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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 

КИЇВСЬКА МІСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ №1  (Далі – Замовник), в результаті закупівель:  

Ідентифікатор лота Лот Процедура закупівлі 

Вартість 

договору 

UA-2019-10-04-001361-c 

Капітальний ремонт фасаду (термосанація) корпусів   

Київської міської клінічної лікарні №1,  

м. Київ, вул. Харківське шосе, 121 Відкриті торги 76 556 612,30 

UA-2019-08-16-002217-a 

Капітальний ремонт фасаду (термосанація) корпусів   

Київської міської клінічної лікарні №1,  

м. Київ, вул. Харківське шосе, 121 Відкриті торги 76 556 612,30 

UA-2019-05-14-002022-a 

Капітальний ремонт фасаду (термосанація) корпусів   

Київської міської клінічної лікарні №1,  

м. Київ, вул. Харківське шосе, 121 Відкриті торги 26 143 000,00 

UA-2019-07-31-000500-a 

Капітальний ремонт клініко-діагностичних приміщень 

лікувально-діагностичного корпусу Київської міської 

клінічної лікарні №1,  

м. Київ, вул. Харківське шосе, 121 Відкриті торги 9 854 295,80 

UA-2019-10-15-000301-c 

Капітальний ремонт центрального теплового пункту з 

заміною обладнання Київської міської клінічної лікарні 

№1, м.Київ, вул.Харківське шосе, 121 Відкриті торги 6 480 045,19 

UA-2019-10-25-000199-c 

Капітальний ремонт коридору та приміщень 2-го поверху 

лікувально-діагностичного корпусу Київської міської 

клінічної лікарні №1, м. Київ, вул. Харківське шосе 121 Відкриті торги 4 627 419,00 

UA-2019-11-13-001357-a 

Капітальний ремонт клініко-діагностичних приміщень 

лікувально-діагностичного корпусу Київської міської 

клінічної лікарні №1, м. Київ, вул. Харківське шосе, 121 

Переговорна 

процедура 3 232 072,80 

UA-2019-08-20-000682-a 

Капітальний ремонт інженерних мереж (ЦО, ХВП, ГВП та 

каналізації) підвального приміщення лікувально-

діагностичного корпусу (К-26) Київської міської клінічної 

лікарні №1,  м. Київ, вул. Харківське шосе, 121 Відкриті торги 2 189 699,35 

UA-2019-12-19-004308-b 

Капітальний ремонт інженерних мереж (ЦО, ХВП, ГВП та 

каналізації) підвального приміщення лікувально-

палатного корпусу (К-1) Київської міської клінічної лікарні 

№1, м. Київ, вул. Харківське шосе, 121 Відкриті торги 1 426 070,75 

UA-2019-08-21-000260-a 

Капітальний ремонт інженерних мереж (ЦО, ХВП, ГВП та 

каналізації) підвального приміщення лікувально-

палатного корпусу (К-1) Київської міської клінічної лікарні Відкриті торги 1 300 642,03 

Вих№ 12/03 від 27.03.2020
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№1, м. Київ, вул. Харківське шосе, 121 

UA-2019-10-23-001706-c 

Капітальний ремонт приміщень ЛОР віділення 3-го 

поверху та санвузлів1-го поверху Хірургічного копусу  

Київської міської клінічної лікарні №1, м. Київ, вул. 

Харківське шосе 121 Відкриті торги 567 908,00 

UA-2019-11-19-000669-c 

Капітальний ремонт (заміна) лікарняних та 

пасажирського ліфтів Київської міської клінічної лікарні 

№1, м. Київ, вул. Харківське шосе, 121 

Переговорна 

процедура 471 531,92 

 

укладено договори будівельних підрядів загальною вартістю понад  200млн грн 

Регулювання відносин сторін щодо капітального будівництва здійснюється Цивільним кодексом 

України, Господарським кодексом України, іншими нормативно-правовими актами. 

