
Протокол № 95 
засідання тендерного комітету  

Комунального вищого навчального закладу Київської обласної ради 
 «Броварське вище училище фізичної культури» 

 
м. Бровари                                                                                                                 21 листопада 2019 р.  
  

Присутні: 
Голова тендерного комітету: Чигирин О.Г., директор 
Заступник голови тендерного комітету: Малашенко О.В., головний бухгалтер; 
Члени тендерного комітету:  
Гришина О.І., старший інспектор з кадрів; 
Пилипчук Н.Ф., комірник; 
Дятел Л.Г., сестра медична з дієтичного харчування; 
Другов О.П., інженер з ремонту; 
Секретар тендерного комітету: 
Руденко І.В., юрисконсульт 
Всього: 7 осіб із 7. Кворум 100%. 
 
 
Порядок денний: 
1.Розгляд тендерної пропозиції учасника ПП «БРАНЧ»(далі - Учасник), поданої на 
участь у торгах щодо закупівлі послуг -ДК 021:2015 –– 92620000-3 – Послуги, пов’язані зі 
спортом  (послуги, пов’язані з використанням льодової арени (місцевий бюджет) (далі – 
Предмет закупівлі)  
2. Складення протоколу розгляду тендерної пропозиції за формою, встановленою 
Уповноваженим органом та оприлюднення його на веб-порталі Уповноваженого органу 
відповідно до статті 10 Закону. 
 
Слухали: 
По першому питанню порядку денного: 
Голову тендерного комітету, який повідомив, що відповідно до проведеного електронного 
аукціону від 19.11.2019р.щодо Предмету закупівлі найбільш економічно вигідною 
пропозицією (за ціною) є пропозиція Учасника ПП «БРАНЧ». На виконання норм ч. 4 ст. 
28 Закону України «Про публічні закупівлі»від 25.12.2015 № 922-VIII (із змінами) (далі – 
Закон), потрібно розглянути тендерну пропозицію Учасника на відповідність вимогам 
тендерної документації. 
Секретар тендерного комітету, надала всім присутнім документи тендерної пропозиції 
Учасника, які були завантажені ним на веб-порталі Уповноваженого органу у порядку, 
передбаченому нормами чинного законодавства. 
Після детального розгляду було виявлено наступне. 
Тендерну пропозицію Учасника необхідно відхилити відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 30 Закону 
тому що: 

- Тендерна пропозиція не відповідає умовам тендерної документації, а саме:  
1). В складі тендерної пропозиції учасника відсутній погоджений проект договору. 
 
Голова тендерного комітету запропонував винести на голосування питання щодо 
відхилення тендерної пропозиції Учасника відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 30 Закону по причині 
невідповідності умовам тендерної документації. 
 
Виступили:  
Голова тендерного комітету: Чигирин О.Г., директор;  



Секретар тендерного комітету - Руденко І.В., юрисконсульт 
 
Результати поіменного голосування членів тендерного комітету: 
 
Посада, прізвище, ініціали Результат голосування («за» чи «проти»*) 
Голова тендерного комітету: Чигирин О.Г.– директор «ЗА» 
Заступник голови  тендерногокомітету: Малашенко О.В. –головний 
бухгалтер 

«ЗА» 

Секретар тендерного комітету: Руденко І.В. - юрисконсульт «ЗА» 
Член  тендерногокомітету: Гришина О.І. – старший інспектор з кадрів «ЗА» 
Член тендерного комітету: Пилипчук Н.Ф. – комірник «ЗА» 
Член тендерного комітету: Дятел Л.Г.  – сестра медична з 
дієтичногохарчування 

«ЗА» 

Член тендерного комітету: Другов О.П.–інженер з ремонту «ЗА» 
* Якщо член тендерного комітету голосував «проти» рішення, його пояснення з цього приводу мають 
додаватися до рішення комітету. 
Щодо даного питання, винесеного на голосування, члени тендерного комітету 
проголосували одноголосно «за». 
 
