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Вих №48/20 
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Керівнику 

Головного Управління Національної Поліції в 
Черкаській області 

        п. Куратченку М.В. 
 

18036,Україна,м.Черкаси,вул.Смілянська,57 
         Е-mail: prozorist@ch.npu.gov.ua   

 

Благодійна організація «Тотал» постійно слідкує за проведенням електронних 
закупівель та здійснює їх аналіз з метою виявлення ймовірних порушень та їх усунення, 
що сприятиме збільшенню ефективності, прозорості та чесній конкуренції при 
проведенні закупівель через систему “Prozorro”. 

 
Відповідно до інформації, розміщеної в системі електронних закупівель “Prozorro” 

замовником КОМУНАЛЬНИМ НЕКОМЕРЦІЙНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ "ЧЕРКАСЬКА МІСЬКА 

КОНСУЛЬТАТИВНО-ДІАГНОСТИЧНА ПОЛІКЛІНІКА" було здійснено закупівлю за процедурою звіт 

про укладений договір з позначкою «COVID-19» UA-2020-05-08-004060-b з предметом закупівлі 

Медичні матеріали очікуваною вартістю 63 000,00 грн. 

 
При аналізі закупівлі виявлено факти необгрунтованого завищення ціни на 

Тампон/пробірка для ПЛР тестів з боку суб’єкта господарювання – ТОВАРИСТВО З 
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "У Н І К У М" (код ЄДРПОУ 32827934), 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.  

 

Так, 8.05.2020  КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЧЕРКАСЬКА 
МІСЬКА КОНСУЛЬТАТИВНО-ДІАГНОСТИЧНА ПОЛІКЛІНІКА" уклала з  ТОВАРИСТВОМ З 
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "У Н І К У М" договір № 080505 на загальну суму 63 
000,00 грн. на постачання 3000 шт. тампон/пробірок для ПЛР тестів (ціна за одиницю 
20,00 грн.), 3000 шт. пакетів пластикових із застібкою (ціна за одиницю 1,00 грн.).  
Ідентифікатор закупівлі UA-2020-05-08-004060-b. 

Для порівняння, у ряді здійснених з використанням електронної системи 
Prozorro закупівель, які відбулись у співставний часовий період, аналогічний предмет 
закупівлі був придбаний за суттєво нижчою ціною: 

1. Комунальне некомерційне підприємство Коломийської міської ради 

"Коломийський міський центр первинної медико-санітарної допомоги" здійснило 

закупівлю https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-05-27-006177-b Тампон-зонд із 

віскози, пластик в пробірці за ціною 7,56 грн. за одиницю. 

https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-05-27-006177-b


2. Комунальне некомерційне підприємство "Центр первинної медико-санітарної 

допомоги №2 м.Вінниці" здійснило закупівлю https://prozorro.gov.ua/tender/UA-

2020-05-27-004423-b ємності стерильні для відбору біологічного матеріалу ( 

комплект для мазків (транспортна пробірка-тампон, стерильна одноразова)за 

ціною 6,90 грн. за одиницю. 

3. КНП "Хмільницький ЦПМСД" здійснило закупівлю 

https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-05-27-001698-b Транспортна пробірка - 

тампон 12х150 мм., стерильна за ціною 6,90 грн. за одиницю. 

З огляду на викладене вище, різниця в цінах на аналогічні вироби в порівнянні з цінами, 
за якими закуплене обладнання у  ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "У Н 
І К У М" є суттєвою, загалом на суму більше 39 300  гривень. 

Таким чином, укладення договору з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "У Н І К У М", 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. 

Враховуючи викладене вище, є всі підстави вважати, що укладення договору про 
закупівлю обладнання, а саме Тампон/пробірка для ПЛР тестів з  ТОВАРИСТВОМ З 
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "У Н І К У М" сприяє неефективному витрачанню 
коштів замовником КОМУНАЛЬНИМ НЕКОМЕРЦІЙНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ "ЧЕРКАСЬКА 
МІСЬКА КОНСУЛЬТАТИВНО-ДІАГНОСТИЧНА ПОЛІКЛІНІКА", оскільки така закупівля 
вказаного обладнання у ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "У Н І К У М" 
здійснена за очевидно завищеною ціною. 

Статтею 3 Закону України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 № 922-VIII 
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. 

Враховуючи викладене вище, є всі підстави обґрунтовано припускати, що 
замовником  КОМУНАЛЬНИМ НЕКОМЕРЦІЙНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ "ЧЕРКАСЬКА МІСЬКА 
КОНСУЛЬТАТИВНО-ДІАГНОСТИЧНА ПОЛІКЛІНІКА", не здійснено заходів, спрямованих на 
економію коштів, у результаті чого могло мати місце неефективне витрачання бюджетних 
коштів на закупівлю Тампон/пробірка для ПЛР тестів на підставі укладеного з  
ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "У Н І К У М" договору за  завищеною 
ціною, 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», - 

 
1. ПРОШУ: 

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

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

https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-05-27-004423-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-05-27-004423-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-05-27-001698-b


2. Про результатами розгляду звернення та вжитих заходів повідомити ГО «Тотал» 
на електронну адресу request.co.total@gmail.com у встановлений ст. 20 Закону України 
«Про звернення громадян» термін.  

 

 

З повагою, 
Директор БО «Тотал»                                                                                Андрій Лещишин 

 

   


