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Відповідно до інформації розміщеної в системі електронних закупівель ProZorro, 

Замовником Департамент капітального будівництва  Вінницької міської ради було 
оприлюднено оголошення про відкриті торги за закупівлями: 

1. UA-2016-11-18-000722-b  на Роботи по виконанню першочергових заходів при 
реконструкція кіноконцертного залу "Райдуга",  1500 шт., ДК 021:2015: 45000000-7 
— Будівельні роботи, ДК 016:2010: 41 — Будівлі та будування будівель на суму  2 
995 000,00 грн. 

09 грудня 2016 року відбувся аукціон. Участь в аукціоні прийняло 3 учасника: 
1. ТОВ "МУР"     
2. ТОВ "Вінпроектбуд" 
3. ТОВ "Олеріт" 
За результатами аукціону найбільш економічно вигідною пропозицією була пропозиція 

ТОВ "МУР". Згідно з Протоколом засідання тендерного комітету  № 50 від 16.12.2016р.   
учасника ТОВ "МУР" було дискваліфіковано через надходження на адресу Замовника листа 
з відмовою від укладання договору.  Згідно з Протоколом засідання тендерного комітету  
№ 51 від 16.12.2016р.   учасника ТОВ "Вінпроектбуд" було дискваліфіковано через 
невідповідність пропозиції умовам тендерної документації. Згідно з Протоколом засідання 
тендерного комітету  № 52 від 16.12.2016р. ТОВ "Олеріт" було визнано переможцем. 
03.01.2017р. з ним укладено договір. 

Звертаємо увагу на той факт, що на оцінку пропозиції ТОВ "Вінпроектбуд" і ТОВ "Олеріт" 
Замовник витратив 4 і 3 хвилини відповідно. 

Детально ознайомившись з пропозицією ТОВ "Олеріт" зазначаємо, що в складі пропозиції 
не міститься Лист -згода на обробку, використання, поширення та доступ до персональних 
даних. 

Таким чином вважаємо пропозицію ТОВ "Олеріт" такою, що не відповідає умовам 
тендерної документації, а  визначення переможцем ТОВ "Олеріт" необгрунтованим. 

Надана переможцем пропозиція відповідно до Закону не відповідала всім критеріям та 
умовам, визначеним у документації конкурсних торгів, та підлягала відхиленню. 
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Відповідно до ч. 1 ст.36 Закону «Про публічні закупівлі» (далі Закон) «Договір про 
закупівлю укладається відповідно до норм Цивільного кодексу України та Господарського 
кодексу України з урахуванням особливостей, визначених цим Законом». Відповідно до ч.2 
ст. 180 Господарського Кодексу України «Господарський договір вважається укладеним, 
якщо між сторонами у передбачених законом порядку та формі досягнуто згоди щодо усіх 
його істотних умов. Істотними є умови, визнані такими за законом чи необхідні для 
договорів даного виду, а також умови, щодо яких на вимогу однієї із сторін повинна бути 
досягнута згода». В ч. 3 цієї ж статті йдеться «При укладенні господарського договору 
сторони зобов'язані у будь-якому разі погодити предмет, ціну та строк дії договору» . В 
ч.7 «Строком дії господарського договору є час, впродовж якого існують господарські 
зобов'язання сторін, що виникли на основі цього договору». 

Договір № 06/16-12 від 03.01.2017р. між Замовником і ТОВ "Олеріт" не містить 
інформації про строк дії договору.  

 
 
 
2. UA-2017-02-24-000664-a на Виконання робіт з реконструкції будівлі 

(термомодернізація) закладу "Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №20 Вінницької 
міської ради" по вул. Чумацькій,266 в м. Вінниця, 2180 м.кв., ДК 021:2015: 
45000000-7 — Будівельні роботи на суму 8 357 000,00грн. 

17 березня 2017 року відбувся аукціон. Участь в аукціоні прийняло 13 учасників: 
1. ПП Арка-ПТФ     
2. ТОВ "ПОДІЛЛЯТЕПЛОЕНЕРГОІНВЕСТ" 
3. ТОВ "Олеріт" 
4. ПП Техпробуд 
5. ПП "Сучасні будівельні технології - 12" 
6. ТОВ "ЖК - Гарант" 
7. ПП "АКТИВ-СТРОЙ" 
8. ТОВ "МУР" 
9. ТОВ "Ві.Ай.Пі. Будівельна компанія" 
10. ТОВ "БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "ПОДІЛЛЯ-ТРАНСБУД" 
11. ТОВ СПРЕДОМ 
12. ТОВ "БУДГАРАНТ ПЛЮС" 
13. ФІРМА"СФЕРА"-ПРИВАТНЕ БАГАТОПРОФІЛЬНЕ МАЛЕ ПІДПРИЄМСТВО 
За результатами аукціону найбільш економічно вигідною пропозицією була пропозиція 