Слухали 
По другому питанню порядку денного: 
Секретаря тендерного комітету, яка повідомила, що згідно з ч. 5  ст. 28  Закону, за 
результатами розгляду пропозиції складається протокол розгляду тендерної пропозиції за 
формою, встановленою Уповноваженим органом, та оприлюднюється замовником на веб-
порталі Уповноваженого органу відповідно до статті 10  Закону. 
Секретар тендерного комітету, надала присутнім проект Протоколу розгляду тендерної 
пропозиції Учасника для розгляду та погодження (додається). 
Голова тендерного комітету запропонувавсекретаря тендерного комітету призначити 
відповідальною за оприлюдненняпротоколу розгляду тендерної пропозиції Учасника на 
веб-порталі Уповноваженого органу відповідно до статті 10  Законута проголосувати за 
зазначеним питанням: 
Виступили:  
Голова тендерного комітету: Чигирин О.Г., директор;  
Секретар тендерного комітету - Руденко І.В., юрисконсульт 
 
Результати поіменного голосування членів тендерного комітету: 
 
Посада, прізвище, ініціали Результат голосування («за» чи «проти»*) 
Голова тендерного комітету: Чигирин О.Г.– директор «ЗА» 
Заступник голови  тендерногокомітету: Малашенко О.В. –головний 
бухгалтер 

«ЗА» 

Секретар тендерного комітету: Руденко І.В. - юрисконсульт «ЗА» 
Член  тендерногокомітету: Гришина О.І. – старший інспектор з кадрів «ЗА» 
Член тендерного комітету: Пилипчук Н.Ф. – комірник «ЗА» 
Член тендерного комітету: Дятел Л.Г.  – сестра медична з 
дієтичногохарчування 

«ЗА» 

Член тендерного комітету: Другов О.П.  – інженер з ремонту «ЗА» 
* Якщо член тендерного комітету голосував «проти» рішення, його пояснення з цього приводу мають 
додаватися до рішення комітету. 
Щодо даного питання, винесеного на голосування, члени тендерного комітету 
проголосували одноголосно «за». 

 



Вирішили: 
1. Відхилити тендерну пропозицію ПП «БРАНЧ»відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 30 Закону. 
2. Доручити секретарю тендерного комітету оприлюднитиінформацію про відхилення 
тендерної пропозиціїУчасника (у вигляді цього протоколу) на веб-порталі 
Уповноваженого органу через авторизований електронний майданчик  протягом одного 
дня відповідно до вимог ст. 10 Закону. 
3. Доручити секретарю тендерного комітетуоприлюднитипротокол розгляду тендерної 
пропозиції за формою, встановленоюУповноваженим органом, на веб-
порталіУповноваженого органу через авторизований електронний майданчик протягом 
одного дня відповідно до вимог ст. 10 Закону 
 
 
Підписи: 
 
Заступник голови   
тендерного комітету   _____________ Малашенко О.В., головний бухгалтер  
 
Члени тендерного комітету            _____________ Гришина О.І., старший інспектор з кадрів 
    
    _____________ Пилипчук Н.Ф., комірник 
    
    _____________ Дятел Л.Г., сестра медична з дієтичного    

Харчування 
    _____________ Другов О.П., інженер з ремонту 

 
     
Голова тендерного комітету                 _________________ О.Г. Чигирин 

підпис, МП 
 

Секретар тендерного комітету            __________________ І.В. Руденко 
       підпис 
 
 



ПРОТОКОЛ  
розгляду тендерних пропозицій 

 
1. Найменування замовника: Комунальний вищий навчальний заклад Київської обласної 
ради «Броварське вище училище фізичної культури» 
2. Код згідно з ЄДРПОУ замовника: 22208066 
3. Місцезнаходження замовника: 07400, Київської обл., м. Бровари, вул. Шевченка, 21. 
4. Номер процедури закупівлі в електронній системі закупівель: UA-2019-11-01-002040-b 
5. Перелік тендерних пропозицій:ПП  «БРАНЧ», ТОВ «ЛЬОДОВА АРЕНА ВДНГ» 
6. Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім’я, по батькові (для фізичної особи) 
учасника: ПП «БРАНЧ» 
7. Результат розгляду тендерної пропозиції (відхилення тендерної пропозиції/допущення до 
аукціону): тендерна пропозиція відхилена відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 30 Закону. 
8. Підстави відхилення тендерної пропозиції згідно зі статтею 30 Закону України "Про 
публічні закупівлі": 
Тендерна пропозиція не відповідає умовам тендерної документації, а саме:  
1). В складі тендерної пропозиції учасника відсутній погоджений проект договору. 
 
