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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 Гатненська сільська рада (далі – Замовник)  оголошено переговорну процедуру  

UA-2019-12-13-000507-a на суму 91 014 304,76грн 

Відповідно до ст. 35 Закону України «Про публічні закупівлі», переговорна процедура 

закупівлі застосовується замовником як виняток у разі необхідності проведення додаткових 

будівельних робіт, не зазначених у початковому проекті, але які стали через непередбачувані 

обставини необхідними для виконання проекту за сукупності таких умов: договір буде 

укладено з попереднім виконавцем цих робіт, такі роботи технічно чи економічно пов’язані з 

головним (первинним) договором; загальна вартість додаткових робіт не перевищує 50 

відсотків вартості головного (первинного) договору.  

Відповідно до інформації розміщеної в системі електронних закупівель ProZorro, 

Замовником за результатами закупівлі на Будівництво дитячого дошкільного закладу на 280 

місць по вул. Космонавтів, с. Гатне Києво-Святошинського району Київської області UA-2018-01-

29-000811-c уклала договір вартістю 68 003 847,61 грн. 

Таким чином, вартість додаткових робіт перевищує вартість первинної угоди. 

26 липня 2018 р. Кабінет міністрів прийняв постанову № 659 яка внесла зміни до Постанови 

Кабінету Міністрів України № 631 від 1 серпня 2013 р. Згідно затвердженого порядку постанові 

№631  пункту 4 абзацу 6 за зверненнями ви можете розпочинати перевірку закупівель.  

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. 9 Закон України «Про публічні закупівлі» та ст. 21 

Закону України «Про громадські об’єднання», -  

ПРОСИМО: 
1. Провести моніторинг зазначеної закупівлі 
2. Провести позапланову перевірку фінансово-господарської діяльності Замовника 
3. Розглянути це звернення та надати відповідь у встановлені законом строки  
4. Відповідь просимо надіслати на електронну адресу trypilskiykray@gmail.com  
 
З повагою, 

Віце-президент ГО «Трипільський Край»  

Нос Ольга 
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