ПП Арка-ПТФ. Згідно з Протоколом засідання тендерного комітету  № 17 від 24.03.2017р.   
учасника ПП Арка-ПТФ було дискваліфіковано через надходження на адресу Замовника 
листа з відмовою від укладання договору.  Згідно з Протоколом засідання тендерного 
комітету  № 18 від 24.03.2017р.   учасника ТОВ "ПОДІЛЛЯТЕПЛОЕНЕРГОІНВЕСТ" було 
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дискваліфіковано через невідповідність пропозиції умовам тендерної документації. Згідно з 
Протоколом засідання тендерного комітету  № 19 від 24.03.2017р. ТОВ "Олеріт" було 
визнано переможцем. 05.04.2017р. з ним укладено договір. 

Детально ознайомившись з пропозицією ТОВ "Олеріт" зазначаємо, що в складі пропозиції 
не міститься Лист -згода на обробку, використання, поширення та доступ до персональних 
даних. 

Таким чином вважаємо пропозицію ТОВ "Олеріт" такою, що не відповідає умовам 
тендерної документації, а  визначення переможцем ТОВ "Олеріт" необгрунтованим. 

Надана переможцем пропозиція відповідно до Закону не відповідала всім критеріям та 
умовам, визначеним у документації конкурсних торгів, та підлягала відхиленню. 

Договір № 01/17-04 від 04.04.2017р. між Замовником і ТОВ "Олеріт" не містить 
інформації про строк дії договору. 

Інформація на порталі використання публічних коштів Є-дата свідчить про виконання 
договору на суму 7 272 430грн. в 2017 році. 

Відповідно до ст. 10 Закону «Замовник самостійно та безоплатно через авторизовані 
електронні майданчики оприлюднює на веб-порталі Уповноваженого органу в порядку, 
встановленому Уповноваженим органом та цим Законом, інформацію про закупівлю, а 
саме: … звіт про виконання договору - протягом трьох днів з дня закінчення строку дії 
договору, виконання договору або його розірвання». 

Як порушення вищезазначеного, повідомляємо про порушення порядку оприлюднення 
інформації про закупівлю. 

3. UA-2017-03-30-002217-b на Виконання робіт з реконструкції проспекту Космонавтів 
в м. Вінниці (ІІІ черга - від вул. Келецької до вул. А. Первозванного), 620 м, ДК 
021:2015: 45000000-7 — Будівельні роботи на суму 45 330 000,00грн. 

24 квітня 2017 року о 16.10 відбувся аукціон. Участь в аукціоні прийняло 4 учасника: 
1. ТОВ "Олеріт" 
2. ФІРМА"СФЕРА"-ПРИВАТНЕ БАГАТОПРОФІЛЬНЕ МАЛЕ ПІДПРИЄМСТВО 
3. ТОВ "КБК" 
4. ТОВ "МАЙСТЕР-БУД". 

За результатами аукціону найбільш економічно вигідною пропозицією була пропозиція 
ТОВ "Олеріт". Згідно з Протоколом засідання тендерного комітету  № 27 від 26.04.2017р. 
ТОВ "Олеріт" було визнано переможцем. 11.05.2017р. з ним укладено договір. 22.12.2018р. в 
Системі було розміщено додаткові угоди № 2,3 до договору, 06.03.2018р.  – додаткову угоду 
№ 4, 22.05.2018р. – додаткову угоду № 6. В додатковій угоді № 6 мова йде про додаткові 
угоди № 1 і 3, які є невід’ємною частиною Договору, але  не розміщені в Системі.  

Додаткові угоди № 2 від 01.12.2017р. оприлюднена в Системі 22.12.2017р. і № 4 від 
16.02.2018р. оприлюднена в Системі 06.03.2018р. з порушенням строків оприлюднення 
інформації про закупівлю, як того вимагає ч.1 ст. 10 Закону «Про публічні закупівлі» - договір 
про закупівлю - протягом двох днів з дня його укладення. 
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Детально ознайомившись з пропозицією ТОВ "Олеріт" зазначаємо, що в складі пропозиції 

не міститься Лист -згода на обробку, використання, поширення та доступ до персональних 
даних. 