Підписи: 
Заступник голови   
тендерного комітету   _____________ Малашенко О.В., головний бухгалтер  
 
Члени тендерного комітету            _____________ Гришина О.І., старший інспектор з кадрів 
    
    _____________ Пилипчук Н.Ф., комірник 
    
    _____________ Дятел Л.Г., сестра медична з дієтичного    

Харчування 
    _____________ Другов О.П., інженер з ремонту 

 
     
Голова тендерного комітету                 _________________ О.Г. Чигирин 

підпис, МП 
 

Секретар тендерного комітету            __________________ І.В. Руденко 
       підпис 
 
 



Протокол № 96 
засідання тендерного комітету  

Комунального вищого навчального закладу Київської обласної ради 
 «Броварське вище училище фізичної культури» 

 
м. Бровари                                                                                                                 21 листопада 2019 р. 
Присутні: 

Голова тендерного комітету: Чигирин О.Г., директор 
Заступник голови тендерного комітету: Малашенко О.В., головний бухгалтер; 
Члени тендерного комітету:  
Гришина О.І., старший інспектор з кадрів; 
Пилипчук Н.Ф., комірник; 
Дятел Л.Г., сестра медична з дієтичного харчування; 
Другов О.П., інженер з ремонту; 
Секретар тендерного комітету: 
Руденко І.В., юрисконсульт 
Всього: 7 осіб із 7. Кворум 100%. 
 
Порядок денний: 
1.Розгляд тендерної пропозиції учасника ТОВ «ЛЬОДОВА АРЕНА ВДНГ»(далі - Учасник), 
поданої на участь у торгах щодо закупівлі послуг -ДК 021:2015 –– 92620000-3 – Послуги, 
пов’язані зі спортом  (послуги, пов’язані з використанням льодової арени (місцевий бюджет) 
(далі – Предмет закупівлі)  
2. Складення протоколу розгляду тендерної пропозиції за формою, встановленою 
Уповноваженим органом та оприлюднення його на веб-порталі Уповноваженого органу 
відповідно до статті 10 Закону. 
3. Відміна процедури відкритих торгів щодо закупівлі Предмету закупівлі. 
 
Слухали: 
По першому питанню порядку денного: 
Голову тендерного комітету, який повідомив, що відповідно до проведеного електронного 
аукціону від 19.11.2019р.щодо Предмету закупівлінаступноюнайбільш економічно вигідною 
пропозицією (за ціною) є пропозиція Учасника ТОВ «ЛЬОДОВА АРЕНА ВДНГ». На 
виконання норм ч. 4 ст. 28 Закону України «Про публічні закупівлі»від 25.12.2015 № 922-
VIII (із змінами) (далі – Закон), потрібно розглянути тендерну пропозицію Учасника на 
відповідність вимогам тендерної документації. 
Секретар тендерного комітету, надала всім присутнім документи тендерної пропозиції 
Учасника, які були завантажені ним на веб-порталі Уповноваженого органу у порядку, 
передбаченому нормами чинного законодавства. 
Після детального розгляду було виявлено наступне. 
Тендерну пропозицію Учасника необхідно відхилити відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 30 Закону 
тому що: 

- Тендерна пропозиція не відповідає умовам тендерної документації, а саме:  
1). В складі тендерної пропозиції учасника наданий погоджений проект договору, який не 
відповідає вимогам викладеним в додатку 4 до тендерної документації, а саме – відсутня 
специфікація до договору. 
Голова тендерного комітету запропонував винести на голосування питання щодо відхилення 
тендерної пропозиції Учасника відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 30 Закону по причині 
невідповідності умовам тендерної документації. 
Виступили:  
Голова тендерного комітету: Чигирин О.Г., директор;  
Секретар тендерного комітету - Руденко І.В., юрисконсульт 
 
Результати поіменного голосування членів тендерного комітету: 
 
Посада, прізвище, ініціали Результат голосування («за» чи «проти»*) 



Голова тендерного комітету: Чигирин О.Г.– директор «ЗА» 
Заступник голови  тендерного комітету: Малашенко О.В. –головний 
бухгалтер 

«ЗА» 

