
ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АКАДЕМІЧНИЙ ТЕАТР ОПЕРИ ТА БАЛЕТУ  

ІМЕНІ СОЛОМІЇ КРУШЕЛЬНИЦЬКОЇ 

ОБҐРУНТУВАННЯ  

технічних та якісних характеристик на закупівлю Бензину марки А-95, бензину марки А-

92, дизельного палива за ДК 021:2015 09130000-9 Нафта і дистиляти (Бензин А-92 

09132000-3, Бензин марки А-95 09132000-3, Дизельне паливо 09134200-9),  

очікуваної вартості предмета закупівлі 

(оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання 

державних коштів» (зі змінами)) 

Ідентифікатор закупівлі  UA-2022-03-02-002876-a 

1.Найменування Замовника: Львівський національний академічний театр опери та балету 

імені Соломії Крушельницької. 

1.1.Місцезнаходження  Замовника: проспект Свободи, 28, Львів,  Україна, 79008. 

1.2. Ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, 

фізичних осіб - підприємців та громадських формувань: 02224620. 

1.3.Категорія замовника: юридична особа, яка забезпечує потреби держави або 

територіальної громади. 

2. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду та назви відповідних класифікаторів 

предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): Бензин марки А-95, 

бензин марки А-92, дизельне паливо за ДК 021:2015 09130000-9 Нафта і дистиляти 

(Бензин А-92 09132000-3, Бензин марки А-95 09132000-3, Дизельне паливо 09134200-9) 

3. Кількість товарів, виконання робіт чи надання послуг:  

- Бензин марки А-92 – 1350 л; 

- Бензин марки А-95 – 1000 л; 

- Дизельне паливо – 1000 л . 

3.1. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: за адресами АЗС 

Постачальника 

3.2. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг:  до 31.12.2022 року. 

4. Найменування постачальника товарів, виконавця робіт чи надавача послуг: Товариство з 

обмеженою відповідальністю «Лівайн Торг» 

4.1. Ідентифікаційний код учасника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, 

фізичних осіб - підприємців та громадських формувань або реєстраційний номер облікової 

картки платника податків або серія та номер паспорта:  ЄДРПОУ 41449359 

5. Місцезнаходження учасника (учасників), з яким (якими) проведено переговори: м. 

Дніпро, вул. Мандриківська, буд.47, оф.503 

5.1. Контактні номери телефонів учасника (учасників), з яким (якими) проведено 

переговори: 0322326677 

6. Узгоджена ціна пропозиції учасника процедури закупівлі після проведення переговорів з 

ним: 114900,00 (сто чотирнадцять тисяч дев’ятсот) гривень 00 коп з ПДВ. 

7. Джерело фінансування: власні кошти театру. 

8. Порядок розрахунків: 

 - оплата Товару здійснюється Замовником в національній валюті України в 

безготівковій формі, шляхом перерахування коштів на рахунок Постачальника згідно 

https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-08-02-009215-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-08-02-009215-b


виставленого останнім рахунку.  Замовник зобов'язаний сплатити вартість Товару протягом 

10 (десяти) банківських днів з моменту оформлення рахунку та накладних на Товар. 

 

9. Умова застосування переговорної процедури закупівлі: згідно абз 4 п3 ч 2 ст 40 та 

ч7 ст 40 ЗУ «Про публічні закупівлі», а саме: 

- розірвання договору про закупівлю з вини учасника на строк, достатній для 

проведення тендера, в обсязі, що не перевищує 20 відсотків суми, визначеної в договорі про 

закупівлю, який розірваний з вини такого учасника. Застосування переговорної процедури 

закупівлі в такому випадку здійснюється за рішенням замовника щодо кожного тендера (абз 

4 п3 ч 2 ст 40); 

- замовник має право укласти договір про закупівлю за результатами застосування 

переговорної процедури закупівлі у строк не раніше ніж через 10 днів (п’ять днів - у разі 

застосування переговорної процедури закупівлі з підстав, визначених пунктом 3 частини 

другої цієї статті, а також у разі закупівлі нафти, нафтопродуктів сирих, електричної енергії, 

