреса веб-порталу Уповноваженого органу: www.tender.me.gov.ua  

Адреса веб-сайту, на якому було розміщено інформацію: 
 

Номер оголошення, номер і дата бюлетеня: №128591, "ВДЗ" №249(12.05.2015) від 12.05.2015р.  

Номер оголошення, номер і дата міжнародного видання: (відсутнє) 

Номер повідомлення про акцепт, номер і дата бюлетеня: №154488, "ВДЗ" №281(26.06.2015) від 26.06.2015р.  

Результат процедури закупівлі: Завершені з визначенням переможця 

 

Інформація про переможців торгів 

Повна назва Код 

ЄДРПОУ 

Місцезнаходження (для юридичної особи) 

або місце проживання (для фізичної особи) 

Телефон 

Фізична особа підприємець 

Балакірєв Роман Сергійович 

3297415457 14032, м.Чернігів, вул.Доценка, 32/15 0933163532 

 

Завершені з визначенням переможця 

Дата акцепту: 23.06.2015 

Дата 

акцепту 

Переможець Вартість 

договору 

Дата 

договору 

Додаткова 

інформація 

23.06.2015 Фізична особа підприємець Балакірєв 

Роман Сергійович 

661 500 грн.(без 

ПДВ) 

07.07.2015  

 

25 Оголошення про результати торгів 

Номер бюлетеня: 290(10.07.2015) від 10.07.2015 

Номер оголошення у бюлетені: 161222 

Код предмету закупівлі: 01.13.1 

Предмет з класифікатору Овочі листкові 

Предмет: капуста білокачанна, петрушка зелена, кріп зелений 

Кількість: 43200 кг 

Місце поставки: ДНЗ м.Чернігова 

Термін поставки: червень-грудень 2015 року 

 

 

 

http://www.tender.me.gov.ua/
https://tender.me.gov.ua/EDZFrontOffice/menu/uk/purchaseStartSearch/announce_detail/announce_detail?id=EDZrVzxrj4
https://tender.me.gov.ua/EDZFrontOffice/menu/uk/purchaseStartSearch/announce_detail/announce_detail?id=EDZrVnMfP7
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Інформування про процедуру закупівлі 

Адреса веб-порталу Уповноваженого органу: www.tender.me.gov.ua  

Адреса веб-сайту, на якому було розміщено інформацію: 
 

Номер оголошення, номер і дата бюлетеня: №128595, "ВДЗ" №249(12.05.2015) від 12.05.2015р.  

Номер оголошення, номер і дата міжнародного видання: (відсутнє) 

Номер повідомлення про акцепт, номер і дата бюлетеня: 
№154479, "ВДЗ" №281(26.06.2015) від 

26.06.2015р. 

Результат процедури закупівлі: Завершені з визначенням переможця 

Інформація про переможців торгів 

Повна назва Код 

ЄДРПОУ 

Місцезнаходження (для юридичної особи) 

або місце проживання (для фізичної особи) 

Телефон 

Фізична особа підприємець 

Владовська Поліна 

Костянтинівна 

3305310325 14027, м.Чернігів, вул.Г.Полуботка, 76/19 0462/611751 

Завершені з визначенням переможця 

Дата акцепту: 23.06.2015 

Дата 

акцепту 

Переможець Вартість 

договору 

Дата 

договору 

Додаткова 

інформація 

23.06.2015 Фізична особа підприємець Владовська 

Поліна Костянтинівна 

151 500 грн.(без 

ПДВ) 

07.07.2015  

26 Оголошення про результати торгів 

Номер бюлетеня: 290(10.07.2015) від 10.07.2015 

Номер оголошення у бюлетені: 161215 

Код предмету закупівлі: 01.13.4 

Предмет з класифікатору Овочі коренеплідні, цибулинні та бульбоплідні 

Предмет: 
морква столова, часник, цибуля ріпчаста, цибуля зелена, редис, буряк 

столовий 

Кількість: 82137 кг 

Місце поставки: ДНЗ м.Чернігова 

Термін поставки: червень-грудень 2015 року 

 

Інформування про процедуру закупівлі 

Адреса веб-порталу Уповноваженого органу: www.tender.me.gov.ua  

Адреса веб-сайту, на якому було розміщено інформацію: 
 

Номер оголошення, номер і дата бюлетеня: 
№128608, "ВДЗ" №249(12.05.2015) від 

12.05.2015р. 

Номер оголошення, номер і дата міжнародного видання: (відсутнє) 

Номер повідомлення про акцепт, номер і дата бюлетеня: 
№154474, "ВДЗ" №281(26.06.2015) від 

26.06.2015р. 

Результат процедури закупівлі: Завершені з визначенням переможця 

 

Інформація про переможців торгів 

Повна назва Код 

ЄДРПОУ 

Місцезнаходження (для юридичної особи) 

або місце проживання (для фізичної особи) 

Телефон 

Фізична особа підприємець 

Владовська Поліна 

Костянтинівна 

3305310325 14027, м.Чернігів, вул.Г.Полуботка, 76/19 0462/611751 

 

http://www.tender.me.gov.ua/
https://tender.me.gov.ua/EDZFrontOffice/menu/uk/purchaseStartSearch/announce_detail/announce_detail?id=EDZrVzxQfd
https://tender.me.gov.ua/EDZFrontOffice/menu/uk/purchaseStartSearch/announce_detail/announce_detail?id=EDZrVnMBLE
https://tender.me.gov.ua/EDZFrontOffice/menu/uk/purchaseStartSearch/announce_detail/announce_detail?id=EDZrVnMBLE
http://www.tender.me.gov.ua/
https://tender.me.gov.ua/EDZFrontOffice/menu/uk/purchaseStartSearch/announce_detail/announce_detail?id=EDZrVzx7h6
https://tender.me.gov.ua/EDZFrontOffice/menu/uk/purchaseStartSearch/announce_detail/announce_detail?id=EDZrVzx7h6
https://tender.me.gov.ua/EDZFrontOffice/menu/uk/purchaseStartSearch/announce_detail/announce_detail?id=EDZrVnMYGF
https://tender.me.gov.ua/EDZFrontOffice/menu/uk/purchaseStartSearch/announce_detail/announce_detail?id=EDZrVnMYGF
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Завершені з визначенням переможця 

Дата акцепту: 23.06.2015 

Дата 

акцепту 

Переможець Вартість 

договору 

Дата 

договору 

Додаткова 

інформація 

23.06.2015 Фізична особа підприємець Владовська 

Поліна Костянтинівна 

312 728,50 

грн.(без ПДВ) 

07.07.2015  

 

27 Оголошення про результати торгів 

Номер бюлетеня: 273(16.06.2015) від 16.06.2015 

Номер оголошення у бюлетені: 148530 

Код предмету закупівлі: 29.10.5 

Предмет з класифікатору Автомобілі спеціальної призначеності 

Предмет: самоскид ГАЗ 3309-354 або еквівалент 

Кількість: 1 одиниця 

Місце поставки: 
Чернігівська область, м.Чернігів, провулок Квартальний,1 (господарча 

група Управління освіти Чернігівської міської ради). 

Термін поставки: червень-грудень 2015 року 

 

Інформування про процедуру закупівлі 

Адреса веб-порталу Уповноваженого органу: www.tender.me.gov.ua  

Адреса веб-сайту, на якому було розміщено інформацію: 
 

Номер оголошення, номер і дата бюлетеня: 
№128580, "ВДЗ" №249(12.05.2015) від 

12.05.2015р. 

