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В И М О Г А
про надання документів та відомостей у зв'язку з проведенням досудового 
розслідування в кримінальному провадженні (у порядку ст.ст.40, 93 КПК

України)

Слідчим відділом СВП ГУНП в Сумській області проводиться досудове 
розслідування у кримінальному провадженні № 42020201010000267 від 
02.09.2020, за попередньою правовою кваліфікацією ч. 2 ст. 191 КК України за 
фактом того, що 20.07.2020 службовими особами Відділу охорони здоров'я 
Сумської міської ради укладено договір поставки №81 з ТОВ "ТСМ 
АСІСТАНС" про закупівлю 10 апаратів штучної вентиляції легенів, шляхом 
зловживання службовим становищем по завищеним цінам, що є розтратою 
бюджетних коштів.

У ході досудового розслідування встановлено, що 20.07.2020 відділом 
охорони здоров’я Сумської міської ради укладено договір поставки №81 про 
закупівлю 10 апаратів штучної вентиляції легенів ЮВЕНТ-Т по ціні 647 000 
грн. на загальну суму 6 470 000 грн.

Укладеною 07.08.2020 додатковою угодою між вказаними сторонами, 
ціна за одиницю товару зменшилась на 25 000 грн. та становить 622 000 грн. 
Загальна вартість договору становить 6 220 000 грн.

Водночас, за інформацією ГО «Антикорупційний штаб» Миткалика С І. 
КНП «Кременецька районна комунальна лікарня» закупила вказані апарати по 
581 000 грн., КНП «Вільнянської районної багатопрофільної лікарні» по 470 
000 грн.

На даний час за договором № 81 від 20.07.2020 сплачено замовником 
кошти в сумі І 244 000 грн.

Відповідно до вимог ст.ст. 2, 9, 25 Кримінального процесуального 
кодексу України слідчий як сторона обвинувачення у кримінальному 
провадженні здійснює збирання доказів, необхідних для повного, всебічного та 
неупередженого встановлення обставин даного кримінального провадження.

Згідно ч. 1 ст. 93 КПК України збирання доказів стороною обвинувачення 
під час досудового розслідування здійснюється, зокрема,шляхом проведення 
слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної 
влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, 
службових та фізичних осіб документів та відомостей.



Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 9 ч. 2, 40, 93 ч. 2 КПК України, 
прошу Вас посприяти у пошуку та наданні інформації від трьох підприємств, 
які безпосередньо здійснюють реалізацію ідентичних товарів та мають змогу 
надати офіційні документальні відомості щодо ринкової вартості (ціни 
продажу) апаратів ШВЛ (ЮВЕНТ-Т) на ретроспективні дати (20.04.2020 та 
20.07.2020), оскільки об’єкт дослідження - апарат штучної вентиляції легень 
відноситься до товарів промислового призначення та є обладнанням медичного 
призначення, на внутрішньому ринку України відсутні пропозиції до продажу 
даних апаратів, крім того, дослідження має ретроспективний характер 
(визначення вартості станом на 20.04.2020 та 20.07.2020).

Враховуючи, необхідність дотримання розумних строків досудового 
розслідування для повного, всебічного та неупередженого розслідування даної 
справи, відповідь прошу направити на електронну скриньку 
fomenko.antonl996@gmail.com та підтвердження поштою за адресою: 40009, 
м. Суми, вул. Першотравнева, буд. 21, СВ Сумснкий ВП ГУНП в Сумській 
облаві у  найбільш обмежені строки, але в будь - якому разі не пізніше 
21.12.2020 року.

Заздалегідь вдячний за співпрацю!

З повагою,
слідчий
(м.т. 066-77-45-024)

Ж Антон ФОМЕНКО

mailto:fomenko.antonl996@gmail.com

