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ЗВЕРНЕННЯ 

 

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 Управління житлово-комунального господарства Деснянської районної в місті 

Києві державної адміністрації (надалі – Замовник) було оголошено допорогові закупівлі на 

заміну вікон 

1. ID: UA-2018-06-19-000916-a 

2. ID: UA-2018-06-19-000912-a 

3. ID: UA-2018-06-19-000926-a 

4. ID: UA-2018-06-19-000918-a 

5. ID: UA-2018-06-19-000925-a 

6. ID: UA-2018-06-19-000896-a 

7. ID: UA-2018-06-19-000893-a 

8. ID: UA-2018-06-19-000914-a 

9. ID: UA-2018-06-19-000886-a 

10. ID: UA-2018-06-19-000906-a 

11. ID: UA-2018-06-19-000889-a 

12. ID: UA-2018-06-19-000924-a 

13. ID: UA-2018-06-19-000909-a 

14. ID: UA-2018-06-19-000898-a 

15. ID: UA-2018-06-19-000895-a 

16. ID: UA-2018-06-19-000927-a 

17. ID: UA-2018-06-19-000920-a 

18. ID: UA-2018-06-19-000900-a 

19. ID: UA-2018-06-19-000887-a 

20. ID: UA-2018-06-19-000905-a 

21. ID: UA-2018-06-19-000885-a 

22. ID: UA-2018-06-19-000902-a 
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23. ID: UA-2018-06-19-000907-a 

24. ID: UA-2018-05-30-002119-a 

25. ID: UA-2018-05-30-002114-a 

26. ID: UA-2018-01-12-001732-b 

27. ID: UA-2018-01-12-001728-b 

28. ID: UA-2018-01-12-001722-b 

29. ID: UA-2018-01-12-001714-b 

30. ID: UA-2018-01-12-001707-b 

31. ID: UA-2018-01-12-001701-b 

32. ID: UA-2018-01-12-001696-b 

33. ID: UA-2018-01-12-001691-b 

34. ID: UA-2018-01-12-001684-b 

35. ID: UA-2018-01-11-000094-c 

36. ID: UA-2018-01-11-000099-c 

37. ID: UA-2018-01-11-000102-c 

38. ID: UA-2018-01-11-000103-c 

39. ID: UA-2018-01-11-000111-c 

40. ID: UA-2018-01-11-000115-c 

41. ID: UA-2018-01-11-000120-c 

42. ID: UA-2018-01-11-000131-c 

43. ID: UA-2018-01-11-000135-c 

44. ID: UA-2018-01-11-000145-c 

45. ID: UA-2018-01-11-000153-c 

46. ID: UA-2018-01-11-000167-c 

47. ID: UA-2018-01-11-000006-c 

48. ID: UA-2018-01-11-000186-c 

49. ID: UA-2018-01-11-000182-c 

50. ID: UA-2018-01-11-000188-c 

 

Ретельно вивчивши закупівлі, повідомляємо про наступне: в усіх вказаних закупівлях 

пунктом 2.14.  тендерної документації, Замовник встановив вимогу надати Документально 

підтверджену інформаційну довідку про виконання аналогічного договору за бюджетні кошти 

не менше 2-х, разом з копіями таких договорів протягом останнього року (або останніх трьох 

років) до дати розкриття пропозицій конкурсних торгів. Документальне підтвердженням їх 

виконання (копії актів виконаних робіт, або актів звірки). 

Вказана вимога є дискримінаційною. Вона унеможливлює участь у закупівлі 

організацій, які мають необхідний для виконання робіт досвід і виконували роботи для 

недержавних замовників, але не мають укладених договорів з бюджетними установами. Це 

суттєво зменшує конкуренцію, обмежує кількість учасників і знижує ефективність закупівлі. 

Оскільки договори з бюджетними установами можуть бути запропоновані лише обмеженим 

колом постачальників. 

Щодо вимоги підтвердження учасниками досвіду виконання робіт за бюджетні кошти, є 

рішення АМКУ, з яким можна ознайомитись за посиланням: 

http://www.amc.gov.ua/amku/control/main/uk/publish/article/88912;jsessionid=C933A7F0

9BA4DE33B11816F14BB8A706  

http://www.amc.gov.ua/amku/control/main/uk/publish/article/88912;jsessionid=C933A7F09BA4DE33B11816F14BB8A706
http://www.amc.gov.ua/amku/control/main/uk/publish/article/88912;jsessionid=C933A7F09BA4DE33B11816F14BB8A706
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Згідно з  ч.1 ст.2 Закону України «Про публічні закупівлі»: «Під час здійснення закупівлі 

товарів, робіт і послуг, вартість яких є меншою за вартість, що встановлена в абзацах другому і 

третьому цієї частини, замовники повинні дотримуватися принципів здійснення публічних 

закупівель, установлених цим Законом, та можуть використовувати електронну систему 

закупівель з метою відбору постачальника товару (товарів), надавача послуги (послуг) та 

виконавця робіт для укладення договору».  

Порядком здійснення допорогових закупівель, затвердженим Наказом ДП 

“Зовнішторгвидав” №35 від 13.04.2016, яким встановлено, що під час здійснення Закупівель 

Замовники повинні дотримуватися таких принципів здійснення закупівель: добросовісна 

конкуренція серед учасників; максимальна економія та ефективність; відкритість та прозорість 

на всіх стадіях закупівель; недискримінація учасників; об’єктивна та неупереджена оцінка 

пропозицій; запобігання корупційним діям і зловживанням. 

Таким чином, при використані електронної системи Замовник має дотримуватися 

основних принципів здійснення закупівель та порядку їх проведення.  

Встановлення вимог, які мають дискримінаційний характер, суттєво обмежує кількість 

учасників та впливає на ефективність закупівель.   

 

Виходячи з вищевикладеного, враховуючи систематичність вказаного порушення,  

 

ПРОСИМО: 

1. Включити ці закупівлі до перевірки під час наступного заходу державного 

фінансового контролю Замовника Управління житлово-комунального 

господарства Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації. 

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

3. Відповідь просимо надіслати на електронну адресу 

trypilskiykray@gmail.com 

 

 

З повагою, 

Віце-президент ГО «Трипільський Край»  

Нос Ольга 
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