Номер оголошення, номер і дата міжнародного видання: (відсутнє) 

Номер повідомлення про акцепт, номер і дата бюлетеня: (відсутнє) 

Результат процедури закупівлі: Відмінені 

Відмінені 

Дата 

рішення 

Текст причини Додаткова 

інформація 

11.06.2015 На участь у торгах було подано менше двох конкурсних пропозицій  

 

28 Оголошення про результати торгів 

Номер бюлетеня: 265(04.06.2015) від 04.06.2015 

Номер оголошення у бюлетені: 142016 

Код предмету закупівлі: 26.20.1 

Предмет з класифікатору Машини обчислювальні, частини та приладдя до них 

Предмет: машини обчислювальні, частини та приладдя до них 

Кількість: 

персональний комп'ютер укомплектований - 11 комплектів, системний 

блок - 3 шт., мультимедійний проектор - 7 шт., багатофункціональний 

пристрій - 2 шт., копіювальтий апарат - 1 шт., пристрій швидкісного 

друку - 3 шт., проекційний екран - 1 шт., клавіатура - 14 шт., маніпулятор 

типу "миша" - 11 шт. 

Місце поставки: підпорядковані заклади Управління освіти Чернігівської міської ради 

Термін поставки: червень-грудень 2015 року 

 

 

 

 

 

http://www.tender.me.gov.ua/
https://tender.me.gov.ua/EDZFrontOffice/menu/uk/purchaseStartSearch/announce_detail/announce_detail?id=EDZrVzxJYs
https://tender.me.gov.ua/EDZFrontOffice/menu/uk/purchaseStartSearch/announce_detail/announce_detail?id=EDZrVzxJYs
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Інформування про процедуру закупівлі 

Адреса веб-порталу Уповноваженого органу: www.tender.me.gov.ua  

Адреса веб-сайту, на якому було розміщено інформацію: 
 

Номер оголошення, номер і дата бюлетеня: №121065, "ВДЗ" №241(27.04.2015) від 27.04.2015р.  

Номер оголошення, номер і дата міжнародного видання: (відсутнє) 

Номер повідомлення про акцепт, номер і дата бюлетеня: (відсутнє) 

Результат процедури закупівлі: Відмінені 

Відмінені 

Дата 

рішення 

Текст причини Додаткова 

інформація 

29.05.2015 На участь у торгах було подано менше двох конкурсних 

пропозицій 

 

 

29 Оголошення про результати торгів 

Номер бюлетеня: 263(02.06.2015) від 02.06.2015 

Номер оголошення у бюлетені: 140522 

Код предмету закупівлі: 10.73.1 

Предмет з класифікатору Макарони, локшина, кускус і подібні борошняні вироби 

Предмет: макаронні вироби вищого гатунку вагові 

Кількість: 16440 кг 

Місце поставки: ДНЗ м. Чернігова 

Термін поставки: червень-грудень 2015 року 

 

Інформування про процедуру закупівлі 

Адреса веб-порталу Уповноваженого органу: www.tender.me.gov.ua  

Адреса веб-сайту, на якому було розміщено інформацію: 
 

Номер оголошення, номер і дата бюлетеня: №128578, "ВДЗ" №249(12.05.2015) від 12.05.2015р.  

Номер оголошення, номер і дата міжнародного видання: (відсутнє) 

Номер повідомлення про акцепт, номер і дата бюлетеня: (відсутнє) 

Результат процедури закупівлі: Відмінені 

Дата рішення Текст причини Додаткова інформація 

27.05.2015 На участь у торгах було подано менше двох конкурсних 

пропозицій 

 

 

30 Оголошення про результати торгів 

Номер бюлетеня: 324(28.08.2015) від 28.08.2015 

Номер оголошення у бюлетені: 187338 

Код предмету закупівлі: 27.51.1 

Предмет з класифікатору 
Холодильники та морозильники; машини пральні; електроковдри; 

вентилятори 

Предмет: 
побутова пральна машина, морозильна скриня, холодильник, холодильні 

шафи, професійні пральні машини 

Кількість: 
побутова пральна машина - 1шт., морозильна скриня - 1 шт., холодильник 

- 1 шт., холодильні шафи - 8 шт., професійні пральні машини - 6шт. 

Місце поставки: підпорядковані заклади управління освіти Чернігівської міської ради 

Термін поставки: серпень-грудень 2015 року 

 

http://www.tender.me.gov.ua/
https://tender.me.gov.ua/EDZFrontOffice/menu/uk/purchaseStartSearch/announce_detail/announce_detail?id=EDZrVv3jXb
http://www.tender.me.gov.ua/
https://tender.me.gov.ua/EDZFrontOffice/menu/uk/purchaseStartSearch/announce_detail/announce_detail?id=EDZrVzxnyq
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Інформування про процедуру закупівлі 

Адреса веб-порталу Уповноваженого органу: www.tender.me.gov.ua  

Адреса веб-сайту, на якому було розміщено інформацію: 
 

Номер оголошення, номер і дата бюлетеня: 
№160185, "ВДЗ" №288(08.07.2015) від 

08.07.2015р. 

Номер оголошення, номер і дата міжнародного видання: (відсутнє) 

Номер повідомлення про акцепт, номер і дата бюлетеня: 
№179201, "ВДЗ" №314(13.08.2015) від 

13.08.2015р. 

 

Результат процедури закупівлі: Завершені з визначенням переможця 

 

Інформація про переможців торгів 

Повна назва Код 

ЄДРПОУ 

Місцезнаходження (для юридичної особи) 

або місце проживання (для фізичної особи) 

Телефон 

Фізична особа підприємець 

Хоменко Андрій 

Олександрович 

2992314351 14034, м.Чернігів, вул.Рокоссовського, буд.70, 

кв.173 

0462/653052 

 

Завершені з визначенням переможця 

Дата акцепту: 10.08.2015 

Дата 

акцепту 

Переможець Вартість 

договору 

Дата 

договору 

Додаткова 

інформація 

10.08.2015 Фізична особа підприємець Хоменко 

Андрій Олександрович 

379 999 грн.(без 

ПДВ) 

25.08.2015  

 

31 Оголошення про результати торгів 

Номер бюлетеня: 278(23.06.2015) від 23.06.2015 

Номер оголошення у бюлетені: 151995 

Код предмету закупівлі: 10.73.1 

Предмет з класифікатору Макарони, локшина, кускус і подібні борошняні вироби 

Предмет: макаронні вироби вищого гатунку вагові 

Кількість: 16440 кг 

Місце поставки: ДНЗ м. Чернігова 

Термін поставки: червень-грудень 2015 року 

 

Інформування про процедуру закупівлі 

Адреса веб-порталу Уповноваженого органу: www.tender.me.gov.ua  

Адреса веб-сайту, на якому було розміщено інформацію: 
 

Номер оголошення, номер і дата бюлетеня: 
№141180, "ВДЗ" №264(03.06.2015) від 

03.06.2015р. 

Номер оголошення, номер і дата міжнародного видання: (відсутнє) 

Номер повідомлення про акцепт, номер і дата бюлетеня: (відсутнє) 

Результат процедури закупівлі: Відмінені 

Відмінені 

Дата 

рішення 

Текст причини Додаткова 

інформація 

18.06.2015 На участь у торгах було подано менше двох конкурсних 

пропозицій 

 

http://www.tender.me.gov.ua/
https://tender.me.gov.ua/EDZFrontOffice/menu/uk/purchaseStartSearch/announce_detail/announce_detail?id=EDZrVdeDGF
https://tender.me.gov.ua/EDZFrontOffice/menu/uk/purchaseStartSearch/announce_detail/announce_detail?id=EDZrVdeDGF
https://tender.me.gov.ua/EDZFrontOffice/menu/uk/purchaseStartSearch/announce_detail/announce_detail?id=EDZrzZqDsw
https://tender.me.gov.ua/EDZFrontOffice/menu/uk/purchaseStartSearch/announce_detail/announce_detail?id=EDZrzZqDsw
http://www.tender.me.gov.ua/
https://tender.me.gov.ua/EDZFrontOffice/menu/uk/purchaseStartSearch/announce_detail/announce_detail?id=EDZrV7fFGT
https://tender.me.gov.ua/EDZFrontOffice/menu/uk/purchaseStartSearch/announce_detail/announce_detail?id=EDZrV7fFGT
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32 Оголошення про результати торгів 

Номер бюлетеня: 331(08.09.2015) від 08.09.2015 

Номер оголошення у бюлетені: 192729 

ТРП: Робота 

Код предмету закупівлі: Інше 

Предмет з класифікатору Інше 

Предмет: 

Енергоефективна реновація загальноосвітнього навчального закладу№11 

(реконструкція) по проспекту Миру,137 в м.Чернігові з виділенням 

черговості: перша черга - реконструкція переходу із санвузлами; друга 

черга - реконструкція гімнастичної зали та харчоблоку; третя черга - 

реконструкція басейну; четверта черга - реконструкція переходу; п'ята 

черга - реконструкція навчального корпусу та майстерень з улаштуванням 

індивідуального теплового пункту 

Кількість: 
 

Місце поставки: м.Чернігів, проспект Миру,137 

Термін поставки: 
перша,третя та частково четверта черги до 31 грудня 2015 року, інші 

черги до 31 грудня 2016 року 

 

Інформування про процедуру закупівлі 

Адреса веб-порталу Уповноваженого органу: www.tender.me.gov.ua  

Адреса веб-сайту, на якому було розміщено 

інформацію:  

Номер оголошення, номер і дата бюлетеня: №173445, "ВДЗ" №306(03.08.2015) від 03.08.2015р. 

