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                   Громадська організація      
 

                                             «Філософія Серця» 
 

  21037, а\с 4033, м. Вінниця,  т. 0432-69-78-38, e-mail: philofh@meta.ua, www.fs.edukit.vn.ua 
 
Вих. № 24 від «16» січня  2019р. Управління Північного офісу Держаудитслужби у 

Вінницькій області  
04070, 21100, м. Вінниця, Хмельницьке шосе, 7 
e-mail: vinnytsia@dkrs.gov.ua  
 
Управління освіти Могилів-Подільської міської ради 
24000, Україна, Вінницька обл., м. Могилів-Подільський, 
вул. Полтавська, 25 
e-mail: osvita_zakupivli@ukr.net  
 
 

Відповідно до інформації розміщеної в системі електронних закупівель ProZorro, 
Замовником Управління освіти Могилів-Подільської міської ради було оприлюднено 
Оголошення про  закупівлю за процедурою відкритих торгів UA-2018-01-19-000595-b   на 

Природній газ,  ДК 021:2015: 09120000-6 — Газове паливо  на суму  1 895 436,50 грн.  
 
Проаналізувавши зазначену інформацію, повідомляємо наступне.  

Аукціон відбувся 05 лютого 2018р. Участь в ньому прийняло 3 учасника. Переможцем було 
визнано з ТОВ "ВІННИЦЯГАЗ ЗБУТ" та 22.02.2018р. з ним було укладено договір № 659-
17/1141023XG2CB028. До зазначено Договору укладено дев’ять додаткових угод, з них сім 
про підвищення ціни.  
 Згідно із ч. 4  ст. 36 Закону України «Про публічні закупівлі» (Закон) істотні умови 
договору про закупівлю не можна змінювати після його підписання аж до виконання 
сторонами своїх зобов’язань в повному обсязі, крім установлених Законом випадків. При 
цьому норми цього Закону та Цивільного і Господарського кодексів України співвідносяться 
між собою як спеціальні і загальні, тобто пріоритет мають норми закону як спеціального 
правового акту. 

Насамперед Закон містить імперативні норми щодо: 
- наявності у складі тендерної документації проекту договору про закупівлю із порядком 

зміни його умов; 
- внесення змін до тендерної документації; 
- внесення змін до проекту договору державної закупівлі; 
- укладення договору за результатами аукціону переможця процедури закупівлі; 
- зміни ціни пропозиції учасника при застосуванні переговорної процедури; 
- встановлення випадків і порядку зміни істотних умов договору. 
На нашу думку при підготовці проекту договору про закупівлю у складі тендерної 

документації замовник має передбачати в умовах договору підстави зміни істотних умов, 
порядок їх застосування, а також перелік документів на підтвердження необхідності 
застосування змін.  

В жодній додатковій угоді не було обґрунтування прийняття рішення про  зміну ціни 
через коливання ціни на ринку та підтвердження факту коливання цін. 

Водночас повідомляємо, що ціна на газ в результаті неправомірного збільшення ціни 
зросла до 15007,32 грн за 1 тис. м3, замість запланованих 11088, 12 за 1 тис. м3. Цей факт 
свідчить не тільки про відсутність економії коштів, але й про розтрату бюджетних коштів, що 
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має ознаки кримінального правопорушення. Про це окремо нами будуть повідомлені 
правоохоронні органи.  
 

Вищенаведені дії Замовника свідчать про порушення ч. 4  ст. 36 Закону та прямо 
суперечать одному з основних принципів здійснення публічних закупівель – максимальна 
економія та ефективність, а також дискредитую систему електронних закупівель в цілому. 

Разом з тим, статтею 7 Бюджетного кодексу України та ст. 3 Закону України «Про 
публічні закупівлі» передбачено дотримання принципів ефективності та максимальної 
економії.  

П Р О Ш У: 

1. Перевірити зазначену закупівлю на предмет законності та розпочати заходи 
моніторингу. 

2. Розглянути це звернення та надати відповідь в електронному вигляді у встановлені 
законом строки. 

 
 
 
 

З повагою,   

Голова правління                                                        Ю.В. Грига 