Загальними умовами укладання договорів, що породжують господарські зобов'язання, викладеними 

у ч. 7 статті 179 Господарського кодексу України, передбачено, що "Господарські договори 

укладаються за правилами, встановленими Цивільним кодексом України з урахуванням 

особливостей, передбачених цим Кодексом, іншими нормативно-правовими актами щодо окремих 

видів договорів". 

Стаття 323 Господарського кодексу України закріпляє, що "Договори підряду (субпідряду) на 

капітальне будівництво укладаються і виконуються на загальних умовах укладання та виконання 

договорів підряду в капітальному будівництві, затверджених Кабінетом Міністрів України, відповідно 

до закону". 

Постановою Кабінету Міністрів України №668 від 01.08.2005 року затверджені Загальні умови 

укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві (далі - Загальні умови), які є 

спеціальною нормою, що регулює взаємовідносини сторін у сфері укладення та виконання договорів 

підряду в капітальному будівництві. 

Відповідно до ч. 1 ст. 203 Цивільного Кодексу України, зміст правочину не може суперечити цьому 

Кодексу, іншим актам цивільного законодавства, а також моральним засадам суспільства. 

Відповідно до ч. 1 статті 628 ЦК України зміст договору становлять умови (пункти), визначені на 

розсуд сторін і погодження ними та умови, які є обов'язковими відповідно до актів цивільного 

законодавства. 

Згідно з ч. 1 ст. 215 ЦК України підставою недійсності правочину є недодержання в момент вчинення 

правочину стороною (сторонами) вимог, які встановлені частинами першою, третьою, п'ятою та 

шостою статті 203 цього кодексу. 

Згідно зі ст. 884 ЦК України: 

1. Підрядник гарантує досягнення об'єктом будівництва визначених у проектно-кошторисній 

документації показників і можливість експлуатації об'єкта відповідно до договору протягом 

гарантійного строку, якщо інше не встановлено договором будівельного підряду. Гарантійний строк 

становить десять років від дня прийняття об'єкта замовником, якщо більший гарантійний строк не 

встановлений договором або законом. 

2. Підрядник відповідає за дефекти, виявлені у межах гарантійного строку, якщо він не доведе, що 

вони сталися внаслідок: природного зносу об'єкта або його частин; неправильної його експлуатації 

або неправильності інструкцій щодо його експлуатації, розроблених самим замовником або 

залученими ним іншими особами; неналежного ремонту об'єкта, який здійснено самим замовником 

або залученими ним третіми особами. Гарантії якості у договорі будівельного підряду 
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Ретельно вивчивши угоди, повідомляємо про наступне: 

 

1. Відповідно до умов договорів підрядів, укладених зазначених закупівель, гарантійний термін 

на виконані роботи становить менше 10 років, що суперечить ст. 884 ЦК України строки. А 

саме: 

 
Таким чином, дії Замовника, який уклав договір, положення якого суперечать діючому 

законодавству, можуть призвести до необґрунтованої витрати бюджетних коштів у разі необхідності 

повторних ремонтів протягом терміну, яки визначено ст.. 884 ЦК України але більший, ніж 

встановлено у договорах, укладених Замовником з підрядниками. Сума таких необґрунтованих 

витрат може становити понад 200 млн грн. (відповідно до вартості укладених угод). 

Додатково повідомляємо про наявність підстав для визнання пунктів вищезазначених договорів 

підрядів, які містять інформацію про гарантійні терміни, недійсним в порядку передбаченому ст. 

207 ЦК України. Таку праву позицію підтримує і Вищий господарський суд України в постанові від 

23 квітня 2009 року у справі №9/118-2642. 

 

Виходячи з вищевикладеного,  

ПРОСИМО: 

1. Звернутись до суду з позовом про визнання недійсними пунктів вищезазначених договорів 

підрядів, які містять інформацію про гарантійні терміни; 

2. Відкрити кримінальне провадження за фактами, викладеними у заяві щодо дій та/або 

бездіяльності посадових осіб Замовника, які можуть призвести до додаткової необґрунтованої 

витрати бюджетних коштів;  

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

 

 

З повагою, віце-президент  

ГО «Трипільський Край» 

Ольга Нос 

mailto:trypilskiykray@gmail.com

