
* * * Прийми розумом, відчуй Серцем! * * *        * * * Прийми розумом, відчуй Серцем! * * * 

 

* * * Прийми розумом, відчуй Серцем! * * *        * * * Прийми розумом, відчуй Серцем! * * * 

 

 

      

       Громадська організація      
 

                                             «Філософія Серця» 
 

  21037, а\с 4033, м. Вінниця,  т. 0432-69-78-38, e-mail: philofh@meta.ua, www.fs.edukit.vn.ua 
 
Вих. № 96 від «23» квітня  2020р.  Управлиння стратегiчних розслiдувань у Вiнницькiй 

областi ДСР НПУ 
м. Вінниця, вул. Чорновола, 5  
e-mail: dsr@vn.npu.gov.ua  

 
  

Заява 
в порядку  громадського контролю у сфері публічних закупівель 

 
 

 Громадська організація «Філософія Серця» представляє мережу Дозорро та здійснює 
громадський моніторинг проведення електронних закупівель і аналізує такі закупівлі 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 ProZorro щодо закупівель по процедурі 
«Звіт про укладений договір    COVID-19» замовником КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ 
ПІДПРИЄМСТВО "ВІННИЦЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ" ВІННИЦЬКОЇ 
РАЙОННОЇ РАДИ проведено закупівлі:  

UA-2020-04-15-001760-b на ДК 021:2015: 33140000-3 Медичні матеріали (Маска-
респіратор FFP-3, Маска-респіратор FFP-3), ДК 021:2015: 33140000-3 - Медичні матеріали на 
суму 60 440 грн. 

На нашу думку в цій закупівлі необґрунтоване завищення ціни на засоби захисту – 
Маска-респіратор FFP-3, Маска-респіратор FFP-3  з боку суб’єкта господарювання – 
ІСКРЕНКО ІННА ВОЛОДИМИРІВНА (код ЄДРПОУ 2269805817). 

UA-2020-04-14-003008-b на Респіратор FFP3 з клапаном, ДК 021:2015: 33140000-3 - 
Медичні матеріали на суму 10 000 грн. 

На нашу думку в цій закупівлі необґрунтоване завищення ціни на засоби захисту – 
Маска-респіратор FFP-3  з боку суб’єкта господарювання – ТЮТЮННИК ІННА 
ОЛЕКСАНДРІВНА (код ЄДРПОУ 3019415564). 

Так,  15.04.2020  КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ВІННИЦЬКА 
ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ" ВІННИЦЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ уклало з 
ІСКРЕНКО ІННА ВОЛОДИМИРІВНА договір № 340 на  загальну суму 60 440  грн без ПДВ на 
постачання  70 шт. «Маска-респіратор неткана на рез з клапаном FFP-2» (ціна за одиницю 
товару – 150 грн без ПДВ) та 220 шт. «Маска-респіратор неткана на рез з клапаном FFP-3» 
(ціна за одиницю товару – 220 грн без ПДВ)  .  14.04.2020 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ 
ПІДПРИЄМСТВО "ВІННИЦЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ" ВІННИЦЬКОЇ 
РАЙОННОЇ РАДИ уклало з ТЮТЮННИК ІННА ОЛЕКСАНДРІВНА договір № 114 на  загальну 
суму 10 000 грн без ПДВ на постачання  50 шт. «Маска-респіратор неткана на рез з 
клапаном FFP-3» (ціна за одиницю товару – 200 грн без ПДВ). 

Варто зазначити, що у зв’язку із епідемією вартість респіраторів зросла у кілька разів. 
Так, для порівняння -   28 лютого 2020 року Виноградівський центр первинної медико-
санітарної допомоги респіратори з клапаном FFP2 замовляв за 24, 75 грн без ПДВ за 1шт. 
(ідентифікатор закупівлі у системі Prozorro -  https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-02-28-
003506-a ),  26 лютого 2020 року   КНП "Центр первинної медико-санітарної допомоги 
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Мукачівської міської об’єднаної територіальної громади" закупив  респіратори Portwest Р303 
з клапаном видихy класу FFР3 за ціною  48, 48 грн з ПДВ за 1 шт., репіратори  Portwest P30l  
з клапаном видиху класу FFР3 за ціною  44, 80 грн з ПДВ за 1 шт. (ідентифікатор закупівлі у 
системі Prozorro -  https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-02-27-003555-a ). 

