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ЗАПИТ НА НАДАННЯ ІНФОРМАЦІЇ 

 

Громадська організація «Трипільський Край» постійно слідкує за проведенням 

електронних закупівель та здійснює аналіз таких закупівель з метою виявлення можливих 

порушень та їх усунення для досягнення ефективності, прозорості та дотримання принципів 

здійснення закупівель визначених Законом України «Про публічні закупівлі». 

Відповідно до інформації розміщеної в системі електронних закупівель ProZorro, 

Замовником Петропавлівсько-Борщагівська сільська рада Києво-Святошинського району 

Київської області  (далі – Замовник)  проведено закупівлю UA-2016-09-20-000553-a на  

Будівництво загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів на вул. Парковій, 34-Б в с. Петропавлівська 

Борщагівка Києво-Святошинського району Київської області, за результатами якої укладено 

договір вартістю 71 875 000,00 грн. 

Після того Замовником було укладено ще кілька договорів на будівництво того самого 

об1єкту за результатами наступних закупівель: 

UA-2018-02-16-002476-c  

UA-2019-08-16-001366-b 

UA-2019-03-01-001071-a 

 

Згідно з п 1.1. Правил визначення вартості будівництва ДСТУ Б Д. 1.1-1:2013 (далі 

Правила), цей стандарт установлює основні правила з визначення вартості нового будівництва, 

реконструкції, капітального ремонту та технічного переоснащення будинків, будівель і споруд 

будь-якого призначення, їх комплексів, лінійних об’єктів інженерно-транспортної 

інфраструктури а також реставрації пам’яток архітектури (далі – будівництво) 

Згідно з п. 1.2 Правил, цей стандарт носить обов’язковий характер при визначенні 

вартості будівництва об’єктів, що споруджуються за рахунок бюджетних коштів, коштів 

державних і комунальних підприємств, установ та організацій а також кредитів, наданих під 

державні гарантії. 

Відповідно до 3.2 Правил ,будівельні роботи це — будівельні, монтажні, ремонтно-

будівельні, реставраційно-відновлювальні та пусконалагоджувальні роботи. 

Згідно з п. 5,3.2. Правил, при визначенні вартості окремих видів капітальних ремонтів 

(при поліпшенні експлуатаційних показників введених в експлуатацію в установленому 

порядку об’єктів будівництва) 

Згідно з п. 6.2.2 Правил, Для розрахунку ціни пропозиції учасника конкурсних торгів 

замовник надає підряднику відомість обсягів робіт, що закуповуються замовником, відомість 
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ресурсів до неї з відповідними кошторисними цінами або без цін або затверджену проектну 

документацію. 

Відповідно до постанови КабМіну від 1 серпня 2005 р. N 668, договірна ціна  -  

визначена  на основі кошторису,  узгоджена сторонами і обумовлена у договорі підряду ціна 

(вартість) робіт. 

 

Згідно зі ст. 9 Закону «Громадський контроль забезпечується через вільний доступ до всієї 

інформації щодо публічних закупівель, яка підлягає оприлюдненню відповідно до цього 

Закону, до аналізу та моніторингу інформації, розміщеної в електронній системі закупівель, а 

також шляхом інформування через електронну систему закупівель або письмово органів, 

уповноважених на здійснення контролю, про виявлені порушення законодавства у сфері 

публічних закупівель та недоліки роботи електронної системи закупівель». 

Прошу на підставі ст.34 Конституції України, ст.10 Європейської конвенції з прав людини, 

Закону України “Про інформацію“, Закону України “Про доступ до публічної інформації”, 

Закону України “Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів 

місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації”, надати у встановлений 

Законом України 5-и денний термін, інформацію про підстави для збільшення вартості 

будівництва зазначеного об’єкту, а саме експертний звіт щодо розгляду проектної 

документації до робіт, зазначених у закупівлях  

UA-2018-02-16-002476-c 

UA-2019-08-16-001366-b 

UA-2019-03-01-001071-a 

 

 

Відповідь прошу надіслати на електронну адресу trypilskiykray@gmail.com 

   

З повагою,  

Віце-президент ГО «Трипільський Край»  

Нос Ольга 
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