Секретар тендерного комітету: Руденко І.В. - юрисконсульт «ЗА» 
Член  тендерного комітету: Гришина О.І. – старший інспектор з кадрів «ЗА» 
Член тендерного комітету: Пилипчук Н.Ф. – комірник «ЗА» 
Член тендерного комітету: Дятел Л.Г.  – сестра медична з 
дієтичногохарчування 

«ЗА» 

Член тендерного комітету: Другов О.П., - інженер з ремонту «ЗА» 
* Якщо член тендерного комітету голосував «проти» рішення, його пояснення з цього приводу мають 
додаватися до рішення комітету. 
Щодо даного питання, винесеного на голосування, члени тендерного комітету 
проголосували одноголосно «за». 
 
Слухали 
По другому питанню порядку денного: 
Секретаря тендерного комітету, яка повідомила, що згідно з ч. 5  ст. 28  Закону, за 
результатами розгляду пропозиції складається протокол розгляду тендерної пропозиції за 
формою, встановленою Уповноваженим органом, та оприлюднюється замовником на веб-
порталі Уповноваженого органу відповідно до статті 10  Закону. 
Секретар тендерного комітету, надала присутнім проект Протоколу розгляду тендерної 
пропозиції Учасника для розгляду та погодження (додається). 
Голова тендерного комітету запропонувавсекретаря тендерного комітету призначити 
відповідальною за оприлюдненняпротоколу розгляду тендерної пропозиції Учасника на веб-
порталі Уповноваженого органу відповідно до статті 10  Законута проголосувати за 
зазначеним питанням: 
Виступили:  
Голова тендерного комітету: Чигирин О.Г., директор;  
Секретар тендерного комітету - Руденко І.В., юрисконсульт 
Результати поіменного голосування членів тендерного комітету: 
 
Посада, прізвище, ініціали Результат голосування («за» чи «проти»*) 
Голова тендерного комітету: Чигирин О.Г.– директор «ЗА» 
Заступник голови  тендерного комітету: Малашенко О.В. –головний 
бухгалтер 

«ЗА» 

Секретар тендерного комітету: Руденко І.В. - юрисконсульт «ЗА» 
Член  тендерного комітету: Гришина О.І. – старший інспектор з кадрів «ЗА» 
Член тендерного комітету: Пилипчук Н.Ф. – комірник «ЗА» 
Член тендерного комітету: Дятел Л.Г.  – сестра медична з 
дієтичногохарчування 

«ЗА» 

Член тендерного комітету: Другов О.П., - інженер з ремонту «ЗА» 
* Якщо член тендерного комітету голосував «проти» рішення, його пояснення з цього приводу мають 
додаватися до рішення комітету. 
Щодо даного питання, винесеного на голосування, члени тендерного комітету 
проголосували одноголосно «за». 
 
Слухали 
По третьому питанню порядку денного: 
Секретар тендерного комітету, повідомила присутнім, що відкриті торги щодо Предмету 
закупівлі повинні бути відмінені відповідно до частини 1 статті 31 Закону по причині 
«відхилення всіх тендерних пропозицій згідно з цим Законом». 
Голова тендерного комітету запропонуваввинести на голосування питання щодо відміни 
відкритих торгів щодо предмету закупівлівідповідно до частини 1 статті 31 Закону. 
Виступили:  
Голова тендерного комітету: Чигирин О.Г., директор;  
Секретар тендерного комітету - Руденко І.В., юрисконсульт 



 
Результати поіменного голосування членів тендерного комітету: 
 

Посада, прізвище, ініціали Результат голосування («за» чи «проти»*) 
Голова тендерного комітету: Чигирин О.Г.– директор «ЗА» 
Заступник голови  тендерного комітету: Малашенко О.В. –головний 
бухгалтер 

«ЗА» 

Секретар тендерного комітету: Руденко І.В. - юрисконсульт «ЗА» 
Член  тендерного комітету: Гришина О.І. – старший інспектор з кадрів «ЗА» 
Член тендерного комітету: Пилипчук Н.Ф. – комірник «ЗА» 
Член тендерного комітету: Дятел Л.Г.  – сестра медична з 
дієтичногохарчування 

«ЗА» 

Член тендерного комітету: Другов О.П., - інженер з ремонту «ЗА» 
* Якщо член тендерного комітету голосував «проти» рішення, його пояснення з цього приводу мають 
додаватися до рішення комітету. 
Щодо даного питання, винесеного на голосування, члени тендерного комітету 
проголосували одноголосно «за». 

