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ЗВЕРНЕННЯ 

 
Вих№__05/12 від __18.12.2019р.  
 

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 та дотримання принципів здійснення закупівель визначених 
Законом України «Про публічні закупівлі». 

Відповідно до інформації розміщеної в системі електронних закупівель ProZorro, Замовником 
Гатненська сільська рада (далі – Замовник)  проведено закупівлю на Будівництво дитячого 
дошкільного закладу на 280 місць по вул. Космонавтів, с. Гатне Києво-Святошинського району 
Київської області 

Ретельно вивчивши закупівлю, повідомляємо про наступне: 

За результатами закупівлі було укладено договір № 05/03 від 05.03.2018року. 

Відповідно до договору, ціна договору на момент підписання становить 68003847,61 коп.  

 
Згідно з додатками до договору, вид договірної ціни – тверда ціна. 
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20.08.2019 року Замовником було оприлюднено зміни до договору. А саме:вид договірної 

ціни змінено з твердої на динамічну.  
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Відповідно п.4 ст.36 Закону України «Про публічні закупівлі», умови договору про закупівлю 

не повинні відрізнятися від змісту тендерної пропозиції за результатами аукціону (у тому числі ціни за 
одиницю товару) переможця процедури закупівлі або ціни пропозиції учасника у разі застосування 
переговорної процедури. Істотні умови договору про закупівлю не можуть змінюватися після його 
підписання до виконання зобов’язань сторонами в повному обсязі, крім випадків: 

1) зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків 
замовника; 

2) зміни ціни за одиницю товару не більше ніж на 10 відсотків у разі коливання ціни такого 
товару на ринку, за умови, що зазначена зміна не призведе до збільшення суми, визначеної в 
договорі; 

3) покращення якості предмета закупівлі за умови, що таке покращення не призведе до 
збільшення суми, визначеної в договорі; 

4) продовження строку дії договору та виконання зобов’язань щодо передання товару, 
виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об’єктивних 
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обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі непереборної сили, затримки фінансування 
витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі; 

5) узгодженої зміни ціни в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості товарів, робіт і 
послуг); 

6) зміни ціни у зв’язку із зміною ставок податків і зборів пропорційно до змін таких ставок; 
7) зміни встановленого згідно із законодавством органами державної статистики індексу 

споживчих цін, зміни курсу іноземної валюти, зміни біржових котирувань або показників Platts, 
регульованих цін (тарифів) і нормативів, які застосовуються в договорі про закупівлю, у разі 
встановлення в договорі про закупівлю порядку зміни ціни; 

8) зміни умов у зв’язку із застосуванням положень частини п’ятої цієї статті. 
 

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». 

 

Відповідно до постанови КабМіну   N 668 від 1 серпня 2005 р, істотними умовами договору 

підряду є: 

 найменування та реквізити сторін;  

 місце і дата укладення договору підряду;  

 предмет договору підряду;  

 договірна ціна;  

 строки початку та закінчення робіт (будівництва об'єкта);  

 права та обов'язки сторін;  

 порядок забезпечення   виконання   зобов'язань  за  договором  

 підряду;  

 умови страхування   ризиків    випадкового    знищення    або  

 пошкодження об'єкта будівництва;  

 порядок забезпечення робіт проектною документацією, ресурсами  

 та послугами;  

 порядок залучення субпідрядників;  

 вимоги до організації робіт;  

 порядок здійснення замовником контролю за якістю ресурсів;  

 умови   здійснення   авторського  та  технічного  нагляду  за  

 виконанням  робіт; { Пункт 5 доповнено абзацом згідно з Постановою  

 КМ N 601 ( 601-2009-п ) від 17.06.2009 }  

 джерела та порядок фінансування робіт (будівництва об'єкта);  

 порядок розрахунків за виконані роботи;  

 порядок здачі-приймання     закінчених     робіт     (об'єкта  

 будівництва);  

 гарантійні строки   якості   закінчених  робіт  (експлуатації  

 об'єкта будівництва), порядок усунення недоліків;  

 відповідальність сторін за порушення умов договору підряду;  
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 порядок врегулювання спорів;  

 порядок внесення змін до договору підряду та його розірвання. 

 

Таким чином, Замовником змінено істотні умови договору. 

 

26 липня 2018 р. Кабінет міністрів прийняв постанову № 659 яка внесла зміни до Постанови 

Кабінету Міністрів України № 631 від 1 серпня 2013 р. Згідно затвердженого порядку постанові №631  

пункту 4 абзацу 6 за зверненнями ви можете розпочинати перевірку закупівель.  

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. 9 Закон України «Про публічні закупівлі» та ст. 21 

Закону України «Про громадські об’єднання», -  

 

ПРОСИМО: 

1. Провести моніторинг зазначеної закупівлі 

2. Провести позапланову перевірку фінансово-господарської діяльності Замовника 

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

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

 

 

 

З повагою, 

Віце-президент ГО «Трипільський Край»  

Нос Ольга  
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