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Вих. 15-08/ 2   від 15 серпня 2019 р. 

 

Комунальне некомерційне підприємство   

«Клінічна лікарня швидкої медичної допомоги 

м.Львова» 

 emergencyhospital_uoz_lviv@ukr.net  

 

Західний офіс Державної аудиторської служби 

України 79007 м. Львів, вул. Костюшка, 8 

lviv@dkrs.gov.ua  

 

Головне управління Національної поліції у 

Львівській області  

adm@galch/lviv/ua 

Галицький відділ поліції 

galytskyi@lv.npu.gov.ua 

 

 

Координатор центру реагування на порушення у 

медичних закупівлях 

Руденко Тетяна Василівна  

093-870-39-81  

rudenko.iaa@gmail.com 

 

Про ознаки порушення при проведенні  

закупівель за державні кошти 

 

Під час проведення моніторингу здійснення публічних закупівель медзамовниками 

мною, координатором центру реагування на порушення у сфері медичних закупівель, було 

встановлено, що комунальне некомерційне підприємство   «Клінічна лікарня швидкої медичної 

допомоги м.Львова»  (далі також – Замовник) проводить закупівлі з порушенням норм 

законодавства у сфері закупівель.  

Закупівля 1. 

Ідентифікатор процедури закупівлі UA-2019-07-04-001189-b.  

Очікувана вартість – 600 000 грн.  

Процедура закупівлі – відкриті торги.  

Предмет закупівлі – Альтеназа, стрептокіназа  

Код предмета закупівлі – 33600000-6 – фармацевтична продукція.  

Закупівля 2.  

Ідентифікатор процедури закупівлі UA-2019-03-22-001389-c.  

Очікувана вартість – 1 180 000 грн.  

Процедура закупівлі – відкриті торги. 

Предмет закупівлі – Лабораторні реактиви. 
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Код предмета закупівлі – 33690000-3 – Лікарські засоби різні.  

Закупівля 3.  

Ідентифікатор процедури закупівлі UA-2019-02-27-000914-b.  

Очікувана вартість – 1 545 000 ,00 грн.  

Процедура закупівлі – відкриті торги. 

Предмет закупівлі – Лікарські засоби 

Код предмета закупівлі – 33600000-6 – фармацевтична продукція. 

 

Закупівля 4.  

Ідентифікатор процедури закупівлі UA-2019-02-21-001617-a. 

Очікувана вартість – 490 000 грн.  

Процедура закупівлі – відкриті торги. 

Предмет закупівлі – Лікарські засоби. 

Код предмета закупівлі – 33600000-6 – фармацевтична продукція. 

Закупівля 5. 

Ідентифікатор процедури закупівлі UA-2019-02-21-001573-a. 

Очікувана вартість – 190 000 грн.  

Процедура закупівлі – відкриті торги.  

Предмет закупівлі – Лікарські засоби екстемпорального виготовлення.  

Код предмета закупівлі – 33600000-6 – фармацевтична продукція.  

Закупівля 6.  

Ідентифікатор процедури закупівлі UA-2019-02-15-000725-a.  

Очікувана вартість – 720 000 грн.  

Процедура закупівлі – відкриті торги. 

Предмет закупівлі – Лікарські засоби. 

Код предмета закупівлі – 33600000-6 – фармацевтична продукція.  

Закупівля 7.  

Ідентифікатор процедури закупівлі  UA-2019-02-07-001364-a. 

Очікувана вартість – 3 300 000 грн.  

Процедура закупівлі – відкриті торги. 

Предмет закупівлі –  препарати лікарські. 

Код предмета закупівлі – 33600000-6 – фармацевтична продукція. 

 

Проаналізувавши процедури закупівель встановлено, що Замовник уникнув проведення 

процедури закупівлі у відповідності до Закону України «Про публічні закупівлі».  

Тендерна документація містить наступні умови. 

Закупівля 1: Замовником торгів в порядку застосування ст. 6, 511, 512, 528, 627, 636 ЦК 

України укладено договір про надання юридично-консультаційних послуг з Виконавцем, 

оплата яких може здійснюватися третьою особою. Вартість послуг становить 6000,00 грн. 

(шість тисяч  гривень). 

Закупівля 2: Замовником торгів в порядку застосування ст. 6, 511, 512, 528, 627, 636 ЦК 

України укладено договір про надання юридично-консультаційних послуг з Виконавцем, 

оплата яких може здійснюватися третьою особою. Вартість послуг становить 8 000,00 (вісім 

тисяч гривень, 00 коп.). 
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Закупівля 3: Замовником торгів в порядку застосування ст. 6, 511, 512, 528, 627, 636 ЦК 

України укладено договір про надання юридично-консультаційних послуг з Виконавцем, 

оплата яких може здійснюватися учасником-переможцем торгів. Вартість послуг становить 

8000,00 грн. (вісім тисяч  гривень). 

Закупівля 4: Замовником торгів в порядку застосування ст. 6, 511, 512, 528, 627, 636 ЦК 

України укладено договір про надання юридично-консультаційних послуг з Виконавцем, 

оплата яких може здійснюватися учасником-переможцем торгів. Вартість послуг становить 

4500,00 грн. (чотири тисячі п’ятсот   гривень).   

