
 

 
                     К Р И В О Р І З Ь К И Й      Ц Е Н Т Р       Р О З С Л І Д У В А Н Ь 

 
 

       Вих. №03/08-20 від «19» серпня 2020 р. 

 

ДЕРЖАВНА АУДИТОРСЬКА СЛУЖБА УКРАЇНИ 

                                                                 04070, м. Київ,вул. Сагайдачного, 4  
(Повна назва отримувача адреса: повна адреса отримувача) 

 

 

 

ГО «Криворізький Центр Розслідувань» 

Код ЄДРПОУ 41213905  

Коріненко Тетяна Леонідівна, 50014, м. Кривий Ріг, вул. 

Ракітіна, буд. 7 кв.8;  
ktl727272@gmail.com   

+380987764189 

сайт проекту: https://dozorro.org/community 

  

 

ЕЛЕКТРОННЕ ЗВЕРНЕННЯ 

 

Відповідно до інформації розміщеної в системі електронних закупівель ProZorro,   

Замовником ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ оприлюднено звіт про результати 

проведення процедури закупівлі за переговорною процедурою (скорочена): 

ID: UA-2020-08-04-007667-a, дата публікації 04.08.2020 р., очікувана вартість 54 711 

271,00 грн., Капітальний ремонт адміністративного будинку центрального апарату ДФС за 

адресою: м. Київ, Львівська площа, 8 (комплекс будівельно – монтажних робіт, у тому числі: 

інженерних мереж, капітальний ремонт несучих конструкцій (колони, балки, покриття тощо) 

підвалу зони А, Б, В, Е з гідроізоляцією покриття та благоустроєм) Коригування (ДК 021:2015: 

45453000-7 — Капітальний ремонт і реставрація). 

 

Відповідно до статті 40 Закону України «Про публічні закупівлі», переговорна процедура 

закупівлі використовується замовником як виняток. Згідно Повідомлення про намір укласти 

договір про закупівлю, умову застосування переговорної процедури закупівлі Замовник зазначає 

як «Виникнення особливих економічних обставин з негайною ліквідацією наслідків надзвичайних 

ситуацій». 

В обґрунтуванні застосування переговорної процедури, Замовник зазначає, «Станом на 

сьогодні підвальна частина адміністративної будівлі ДПС за адресою: м. Київ, Львівська площа, 

буд. 8, у якій працюють більше 2000 осіб, а також розташовано серверне обладнання ДПС, 

перебуває в стані, непридатному до нормальної експлуатації, окремі конструктивні несучі 

елементи класифікуються рівнем «4» – «аварійні».  

З причини припинення відновлювальних будівельних робіт у 2019 році фундаменти будівлі 

залишаються відкритими і незахищеними від негативного впливу природних сил, зокрема 
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атмосферних опадів, у період сезонних низьких температур, що призводить до його руйнування 

внаслідок перепаду температур, затікання води та розриву арматурних з’єднань і бетонних 

елементів несучих конструкцій.  

В приміщеннях підвальної частини розташовані силові енергетичні установки, які 

забезпечують безперебійну роботу, у тому числі, серверного обладнання.  

Через порушення поверхневої гідроізоляції відбувається затікання води до цих приміщень 

та аварійні відключення електроживлення. Це призводить до виходу з ладу серверного 

обладнання, інженерної інфраструктури серверних приміщень, короткого замикання на силових 

енергетичних установках, можливої повної зупинки функціонування серверної та втрати 

архівних даних платників податків за всі попередні роки. Припинення роботи серверного 

обладнання унеможливить виконання завдань, покладених на Державну податкову службу 

України.  

Постійною комісією з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 

Виконавчого органу Київської міської ради (Київська міська державна адміністрація) (далі – 

Комісія) технічний стан несучих конструкцій, самонесучих конструкцій підвальних приміщень 

електрощитової, ригеля ділянки перекриття і ділянки підпірної стіни підвалу біля пандусного 

заїзду будівлі № 8 на Львівській площі оцінено показником «категорія технічного стану» як 

категорія «4» – аварійний. При подальшій безремонтній експлуатації будівлі існує потенційна 

загроза виникнення надзвичайної ситуації техногенного характеру, яка може набути 

регіонального рівня, що зазначено в Протоколі Комісії від 09.06.2020 № 36 (додається).  

Листом від 19.06.2020 № 02 9027/161-2 (вх. ДПС № 25813/5 від 22.06.2020) (додається) 

Державна служба з надзвичайних ситуацій України підтримала рішення Комісії щодо існування 

потенційної загрози виникнення надзвичайної ситуації техногенного характеру в 

адміністративній будівлі ДПС на Львівській площі, 8 міста Києва, яка може набути 

регіонального рівня, та повідомила про необхідність вжиття заходів щодо запобігання її 

виникненню шляхом проведення невідкладних аварійно-відновлюваних робіт. Зазначені аварійно-

відновлювальні роботи необхідно виконати згідно з коригованою проєктно-кошторисною 

документацією.  