 
Вирішили: 
1. Відхилити тендерну пропозицію ТОВ «ЛЬОДОВА АРЕНА ВДНГ»відповідно до п. 4 ч. 
1 ст. 30 Закону. 
2. Доручити секретарю тендерного комітету оприлюднити інформацію про відхилення 
тендерної пропозиції Учасника (у вигляді цього протоколу) на веб-порталі Уповноваженого 
органу через авторизований електронний майданчик  протягом одного дня відповідно до 
вимог ст. 10 Закону. 
3. Доручити секретарю тендерного комітетуоприлюднитипротокол розгляду тендерної 
пропозиції за формою, встановленою Уповноваженим органом, на веб-порталі 
Уповноваженого органу через авторизований електронний майданчик протягом одного дня 
відповідно до вимог ст. 10 Закону. 
4. Визнати процедуру відкритих торгів на закупівлю послуг -ДК 021:2015 –– 92620000-3 – 
Послуги, пов’язані зі спортом  (послуги, пов’язані з використанням льодової арени (місцевий 
бюджет) відміненою відповідно до ч. 1 ст. 30 Закону. 
5. Доручити секретарю тендерного комітету оприлюднити повідомлення  про відміну торгів 
(у вигляді цього протоколу) на веб-порталі Уповноваженого органу через авторизований 
електронний майданчик  протягом одного дня відповідно до вимог ч. 3 ст. 31 Закону. 
Підписи: 
Заступник голови   
тендерного комітету   _____________ Малашенко О.В., головний бухгалтер  
 
Члени тендерного комітету            _____________ Гришина О.І., старший інспектор з кадрів 
    
    _____________ Пилипчук Н.Ф., комірник 
    
    _____________ Дятел Л.Г., сестра медична з дієтичного    

харчування 
    _____________ Другов О.П., інженер з ремонту 

 
     
Голова тендерного комітету                 _________________ О.Г. Чигирин 

підпис, МП 
Секретар тендерного комітету            __________________ І.В. Руденко 
       підпис 



ПРОТОКОЛ  
розгляду тендерних пропозицій 

 
1. Найменування замовника: Комунальний вищий навчальний заклад Київської обласної 
ради «Броварське вище училище фізичної культури» 
2. Код згідно з ЄДРПОУ замовника: 22208066 
3. Місцезнаходження замовника: 07400, Київської обл., м. Бровари, вул. Шевченка, 21. 
4. Номер процедури закупівлі в електронній системі закупівель: UA-2019-11-01-002040-b 
5. Перелік тендерних пропозицій: ПП  «БРАНЧ», ТОВ «ЛЬОДОВА АРЕНА ВДНГ» 
6. Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім’я, по батькові (для фізичної особи) 
учасника: ТОВ «ЛЬОДОВА АРЕНА ВДНГ» 
7. Результат розгляду тендерної пропозиції (відхилення тендерної пропозиції/допущення до 
аукціону): тендерна пропозиція відхилена відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 30 Закону. 
8. Підстави відхилення тендерної пропозиції згідно зі статтею 30 Закону України "Про 
публічні закупівлі": 
Тендерна пропозиція не відповідає умовам тендерної документації, а саме:  
1). В складі тендерної пропозиції учасника наданий погоджений проект договору, який не 
відповідає вимогам викладеним в додатку 4 до тендерної документації, а саме – відсутня 
специфікація до договору. 
 
Підписи: 
Заступник голови   
тендерного комітету   _____________ Малашенко О.В., головний бухгалтер  
 
Члени тендерного комітету            _____________ Гришина О.І., старший інспектор з кадрів 
    
    _____________ Пилипчук Н.Ф., комірник 
    
    _____________ Дятел Л.Г., сестра медична з дієтичного    

Харчування 
    _____________ Другов О.П., інженер з ремонту 

 
     
Голова тендерного комітету                 _________________ О.Г. Чигирин 

підпис, МП 
 

Секретар тендерного комітету            __________________ І.В. Руденко 
       підпис 
 
 