послуг з її передання та розподілу, централізованого постачання теплової енергії, 

централізованого постачання гарячої води, послуг з централізованого опалення, 

телекомунікаційних послуг, у тому числі з трансляції радіо- та телесигналів, послуг з 

централізованого водопостачання та/або водовідведення та послуг з перевезення залізничним 

транспортом загального користування) з дня оприлюднення в електронній системі закупівель 

повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (п7 ст 40) 

 

10. Обґрунтування застосування переговорної процедури закупівлі, експертні, 

нормативні, технічні та інші документи, що підтверджують наявність умов застосування 

переговорної процедури закупівлі:  

30 грудня 2021 року, за результатами проведення відкритих торгів на закупівлю 

Бензину марки А-92, бензину марки А-95,дизельного палива за ДК 021:2015 09130000-9 

Нафта і дистиляти (Бензин А-92 09132000-3, Бензин марки А-95 09132000-3, Дизельне 

паливо 09134200-9, було підписано договір про постачання пального №24ПТ-15246/21. 

Згідно листа Постачальника в якому було зазначено:  

«30 грудня 2021 року між ТОВ «ОККО-ПОСТАЧ» та Львівським національним 

академічним театром опери та балету імені Соломії Крушельницької було укладено Договір 

№ 24ПТ-15246/21 про закупівлю товарів (надалі – Договір). 

            У зв’язку зі зміною курсу грошової одиниці України – гривні – стосовно курсів 

іноземних валют та відповідної зміни ринкової ціни на Товар, що підтверджується даними 

веб-сайту https://index.minfin.com.ua/ua/markets/oil/, постачання нафтопродуктів за ціною, що 

встановлена у Договорі є вкрай збитковою та економічно невигідною для Підприємства. 

 Виходячи з обставин, що склалися на ринку нафтопродуктів, продовження здійснення 

подальшої співпраці із Вами за Договором може призвести до значних втрат Підприємства, 

чим буде порушено співвідношення майнових інтересів Сторін, а саме: позбавлятиме 

Підприємство права на отримання прибутку з реалізації нафтопродуктів, на який воно 

розраховувало при укладенні такого Договору і з урахуванням умов, які існували на той 

момент. 

 Таким чином, ТОВ «ОККО-ПОСТАЧ» просить Вас здійснити перегляд співпраці а 

саме: розірвати Договір № 24ПТ-15246/21 за згодою Сторін та без застосування до 

Підприємства штрафних санкцій згідно умов Договору, шляхом укладення Додаткового 

договору № 2 про розірвання договору № 24ПТ-15246/21 від 30.12.2021 року (проект 

Додаткового договору про розірвання додається) 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/922-19#n1727
https://index.minfin.com.ua/ua/markets/oil/


Договір вважаєтиметься розірваним (припиненим) з моменту підписання 

додаткового договору про його розірвання (припинення), але в будь-якому випадку не 

раніше проведення остаточних  розрахунків між Сторонами.»,  

було розірвано угоду на постачання пального відповідно додаткової угоди №2 від 

23.02.2022 року до договору №24ПТ-15246/21 від 30.12.2021 року. 

 Відповідно до вищевказаного, у Замовника виникла потреба у закупівлі пального за 

процедурою відкритих торгів для забезпечення потреб на 2022 рік. 

Згідно абз 4 п3 ч 2 ст 40 та ч7 ст 40 ЗУ «Про публічні закупівлі», Замовником 

прийнято рішення провести переговорну (скорочену) процедуру закупівлі Пального на суму, 

що не повинна перевищувати 20% від суми, визначеної у договорі про закупівлю. В даному 

випадку сума договору №24ПТ-15246/21 від 30.12.2021 року становила 579780,00 (п’ятсот 

сімдесят дев’ять тисяч сімсот вісімдесят) гривень 00 коп з ПДВ. Отже, максимально 

допустима сума закупівлі за переговорною скороченою) процедурою може становити 

115956,00 (сто п’ятнадцять тисяч дев’ятсот п’ятдесят шість) гривень 00 коп з ПДВ (20% від 

суми договору) 
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