Номер оголошення, номер і дата міжнародного 

видання: 
№007751, "APP" №306 (03.08.2015) від 03.08.2015р. 

Номер повідомлення про акцепт, номер і дата 

бюлетеня: 
(відсутнє) 

Результат процедури закупівлі: Відмінені 

Дата рішення Текст причини Додаткова інформація 

02.09.2015 Неможливо усунути порушення, що виникли через 

порушення законодавства 

 

 

33 Оголошення про заплановану закупівлю  

Номер бюлетеня: 345(28.09.2015) від 28.09.2015 

Номер оголошення у бюлетені: 204494 

Очікувана вартість закупівлі: 
377695 (триста сімдесят сім тисяч 

шістсот дев'яносто п'ять) грн. 

Код предмету закупівлі: 10.12.1 

Предмет з класифікатору М'ясо свійської птиці, свіже чи охолоджене 

Предмет: 

10.12.10-10.00 - тушки курей, свіжі чи 

охолоджені (тушки курей охолоджені), 

10.12.10-50.00 - відруби курей, свіжі чи 

охолоджені (окіст курячий охолоджений), 

філе куряче охолоджене) 

Кількість: 9207 кг 

Місце поставки: ДНЗ м. Чернігова 

Термін поставки: жовтень-грудень 2015 року 

 

 

http://www.tender.me.gov.ua/
https://tender.me.gov.ua/EDZFrontOffice/menu/uk/purchaseStartSearch/announce_detail/announce_detail?id=EDZrzW5p5y
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Розкриття пропозицій 

Місце: за адресою замовника, каб.219 

Дата та час розкриття: 13.10.2015 11:00 

Додаткова інформація: 

У зв’язку із нагальною потребою закупівлі продуктів харчування для потреб 

дошкільних навчальних закладів м.Чернігова, для можливості забезпечення 

безперебійного харчування вихованців ДНЗ, було обрано скорочену процедуру 

закупівлі відкритих торгів відповідно до ст. 21 п.3 ч.2. Не укладення договору в 

найшвидші терміни призведе до зупинки процесу харчування у дошкільних 

навчальних закладах м.Чернігова, що буде мати негативні соціально-економічні 

наслідки. 

 

34 Оголошення про заплановану закупівлю 

Номер бюлетеня: 336(15.09.2015) від 15.09.2015 

Номер оголошення у бюлетені: 197035 

Очікувана вартість закупівлі: 
15621171 (п'ятнадцять мільйонів шістсот двадцять одна тисяча сто 

сімдесят одна) грн. 

ТРП: Робота 

Код предмету закупівлі: Інше 

Предмет з класифікатору Інше 

Предмет: 

Енергоефективна реновація загальноосвітнього навчального закладу№11 

(реконструкція) по проспекту Миру,137 в м.Чернігові з виділенням 

черговості: перша черга - реконструкція переходу із санвузлами; друга 

черга - реконструкція гімнастичної зали та харчоблоку; третя черга - 

реконструкція басейну; четверта черга - реконструкція переходу; п’ята 

черга - реконструкція навчального корпусу та майстерень з улаштуванням 

індивідуального теплового пункту 

 

35 Повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів або цінової пропозиції ( на момент 

зкладання аналітичного звіту, звіт за результатами процедури не був оприлюднений згідно вимог 

чинного законодавства) 

Номер бюлетеня: 352(07.10.2015) від 07.10.2015 

Номер оголошення у бюлетені: 209428 

Код предмету 

закупівлі: 
10.11.3 

Предмет з 

класифікатору: 
М'ясо заморожене та заморожені харчові субпродукти; м'ясо та харчові субпродукти, інші 

Предмет: 

код 10.11.31-00.00 - м'ясо великої рогатої худоби, заморожене (яловичина блочна І 

гатунку), код 10.11.32-50.00 - стегна, лопатки та відруби з кісткою свинини, заморожені 

(свинина лопатка, свинина окіст), код 10.11.39-10.00 - субпродукти харчові великої 

рогатої худоби, свиней, овець, кіз, коней та інших тварин родини конячих (печінка 

яловича) 

Кількість: 25043 кг 

Місце 

поставки: 
ДНЗ м. Чернігова 

Термін 

поставки: 
жовтень-грудень 2015 року 

 

Інформаційний бюлетень, в якому опубліковане оголошення про проведення процедури закупівлі 

Номер оголошення, номер і дата бюлетеня: 
№197080, "ВДЗ" №336(15.09.2015) від 

15.09.2015р. 

 

 

https://tender.me.gov.ua/EDZFrontOffice/menu/uk/purchaseStartSearch/announce_detail/announce_detail?id=EDZrzFnqjV
https://tender.me.gov.ua/EDZFrontOffice/menu/uk/purchaseStartSearch/announce_detail/announce_detail?id=EDZrzFnqjV
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Учасники-переможці 

№ Назва Iдентифікаційний 

код/реєстраційний 

номер 

Місцезнаходження (для 

юридичної особи) або 

місце проживання (для 

фізичної особи) 

Телефон Телефон

и/Факси 

Emai

l 

1 Товариство з обмеженою 

відповідальністю"Альянс 

Маркет" 

38316777 03186, м.Київ, 

вул.Соціалістична,5 

корп.2 

0462/64617

6 

  

Пропозиції 

№ Учасник Ціна 

акцептованої 

пропозиції 

Дата 

акцепту 

Строк, 

протягом 

якого має бути 

укладений 

договір про 

закупівлю 

Cтислий 

опис 

інших 

умов 

Додаткова 

інформація 

1 Товариство з обмеженою 

відповідальністю"Альянс 

Маркет" 

1632116.16 

грн.   (з ПДВ) 

02.10.2015 не раніше 

13.10.2015 але 

не пізніше 

15.10.2015 року 

  

 

 

В результаті аналізу проведених відкритих торгів, встановлено, що:  

- 16 процедур відкритих торгів було завершено з визначенням переможця 

- двічі відхилено всі конкурсні пропозиції 

-13 процедур  відкритих торгів було відмінено в звязку з тим, що на участь у 

торгах подано менше двох конкурсних пропозицій 

-1 торги було відмінено через той факт, що до оцінки допущено пропозиції 

менше ніж двох учасників 

-1 торги було відмінено в звязку з неможливістю усунути недоліки, що виникли 

через порушення законодавства 

За результатами оприлюднених звітів (додатки до договорів не брались до 

уваги), суми договорів за проведеними процедурами відкритих торгів становлять 

12.908.501грн. (Дванадцять мільйонів девятсот вісім тисяч пятсот одна гривня). 
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V. Виявлені  недоліки державних закупівель 

 

В ході аналізу та моніторингу державних закупівель були виявлені ряд 

порушень чинного законодавства, які в процесі роботи як комітету конкурсних 

торгів Управління освіти Чернігівської міської ради, так і нашої громадської 

організації були усунені з метою недопущення у подальшому. 

