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Начальнику Управління захисту економіки 
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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. 

Відповідно до інформації розміщеної в системі електронних закупівель 

ProZorro, Замовником Гореницька сільська рада Києво-Святошинського району 

Київської області (далі – Замовник), було оприлюднені звіти про укладені договори: 

1. UA-2017-12-01-001387-c (Роботи з будівництва зовнішнього освітлення 

вулиць Меліораторів, Ірпінська, Приозерна, Незалежності, Київська, Бальзака, Тичини, 

Кільцева, Пушкіна, пров. Сосновий, пров. Лісний, в с. Стоянка Києво-Святошинського 

району, Київської області), вартість 669 933.12грн 

2. UA-2018-08-28-001306-c (Виконання робіт з капітального ремонту дороги по 

вул. Незалежності в селі Гореничі Києво-Святошинського району Київської області.), 

вартість 972 960.88 грн 

Проаналізувавши зазначену інформацію повідомляємо наступне.  

Вказані роботи були оплачені у повному обсязі, про що свідчать дані з порталу 

https://spending.gov.ua: 

Вих № 12/04 від 17.04.2019р.
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Виїзд на об’єкти будівництва виявив, що роботи згідно договорів виконані не у 

повному обсязі. Так, по вулиці Незалежності відсутня мережа зовнішнього освітлення 

(фото 1) 

 
Фото 1 

 

Крім того, згідно додатку до договору на виконання робіт з капітального 

ремонту дороги по вул. Незалежності в селі Гореничі Києво-Святошинського району 

Київської області (доступний на порталі публічних закупівель), до переліку робіт,  

зокрема, входило розбирання бетонних конструкцій та вивезення сміття. Вказані 

роботи не виконані у повному обсязі: на узбіччях дороги наявні залишки 
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залізобетонних конструкцій та інше сміття. Також, нове покриття вже має недоліки, які 

свідчать про порушення технології укладання асфальтобетонного покриття: наявні 

вибоїни, на окремих ділянка покриття осипається (Див фото1 та фото 2). 

 
Фото 2 

 

Таким чином, можлива додаткова необґрунтована розтрата бюджетних коштів у 

великих розмірах. 

 

ПРОСИМО: 

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

2. Розглянути заяву та надати відповідь у встановлені законом строки  

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

 

Всі договори до інших закупівель доступні на порталі уповноваженого органу. 

 

З повагою, 

Віце-президент ГО «Трипільський Край»  

Нос  Ольга 
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