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Начальнику Управління захисту економіки 

В Київськй області 

Нідзельському Володимиру Олександровичу 

02000  м. Київ, вул. Межигірська, 8 

 

Віце-президента ГО «Трипільський Край» 

Нос Ольги Олександрівни 

Тел. 067-452-27-29  

 

ЗАЯВА 

 

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 

збільшення конкуренції. 

Відповідно до інформації розміщеної в системі електронних закупівель 

ProZorro, Замовником Виконавчий комітет Ірпінської міської ради, код ЄДРПОУ: 

05408846 (далі – Замовник), було оприлюднені звіти про укладені договори: 

1. UA-2018-02-19-001813-c 

2. UA-2018-03-26-000702-b 

3. UA-2018-04-26-001944-a 

4. UA-2018-05-29-000105-a 

5. UA-2018-06-13-002646-a 

6. UA-2018-07-10-000144-a 

7. UA-2018-07-10-001391-a 

8. UA-2018-08-09-000071-b 

9. UA-2018-09-27-000679-c 

10. UA-2018-10-04-001895-c 

11. UA-2018-10-29-001674-c 

12. UA-2018-11-08-001403-c 

13. UA-2018-11-12-001543-a 

14. UA-2018-12-06-001529-c 

Проаналізувавши зазначену інформацію повідомляємо наступне. Відповідно до 

«Порядку визначення предмета закупівлі», затвердженого Наказом Міністерства 

економічного розвитку та торгівлі України № 454 від 17.03.2016 «Предмет закупівлі 

товарів і послуг визначається замовником згідно з пунктами 17 і 32 частини першої 

статті 1 Закону та на основі національного класифікатора України ДК 021:2015 

“Єдиний закупівельний словник”, затвердженого наказом Міністерства економічного 

розвитку і торгівлі України від 23 грудня 

2015 року № 1749 (далі – Єдиний закупівельний словник), за показником 

четвертої цифри основного словника із зазначенням у дужках конкретної назви товару 

чи послуги». 

вих№ 10/02 від 26.02.2019р.
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В супереч вищезазначеним нормам, Замовник поділив предмет закупівлі (4 

цифри коду СPV по всім 7721 –(77210000-5) Лісозаготівельні послуги) на декілька. 

Відповідно до частини 7 ст. 2 Закону України «Про публічні закупівлі» (далі - 

Закон), забороняється придбання товарів, робіт і послуг до/без проведення процедур, 

визначених цим Законом, та укладання договорів, які передбачають оплату 

замовником товарів, робіт і послуг до/без проведення процедур, визначених цим 

Законом. Замовник не має права ділити предмет закупівлі на частини з метою 

уникнення проведення процедури відкритих торгів або застосування цього Закону.  

Оскільки, загальна вартість за даним предметом закупівлі перевищує межі, 

встановлені статтею 2 Закону «Публічні закупівлі», Замовник не мав права укладати 

договір з постачальником без застосування однієї з процедур, передбачених Законом. 

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». 

Щодо вказаного порушення, за зверненням ГО «Трипільський Край», 

Державною аудиторською службою України був здійснений моніторинг закупівель.  

Відповідно до інформації, оприлюдненої на порталі уповноваженого органу, за 

результатами моніторингу вказаних закупівель контролюючим органом встановлено 

порушення законодавства в частині неправомірного обрання та застосування 

процедури закупівлі. 

 

Згідно інформації, оприлюдненої Замовником (а саме – договори до вказаних 

закупівель), конкретний обсяг робіт договорами не визначений. Таким чином, 

встановити обсяг робіт, який був оплачений – не можливо. Враховуючи підтверджений 

аудиторською службою факт порушення законодавства та ухилення від проведення 

відкритих торгів, можлива додаткова необґрунтована розтрата бюджетних коштів у 

великих розмірах. 

 

ПРОСИМО: 

1. Відкрити кримінальне провадження за фактами, наведеними у заяві.  

2. Розглянути заяву та надати відповідь у встановлені законом строки  

3. Відповідь просимо надіслати на електронну адресу trypilskiykray@gmail.com 

 

Додатки – договір №380 до закупівлі https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2018-06-13-

002646-a  Всі договори до інших закупівель доступні на порталі уповноваженого 

органу. 

 

З повагою, 

Віце-президент ГО «Трипільський Край»  

Нос  Ольга 

mailto:trypilskiykray@gmail.com
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2018-06-13-002646-a
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2018-06-13-002646-a
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