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Засідання тендерного комітету 
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Присутні:  

  
Гайда Руслан 

Дмитрович 

   - заступник міського голови, 

голова тендерного комітету 

 

 

          

                                                    

                                                   Порядок денний 

      1.1. Розгляд питання про затвердження тендерної документації щодо 

проведення закупівлі: електрична енергія (постачання електричної енергії),  згідно 

ДК 021:2015 - 09310000-5 Електрична енергія із застосуванням процедури: відкриті 

торги. 

           1.2. Опублікування оголошення щодо проведення закупівлі: електрична 

енергія (постачання електричної енергії), згідно ДК 021:2015 - 09310000-5 

Електрична енергія, з очікуваною вартістю закупівлі: 580 000, 00грн. (п’ятсот 

вісімдесят тисяч гривень).     

          

     Заслухали: 

     Голову тендерного комітету, який повідомив про питання які виносяться на 

порядок денний засідання тендерного комітету.                 

           Начальник адміністративно-господарського управління виконавчого комітету 

міської ради, повідомив  про потреби  для виконавчого комітету  Івано-Франківської 

міської ради у закупівлі електричної енергії (постачання електричної енергії), згідно 

  

 

Згідно з вимогами  ISO 9001 

Введено в дію з  23.12.2019року  

Версія 01 

Змінено сторінок 00/03 

Виконавчий комітет Івано-Франківської міської ради 

ПРОТОКОЛ  №43 

Засідання тендерного комітету 

від 23.12.2019р. 

Кіщук Макарій 

Миколайович 

 

 

 

Мазур Іван 

Михайлович 

 

 

   - 

 

 

 

  

   - 

 

 

 

головний спеціаліст відділу моніторингу  

виплати заробітної плати та використання найманої праці 

управління праці міської ради, секретар тендерного 

комітету   

                                              

заступник начальника відділу програмного та 

ком’пютерного  забезпечення  виконавчого комітету 

міської ради 

 

Буджак Віктор  

Миколайович 

 

 

Хімій Олег 

Михайлович 

   - 

 

 

 

    - 

заступник директора Департаменту правової політики 

Івано-Франківської міської ради, начальник відділу 

представництва 

 

начальник адміністративно-господарського управління 

виконавчого комітету міської ради, заступник голови 

тендерного комітету  
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ДК 021:2015 - 09310000-5 Електрична енергія на суму: 580 000, 00грн. (п’ятсот 

вісімдесят тисяч гривень).     

 

          Тендерним комітетом було вивчено проект тендерної документації та 

враховуючи потреби у  закупівлі  електричної енергії (постачання електричної 

енергії), згідно ДК 021:2015 - 09310000-5 Електрична енергія, на очікувану вартість: 

580 000, 00грн. (п’ятсот вісімдесят тисяч гривень) для виконавчого комітету Івано-

Франківської міської ради, було вирішено наступне:   

           1.1.  Затвердити тендерну документацію на закупівлю: електричної енергії 

(постачання електричної енергії), згідно ДК 021:2015 - 09310000-5 Електрична 

енергія). 

           1.2. Керуючись чинним законодавством України, Законом України “Про 

публічні Закупівлі” від 25 грудня 2015 року № 922-VIII визначити процедуру 

закупівлі: електричної енергії (постачання електричної енергії), згідно ДК 021:2015 

- 09310000-5 Електрична енергія: відкриті торги. 

           1.3. Визначити очікувану вартість закупівлі: електричної енергії (постачання 

електричної енергії), згідно ДК 021:2015 - 09310000-5 Електрична енергія - 580 000, 

00грн. (п’ятсот вісімдесят тисяч гривень).            

            1.4. Секретарю тендерного комітету оприлюднити оголошення  на веб-

порталі Уповноваженого органу: про здійснення закупівлі: електричної енергії 

(постачання електричної енергії) згідно ДК 021:2015 - 09310000-5 Електрична 

енергія з очікуваною вартістю 580 000, 00грн. (п’ятсот вісімдесят тисяч гривень).     

 

 

Результат голосування: 

 

За – одноголосно    

Проти – 0     

Утримались – 0 

 

Результати поіменного голосування поіменного голосування:           
 

Прізвище та 

ініціали 

 

    Склад комітету: 

 

Результати 

голосування 

(«За», «Проти», 

«Утримався»): 

Гайда Руслан 

Дмитрович 

 

заступник міського голови, 

голова тендерного комітету 

       

       «За» 

Хімій Олег 

Михайлович 

начальник адміністративно-господарського управління 

виконавчого комітету міської ради, заступник голови  

тендерного комітету 

 
«За» 
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Гайда Руслан          -         заступник міського голови, 
Дмитрович                        голова тендерного комітету                            

 

Заступник міського голови,  

голова тендерного комітету                                        Руслан Гайда 

    

 

 

Секретар тендерного комітету                                    Макарій  Кіщук 

 

Кіщук Макарій 

Миколайович 

 

 

головний спеціаліст відділу моніторингу  

виплати заробітної плати та використання найманої  

праці управління праці міської ради, секретар 

тендерного комітету  

 
«За» 

 

 

 

Мазур Іван 

Михайлович 

 

 

заступник начальника відділу програмного та  

ком’пютерного  забезпечення  виконавчого 

 комітету міської ради 

 

 
«За» 

 

Буджак Віктор  

Миколайович 

заступник директора Департаменту правової 

 політики Івано-Франківської міської ради,  

начальник відділу представництва 

 
«За» 

 

 

Кіщук Макарій 

Миколайович 

 

 

 

Хімій Олег 

Михайлович 

 

 

Мазур Іван 

Михайлович 

 

 

Буджак Віктор 

Миколайович 

 

 - 

 

 

 

  

 - 

 

 

  

 - 

 

 

  

 - 

 

 

 

 

головний спеціаліст відділу моніторингу  

виплати заробітної плати та використання 

найманої праці управління праці міської ради,     

секретар тендерного комітету    

                        

начальник адміністративно-господарського 

управління виконавчого комітету міської ради, 

заступник тендерного комітету 

 

заступник начальника відділу програмного та 

комп’ютерного  забезпечення  виконавчого 

комітету міської ради 

 

заступник директора Департаменту правової 

політики Івано-Франківської міської ради, 

начальник відділу представництва 

 

 

 

 

 