Громадська організація «Чернігівський Центр Прав Людини» на підставі ст. 9. 

(Громадський контроль у сфері державних закупівель) Закону України «Про 

здійснення державних закупівель» забезпечувала громадський контроль через 

вільний доступ до всієї інформації щодо державних закупівель, яка підлягала 

оприлюдненню відповідно до цього Закону.  

На веб-сайті www.tender.me.gov.ua забезпечуючи громадський контроль через 

вільний доступ до інформації щодо державних закупівель та відповідно до вимог 

чинного законодавства оприлюднюється інформація про держзакупівлі, що підлягає 

оприлюдненню.  

При проведенні моніторингу зазначеного веб-сайту було виявлено деякі 

невідповідності, про що повідомлено замовника торгів і органи влади. Так листом від 

15.04.2015 року №26 організація звернулась до Управління Державної казначейської 

служби України в м. Чернігові, щодо неякісного державного регулювання та 

контролю у сфері закупівель Управлінням освіти Чернігівської міської ради. В листі 

повідомили факт порушення норм чинного законодавства в сфері держаних закупівель 

та норм законодавства.  

На момент проведення тендерів, що аналізувались, діяла редакція Закону України 

«Про здійснення державних закупівель», яка набрала чинності 20.04.2015 року, 

відповідно до цих діючих норм і проводився відповідний аналіз. З 15.09.2015р на 

підставі Закону N679-VIII деякі норми статті 7 (Державне регулювання та контроль у 

сфері закупівель) було змінено. 

 

Державне регулювання та контроль повинні були здійснюватись уповноваженим 

органом та іншими органами відповідно до їх компетенції. Органи, уповноважені на 

здійснення контролю у сфері закупівель, не мають права втручатися у проведення 

процедур закупівель, але вони повинні здійснювати регулювання та координацію у 

сфері закупівель у межах повноважень, визначених Законом.  

Так, Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері 

казначейського обслуговування бюджетних коштів повинен до здійснення оплати за 

договорами про закупівлю перевірити наявність та відповідність укладеного договору 

про закупівлю звіту про результати проведення процедури закупівлі та річному плану 

закупівель. Перевірити правильність їх оформлення відповідно до законодавства, а 

також наявність оголошення про проведення процедури закупівлі, повідомлення про 

акцепт пропозиції конкурсних торгів (цінової пропозиції, пропозиції за результатами 

застосування переговорної процедури закупівлі), оголошення про результати 

процедури закупівлі, що були оприлюднені на веб- порталі Уповноваженого органу.  

Перевіркою правильності оформлення документів вважається перевірка 

дотримання замовником встановлених законодавством вимог до форми документів та 

правильності їх заповнення відповідно до затверджених інструкцією форм (за їх 

http://www.tender.me.gov.ua/
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наявності) або розміщення на веб - порталі Уповноваженого органу.  

Крім того, Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику 

у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, повинен вжити заходів з 

недопущення здійснення платежів з рахунка замовника згідно з взятими фінансовими 

зобов’язаннями за договором про закупівлю у випадках: відсутності необхідних 

документів або їх невідповідності встановленим законодавством вимогам; відміни 

процедури закупівлі, тощо. Також, у разі  виявлення порушень вимог законодавства в 

сфері закупівель повідомляє про такі випадки Уповноважений орган та орган 

оскарження.  

На наш лист була отримана відповідь, що управлінням освіти Чернігівської 

міської ради в управління Державної казначейської служби України у м. Чернігові 

були надані правильно оформлені потрібні підтвердні документи. Згідно вимог 

вищезазначеної статті на момент проведення процедури закупівлі державна 

казначейська служба повинна була перевірити наявність та відповідність в тому числі 

і оголошень про проведення процедури закупівлі. Перевіркою правильності 

оформлення документів згідно норм законодавства вважалась перевірка дотримання 

замовником встановлених законодавством вимог до форми документів та 

правильності їх заповнення.  

 

Майже всі процедури відкритих торгів по закупівлі продуктів харчування 

проводилисяся за скороченим строком проведення - це призводило до скорочення 

кількості учасників, які не встигали вчасно підготувати документи для участі в 

тендерних закупівлях. В свою чергу Управління освіти Ніжинської міської ради 

аналогічні процедури закупівель продуктів харчування не проводило за скороченою 

схемою з першого разу.  

Також необхідно зазначити, що всі процедури, які проводились за скороченою 

схемою не містили в оголошеннях про проведення процедури відкритих торгів 

обґрунтування нагальної потреби, що було порушенням вимог чинного законодавства 

в сфері державних закупівель. На це порушення не звернуло уваги самостійно 

відповідно до своїх повноважень Управління державної казначейської служби 

України у місті Чернігові та проігнорувало наш лист, в якому були посилання на 

порушення норм Закону, відповівши «відпискою».  

Окрім того, під час проведення процедур закупівель були допущені порушення 

законодавства замовником, який на наші звернення належним чином відразу не 

прореагував. Також і орган виконавчої влади, який повинен реалізовувати державну 

політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, здійснювати 

регулювання та контроль, вживати заходів з недопущення здійснення платежів з 

рахунка замовника згідно з взятими фінансовими зобов’язаннями (у випадках 

невідповідності встановленим законодавством вимогам необхідних документів), 

також належним чином не здійснив державного регулювання та контролю в межах 

своїх повноважень.  

З метою з’ясування обставин чи були вищенаведені виявлені факти порушенням 

чинного законодавства в сфері державних закупівель, ми звертались також до 

фінансової інспекції в Чернігівській області за роз’ясненнями з конкретними 

прикладами порушень норм законодавства в сфері державних закупівель. У відповіді 
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на наш лист ми отримали підтвердження, що виявлені недоліки були дійсно 

порушеннями норм чинного законодавства в сфері державних закупівель. 

У всіх процедурах які проводилися за скороченим строком проведення були 

наявні порушення, а саме - обґрунтування нагальної потреби не зазначалося в 

оголошенні про проведення процедури відкритих торгів. 

Статтею 10 Закону України «Про здійснення державних закупівель» 

передбачено, що замовник безоплатно подає для оприлюднення на веб-порталі 

Уповноваженого органу в порядку, встановленому цим Законом, інформацію про 

закупівлю, в тому числі 

- оголошення про проведення процедури закупівлі - не пізніш як за 20 робочих 

днів до дня розкриття пропозицій конкурсних торгів або кваліфікаційних 

пропозицій, якщо цим Законом для окремих процедур закупівлі не 

встановлено інший строк; 

- документацію конкурсних торгів або кваліфікаційну документацію - не пізніш 

як за 20 робочих днів до дня розкриття пропозицій конкурсних торгів або 

кваліфікаційних пропозицій, якщо цим Законом для окремих процедур 

закупівлі не встановлено інший строк;  

- звіт про результати проведення процедури закупівлі - не пізніш як через три 

дні з дня його затвердження 

Згідно ст.21 Закону України «Про здійснення державних закупівель» в 

оголошенні про проведення процедури відкритих торгів зазначається ряд 

обов’язкової інформації. Крім того в оголошенні може зазначатися додаткова 

інформація, визначена замовником.  

Частиною 3 ст.21 Закону України «Про здійснення державних закупівель» 

визначено, що строк для подання пропозицій конкурсних торгів не може бути 

меншим, ніж 20 робочих днів з дня оприлюднення оголошення про проведення 

процедури відкритих торгів на веб-порталі Уповноваженого органу. У разі 

обґрунтованої нагальної потреби у закупівлі продукції харчової промисловості, 

строк для подання пропозицій конкурсних торгів може бути скорочено до 10 

робочих днів (далі - скорочена процедура). Причиною скорочення строку не може 

бути бездіяльність замовника щодо проведення відповідних процедур закупівель. 

Обґрунтування нагальної потреби зазначаються в оголошенні про проведення 

процедури відкритих торгів та у звіті про результати проведення процедури 

закупівлі, а також не повинні свідчити про наміри замовника послабити 

конкуренцію між учасниками. 

