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ЛИСТ-ЗВЕРНЕННЯ 

 

ГО «Агентство ефективних рішень» здійснює громадський контроль у сфері публічних 

закупівель та звертається до Вас з інформацією про наступне: 

Комунальне некомерційне підприємство Сумської обласної ради Сумський 

обласний клінічний онкологічний диспансер, код ЄДРПОУ 05480996 (далі – Замовник), 

здійснює закупівлі на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель (далі - Система). 

Після детальної їх перевірки зазначаємо: 

 

Щодо вартості предмету закупівлі 

 

15 квітня 2020 року Замовник оприлюднив у Системі звіт про укладений договір 

COVID-19 на закупівлю актациду за кодом ДК 021:2015: 24450000-3 — Агрохімічна продукція. 

Унікальний номер закупівлі - UA-2020-04-15-000479-a. 

Відповідно до умов договору №03/04-20 від 15.04.2020, укладеного з фізичною особою-

підприємцем Васильченко Людмилою Петрівною (код ІПН 2232318926), Замовник придбав 

150 одиниць актациду (1л) за ціною 618 грн за одиницю товару. Загальна сума договору - 92 

700,00 грн. 

В свою чергу, на початку лютого 2020 року Замовник купував актацид (1л) у цього ж 

постачальника за ціною у 340 грн за одиницю товару. Про це свідчить договір №42 від 

03.02.2020 року, укладений між Замовником та фізичною особою-підприємцем Васильченко 

Людмилою Петрівною, який замовник оприлюднив у Системі. Відповідно до нього Замовник 

також придбав 150 одиниць актациду (1л). Загальна сума договору - 51 000,00 грн. Унікальний 

номер закупівлі - UA-2020-02-03-001211-c. 

Відповідно до ст. 5 Закону України “Про публічні закупівлі” (далі - Закону), публічні 

закупівлі мають здійснюватись за принципами максимальної економії та ефективності. 

 Згідно з частиною 5 ст. 7 Закону, громадський контроль забезпечується через вільний 

доступ до всієї інформації щодо публічних закупівель, яка підлягає оприлюдненню відповідно 
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до цього Закону, зокрема шляхом здійснення аналізу і моніторингу інформації, розміщеної в 

електронній системі закупівель, а також шляхом інформування через електронну систему 

закупівель або письмово органи, що уповноважені здійснювати контроль, про виявлені ознаки 

порушення (порушень) законодавства у сфері публічних закупівель. 

 

Виходячи з вищевикладеного, 

ПРОШУ: 

1. Надати пояснення осіб, відповідальних за здійснення закупівель, щодо різниці у ціні на один 

і  той самий предмет закупівлі, викладеної у цьому зверненні. 

2. Проконтролювати, щоб Замовник в подальшому при здійсненні публічних закупівель 

дотримувався норм законодавства та принципів здійснення закупівель, зокрема принципу 

економії. 

3. Розглянути це звернення та надати відповідь у встановлені законом строки, повідомивши які 

заходи було вжито електронною поштою на е-mail: ageffsolutions@gmail.com   
 

З повагою,  

член громадської організації  

«Агенство ефективних рішень»                                                                        Симчич О.Р. 

 

 

mailto:ageffsolutions@gmail.com