На виконання вимог Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» для 

забезпечення виконання зазначених робіт необхідно залучити організації для проведення 

технічного та авторського нагляду відповідно до постанови КМУ від 22.07.2007 № 903 «Про 

авторський та технічний нагляд під час будівництва об’єкта архітектури». Закон України 

«Про регулювання містобудівної діяльності» для отримання права виконання будівельних робіт 

зобов’язує отримати дозвіл органу державного архітектурно-будівельного контролю (ДАБІ). 

Для виконання робіт на Об’єкті ДФС отримано Дозвіл на виконання будівельних робіт на 
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Об’єкті від 23.04.2019 № КВ 112191130716 (далі – Дозвіл), наданий Департаментом з питань 

державного архітектурно-будівельного контролю міста Києва Виконавчого органу Київської 

міської ради (Київської міської державної адміністрації). Дозвіл надається замовнику та 

генеральному підряднику. Крім того, зазначаються особа головного архітектора проєкту, що 

здійснює авторський нагляд, та особа, що здійснює технічний нагляд за будівництвом.  

Зміна зазначених в Дозволі організацій чи осіб потребує здійснення додаткових заходів з 

метою надання зазначеної інформації Департаменту з питань державного архітектурно-

будівельного контролю міста Києва Виконавчого органу Київської міської ради (Київської 

міської державної адміністрації).  

Для забезпечення можливості виконання робіт відповідно до чинного законодавства в 

Департаменті міського благоустрою Виконавчого органу Київської міської ради (Київської 

міської державної адміністрації) відкрита Контрольна картка № 19100155-Шв на тимчасове 

порушення благоустрою та його відновлення у зв’язку з проведенням робіт на Об’єкті.  

Згідно з проєктно-кошторисною документацією термін виконання робіт на Об’єкті 

становить шість місяців. Враховуючи проведені роботи згідно з договором між ДФС та ТОВ 

«БК КБР» від 07.11.2018 № КР-1/2018 термін виконання робіт, що необхідно виконати згідно з 

ПКД становить до 4 місяців. Термін виконання критично необхідних робіт для забезпечення 

уникнення настання надзвичайної ситуації складає 2-3 місяці. При настанні сезону низьких 

температур відкриті фундаменти втратять значну частину своїх технологічних 

характеристик, що призведе до настання надзвичайної ситуації техногенного характеру 

регіонального рівня. 

Додаткові заходи з отримання Дозволу, Контрольної картки, оформлення передачі 

будівельного майданчику та місць підключення води та електроенергії потребуватиме 

додаткового часу, який критично необхідний для проведення будівельних аварійно-

відновлювальних робіт на Об’єкті. Зміна Підрядника призведе до втрати часу та 

унеможливить завершення робіт на Об’єкті у поточному році.  

Кошти на проведення зазначених ремонтних робіт виділені з Резервного фонду 

Державного бюджету України згідно з Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 

27.07.2020 № 928-р «Про виділення коштів з резервного фонду державного бюджету» 

(додається).  

Враховуючи викладене, для уникнення незворотних економічних, інформаційних та 

людських втрат, існують підстави для проведення переговорної процедури закупівлі за 

предметом: Капітальний ремонт і реставрація – за кодом ДК 021:2015 – 45453000-7, ДСТУ 

Б.Д.1.1 - 1:2013 «Правила визначення вартості будівництва» (Капітальний ремонт 

адміністративного будинку центрального апарату ДФС за адресою: м. Київ, Львівська площа, 8 
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(комплекс будівельно – монтажних робіт, у тому числі: інженерних мереж, капітальний 

ремонт несучих конструкцій (колони, балки, покриття тощо) підвалу зони А, Б, В, Е з 

гідроізоляцією покриття та благоустроєм) Коригування)». 

На нашу думку, Замовник необґрунтовано застосував переговорну процедуру з наступних 

причин. 

Відповідно до пункту 24 частини першої статті 2 Кодексу цивільного захисту України 

надзвичайна ситуація – обстановка на окремій території чи суб’єкті господарювання на ній або 

водному об’єкті, яка характеризується порушенням нормальних умов життєдіяльності населення, 

спричинена катастрофою, аварією, пожежею, стихійним лихом, епідемією, епізоотією, 

епіфітотією, застосуванням засобів ураження або іншою небезпечною подією, що призвела 

(може призвести) до виникнення загрози життю або здоров’ю населення, великої кількості 

загиблих і постраждалих, завдання значних матеріальних збитків, а також до неможливості 

проживання населення на такій території чи об’єкті, провадження на ній господарської 

діяльності. 