У більшості проведених процедур наявні розбіжності проекту договору та 

укладених пізніше договорів між учасниками-переможцями. Статтею 22 Закону 

України «Про здійснення державних закупівель» (Документація конкурсних торгів) 

передбачено, що документація конкурсних торгів повинна містити проект договору 

або основні умови, які обов’язково будуть включені до договору про закупівлю. В 

документації конкурсних торгів передбачено, що учасник повинен подати лист 

погодження з основними умовами договору, викладеними у додатку №4 та лист 

погодження з технічними вимогами, викладеними у додатку №5 документації 

конкурсних торгів. Всі учасники подавали такі листи погодження з основними 

умовами договору та з технічними вимогами, викладеними у додатках до 
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документації конкурсних торгів, без зауважень.  

В додатку 4 до документацій конкурсних торгів, які розміщені на веб - порталі 

Уповноваженого органу, є проекти договорів про закупівлю товарів (робіт або 

послуг) за державні кошти, в яких зазначено, що згідно «п.1.1.розділу І Предмет 

договору, «Учасник зобов’язується у 2014 році поставити Замовникові товари, 

зазначені в специфікації до Договору, а Замовник - прийняти та оплатити товари». 

Відповідно до ст. 31 вищезазначеного Закону, під час здійснення закупівель за 

скороченою процедурою замовник укладає договір про закупівлю відповідно до 

вимог документації конкурсних торгів та акцептованої пропозиції у строк не раніше 

ніж через п’ять днів з дня оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу 

повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, але не пізніше ніж через 14 

днів з дня акцепту.  

Частиною 1 статті 40 (Основні вимоги до договору про закупівлю) розділу IX 

Договір про закупівлю, передбачено, що договір про закупівлю укладається в 

письмовій формі відповідно до положень Цивільного кодексу України та 

Господарського кодексу України з урахуванням особливостей, визначених Законом 

України «Про здійснення державних закупівель». А частиною 5 вищезгаданої статті 

визначено, що умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту 

пропозиції конкурсних торгів переможця процедури закупівлі, який відповідно в 

своїй пропозиції надав лист погодження з основними умовами договору 

викладеними в додатку №4 документацій конкурсних торгів. Учасник і Замовник 

можуть за обопільною згодою внести в текст договору про закупівлю при його 

укладанні умови, які не суперечать і не змінюють змісту документації конкурсних 

торгів і акцептованої пропозиції, а також, відповідають законодавству. Згідно статті 

638 Цивільного кодексу України істотними умовами договору є умови про предмет 

договору, умови, що визначені законом як істотні або є необхідними для договорів 

даного виду, а також усі ті умови, щодо яких за заявою хоча б однієї із сторін має 

бути досягнуто згоди. На нашу думку, замовник повинен був внести зміни в 

документацію конкурсних торгів стосовно п.1.1.розділу І Предмет договору, де 

зазначено, що «Учасник зобов’язується у 2014 році поставити Замовникові товари, 

зазначені в специфікації до Договору, а Замовник - прийняти та оплатити товари», 

після внесення відповідних змін з документацію конкурсних торгів, а саме заміни 

2014 року на 2015 рік, строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів 

повинен був бути подовжений на не менше ніж на сім днів відповідно до ст. 23 

Закону України «Про здійснення державних закупівель».  

Також виявлені були порушення про невідповідність найменування предмета 

закупівлі, відображеного в звіті про результати проведення процедур відкритих 

торгів (Приклад - звіт про результати проведення процедур відкритих торгів № 21 

від 20.01.2015 року ) дійсному предмету закупівлі. Такі факти можна трактувати, як 

відображення недостовірних відомостей у звіті про результати здійснення 

зазначеної процедури.  

Приклад - В звіті про результати проведення процедур відкритих і 

двоступеневих торгів та попередньої кваліфікації  № 21 від 20.01.2015 року по 

предмету закупівлі (код 10.83.1 - чай і кава, оброблені (чай, кавовий напій) - 1900 кг) 

предмет закупівлі не відповідав дійсному предмету проведеної процедури. В 



 
 

68 

вищезазначеному звіті п.3.1. Найменування предмета закупівлі  зазначено - код 

10.73.1 - макарони, локшина, кускус і подібні борошняні вироби (макаронні вироби 

вищого гатунку вагові, замість код 10.83.1 - чай і кава, оброблені (чай, кавовий 

напій) - 1900 кг . 

Враховуючи вищевикладене, та той факт, що ці недоліки не поодинокі, 

організація звертала увагу як замовника так і представників влади на необхідність 

більш якісного державного регулювання та контролю у сфері закупівель, в тому 

числі з усунення в подальшому зазначених вище помилок. 

Разом з тим, статтею 164-14 Кодексу України про адміністративні порушення 

передбачено притягнення до адміністративної відповідальності посадових осіб за 

порушення законодавства при здійсненні закупівлі товарів, робіт і послуг за 

державні кошти. 
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Вибіркові ( для прикладу) Додатки з відображенням деяких порушень  
 

Оголошення про заплановану закупівлю 

Номер бюлетеня: 144(05.12.2014) від 05.12.2014 

Номер оголошення у бюлетені: 203310 

Замовник торгів 

Назва: Управління освіти Чернігівської міськради 

Код ЄДРПОУ: 02147598 

Адреса: просп.Перемоги, 141, м.Чернігів, 14013 

Реєстраційний рахунок замовника: 35417001032345, 35414004032345 

 

Посадові особи замовника,які уповноважені здійснювати зв'язок з учасниками 

№ ПІБ Посада Телефон

и 

Телефони/Фак

си 

Email: 

1 Рубан 

Михайло 

Федорович 

заступник начальника управління освіти ЧМР, 

голова комітету з конкурсних торгів 

(04622) 

3-35-06 

(0462) 

 77-50-83 

upr_osv

ita@ukr

.net 

Процедура закупівлі: Відкриті торги 

Очікувана вартість закупівлі: 175074 (сто сімдесят п'ять тисяч сімдесят чотири) грн. 

Адреса веб-порталу Уповноваженого органу: www.tender.me.gov.ua 

Адреса веб-сайту, на якому було розміщено інформацію:  

Інформація про предмет закупівлі 

Галузь: Харчова промисловість та громадське харчування 

ТРП: Товар 

Код предмету закупівлі: 10.83.1 

Предмет з класифікатору Чай і кава, оброблені 

Предмет: чай, кавовий напій 

Кількість: 1900 кг 

Місце поставки: ДНЗ м.Чернігова 

Термін поставки: січень-грудень 2015 року 

Отримання документації 

Місце: за адресою замовника, каб.420 

Забезпечення пропозиції не вимагається 

Строк дії:  

Умови дії:  

Подання пропозицій 

Місце: за адресою замовника, каб.420 

Дата та час кінцевого строку: 22.12.2014 09:30 

Розкриття пропозицій 

Місце: за адресою замовника, каб.219 

Дата та час розкриття: 22.12.2014 16:30 

Додаткова інформація: більш детально викладено в конкурсній документації 

Інформація про акцепти: 

№ оголошення Лоти 

№225061, "ВДЗ" №160(29.12.2014) від 29.12.2014р.  

Інформація про результати закупівлі: 

№ оголошення Результат процедури закупівлі Лоти 

№006320, "ВДЗ" №167(14.01.2015) від 14.01.2015р. Завершені з визначенням переможця  

Інші документи  

http://www.tender.me.gov.ua/
https://www.tender.me.gov.ua/EDZFrontOffice/menu/uk/purchaseStartSearch/announce_detail/announce_detail?id=EDZrvjAvrd
https://www.tender.me.gov.ua/EDZFrontOffice/menu/uk/purchaseStartSearch/announce_detail/announce_detail?id=EDZrV6eFiY
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                                                                                                              ЗАТВЕРДЖЕНО  
                                                                  Наказ Міністерства економічного  

                                                                                       розвитку і торгівлі України 

                                                                                        15 вересня 2014 року № 1106 

ЗВІТ 

про результати проведення процедур відкритих  

і двоступеневих торгів та попередньої кваліфікації 

№ 21 від 20.01.2015 року 

 

1. Замовник.  

