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ЛИСТ-ЗВЕРНЕННЯ 

  

ГО Центр «Антикорупційна платформа» здійснює громадський контроль у сфері публічних 

закупівель та звертається до Вас з інформацією про наступне. 

 

Щодо оприлюднення договору про закупівлю 

В електронній системі закупівель відсутні додатки до договорів, укладених Департаментом 

будівництва житлово-комунального господарства містобудування та архітектури Івано-

Франківської облдержадміністрації (Далі - Замовник) за результатом проведених процедур 

закупівлі, що порушує вимоги Закону України “про публічні закупівлі” (далі - Закон), а також не 

дає можливості визначити повну інформацію про укладений Замовником договір.  

Розділом ХІІІ договорів на закупівлю підрядних робіт, укладених Замовником за 

результатом проведених процедур закупівлі, передбачені чотири додатки до договору. Ці додатки  

повинні бути оприлюднені разом з договором у встановлений Законом строк. Статтею 10 Закону 

України «Про публічні закупівлі» визначено, що договір про закупівлю оприлюднюється протягом 

двох календарних днів з дня його укладення. 

Нижче подаємо перелік закупівель, в яких не оприлюднені Додаток 2 (План фінансування 

будівництва), Додаток 3 (Поквартальне завдання виконання будівельно-монтажних робіт), Додаток 

4 (Договірна ціна). 

№ Унікальний номер 

закупівлі 

Опис предмету закупівлі Код предмету закупівлі Очікувана 

вартість, 

грн 

1 UA-2017-07-21-000594-a 

Капітальний ремонт 

дорожнього покриття вул. 

Польова в м. Івано-

Франківську (коригування 

кошторисної документації) 

45200000-9 Роботи, пов’язані 

з об’єктами завершеного чи 

незавершеного будівництва та 

об’єктів цивільного 

будівництва 

10398406 

2 UA-2017-04-18-000589-b Добудова незавершеного 45214000-0 Будівництво 7661933 
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будівництва 

загальноовітньої школи в 

смт. Солотвин 

Богородчанського району 

(корпус № 3, нове 

будівництво) (ДСТУ 

Б.Д.1.1-1:2013) 

освітніх та науково-дослідних 

закладів 

3 UA-2017-05-22-000413-a 

Будівництво дитячого 

садочка на 50 місць в с. 

Черніїв Тисменицького 

району Івано-Франківської 

області 

45214000-0 Будівництво 

освітніх та науково-дослідних 

закладів 

6895033 

4 UA-2017-02-24-000725-b 

Капітальний ремонт 

мостового переходу через 

р. Сівка по вул. Залізнична 

в с. Креховичі 

Рожнятівського району 

Івано-Франківської області 

45453000-7 Капітальний 

ремонт і реставрація 
6893351 

5 UA-2017-05-10-000324-c 

Реконструкція 

незавершеної будівлі 

(приміщень старої школи) 

по вул. Грушевського, 61а 

в с. Лісний Хлібичин 

Коломийського району 

Івано-Франківської області 

під дитячий садок 

45200000-9 Роботи, пов’язані 

з об’єктами завершеного чи 

незавершеного будівництва та 

об’єктів цивільного 

будівництва 

4554663 

 

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. 

 

Виходячи з вищевикладеного, 

 

ПРОШУ: 

1. Надати пояснення особі, відповідальній за здійснення закупівель, та тендерному комітету 

щодо порушень законодавства про закупівлі, викладених в цьому зверненні та 

проконтролювати, щоб подібних порушень в подальшому не було. 

2. Зобов’язати відповідальних осіб (членів тендерного комітету або уповноважену особу) 

проводити закупівлі відповідно до норм Закону та підзаконних нормативно-правових актів. 



 

Розглянути це звернення та надати відповідь у встановлені законодавством строки електронною 

поштою на е-mail: anticorruptionplatform.ukraine@gmail.com 

 

 

З повагою 

Голова правління ГО «Центр 

«Антикорупційна платформа»        Зелінська Х. С. 

 

 

 

 


