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На -Цt Bi;r

Про реконструкцiю примiщення на
проспектi Соборностi 18 в м. Лучьку

ГО <IJeHTp журналiстських

розслiдувань <<Сила правди))

липня 2018 року надаемо iнформацiю вiдповiдно до черговост1 поставлених

запитань.
1. Укладення договору з фiзичнот особою-пiдприемцем Сксаревим д.в.

вiдбулося на пiдставi рiшення робочот групи зi створеrrrlя фiлiт департаменту

<I_{eHTp надання адмiнiстративних послуг у MicTi Лучьку> (протокол вiд

17.04.2018 }гч4).

2. ВiдпоВiдно дО ст.1 ЗакОну УкраТни <Про публiчнi закупiвлi> роботи -
це проектування, булiвничтво нових, розширення, реконструкцiя, капiтальний

ремонт та реставрuцi" iснуючих об'сктiв i споруд виробни,лого i невиробничого

призначе""", робОти з норМування в будiвництвi, геологорозвiдувальнi роботи,

технiчне переоснащення дiючих пiдприемств та супровiднi роботам послуги, у

тому .r""ni геодезичнi роботи, бурiння, сейсмiчнi дослiдження, аеро- i

ay.ryr""noBa фотОзйомка та iншi послуги, що вклЮчаються до кошторисноТ

"Ърrо.ri робiт, якщо BapTicTb таких ,'ослуг не перевиLцус вirртос,гi самих робi,г,

Вiдповiдно до ч.1 ст.2 виIrlезгаданого Закону, BiH застосовусться до

замQвникiв, за умови, що BapTicTb предмета закуцiвлi товару _(ToBapiB), 
послуги

(послуг) дорiвнюе або перевищуе 200,"."ч гривень,.а робiт - 1,5 мiльйона

.р""йu. у p*i здiйснення закупiвель ToBapiB, робiт i послуг без вико|т:т:
електроннот системи закупiвель, за умови, Що BapTicTb предмета закупlвл1

дорiвнюе ?бо .r.р.""щу. 50 тисяч гривень та с меншою за BapTicTb, що

встановлена в абзацах другому 1 третьому ч.1 ст.2, замовники обов'язково

оприлюднюють звiт про у*пuд.""й договiр в системi електронних закупiвель

вiдповiдно до cTaTTi 10 цъого Закону, що було й зроблено замовником,

3. lдея реконструкцiт примirцення на проспектi Соборностi 18 в м, Луuьку

з презентацiсю проектiв широко висвiтлювалась у засобах масовоТ iнфорь,rачiТ,

зокрема, вперше проекти реконструкцii було опублiковано на особистiй

сторiнцi у соцiаrruйй мережi Eacebook заступника MiHicTpa регiонального

щ



розвитку, будiвництва та житлово'-комунаJIьного господарства ,УкраТни л,р,

iluрч"-uлзg https://www.facebook.corn/lev.paПskhaladze/Posts/9041 684464042б5.

прьекти реконструкцii розмiстили майже yci мiсцевi iHTepHeT видання, зокрема:

htlps://www.vol]rnnews.com/news/societ}r/}uak-mozhe-vyhliadaty-rek9nstruYQYanYY-

novyj-luckyj-cnap-scho-u-prymischenni-racsu-foto та iH,

4. Кожен з мешканцiв MicTa мав змогу подати своТ пропозицii щодо

вибору проекту реконструкцii. На адресу Лучькоi MicbKoT ради надходили

,rрой"ЦiТ щодО якнайшвидшого проведення реконструкцiТ (копiя додасться).

5. оскiльки, BapTicTb робiт не перевиЩУс суму в 1,5 мiльйона гривень

законодавством не ,.рaдъu,п.чrо розмiщення тендернот документацiт в

електроннiй системi закупiвель.
6. Послуги фiзичноТ особи-пiдприсмця СксареБа д.в. щодо розробки

проектноi документацii будуть оплачуватись за рахунок коштiв мiського

бюджету.
пiдставi7. BapTicTb договору визначено на пlдстав1

договiрноi цiни щодо розробки проектнот документацiт,

Секретар мiськоi ради

Карп'як 777 8'70

ПРОl'ОКОJlУ ttОI-ОЛrКеl,tНЯ

Григорiй Пустовiт
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