1.1. Найменування – управління освіти Чернігівської міської ради 

1.2. Код за ЄДРПОУ - 02147598 

1.3. Місцезнаходження – 14013, м.Чернігів, проспект Перемоги,141 

1.4.Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв’язок з учасниками (прізвище, ім’я, по 

батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського 

телефонного зв’язку, електронна адреса) - заступник начальника управління освіти ЧМР, 

голова комітету з конкурсних торгів Рубан Михайло Федорович, тел. 04622/33506, тел./факс 

0462/775083, м.Чернігів, пр-т Перемоги,141, upr_osvita@ukr.net 
2. Замовник, в інтересах якого генеральним замовником проведено процедуру закупівлі.  

2.1. Найменування.  

2.2. Код за ЄДРПОУ.  

2.3. Місцезнаходження.  

2.4. Найменування та код за ЄДРПОУ головного розпорядника коштів.  

3. Предмет закупівлі.  

3.1. Найменування предмета закупівлі  - код 10.73.1 - макарони, локшина, кускус і подібні 

борошняні вироби (макаронні вироби вищого гатунку вагові). 

ПОРУШЕННЯ! На сайті www.tender.me.gov.ua оприлюднено звіт про  результати 

проведення процедур відкритих і двоступеневих торгів та попередньої кваліфікації № 21 від 

20.01.2015 року, найменування  предмету якого не відповідає  премету  по проведеній 

процедурі. Звіт  з найменуванням предмета закупівлі  чай, кавовий напій відсутній! 

3.2. Кількість товару або обсяг виконання робіт чи надання послуг – 1 900 кг 

3.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг – ДНЗ м.Чернігова 

3.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг – січень –грудень 2015 року 

4. Процедура закупівлі – відкриті торги 

5. Інформування про процедуру закупівлі.  

5.1. Адреса веб-сайта, на якому замовником додатково розміщувалась інформація про закупівлю. 

5.2. Дата оприлюднення і номер оголошення про проведення процедури закупівлі, розміщеного на 

веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель – №203310 №144(05.12.2014) від 

05.12.2014 року-   в оголошенні предмет закупівлі- чай, кавовий напій. 

5.3. Дата оприлюднення та номер повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, 

розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель - №225061 

№160(29.12.2014) від 29.12.2014 року 
5.4. Дата і номер оголошення про результати процедури закупівлі, розміщеного на веб-порталі 

Уповноваженого органу з питань закупівель –  №006320 №167(14.01.2015) від 14.01.2015 року-   в 

оголошенні предмет закупівлі- чай, кавовий напій. 

5.5. Дата і номер оголошення з відомостями про рамкову угоду, за якою укладено договір про 

закупівлю. 

6. Інформація про учасників процедури закупівлі, які подали пропозиції конкурсних торгів. 

6.1. Кількість учасників процедури закупівлі – два. 

6.2. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові –  

№1 – ФОП Туровець О.М. 

№2 – ПАТ «Базис» 

6.3. Код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків – 

mailto:upr_osvita@ukr.net
http://www.tender.me.gov.ua/
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№1 – 2873405520 

№2 - 14231737 

6.4. Місцезнаходження/місце проживання –  

№1 – 07403, Київська обл., м.Бровари, вул.Олімпійська, 10а, кв.8, тел.0672334310 

№2 – 14021, м.Чернігів, вул.Любецька, 70, тел./факс 0462/649736 

7. Інформація про пропозиції конкурсних торгів.  

7.1. Строк подання пропозицій конкурсних торгів (дата і час) – до 09-30 год. 22.12.2014 року. 

7.2. Дата розкриття пропозицій конкурсних торгів (дата і час) – о 16-30 год. 22.12.2014 року. 

7.3. Кількість отриманих пропозицій конкурсних торгів – дві. 

7.4. Кількість пропозицій конкурсних торгів, поданих на другому етапі (у разі застосування 

процедури двоступеневих торгів).  

7.5. Ціна кожної пропозиції конкурсних торгів –  

№1 – ФОП Туровець О.М. – 171 121,00 грн. без ПДВ 

№2 – ПАТ «Базис» - 179 907,00 грн. з ПДВ 

7.6. Перелік відхилених пропозицій конкурсних торгів, а також підстави їх  відхилення -  

8. Інформація про оцінку пропозицій конкурсних торгів. 

8.1. Ціни пропозицій конкурсних торгів, які оцінювалися:  

найнижча ціна пропозиції конкурсних торгів - №1 – ФОП Туровець О.М. – 171 121,00 грн. без 

ПДВ (сто сімдесят одна тис. сто двадцять одна грн.) 

найвища ціна пропозиції конкурсних торгів №2 – ПАТ «Базис» - 179 907,00 грн. з ПДВ (сто 

сімдесят дев’ять тис. дев’ятсот сім грн.)  

ціна акцептованої пропозиції конкурсних торгів - №1 – ФОП Туровець О.М. – 171 121,00 грн. 

без ПДВ (сто сімдесят одна тис. сто двадцять одна грн.) 

8.2. Дата акцепту пропозиції конкурсних торгів – 24.12.2014 року. 

9. Інформація про учасника, з яким укладено договір про закупівлю. 

9.1. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові – Фізична особа-підприємець Туровець Олена 

Миколаївна 
9.2. Код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків  – 2873405520 

9.3. Місцезнаходження (для юридичної особи) та місце проживання (для фізичної особи), телефон, 

телефакс – 07403, Київська обл., м.Бровари, вул.Олімпійська, 10а, кв.8, тел.0672334310 

10. Дата укладення договору про закупівлю та сума, визначена в договорі про закупівлю – договір 

від 06 січня 2015 року на суму 171 121,00 грн. без ПДВ. 

11. Підстави для прийняття рішення про неукладення договору про закупівлю (якщо таке мало 

місце). 

12. Відміна торгів або визнання їх такими, що не відбулися.  

12.1. Дата прийняття рішення – 

12.2. Підстави -  

13. Зведена інформація замовника про наявність та відповідність установленим законодавством 

вимогам документів, що підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям згідно 

зі статтею 16 Закону, та наявність/відсутність обставин, установлених статтею 17 Закону, із 

зазначенням відповідних підстав. 

13.1. Перелік учасників, які відповідають кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 

Закону – ФОП Туровець О.М.; ПАТ «Базис». 

13.2. Перелік учасників, які не відповідають кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 

Закону. 

13.3. Перелік учасників, щодо яких не встановлено обставини, визначені статтею 17 Закону – 

ФОП Туровець О.М.; ПАТ «Базис». 

13.4. Перелік учасників, щодо яких установлено обставини, визначені 

статтею 17 Закону, із зазначенням таких обставин для кожного учасника. 

14. Інформація про укладену рамкову угоду. 

14.1. Дата та номер рамкової угоди. 

4.2. Учасники рамкової угоди. 

14.3. Строк, на який укладено рамкову угоду. 
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14.4. Істотні умови договору про закупівлю, визначені в рамковій угоді. 

14.5. Умови конкурентного відбору або порядок проведення переговорів з учасником. 

15. Інша інформація (у тому числі обґрунтування застосування скороченої процедури, інформація 

про субпідрядників) – застосовується скорочена процедура закупівлі так як нагальна потреба 

у закупівлі  продуктів харчування  для забезпечення безперебійного харчування вихованців 

дошкільних навчальних закладів м.Чернігова. 

16. Склад комітету з конкурсних торгів: 

Рубан Михайло Федорович, голова комітету з конкурсних торгів, заступник начальника 

управління ; 

Доман Ганна Андріївна, заступник голови комітету з конкурсних торгів, головний бухгалтер ; 

Ляховець Ольга Миколаївна, секретар комітету з конкурсних торгів, спеціаліст I категорії ; 

Самардак Алла Олександрівна, член комітету з конкурсних торгів, спеціаліст I категорії; 

Носенко Юрій Іванович, член комітету з конкурсних торгів, головний спеціаліст 

юрисконсульт відділу кадрів. 

