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Звернення  

У відповідності до статті 3 Закону 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.  

В процесі проведення аналізу публічних закупівель  КУ «Обласна клінічна 

психіатрична лікарня Запорізької обласної ради» (код ЄДРПОУ: 05498909) громадською 

організацією «Медіавізія» було виявлено наступні потенційні порушення законодавства 

України у сфері публічних закупівель: 

 

1. Необґрунтоване визначення переможця: 

Відповідно до інформації, розміщеної на веб-порталі Уповноваженого органу, 

Замовником  КУ «Обласна клінічна психіатрична лікарня Запорізької обласної ради», було 

проведено закупівлю (UA-2017-10-23-000326-a) «М’ясопродукти (консерви м’ясні: 

тушковане м'ясо яловиче)» ДК 021:2015: 15130000-8 — М’ясопродукти,  очікуваною 

вартістю 359 100,00 грн. за процедурою «відкриті торги», на яких переможцем було визнано 

Товариство з обмеженою відповідальністю "ФАБРИКА ЗДОРОВО" (код: 37330979), але:  

Згідно з п.1 Розділу 3 Тендерної документації, а також п. 2 Додатку 2 до Тендерної 

документації, у складі тендерної пропозиції необхідно надати документами, що 

підтверджують повноваження посадової особи або представника учасника процедури 

закупівлі щодо підпису документів тендерної пропозиції, а саме випискою з протоколу 

засновників, наказом про призначення, довіреністю, дорученням.  

Втім, документ, який би підтверджував повноваження щодо підпису документів 

тендерної пропозиції учасника процедури закупівлі, відсутній у складі тендерної пропозиції. 

Згідно п. 2 Додатку 3 до Тендерної документації, у складі тендерної пропозиції 



необхідно надати Проект договору про закупівлю товару (Додаток №4), скріплений підписом 

уповноваженої особи та завірений печаткою Учасника. Згідно «Приміток» до Додатку 4 до 

Тендерної документації «У разі згоди з цим проектом договору, Учасник торгів заповнює 

преамбулу Договору та пункти 1.2, 3.1, 3.2 та розділ ХІІІ та специфікацію і підписує дані 

документи (вказати посаду, прізвище та ініціали уповноваженої особи Учасника) та скріплює 

печаткою (для учасників-фізичних осіб – скріплювати підпис печаткою не вимагається) і 

подає у складі своєї тендерної пропозиції, в протилежному випадку пропозиція Учасника 

торгів відхиляється, як така, що не відповідає вимогам тендерної документації». 

Втім, у наданому Учасником проекті договору (файл «Кваліфікація.pdf», с. 7-11) 

преамбула Договору, пункти 1.2, 3.1, 3.2, розділ ХІІІ та специфікація є незаповненими. 

Відповідно до статті 30 Закону України “Про публічні закупівлі” Замовник був 

зобов’язаний відхилити пропозицію такого Учасника. Дії Замовника щодо акцептування 

учасника, тендерна пропозиція якого не відповідає умовам Тендерної документації, прямо 

суперечать одному з основних принципів здійснення публічних закупівель – об’єктивної та 

неупередженої оцінки пропозицій, а також дискредитує систему електронних закупівель в 

цілому. 

2. Можливе порушення ст.36 ЗУ «Про публічні закупівлі»: 

Відповідно до інформації, розміщеної на веб-порталі Уповноваженого органу, 

Замовником, КУ «Обласна клінічна психіатрична лікарня Запорізької обласної ради», було 

проведено закупівлю сосисок варених, 1 ґатунок (лот 1) ДК 021:2015: 15130000-8 — 

М’ясопродукти, очікуваною вартістю 704 000,00 грн. за процедурою відкритих торгів (UA-

2018-02-20-001635-b). 

Між Замовником та Переможцем ТОВ "УКРАЇНСЬКА ТОРГОВА КОМПАНІЯ №1" 

(код 39434914) було укладено договір № 72 від 27.03.2018 р. 30.07.2018 р. до системи було 

завантажено додаткову угоду, згідно з якою було збільшено ціну за одиницю товару. При 

цьому збільшення ціни за одиницю товару має ознаки порушення законодавства. У 

відповідності до п. 2 ч.4 ст. 36 ЗУ “Про публічні закупівлі” (далі - Закон) зміна істотних умов 

договору про закупівлю можлива у випадку зміни ціни за одиницю товару не більше ніж на 

10 відсотків у разі коливання ціни такого товару на ринку, за умови, що зазначена зміна не 

призведе до збільшення суми, визначеної в договорі. Але, для внесення відповідних змін 

необхідно підтвердити факт коливання ціни на товар. При цьому, в Законі не регламентується 

питання щодо того, хто має надавати і у якому вигляді може надавати такий 

підтверджувальний документ. На практиці підтвердженням факту коливання ціни на товар 

