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вих. №041 від «21» січня 2020 р.  
ПОЛТАВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ПАРК 

КУЛЬТУРИ ТА ВІДПОЧИНКУ "ПЕРЕМОГА" 

36011, м. Полтава, проспект Першотравневий, 20 

+0380663764670 

parkpobeda2015@ukr.net 

 

Громадська організація «Інститут аналітики та адвокації» постійно слідкує за проведенням 

електронних закупівель та здійснює аналіз таких закупівель з метою виявлення можливих 

порушень та їх усунення для досягнення ефективності, відкритості, прозорості та збільшення 

конкуренції. 

Відповідно до інформації розміщеної на веб-порталі https://prozorro.gov.ua/ 

ПОЛТАВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ПАРК КУЛЬТУРИ ТА ВІДПОЧИНКУ "ПЕРЕМОГА" (надалі 

– Замовник), оголосив процедуру відкритих торгів з предмету закупівлі «Фізична охорона 

об’єкту: адміністративне приміщення та прилегла територія Міського парку культури та 

відпочинку «Перемога»», очікуваною вартістю 670 000,00 грн., ID номер закупівлі UA-2020-01-

14-002164-c. Аналіз даної процедури закупівлі встановив наступне порушення: 

1. Згідно Додатку 6 тендерної документації (ПРОЕКТ ДОГОВОРУ про надання послуг з 

фізичної охорони) пункт 10.2. передбачає: "Якщо за один місяць до закінчення строку дії цього 

Договору жодна із Сторін не вимагатиме припинення цього Договору, Договір вважається 

продовженим на тих же умовах на новий календарний рік.", що суперечить Закону України «Про 

публічні закупівлі» в ч. 4 ст. 36 , а саме: Істотні умови договору про закупівлю не можуть 

змінюватися після його підписання до виконання зобов’язань сторонами у повному обсязі, крім 

випадків, передбачених ч. 4 ст. 36. Оскільки, строк дії договору відповідно до частини 3 статті 

180 Господарського кодексу України є істотною умовою. 

2. Також, п.11.7. Проекту договору, передбачено, що невід’ємною частиною цього договору 

є: Додаток №1 -  «Протокол узгодження договірної ціни» на 1 арк.; Додаток №2  -  «Список 

відповідальних осіб Замовника» на 1 арк.; Додаток №3  -  «Дислокація» на 1 арк., але ці додатки 

у проекті відсутні. 

3. Згідно частини 4 розділу 6 «Істотні умови, що обов’язково включаються до договору про 

закупівлю» визначено наступне: "Договір про закупівлю є нікчемним у разі:...", проте це не 

зазначено в проекті договору. 

4. Крім того, частиною 2 Розділу 5. Оцінка тендерної пропозиції, послуги консультанта 

покладено на Учасника. Такі положення щодо відшкодування таких витрат не можуть вноситись 

до тендерної документації. Зазначена вимога є незаконною, адже суперечить статті 3 та статті 22 

Закону «Про публічні закупівлі» (надалі – Закон). 

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,   

 

https://prozorro.gov.ua/
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ПРОСИМО: 

1. Внести зміни до положень тендерної документації за процедурою закупівель ID: UA-2020-01-

14-002164-c з метою уникнення порушень при проведенні публічної закупівлі. У разі не внесення 

змін до тендерної документації, будемо змушені звернутися до управління Північно-східного 

офісу Держаудитслужби в Полтавській області. 

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

 

Відповідь просимо надіслати на електронну пошту info@iaa.org.ua в електронному вигляді 

в установлені законодавством терміни. 

 

З повагою, 

Виконавчий директор  

ГО «Інститут аналітики та адвокації»                                     Ю. І. Ромашко 

 
 

 
Виконавець: 

Колганова Поліна (095) 417 56 43 
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