Гнезділова Валентина Сергіївна, член комітету з конкурсних торгів, керівник матеріальної 

групи дошкільних навчальних закладів.  

                 Голова комітету з конкурсних торгів                            М.Ф.Рубан 

М.п. 
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Витяг з проекту договору, який є додатком до документації конкурсних торгів про процедурі 

відкритих торгів   

предмет закупівлі – чай, кавовий напій 
Додаток 4 

до документації конкурсних торгів 

П Р О Е К Т 

ДОГОВІР № 

про закупівлю товарів (робіт або послуг) за державні кошти 

 м. Чернігів                        «___»_____________ 201__ р. 

            Управління освіти Чернігівської міської ради, в особі начальника Купріяненка Володимира 

Петровича, діючого на підставі Положення про управління освіти, затвердженого рішенням сьомої сесії 

шостого скликання міської ради від 31 березня 2011 року (далі - Замовник), з однієї сторони, 

і___________________________________________________________________, в 

особі_________________________________________________________, діючого на 

підставі_________________________________________________,(далі – Учасник), з іншої сторони, разом 

Сторони, уклали цей договір про таке: 

  

I. Предмет договору 

1.1. Учасник зобов’язується у 2014 році поставити Замовникові товари, зазначені в специфікації до 

Договору, а Замовник – прийняти і оплатити такі товари. 

1.2. Найменування товару  - 10.83.1 - Чай і кава, оброблені (чай, кавовий напій). Кількість, асортимент та 

ціна за одиницю товарів визначається в специфікації до Договору. 

1.3. Обсяги закупівлі товарів можуть бути зменшені залежно від реального фінансування видатків. 

Витяг з  документації конкурсних торгів про процедурі відкритих торгів   

предмет закупівлі – чай, кавовий напій 

Додаток 5 

до документації конкурсних торгів 

Технічні вимоги 

1. Продукти харчування по якості і безпечності повинні відповідати встановленим державним стандартам 

якості ( діючим  ГОСТам, ДСТУ).  

2. Товар не повинен містити генетично модифікованих організмів (ГМО). 

3. Період постачання товару: січень-грудень 2015 р.  

4. Місце поставки: товар має постачатися за заявками Замовника в кожний заклад Управління освіти 

м.Чернігова . 

Згідно вимог документації конкурсних торгів учасники повинні були надати « Лист погодження з 

основними умовами договору викладеними у Додатку№4 ». Предмет договору є основною умовою 

договору. Оскільки в протоколі розкриття зазначено, що «усі документи наявні», відповідно 

учасники, в тому числі і учасник – переможець погодились з основними умовами договору, щодо 

зобов’язання поставки товару саме  в 2014 році. 

Відповідно до ст.31 Закону, під час здійснення закупівель за скороченою процедурою замовник 

укладає договір про закупівлю відповідно до вимог документації конкурсних торгів та акцептованої 

пропозиції у строк не раніше ніж через п’ять днів з дня оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого 

органу повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, але не пізніше ніж через 14 днів з дня 

акцепту. Також хотілося б нагадати, що частиною 1 статті 40. (Основні вимоги до договору про закупівлю) 

розділу IX (Договір про закупівлю), передбачено, що договір про закупівлю укладається в письмовій формі 

відповідно до положень Цивільного кодексу України та Господарського кодексу України  з урахуванням 

особливостей, визначених Законом України «Про здійснення державних закупівель». А от частиною 5 

вищезгаданої статті  визначено, що  умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту 

пропозиції конкурсних торгів переможця процедури закупівлі, який відповідно  в своїй пропозиції надав 

лист погодження з  основними умовами договору викладеними в додатку №4 документацій конкурсних 

торгів.  

Учасник і Замовник можуть за обопільною згодою внести в текст договору про закупівлю при його 

укладанні умови, які не суперечать і не змінюють змісту документації конкурсних торгів і акцептованої 

пропозиції, а також, відповідають законодавству. Згідно статті 638 Цивільного кодексу України,  істотними 

умовами договору є умови про предмет договору, умови, що визначені законом як істотні або є 

необхідними для договорів даного виду, а також усі ті умови, щодо яких за заявою хоча б однієї із сторін 

має бути досягнуто згоди.  

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/435-15
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/436-15
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VІ.  Інформаційні запити як джерело отримання інформації 
 

В ході  проведення моніторингу громадська організація Чернігівський Центр 

Прав Людини зверталась з запитами на отримання публічної інформації до 

замовника торгів Управління освіти Чернігівської міської ради, а саме - надання 

копії договорів зі специфікаціями, надання копії звітів та плану державних 

закупівель, тощо. На всі запити надавались повні відповіді та вся інформація, 

запитувана у Управління.  

З метою з’ясування обставин порушення чинного законодавства в сфері 

державних закупівель, ми звертались з запитами до Державної фінансової інспекції 

в Чернігівській області, до Управління Державної казначейської служби у місті 

Чернігові за роз’ясненнями з питань, які не відповідали вимогам чинного 

законодавства в сфері державних закупівель. Запити стосувались питань: 

«Чи зобов’язаний замовник відповідно до вищезгаданої статті зазначати в 

оголошенні про проведення процедури відкритих торгів обґрунтування нагальної 

потреби для проведення  скороченої процедури? 

Якщо в документації конкурсних торгів міститься проект договору, предмет 

якого не відповідає предмету  укладеного договору, чи є це порушенням і чи 

зобов’язаний був замовник відповідно до чинного законодавства внести зміни в 

документацію конкурсних торгів та відповідно після внесених змін продовжити 

строк подання та розкриття  пропозицій конкурсних торгів не менше ніж на сім 

днів відповідно до ст. 23 Закону України «Про здійснення державних закупівель»? 

Чи вважається порушенням, якщо в звіті про результати проведення процедур 

відкритих і двоступеневих торгів та попередньої кваліфікації найменування 

предмету закупівлі не відповідає дійсному предмету закупівлі проведеної процедури, 

який зазначався у всіх оприлюднених документах і посилання на які наведені в 

вищезазначеному звіті? І чи вважається цей факт відображенням недостовірних 

відомостей у звіті про результати здійснення зазначеної процедури, порушенням, за 

яке передбачена відповідальність ст. 164-
14

 КпАПУ?» 

 

Звертаючись до начальника Управління ДКСУ у м. Чернігові, ми звертали 

увагу на державне регулювання та контроль у сфері закупівель. Згідно 

законодавства державне регулювання та контроль здійснюють, в тому числі 

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері 

казначейського обслуговування бюджетних коштів. Враховуючи вимоги ст.7 Закону 

до здійснення оплати за договорами про закупівлю Державна казначейська служба  

перевіряє наявність та відповідність укладеного договору про закупівлю звіту про 

результати проведення процедури закупівлі та річному плану закупівель, 

правильність їх оформлення відповідно до законодавства, а також наявність 

оголошення про проведення процедури закупівлі.  
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VIІ.  Практичне застосування  статті 9 (Громадський контроль у сфері 

державних закупівель)  Закону України «Про здійснення державних закупівель» 
 

Представники Громадської організації «Чернігівський Центр Прав Людини» з 

метою проведення громадського контролю у сфері державних закупівель були 

присутні під час проведення розкриття пропозицій конкурсних торгів в Управлінні 

освіти Чернігівської міської ради. Протягом дня члени комітету конкурсних торгів 

Управління освіти Чернігівської міської ради, як замовники закупівель за державні 

кошти, проводили розкриття пропозицій учасників відкритих торгів по скороченій 

процедурі.  