Таким чином вважаємо пропозицію ТОВ "Олеріт" такою, що не відповідає умовам 
тендерної документації, а  визначення переможцем ТОВ "Олеріт" необгрунтованим 

Надана переможцем пропозиція відповідно до Закону не відповідала всім критеріям та 
умовам, визначеним у документації конкурсних торгів, та підлягала відхиленню. 

Інформація на порталі використання публічних коштів Є-дата свідчить про виконання 
договору на суму 38 002 057,30грн. 

Договір № 01/17-05 від 10.05.2017р. між Замовником і ТОВ "Олеріт" не містить 
інформації про строк дії договору. 

4. UA-2017-06-20-002355-b на Завершення робіт з реконструкції площі по просп. 
Космонавтів в м. Вінниця, 1 шт., ДК 021:2015: 45000000-7 — Будівельні роботи та поточний 
ремонт на суму 9 408 000,00грн. 

10 липня 2017 року  відбувся аукціон. Участь в аукціоні прийняло 2 учасника: 
1. ТОВ "Олеріт" 
2. ФІРМА"СФЕРА"-ПРИВАТНЕ БАГАТОПРОФІЛЬНЕ МАЛЕ ПІДПРИЄМСТВО 
Під час аукціону обидва учасника жодного разу не понизили ціну. За результатами 

аукціону найбільш економічно вигідною пропозицією була пропозиція ТОВ "Олеріт". Згідно з 
Протоколом засідання тендерного комітету  № 47 від 11.07.2017p. ТОВ "Олеріт" було 
визнано переможцем. 24.07.2017р. з ним укладено договір.  06.03.2018р. в Системі було 
розміщено додаткову угоду № 3 до договору. Додаткові угоди № 1 і 2, які є невід’ємною 
частиною Договору, але  не розміщені в Системі. 

Детально ознайомившись з пропозицією ТОВ "Олеріт" зазначаємо, що в складі пропозиції 
не міститься Лист -згода на обробку, використання, поширення та доступ до персональних 
даних. 

Таким чином вважаємо пропозицію ТОВ "Олеріт" такою, що не відповідає умовам 
тендерної документації, а  визначення переможцем ТОВ "Олеріт" необгрунтованим. 
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Надана переможцем пропозиція відповідно до Закону не відповідала всім критеріям та 
умовам, визначеним у документації конкурсних торгів, та підлягала відхиленню. 

Договір № 03/17-07 від 24.07.2017р. між Замовником і ТОВ "Олеріт" не містить 
інформації про строк дії договору. 

5. UA-2017-09-19-002757-c на Завершення будівельно-монтажних робіт по об'єкту 
"Реконструкція будівлі (термомодернізація) комунального закладу "Дошкільний 
навчальний заклад №17 Вінницької міської ради" по вул. Чумацька,268 в м. 
Вінниця", 1477 м.кв., ДК 021:2015: 45000000-7 — Будівельні роботи та поточний 
ремонт на суму 5 890 000,00грн. 

10 липня 2017 року  відбувся аукціон. Участь в аукціоні прийняло 3 учасника: 
1. ПП "Рослана" 
2. ТОВ "Олеріт"  
3. ТОВ "ЖК - Гарант" 

Згідно з Протоколом засідання тендерного комітету  № 77 від 17.10.2017р. о 17:52  ПП 
"Рослана" було дискваліфіковано через надходження на адресу Замовника листа з 
відмовою від укладання договору.  Згідно з Протоколом засідання тендерного комітету  
№ 78 від 17.10.2017р. о 18:01  учасника ТОВ "Олеріт" було визнано переможцем. Тобто на 
оцінку пропозиції Замовник витратив 9 хвилин. 31.10.2017р. з ним укладено договір. 

Детально ознайомившись з пропозицією ТОВ "Олеріт" зазначаємо, що в складі пропозиції 
не міститься Лист -згода на обробку, використання, поширення та доступ до персональних 
даних. 

Таким чином вважаємо пропозицію ТОВ "Олеріт" такою, що не відповідає умовам 
тендерної документації, а  визначення переможцем ТОВ "Олеріт" необгрунтованим. 

Надана переможцем пропозиція відповідно до Закону не відповідала всім критеріям та 
умовам, визначеним у документації конкурсних торгів, та підлягала відхиленню. 

Договір № 05/17-10 від 30.10.2017р. між Замовником і ТОВ "Олеріт" не містить 
інформації про строк дії договору. 

