
 

ГО «Трипільський Край» 

Ідентифікаційний код 40484223 

Email: trypilskiykray@gmail.com 

 

Прокурору Київської області 

Чібісову Дмитру Олеговичу 

Прокуратура Київської області 

01601,  м.Київ, б-р Лесі Українки, 27/2 

 

 

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.  

Під час аналізу закупівель відділу освіти Васильківської районної 

державної адміністрації, нами було виявлено порушення, які призвели до 

розтрати бюджетних коштів у розмірі 771 080,4 грн. 

Відповідно до інформації розміщеної в системі електронних закупівель 

ProZorro, замовником відділ освіти Васильківської районної державної адміністрації 

(далі – Замовник), було оголошено відкриті торги з публікацією англійською мовою 

UA-2017-12-28-000082-c Відповідно реєстру пропозиції, у закупівлі взяли участь 14 

учасників:  

1. ТОВ БУД КОМПАНІ  

2. Товариство з обмеженою відповідальністю "А Груп"  

3. ТОВ "СПЕЦ-МОНТАЖ КИЇВ"  

4. Будівельна компанія Еркер ТОВ  

5. Товариство з обмеженою відповідальністю "Будівельна компанія "Еверест-М"  

6. ТОВ "Афінацентр"  

7. ТОВ ПОНА-УКРАЇНА  

8. ПП АМТ-ГРУПП  

9. ТОВ "ІБК РАНГ"  

10. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БУД ФАКТОР" 

11. ТОВ "УКРРЕМБУД КОМФОРТ"  

12. ТОВ "Б-4" 13. КОНСОРЦІУМ "МАГІСТРАЛЬ"  

14. ТОВ "Фенчак"  

 

Відповідно до пункту 6 розділу ІІІ «Інструкція з підготовки тендерної 

пропозиції» тендерної документації зазначено, що Учасники процедури закупівлі 

повинні надати у складі тендерних пропозицій документальне підтвердження 

відповідності якісним, кількісним та іншим вимогам до предмету закупівлі, 

встановленим замовником у Додатку 2 до тендерної документації, а саме:  
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• Локальні кошториси (мають бути складені відповідно до технічного завдання з 

урахуванням будівельного технологічного процесу);  

• підсумкова відомість ресурсів;  

• розрахунок загальновиробничих витрат до локальних кошторисів. 

Рішенням Замовника, пропозицію учасника ТОВ ПОНА-Україна не було 

допущено до аукціону. Згідно протоколу розгляду, Замовник не допустив до аукціону 

учасника тому, що у складі тендерної пропозиції  ТОВ «ПОНА-УКРАЇНА» не надано 

відповідних документів, що не відповідає пункту 6 розділу ІІІ «Інструкція з підготовки 

тендерної пропозиції» тендерної документації».  

Повідомляємо, що тендерна пропозиція ТОВ ПОНА-Україна містить документ 

«8. Інформація про технічні якісні та кількісні характеристики.pdf» Вказаний 

документ, у якому викладені всі вищеперераховані документи. 

Щодо безпідставного відхилення пропозиції ТОВ «Пона Україна», ГО 

«Трипільський Край» був направлений лист до ДАСУ, з яким можна ознайомитись за 

посиланням  https://dozorro.org/filestorage/eOrzUFeKqp9lvbEI9AAkeQFO4pKZWhD6.pdf 

Державна аудиторська служба України підтвердила безпідставне 

відхилення пропозиції ТОВ «Пона-Україна» своїм листом від 01.06.2018, № 26-13-

14-14/5155,  який було надано у відповідь на звернення ГО «Трипільський Край» 

(додаток 1).   

У тендерній документації Замовник вимагав від учасників надати розрахунки 

вартості робіт, у тому числі – договірну ціну. Згідно документу «8. Інформація про 

технічні якісні та кількісні характеристики.pdf» учасника, договірна ціна, яку 

учасник «Пона-Україна» пропонував до початку аукціону, склала 3 887 199,60грн 

(додаток 2).  

За результатами торгів Замовник уклав договір на проведення поточного 

ремонту будівлі Дошкільного навчального закладу (ясла – садок) „Струмочок” по вул. 

Освіти, 5 в с. Зелений Бір Васильківського району Київської області з ТОВ "БУД 

ФАКТОР". Вартість договору склала 4 658 280, 00 грн. Це на 771 080,40 грн більше, 

ніж пропозиція ТОВ «Пона-Україна». 

Таким чином, Замовником були вчинені правопорушення, які призвели до 

розтрати 771 080,40 грн бюджетних коштів. 

 

 

ПРОСИМО: 

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

2. За результатом розгляду Заяви надати відповідь у встановлені законом 

строки  

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

 

Додатки – на 3-х сторінках 

З повагою, 

Віце-президент ГО «Трипільський Край»  

Нос  Ольга 
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