Предмети закупівель - продукти харчування для дитячих дошкільних закладів 

міста, які визначалися згідно з п’ятим знаком державного класифікатора  закупівель 

ДК 016: 2010. Можливо в зв’язку з нестабільною ситуацією на валютному ринку, що 

призводить до подорожчання, в тому числі і продуктів харчування, навіть у 

вітчизняних виробників, а можливо через обмежений термін подання пропозицій 

учасниками (оскільки процедури відкритих торгів відбувались за скороченою 

схемою), а можливо і через велику кількість документів, які потенційні учасники 

процедур відкритих торгів повинні надати для підтвердження кваліфікаційних 

вимог (при чому деякі з них не безкоштовні), загальна кількість бажаючих 

забезпечити дітей продуктами харчування належної якості, була невеликою. 

Постачати повидло, джем та різноманітні сухофрукти взагалі не було 

бажаючих. Крупи запропонував лише один учасник торгів. Відтак, васне отримання 

цих продуктів не може бути забезпечене - оскільки згідно вимог чинного 

законодавства в сфері державних закупівель зазначені торги визнано такими, що не 

відбулися через недостатню кількість учасників. 

М'ясо яловичини та свинини запропонувалио лише два учасники, хоча кількість 

закупівлі чимала – 100 000 кг, а найвигідніша за ціновою політикою «м’ясна» 

пропозиція становила 5мільйонів 227 тисяч 500 гривень з ПДВ. Така ж ситуація з 

борошном і з цукром. Лише по два учасники приймали участь в торгах, та й ті 

скаржились, що спрогнозувати вартість «сипучих» продуктів наприкінці 2014 року з 

поставкою в наступному році за нинішніх умов досить складно. 

Можна сказати, що аншлаг пропозицій конкурсних торгів (чотири учасники) 

спостерігався під час розкриття пропозицій по закупівлі макаронних виробів. Також 

досить конкурентними (по три учасника) виявилися процедури по закупівлям соків 

та овочевих консервів, при чому цінова політика учасників досить відрізнялась. 

Овочеві консерви, в тому числі кабачкову ікру учасники пропонували з різницею від 

найбільшої до найменшої ціни більше ніж на 140 тисяч гривень. А різниця ціни 

пропозиції по предмету закупівлі - соки фруктові та овочеві між найвищою та 

найнижчою становила більше ніж 187 тисяч гривень.  

29 грудня, напередодні нового 2015 року, проводилися закупівлі послуг з 

організації і забезпечення харчування учнів в загальноосвітніх навчальних закладах 

м.Чернігова, а також яєць курячих для ДНЗ міста. Розкриття пропозицій учасників 

конкурсних торгів вже відбувалось і 15 грудня 2014 року, коли Управління освіти 

Чернігівської міської ради проводило закупівлю олії, м’яса птиці, хліба, рибних та 

молочних продуктів, тощо. Торги по закупівлі консерв та готових страв з м'яса, 
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м'ясних субпродуктів були відмінені, тому що на участь у торгах було подано 

менше двох конкурсних пропозицій.  

Закупівлю масла вершкового можна назвати вершиною конкуренції - 5 

учасників приймало участь в цих торгах. Конкуренцію в цій закупівлі та в деяких 

інших місцевим постачальникам складали і представники столичного регіону.  
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Висновки 

За результатами дослідження встановлено, що процедури розкриття пропозицій 

Управліннням освіти Чернігівської міської ради проводилися на належному рівні. 

Виявлені порушення вимог чинного законодавства своєчасно виправлялись та 

приймалися до уваги з метою недопущення в подальшому.  

Одним із виявлених недоліків було те, на що в процесі проведення процедур 

закупівель продуктів харчування не звернули увагу ні представники замовника, ні 

представники учасників. А саме визначення року, в якому будуть проводится 

поставки. В деяких проектах договорів, які є невід’ємними частинами документацій 

конкурсних торгів по різним предметам закупівель в предметах договору зазначено, 

що «учасник зобов’язується у 2014 році поставити замовнику товари, зазначені в 

специфікації до Договору, а замовник - прийняти та оплатити такі товари». Хоча 

строк дії договору, згідно з цим же проектом договору встановлений до 31.12.2015 

року, а строк поставки згідно загальних положень документації конкурсних торгів - 

січень - грудень 2015 року. І все це при тому, що з умовами таких проектів 

договорів погодились всі учасники.  

З’ясовано, що рівень конкуренції під час проведення відкритих торгів досить 

низький - в основному участь беруть одні й тіж самі учасники. Майже половина 

відкритих торгів відмінена через недостатню кількість учасників. Це також 

підтверджує, що конкуренція майже відсутня. Учасники не бажають приймати 

участь в конкурентних процедурах, можливо через ризик інфляційних процесів, які 

розпочалися в 2014 році, або через нестабільну ситуацію на валютному ринку, або 

через складнощі в проведенні розрахунків в бюджетній сфері. Можливі і ряд інших 

причин, але з’ясувати їх досить складно. Фактом залишається те, що в середньому 

не більше двох учасників приймають участь в відкритих торгах, що знижує 

конкуренцію, в тому числі в вартісному показнику цінової пропозиції. Через 

відсутність конкуренції не відбувається економія бюджетних коштів. 

З позитивних моментів слід зауважити, що за час проведення моніторингу не 

було подано скарг, не зафіксовано проявів конфлікту інтересів та не виявлено випадків 

корупції, також не було зафіксовано випадків змови між учасниками торгів. Ті 

порушення, які виявлено, в подальшому вже не будуть перешкоджати державним 

закупівлям, оскільки завдяки громадському контролю вони були усунуті. 

За результатами моніторингу слід зазначити, що в більшості своїй члени 

комітету конкурсних торгів досить досвідчені фахівці в сфері державних закупівель, 

то ж умисних помилок, які б можна було трактувати як корупційні порушення, 

виявлено не було. 

Переможців торгів члени комітету з конкурсних торгів управління освіти 

визначали самостійно. Громадяни і громадські організації та їх спілки не мають 

права втручатися в процедуру визначення замовником переможця торгів. 

В сучасних умовах все більшого поширення набуває процес здійснення 

електронних закупівель, який також містить ризики корупції. Інтенсивне 

використання комп'ютерних систем створює нові проблеми навколо цілісності і 
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безпеки здійснення електронних закупівель. Саме це і може стати темою подальших  

досліджень.  

 

Боротьба з порушеннями в системі закупівель як у державному, так і в 

комерційному секторах економіки неможлива без комплексного підходу до 

розв’язання цієї складної проблеми та створення ефективної системи правил, які 

будуть детально регламентувати потенційні корупційно небезпечні етапи процедур 

державних закупівель та створення чітких механізмів контролю за точним 

дотриманням цих правил. У самій системі правил, які знижують потенційні ризики 

із самого початку повинні бути закладені контрольні заходи (у тому числі 

узгодження з підрозділами, не залученими до процедурної частини здійснення 

закупівлі), які дають змогу проводити незалежний поточний контроль і аналіз, а 

також подальший аудит процедур державних закупівель.  

Вивчивши законодавчу базу в сфері державних закупівель, зміни до якої 

набули чинності 30 вересня 2015 року, і які зумовили продовження проекту на 

деякий час, виникає надія, що зазначені зміни допоможуть нашій державі піднятись 

на порядок вище в на шляху забезпечення прозорості проведення державних 

закупівель. Адже надзвичайно важливо забезпечувати дотримання законодавства та 

державних інтересів усіма учасниками при виконанні повноважень і наданні 

державних послуг, включаючи державні закупівлі, та позбавитися тих 

деморалізуючих наслідків, які спричиняють зловживання в сфері державних 

закупівель, і які призводили до надмірних витрат, неефективності і викривлення 

конкурентного середовища, суттєво впливаючи на основні функції держави і 

суспільства, у тому числі на економічний розвиток. По суті, це питання не лише 

господарського права, а й морально-етичних цінностей, що визначаються історією і 

традиціями громадянського суспільства. Основним завданням державних закупівель 

повинно бути намагання зробити державні закупівлі максимально конкретними та 

прозорими, з відкритим доступом для малого та середнього бізнесу, і завдяки цьому 

створити дієвий ринок державних закупівель. 
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