
 

№2455/08 від 07.08.2020 р. 

 
Сумському міському голові 
Лисенку О .М. 
40030, м. Суми, пл. Незалежності, 2,  
inform@smr.gov.ua 

 
 
Виконавчого директора громадської 
організації “Антикорупційний штаб” 
Миткалика Сергія Івановича 
01015, м.Київ, Кловський узвіз, 20, кв. 79, 
тел. (073) 500-50-22; 
shtab.net@gmail.com 
 
 

Звернення 
 
щодо завищення ціни закупівлі 
 

В ході статутної діяльності громадській організації «Антикорупційний штаб» стали         
відомі факти, які можуть свідчити про завищення ціни закупівлі Відділом охорони здоров’я            
Сумської міської ради. 

Відповідно до інформації, оприлюдненої в електронній системі закупівель Відділом         
охорони здоров’я Сумської міської ради (далі - Замовник) 20 липня 2020 укладено договір з              
ТОВ "ТСМ АСІСТАНС" щодо закупівлі обладнання для анестезії та реанімації          
(UA-2020-07-22-001193-b) - 10 апаратів штучної вентиляції легень ЮВЕНТ-Т по ціні в 647            
000 грн за штуку(без ПДВ). 

Вказані процедури закупівель проведено у відповідності до пункту 2-1 Прикінцевих          
та перехідних положень Закону України "Про публічні закупівлі" з позначкою COVID-19. 
Детально проаналізувавши ціну договору та співставивши з діючими цінами на ринку, було            
виявлено, що ціна, за якою закуповується товар не відповідає ринковій та націнка становить             
близько  66 000  гривень 

Зокрема, КНП «Кременецька районна комунальна лікарня» Кременецької районної        
ради Тернопільської області 04 липня закупила апарат ШВЛ ЮВЕНТ-Т по ціні 581 500 грн              
(https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-07-03-000764-a). За такою ж ціною 30 червня купило        
апарат КНП "Вільнянська районна багатопрофільна лікарня" Вільнянської районної ради         
(UA-2020-06-30-005507-a). 

Крім того, на електронних майданчиках в мережі Інтернет містяться оголошення          
щодо продажу аналогічного обладнання за ціною 575 000 грн за штуку:           
https://cutt.ly/vdGe3r9. 

Відповідно до пункту 2 частини першої статті 5 Закону України "Про публічні            
закупівлі", закупівля здійснюється за такими принципами, зокрема, максимальна економія,         
ефективність та пропорційність. 

 



 

Разом з тим, статтею 7 Бюджетного кодексу України передбачено дотримання          
принципів ефективності та результативності.  

Наведені обставини можуть свідчити про завищення цін під час закупівлі 10 апаратів            
ШВЛ, які можуть призвести до неефективного використання коштів державного бюджету. 
 

З огляду на викладене вище, а також відповідно до статей 5, 20 Закону України «Про               
звернення громадян», прошу: 

1. Організувати перевірку фактів та обставин, наведених у зверненні. 
2. В разі виявлення порушень чинного законодавства вжити відповідних заходів 
3. Розглянути можливість привести ціну договору у відповідність до діючих на ринку 

 
Відповідь можна надіслати на електронну адресу: shtab.net@gmail.com. 
 

 
 
 
З повагою 
 
виконавчий директор 
ГО “Антикорупційний штаб” C. Миткалик 

 


