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Державна аудиторська служба України 

вул. Сагайдачного 4, м. Київ, 04070 

 

ЗАЯВА 
 

 Повідомляємо Вас про порушення законодавства про публічні закупівлі в 

процедурах закупівель АТ "Українська залізниця". 

Філією «Пасажирська компанія» АТ «Укрзалізниця» організовано та  

проведено закупівлю UA-2019-07-05-000356-a з ремонту 26 вхідний дверей 

залізничного вокзалу Київ-Центральний, очікуваною вартістю 3,6 млн. грн. 

Під час укладання договору замовником допущено затвердження умов 

договору, які не відповідають тендерній документації. 

Згідно статті 36 Закону України «Про публічні закупівлі» умови договору 

не можуть відрізнятись від тендерної документації закупівлі. 

В технічному завданні тендерної документації (Додаток №1 до ТД) 

процедури закупівлі та в документації переможця процедури вказані перелік та 

обсяг виконуваних робіт з ремонту 26 вхідних дверей. Водночас в додатку №3 

до укладеного за результатами проведення закупівлі договору, надано 

розрахунок договірної ціни, в якому визначено перелік робіт, що не відповідає 

технічному завданню та пропозиції переможця закупівлі. 

Зокрема в технічному завданні тендерної документації та документації 

переможця закупівлі вказано проведення монтажу дверних доводчиків в 

кількості 26 шт. (12 шт. – вхідна група №1, 6 шт. -  вхідна група №2 та 8 шт. – 

вхідна група №3). Водночас в додатку №3 до договору вказано заміну 30 шт. 

доводчиків і петель (14 шт. – вхідна група №1, 6 шт. -  вхідна група №2 та 10 

шт. – вхідна група №3), що не відповідає змісту тендерної пропозиції за 

результатами аукціону.  

Згідно тендерної пропозиції переможця закупівлі передбачено 

проведення заміни 282,08 метрів погонних елементів обрамлення дверей 

(штапиків, штросів та декоративних елементів), а в додатку №3 до договору 

вже 2 444 погонних метри цих елементів (різьбленого погонажу). 

В технічному завданні вказано виконання 129 операцій фрезерування та 

вклеювання деревини пошкоджених частин полотна дверей. Водночас в 

додатку №3 до договору вказано, що під час ремонту дверей буде використано 

17,7 м3 пиломатеріалів. 

При цьому, згідно параметрів вхідних дверей, вказаних в технічному 

завданні, загальний об’єм полотна вхідних дверей складає 5,2 м3. Об’єм 



пиломатеріалів, які будуть використані для заміни пошкоджених ділянок 

вхідний дверей, не може перевищувати повного об’єму полотна дверей. 

 

Таким чином замовником допущено порушення статті 36 Закону України 

«Про публічні закупівлі». 

Згідно статті 37 Закону України «Про публічні закупівлі» договір про 

закупівлю є нікчемним у випадку укладання його з порушеням ч. 4 статті 36 

Закону України «Про публічні закупівлі». 

Виходячи з вищевикладеного, 

ПРОСИМО: 

1.  Вжити заходів щодо розірвання договору, укладених з порушенням 

Закону України "Про публічні закупівлі". 

 

 

 

Голова організації           Дмитро Гречуха 