Закупівля 5: Замовником торгів в порядку застосування ст. 6, 511, 512, 528, 627, 636 ЦК 

України укладено договір про надання юридично-консультаційних послуг з Виконавцем, 

оплата яких може здійснюватися учасником-переможцем торгів. Вартість послуг становить 

2000,00 грн. (дві тисячі   гривень). 

Закупівля 6: Замовником торгів в порядку застосування ст. 6, 511, 512, 528, 627, 636 ЦК 

України укладено договір про надання юридично-консультаційних послуг з Виконавцем, 

оплата яких може здійснюватися учасником-переможцем торгів. Вартість послуг становить 

6500,00 грн. (шість тисяч п’ятсот   гривень). 

Закупівля 7: Замовником торгів в порядку застосування ст. 6, 511, 512, 528, 627, 636 ЦК 

України укладено договір про надання юридично-консультаційних послуг з Виконавцем, 

оплата яких може здійснюватися учасником-переможцем торгів. Вартість послуг становить 

8000,00 грн. (вісім тисяч  гривень).. 

 

Крім того, з початку року Замовником проведено відкриті торги на закупівлю виробів 

медичного призначення, витратних матеріалів, послуг з ремонту та обслуговування медичного 

обладнання,  продуктів харчування, послуг з прання, послуг з охорони, поточного та 

капітального ремонту окремих об’єктів. Очікувана вартість проведених 

закупівель - 31 669 870,40 грн. Згідно з умовами тендерної документації до всіх процедур 

відкритих торгів, Замовнику з початку року надано юридично-консультаційних послуг 

відповідно до укладеного договору всього на суму 157 300 грн.  

Витрати, пов'язані з юридично-консультаційними послугами, не відносяться до 

предметів зазначених закупівель, а отже не можуть бути включені до документації. 

В системі електронних публічних закупівель наявна інформація про планування 

придбання Замовником послуг з юридичної консультації та правового інформування на 

загальну суму 6 300 грн.  

Таким чином, вказане свідчить, що під час закупівлі юридично-консультаційних послуг 

Замовник свідомо уникає процедури відкритих торгів з метою укладення договору із 

заздалегідь обраним виконавцем а також порушує порядок оприлюднення інформації про 

закупівлю, оскільки в річному плані відсутня інформація про закупівлю юридично-

консультаційного обслуговування на суму понад 157 300 грн.  

Відповідно до роз’яснень Департаменту регулювання публічних закупівель МЕРТУ, 

отриманих на мій запит, у разі якщо замовником у розумінні Закону передбачено придбання 

консультаційних послуг, така закупівля має здійснюватись відповідно до річного плану 

(додатку до нього) відповідно до вимог Закону, шляхом застосування однієї із процедур, 

передбачених статтею 12 Закону, керуючись вартісними межами, визначеними Законом.  
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При цьому статтею 38 Закону встановлено, що за порушення вимог, установлених цим 

Законом в частині прийнятих рішень, вибору і застосування процедур закупівлі, 

відповідальність несуть члени тендерного комітету або уповноважена особа (особи) 

персонально.  

Ознайомитись з відповіддю можна за посиланням: 

http://www.me.gov.ua/InfoRez/Details?id=5c6f5661-feb9-422c-8d90-6dda043abc51&lang=uk-UA  

Замовника прошу надати обґрунтоване пояснення із зазначеного приводу, невідкладно 

вжити заходи щодо припинення порушення законодавства у сфері закупівель. Відповідь надати 

на електронну адресу rudenko.iaa@gmail.com у строк до 12-00 22.08.2019.  

Згідно зі статтею 164-14 Кодексу України про адміністративні правопорушення 

здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг без застосування визначених законодавством 

процедур закупівель тягнуть за собою накладення штрафу на службових (посадових), 

уповноважених осіб від семисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 

 Враховуючи наведене, прошу Орган державного фінансового контролю визнати 

порушення Замовником законодавства в сфері закупівель та вжити відповідних заходів, про що 

повідомити мене на електронну адресу rudenko.iaa@gmail.com. 

 

З повагою     Руденко Т.В. 

 

 

Інформація до відома з мого блогу: 

https://blog.liga.net/user/trudenko/article/34064 («Якісні» послуги львівських юридичних 

консультантів». Частина 4)  

https://blog.liga.net/user/trudenko/article/33944 («Якісні» послуги львівських юридичних 

консультантів». Частина 3) 

 https://blog.liga.net/user/trudenko/article/33908 («Якісні» послуги львівських юридичних 

консультантів». Частина 2)  

https://blog.liga.net/user/trudenko/article/33881 («Якісні» послуги львівських юридичних 

консультантів») 

https://blog.liga.net/user/trudenko/article/33098 (Чи можна проводити «здорові» закупівлі ліків?) 

https://blog.liga.net/user/trudenko/article/32702  (Чи є світло в кінці закупівельного тунелю?) 

http://www.me.gov.ua/InfoRez/Details?id=5c6f5661-feb9-422c-8d90-6dda043abc51&lang=uk-UA
mailto:rudenko.iaa@gmail.com
https://blog.liga.net/user/trudenko/article/33098
https://blog.liga.net/user/trudenko/article/32702