Відповідно до пункту 3 Порядку класифікації надзвичайних ситуацій за їх рівнями, 

затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 24 березня 2004 року № 368 (надалі – 

Порядок) для визначення рівня надзвичайної ситуації встановлюються такі критерії: 1) 

територіальне поширення та обсягів технічних і матеріальних ресурсів, що необхідні для 

ліквідації наслідків надзвичайної ситуації; 2) кількість людей, які внаслідок дії ура жальних 

чинників джерела надзвичайної ситуації загинули або постраждали, або нормальні умови 

життєдіяльності яких порушено; 3) розмір збитків, завданих уражальними чинниками джерел 

надзвичайної ситуації, розраховується відповідно до Методики оцінки збитків від наслідків 

надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру, затвердженої постановою Кабінету 

Міністрів України від 15 лютого 2002 року № 175. Згідно з пунктом 6 Порядку до надзвичайної 

ситуації місцевого рівня належать надзвичайна ситуація: - яка вийшла за межу територій 

потенційно небезпечного об'єкта, загрожує довкіллю, сусіднім населеним пунктам, інженерним 

спорудам, а для її ліквідації необхідні матеріали і технічні ресурси обсягом, що перевищує власні 

можливості потенційно небезпечного об'єкта; - внаслідок якої загинуло 1-2 особи або 

постраждало від 20 до 50 осіб, чи було порушено нормальні умови життєдіяльності від 100 до 

1000 осіб на тривалий час (більш як на 3 доби), а збитки перевищили 0,5 тис. мінімальних 

розмірів заробітної плати; - збитки від якої перевищили 2 тис. мінімальних розмірів заробітної 

плати.  

Згідно з пунктом 11 Порядку остаточне рішення щодо визначення рівня надзвичайної 

ситуації з подальшим відображенням його у даних статистики, зокрема у разі відсутності 

відомостей у повному обсязі стосовно розвитку надзвичайної ситуації, 10 приймає ДСНС з 
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урахуванням експертного висновку (за наявності) регіональної комісії з питань техногенно-

екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. 

Замовник не надав відповідних документів, які підтверджують, зокрема, наявність 

надзвичайної ситуації та необхідність ліквідації її наслідків станом саме не момент оголошення 

процедур закупівлі – 04. 08.2020 р. 

Звертаємо увагу, що процедура оголошена лише через більше ніж 20 днів після виділення 

коштів з резервного фонду державного бюджету. 

На нашу думку, Замовник не обґрунтував та документально не підтвердив наявність 

підстав застосування переговорної процедури за умови нагальної потреби здійснити закупівлю у 

разі, зокрема, виникнення особливих економічних чи соціальних обставин, пов’язаних з 

негайною ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій, що унеможливлюють дотримання 

замовником строків для проведення тендера. 

Враховуючи викладене вище, Замовник не обґрунтував та документально не підтвердив 

необхідність проведення закупівлі саме за переговорною процедурою та наявність підстав для 

проведення вказаного виду процедури закупівлі, передбачених частиною другою статті 40 

Закону станом на дату оголошення процедур закупівлі – 04.08.2020 р.. 

 

Відповідно до статті 164-14 Кодексу України про адміністративні правопорушення, 

застосування конкурентного діалогу або торгів з обмеженою участю, або переговорної 

процедури закупівлі на умовах, не передбачених законом, тягне за собою накладення штрафу на 

службових (посадових), уповноважених осіб замовника від тисячі п’ятсот до трьох тисяч 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 

 

 

Виходячи з вищевикладеного,   

ПРОШУ: 

1. Провести моніторинг даної закупівлі, відповідно до статті 8 Закону України «Про 

публічні закупівлі». 

2.Розглянути це Звернення та надати відповідь на електронну адресу 

ktl727272@gmail.com у встановлені законом строки.  

 

*Реєструючи звернення, даю згоду на обробку і використання персональних даних згідно 

з законодавством України. 

 

З повагою,  

mailto:ktl727272@gmail.com


 

 
                     К Р И В О Р І З Ь К И Й      Ц Е Н Т Р       Р О З С Л І Д У В А Н Ь 

 
 

Коріненко Тетяна Леонідівна                                                19  серпня 2020 р. 
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	На нашу думку, Замовник не обґрунтував та документально не підтвердив наявність підстав застосування переговорної процедури за умови нагальної потреби здійснити закупівлю у разі, зокрема, виникнення особливих економічних чи соціальних обставин, пов’яз...