Додаткові угоди № 1 від 29.12.2017р. і № 2 від 02.02.2018р. оприлюднені в Системі 
09.02.2018р. з порушенням строків оприлюднення інформації про закупівлю, як того вимагає 
ч.1 ст. 10 Закону «Про публічні закупівлі» - договір про закупівлю - протягом двох днів з дня 
його укладення. 

 Відповідно до п.3 ч.2 ст.22 Закону: інформацію про необхідні технічні, якісні та 
кількісні характеристики предмета закупівлі, у тому числі відповідну технічну 
специфікацію (у разі потреби - плани, креслення, малюнки чи опис предмета закупівлі). 
При цьому технічна специфікація повинна містити: детальний опис товарів, робіт, 
послуг, що закуповуються, у тому числі їх технічні та якісні характеристики; вимоги 
щодо технічних і функціональних характеристик предмета закупівлі у разі, якщо опис 
скласти неможливо або якщо доцільніше зазначити такі показники; посилання на 
стандартні характеристики, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов’язану з 
товарами, роботами чи послугами, що закуповуються, передбачені існуючими 
міжнародними або національними стандартами, нормами та правилами». 

Як порушення зазначеного повідомляємо, що в жодній з вищеназваних закупівель у 
Тендерній документації не містилось кошторису, лише по двох закупівлях (UA-2017-02-24-
000664-a, UA-2017-03-30-002217-b) учасники звертались до Замовника через Систему за 
технічною інформацією. В який спосіб і на яких умовах інші учасники отримували 
інформацію, необхідну для розрахунку цінової пропозиції невідомо.  

В ч. 1 ст. 844 Цивільного Кодексу України зазначено:  
 Якщо робота виконується відповідно до кошторису, складеного підрядником, 

кошторис набирає чинності та стає частиною договору підряду з моменту підтвердження 
його замовником. 

В п. 7 вищевказаних договорів зазначено «Договірна ціна є твердою, визначається 
на основі кошторису, що є невід’ємною частиною Договору…»  



* * * Прийми розумом, відчуй Серцем! * * *        * * * Прийми розумом, відчуй Серцем! * * * 

 

* * * Прийми розумом, відчуй Серцем! * * *        * * * Прийми розумом, відчуй Серцем! * * * 

 

 Відповідно до Постанови КМУ № 668 від 01.08.2005р. «Про затвердження Загальних 
умов  укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві»   «договірна 
документація  -  договір  підряду та інші документи (проектна, кошторисна, тендерна 
документація, тендерні пропозиції, акцепт   тендерної  пропозиції,  повідомлення,  запити,  
претензії тощо),  які встановлюють,  конкретизують,  уточнюють або  змінюють умови 
договору підряду;  

договірна ціна  -  визначена  на основі кошторису,  узгоджена сторонами і обумовлена 
у договорі підряду ціна (вартість) робіт;». 

Відповідно до ч.1 ст. 10  Закону України «Про публічні закупівлі»: 
Замовник самостійно та безоплатно через авторизовані електронні майданчики 

оприлюднює на веб-порталі Уповноваженого органу в порядку, встановленому 
Уповноваженим органом та цим Законом, інформацію про закупівлю, а саме: … 

- договір про закупівлю - протягом двох днів з дня його укладення. 
Однак завантажені в Систему договори підряду не містять договірну ціну, що свідчить 

про порушення порядку і строків оприлюднення інформації про закупівлю, як того вимагає ч.1 
ст. 10 Закону «Про публічні закупівлі». 

Така сама помила припущена і у Переможця всіх вищезазначених закупівель – 
підтвердження досвіду виконанням аналогічних договорів надано без Договірної ціни, що є 
невід’ємною частиною Договору. Відповідно, такі договори не можуть розцінюватися як 
підтвердження досвіду. Цей факт також свідчить про необґрунтований вибір переможця. 

 
Нагадуємо, що в ст. 3 Закону зазначено, що Закупівлі здійснюються за такими 

принципами: 
-добросовісна конкуренція серед учасників; 
-максимальна економія та ефективність; 
-відкритість та прозорість на всіх стадіях закупівель; 
-недискримінація учасників; 
-об’єктивна та неупереджена оцінка тендерних пропозицій; 
-запобігання корупційним діям і зловживанням. 

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. Перевірити зазначені вище закупівлі на предмет законності, вжити відповідних заходів 
до Замовника  щодо належного виконання вимог Закону для визначення переможця. 

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

 
З повагою,   

Голова правління                                        Ю.В. Грига 


