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ЗВЕРНЕННЯ 

 
Вих№__17/06_ від __27.06.2018р.  

 
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, КОД ЄДРПОУ: 04358508 (далі – Замовник) оголошено відкриті торги 

на 
Будівництво дитячого дошкільного закладу на 280 місць по вул. Космонавтів, с. Гатне Києво 

Святошинського району Київської області (Ідентифікатор тендеру UA-2018-01-29-000811-c, код CPV 
45210000-2 - Будівництво будівель). Проаналізувавши зазначену інформацію, повідомляємо 
наступне.  

Згідно реєстру пропозицій, у закупівлі взяли участь 3 учасника: 

 ТОВ «Проектно-будівельний альянс» 

 Консорціум «Магістраль» 

 ТОВ «Іствуд Україна» 
 
1) Згідно ст. 17 Закону України «Про публічні закупівлі» (далі – Закон), замовник приймає 
рішення про відмову учаснику в участі у процедурі закупівлі та зобов’язаний відхилити 
тендерну пропозицію учасника в разі, якщо тендерна пропозиція подана учасником 
процедури закупівлі, який є пов’язаною особою з іншими учасниками процедури закупівлі 
та/або з членом (членами) тендерного комітету, уповноваженою особою (особами) 
замовника.  
Відповідно до протоколу розкриття, переможцем стало ТОВ «Проектно-будівельний альянс».  
За інформацією Єдиного державного реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та 
громадських формувань, ТОВ «Проектно-будівельний альянс»  та ТОВ «Іствуд» мають 
спільних кінцевих бенефіціарних власників, ними є   Мельник Тарас Леонідович та Шарапова 
Катерина Володимирівна. Таким чином, учасники є пов’язаними особами.  
Враховуючи вищевикладене, Замовник мав відхилити пропозицію учасника ТОВ «Проектно-
будівельний альянс» . 
2) Згідно ст.22 Закону України «Про публічні закупівлі», тендерна документація повинна 
містити: інформацію про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета 
закупівлі, у тому числі відповідну технічну специфікацію (у разі потреби - плани, креслення, 
малюнки чи опис предмета закупівлі). При цьому технічна специфікація повинна містити: 
детальний опис товарів, робіт, послуг, що закуповуються, у тому числі їх технічні та якісні 
характеристики; вимоги щодо технічних і функціональних характеристик предмета закупівлі у 
разі, якщо опис скласти неможливо або якщо доцільніше зазначити такі показники; 
посилання на стандартні характеристики, вимоги, умовні позначення та термінологію, 
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пов’язану з товарами, роботами чи послугами, що закуповуються, передбачені існуючими 
міжнародними або національними стандартами, нормами та правилами. 
Технічна специфікація не повинна містити посилання на конкретну торговельну марку чи 
фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або 
виробника. У разі якщо таке посилання є необхідним, воно повинно бути обґрунтованим, а 
специфікація повинна містити вираз "або еквівалент". Технічні, якісні характеристики 
предмета закупівлі повинні передбачати необхідність застосування заходів із захисту 
довкілля. 
Згідно розділу IV ст. 26 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності", 
проектування та будівництво об’єктів здійснюється власниками або користувачами земельних 
ділянок у такому порядку:  
1) отримання замовником або проектувальником вихідних даних;  
2) розроблення проектної документації та проведення у випадках, передбачених статтею 31 
цього Закону, її експертизи;  
3) затвердження проектної документації;  
4) виконання підготовчих та будівельних робіт;  
5) прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів;  
6) реєстрація права власності на об’єкт містобудування. 
Виходячи з наданої інформації, тендерна документація Замовника має містити проектну 
документацію на будівництво дитячого дошкільного закладу на 280 місць. 
 
Згідно п. 5,3.2. Правил визначення вартості будівництва ДСТУ Б Д. 1.1-1:2013 (далі Правила) , 

при визначенні вартості окремих видів капітальних ремонтів (при поліпшенні експлуатаційних 

показників введених в експлуатацію в установленому порядку об’єктів будівництва) 

кошторисна документація складається дефектним актом.  

Згідно п 6.2.2. Правил, для розрахунку ціни пропозиції учасника конкурсних торгів замовник 

надає підряднику відомість обсягів робіт, що закуповується замовником, відомість ресурсів 

до неї з відповідними кошторисними цінами або без цін або затверджену проектну 

документацію. Для розрахунку окремих видів капітальних ремонтів замовник надає 

дефектний акт (див п 5.3.2.). 

Об’єкт дитячий дошкільний заклад на 280 місць по вул. Космонавтів, с. Гатне на момент 

оголошення закупівлі не був введеним в експлуатацію. Таким чином, Замовник мав надати 

для розрахунку ціни проектну документацію. 

В порушення вищевикладеного, тендерна документація Замовника не містить і ні завдання на 

проектування. 

Виходячи з вищенаведеного,  

 

ПРОСИМО: 

1. Провести моніторинг закупівлі. 

2. Розглянути це звернення та надати відповідь у встановлені законом строки  

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

 

 

 

З повагою, 

Віце-президент ГО «Трипільський Край»  

Нос Ольга 
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