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вих. №797 від «30» жовтня 2020 р. Керівнику Полтавської місцевої прокуратури  

Асташкіну Є.О. 
м. Полтава, вул. В.Козака, 1 

poltava@pol.gp.gov.ua 

 

Громадська організація «Інститут аналітики та адвокації» постійно слідкує за проведенням 

електронних закупівель та здійснює аналіз таких закупівель з метою виявлення можливих порушень та 

їх усунення для досягнення ефективності, відкритості, прозорості та збільшення конкуренції. 

Відповідно до інформації розміщеної на веб-порталі https://prozorro.gov.ua/ виконавчим комітетом 

ЗАВОРСКЛЯНСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ ПОЛТАВСЬКОГО РАЙОНУ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
проведено спрощену закупівлю за кодом ДК 021:2015: 45230000-8 - Будівництво трубопроводів, ліній 

зв’язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь 

(Капітальний ремонт проїзної частини по вулиці Гідності від буд №51 до буд.№75 в с. Минівка 

Полтавського району Полтавської області) очікуваною вартістю 1 386 715,00 грн., ID номер закупівлі 

UA-2020-10-05-010331-a. Аналіз даної закупівлі має наступні ознаки порушення: 

Відповідно протоколу засідання тендерного комітету ВК Заворсклянської сільської ради 

Полтавського району від 21.10.2020 року було відхилено пропозицію ПП «ДОРПРОДТРЕЙЛ». Вашим 

тендерним комітетом в якості підстави відхилення зазначено те, що пропозиція ПП 

«ДОРПРОДТРЕЙЛ» не відповідає вимогам оголошення, а саме у складі пропозиції не надано матеріал 

відповідно Додатку №1 п.1.: "Наявність необхідних відповідно до законодавства ліцензій та/або 

дозволів, та/або сертифікатів на виконання робіт, термін дії яких повинен бути не меншим ніж 

термін виконання  робіт за договором." 

При цьому в останньому абзаці Додатку №1 оголошення прописано, що: "Документи, що не 

передбачені законодавством для учасників, не подаються ними у складі пропозиції. Якщо форми 

вищезазначених документів, які вимагаються у складі пропозиції не передбачені для Учасника 

законодавством України, в такому випадку Учасник повинен надати довідку у довільній формі про те, 

що ці документи не подаються з посиланням на відповідні норми законодавства України." 

Відмітимо, що ПП «ДОРПРОДТРЕЙЛ» завантажив в своїх документах файл "довідка ліцензія" в 

якому зазначено, чому учасник не повинен надавати ліцензію та/або дозвіл на виконання робіт. 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України №406 від 07.06.2017 р. (із змінами) "Про 

затвердження переліку будівельних робіт, які не потребують документів, що дають право на їх 

виконання, та після закінчення яких об’єкт не підлягає прийняттю в експлуатацію" об'єкти 

будівництва з класом наслідків СС1 не потребують наявності дозвільних документів. Тобто у 

замовника не було достатніх підстав для відхилення ПП «ДОРПРОДТРЕЙЛ». 

Також, важливим є те, що Вашим тендерним комітетом визнано переможцем спрощеної закупівлі 

ФО-П «МІНАСЯН АШОТ ГЕВОРКОВИЧ» та укладено з ним договір 29.10.2020 р. Проте при аналізі 

документів, поданих ФО-П «МІНАСЯН АШОТ ГЕВОРКОВИЧ» встановлено не відповідність 

вимогам Вашого оголошення як замовника, а саме:  

1. Учасником ФО-П Мінасян А.Г. для підтвердження наявності необхідних відповідно до 

законодавства ліцензій та/або дозволів, та/або сертифікатів на виконання робіт, термін дії яких 

повинен бути не меншим ніж термін виконання  робіт за договором надана ліцензія з додатком на 

право ведення господарської діяльності з будівництва за номером 2013050473. Початок дії ліцензії від 

04.05.2018 року. Проте учасник ФО-П Мінасян А.Г. до копії ліцензії надав додаток виданий на ім'я 

Мінасяна Геворга Ашотовича, тобто іншого суб'єкта господарювання.  
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2. Також, перевіривши інформацію на Порталі державної електронної системи у сфері будівництва 

(https://e-construction.gov.ua) щодо терміну дії ліцензії ФО-П Мінасян А.Г. за №2013050473 виданої 

згідно наказу ДАБІ України №25-Л від 04.05.2018 року встановили, що електронна ліцензія за 

№2013050473 зупинена від 19.12.2019 року (інформацію можна перевірити за посиланням: https://e-

construction.gov.ua/licensees_detail/2283351170430796996). 

Таким чином, дії тендерного комітету замовника суперечать одному з основних принципів 

здійснення публічних закупівель – об’єктивної та неупередженої оцінки пропозицій. Адже ФО-П 

МІНАСЯН АШОТ ГЕВОРКОВИЧ не надав діючий документ, яка вимагався вимогами оголошення 

про проведення спрощеної закупівлі.  

Відповідно до п. 1 ч. 13 ст. 14  замовник відхиляє пропозицію в разі, якщо: пропозиція учасника не 

відповідає умовам, визначеним в оголошенні про проведення спрощеної закупівлі, та вимогам до 

предмета закупівлі. Ви як замовник відхилили пропозицію першого учасника ПП «ДОРПРОДТРЕЙЛ» 

через відсутність дозвільних документів, при цьому не відхили пропозицію ФО-П МІНАСЯН АШОТ 

ГЕВОРКОВИЧ через надання ліцензії, термін якої зупинено.  

Відповідно до ч. 1 ст. 207 ГКУ господарське зобов’язання, що не відповідає вимогам закону, або 

вчинено з метою, яка завідомо суперечить інтересам держави і суспільства, або укладено учасниками 

(хоча б одним з них) господарських відносин з порушенням господарської компетенції (спеціальної 

правосуб’єктності), може бути на вимогу однієї із сторін або відповідного органу державної влади 

визнано судом недійсним повністю або в частині.  

Згідно з ч. 1 ст. 215 ЦКУ підставою недійсності правочину є недодержання стороною (сторонами) 

вимог, які встановлені ст. 203 ЦКУ, саме на момент вчинення правочину. На момент укладення 

договору №88 КР від 29.10.2020 року ВК ЗАВОРСКЛЯНСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ ПОЛТАВСЬКОГО 

РАЙОНУ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ як розпорядником бюджетних коштів, не було дотримано вимог 

п 1 ч. 13 ст. 14 Закону "Про публічні закупівлі", а саме: не відхилено пропозицію учасника, яка не 

відповідала  умовам, визначеним в оголошенні про проведення спрощеної закупівлі, та вимогам до 

предмета закупівлі. 

Згідно з ч. 5 ст. 7 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». Виходячи з вищевикладеного,   

ПРОСИМО: 

1. Розглянути наше звернення та при наявності достатніх підстав у межах повноважень 

прокуратури звернутися до суду з позовом щодо визнання вище вказаного договору недійсним 

2. Відповідь просимо надіслати на електронну пошту info@iaa.org.ua в електронному вигляді. 
 

 

З повагою, 

Виконавчий директор   

ГО «Інститут аналітики та адвокації»                               Ю. І. Ромашко 

 
 

Виконавець: Колганова Поліна  (095) 417 56 43 
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