Також, для порівняння цінового діапазону:   
30 березня 2020 року КНП "ОБЛАСНА КЛІНІЧНА ІНФЕКЦІЙНА ЛІКАРНЯ" 

ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ" уклало договір на закупівлю респіраторів Стандарт 203 
FFP2 за ціною 90 грн за 1 шт., респіратори Рута FFP2 за ціною 100 грн за 1 шт. 
(ідентифікатор закупівлі в системі Prozorro- https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-03-31-
001462-c ),    

6 квітня 2020 року ККНП «Закарпатський територіальний центр екстреної медичної 
допомоги»  уклало  договір на купівлю респіраторів БУК-3К (ПДК -50) FFP3 за ціною 84, 18 
грн з ПДВ за 1 шт. (ідентифікатор закупівлі в системі Prozorro- 
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-04-06-002340-b ). 

14 квітня 2020 року КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ВІННИЦЬКА 
МІСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ ШВИДКОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ" уклало договір на закупівлю 
"Респіратор FFP-3Бук-3К FFP3 с клапаном за ціною 140 грн. без ПДВ (ідентифікатор 
закупівлі в системі Prozorro- https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-03-31-001462-c ). 

З огляду на викладене вище,  різниця в цінах на маски-респіратори в порівнянні з 
цінами ІСКРЕНКО ІННА ВОЛОДИМИРІВНА та ТЮТЮННИК ІННА ОЛЕКСАНДРІВНА на 
аналогічні маски-респіратори є суттєвою.  

Таким чином, укладення договорів з ІСКРЕНКО ІННА ВОЛОДИМИРІВНА та 
ТЮТЮННИК ІННА ОЛЕКСАНДРІВНА фактично  призводить до надмірних витрат 
бюджетних коштів, що, особливо в умовах надзвичайно ситуації в державі, є неприпустимим 
з огляду на курс держави до максимальної економії бюджетних коштів в таких умовах. 

 

Зазначені факти про можливі переплати та неефективне витрачання бюджетних 
коштів з боку замовника - КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ВІННИЦЬКА 
ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ" ВІННИЦЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ (код ЄДРПОУ 
01982502), що, на нашу думку, може вказувати на наявність ознак складу злочину, 
передбаченого ч. 2 ст. 191 Кримінального кодексу України - привласнення, розтрата або 
заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим 
становищем. 

Враховуючи викладене вище, є всі підстави вважати, що укладення договору про 
закупівлю респіраторів з ІСКРЕНКО ІННА ВОЛОДИМИРІВНА та ТЮТЮННИК ІННА 
ОЛЕКСАНДРІВНА сприяє неефективному витрачанню коштів  замовником -  КОМУНАЛЬНЕ 
НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ВІННИЦЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА КЛІНІЧНА 
ЛІКАРНЯ" ВІННИЦЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ, оскільки такі закупівлі здійснені  за очевидно  
завищеними цінами. 

Статтею  3 Закону України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 № 922-VIII (редакції 
чинної на дату проведення закупівлі) встановлено, що закупівлі здійснюються за такими 
принципами: добросовісна конкуренція серед учасників; максимальна економія та 
ефективність; відкритість та прозорість на всіх стадіях закупівель; недискримінація учасників; 
об’єктивна та неупереджена оцінка тендерних пропозицій; запобігання корупційним діям і 
зловживанням. 

Таким чином, чинні норми вищевказаного Закону зобов’язують замовників 
дотримуватися принципів здійснення публічних закупівель, що зумовлено, зокрема, 
максимальною економією державних коштів. 

16.04.2020р. наша організація надіслала на адресу замовника лист з пропозицією 
провести переговори з постачальниками щодо зниження ціни  в зв’язку в відсутністю оплати 
на цю дату, однак  замовником жодних заходів вжито не було. 

Враховуючи викладене вище, є всі підстави обґрунтовано припускати, що замовником 
- КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ВІННИЦЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА 
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КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ" ВІННИЦЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ не здійснено заходів, спрямованих на 
економію коштів, у результаті чого могло мати місце неефективне витрачання бюджетних 
коштів на закупівлю респіраторів  за  завищеними цінами, що в свою чергу, на нашу думку, 
може свідчити про наявність ознак складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 191 Кримінального 
кодексу України - привласнення, розтрата або заволодіння чужим майном шляхом 
зловживання службовою особою своїм службовим становищем. 

З огляду на викладене вище, керуючись ст. ст. 5, 7, 15, 19, 20 Закону України «Про 
звернення громадян», ст. 21 Закону України «Про громадські об’єднання», - 

 
ПРОШУ: 

 
1. Розглянути дане звернення та здійснити перевірку фактів і обставин, 

викладених  у ньому, та у разі необхідності вжити передбачених чинним законодавством 
заходів реагування. 

 
2. Про  результатами  розгляду  звернення та вжитих заходів  повідомити ГО 

«Філософія Серця»   письмово, у встановлений ст. 20 Закону України «Про звернення 
громадян» термін  та електронною поштою  philofh@meta.ua. 

 
 

 
З повагою,   
Голова правління                         Ю.В. Грига 
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