може бути документ, наприклад - довідка, виданий відповідним органом, організацією, 

установою, які мають повноваження здійснювати моніторинг цін на товари, визначати зміни 

ціни товару на ринку. Крім Торгово-промислової палати України, таку довідку можуть надати 

також ДП “Держзовнішінформ”, ДП “Укрпромзовнішекспертиза” і цей перелік не є 

вичерпним. Для підтвердження факту коливання ціни в документі (ах), який(і) видається 

компетентною організація, повинно бути зазначена діюча ринкова ціна на товар і її 

порівняння з ринковою ціною, на дату з якої почалися змінюватися ціни на ринку (тобто 

відбулося коливання). Це і буде підтвердженням факту коливання ціни на товар. При цьому 

такий документ не було надано і навіть відсутнє посилання на нього у додатковій угоді. 



3. Порушення плану закупівель: 

Відповідно до інформації розміщеної в системі електронних закупівель ProZorro, 

Замовником Комунальна установа «Обласна клінічна психіатрична лікарня» Запорізької 

обласної ради (код ЄДРПОУ 05498909) було оголошено закупівлю UA-2017-08-03-000204-c 

реактивів лабораторних (ДК 021:2015: 33690000-3 — Лікарські засоби різні) очікуваною 

вартістю 125 035,00 грн. 

За результатами опрацювання закупівель замовника, встановлено: у річному плані 

(додатку) за даним предметом закупівлі міститься рядок - UA-P-2017-07-31-001004-c, згідно з 

яким орієнтовний початок проведення процедури закупівлі: липень, 2017 р. Втім, закупівлю 

оголошено у серпні 2017 р. А отже є невідповідність річного плану та оголошеної закупівлі. 

 

Замовником Комунальна установа «Обласна клінічна психіатрична лікарня» 

Запорізької обласної ради (код ЄДРПОУ 05498909) було оголошено закупівлю UA-2017-11-

08-000414-b фармацевтичної продукції (ДК 021:2015: 33600000-6 — Фармацевтична 

продукція) очікуваною вартістю 954 450,00 грн. 

За результатами опрацювання закупівель замовника, встановлено: у річному плані 

(додатку) за даним предметом закупівлі міститься рядок - UA-P-2017-11-08-001805-c, згідно з 

яким очікувана вартість закупівлі: 938 770,00 грн. А отже є невідповідність річного плану та 

оголошеної закупівлі. 

 

В той же час, відповідно до ч. 1 ст. 4 Закону України «Про публічні закупівлі» 

закупівля здійснюється відповідно до річного плану. При цьому, наведеними положеннями 

Закону також передбачено, що річний план, додаток до річного плану та зміни до них 

безоплатно оприлюднюються на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель 

протягом п’яти днів з дня їх затвердження. Замовник зобов’язаний відображати достовірні 

відомості, шляхом внесення змін у відповідні поля в системі електронних закупівель 

ProZorro. 

 

4. Інші порушення: 

 

Також просимо Вас звернути увагу та дати належну оцінку діям Замовника КУ 

«Обласна клінічна психіатрична лікарня» Запорізької обласної ради при проведенні 

наступних закупівель: 

 

Ідентифікатор тендера Зауваження  

UA-2018-02-13-000259-a 
Копія договору про закупівлю неякісна (розмитий відбиток печатки, 
не весь текст читабельний) 

 

 

  Згідно зі ст. 9 Закону «Громадський контроль забезпечується через вільний доступ до 

всієї інформації щодо публічних закупівель, яка підлягає оприлюдненню відповідно до цього 

Закону, до аналізу та моніторингу інформації, розміщеної в електронній системі закупівель, а 

також шляхом інформування через електронну систему закупівель або письмово органів, 

уповноважених на здійснення контролю, про виявлені порушення законодавства у сфері 

публічних закупівель та недоліки роботи електронної системи закупівель».  



 

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. 9 Закон України «Про публічні закупівлі» 

та ст. 21 Закону України «Про громадські об’єднання», -   

 

ПРОШУ: 

 

1. Перевірити дії посадових осіб КУ «Обласна клінічна психіатрична лікарня 

Запорізької обласної ради» з приводу вищезазначених закупівель на законність та 

відповідність вимогам законодавства про закупівлі. 

2. Зобов’язати посадових осіб КУ «Обласна клінічна психіатрична лікарня Запорізької 

обласної ради» здійснювати закупівлі товарів, робіт і послуг у відповідності до вимог Закону 

України “Про публічні закупівлі”. 

3. Притягти посадових осіб, винних у порушенні вимог законодавства, до 

відповідальності. 

4. Відповідно до законодавства вжити заходів для усунення порушень.  

 

Про результати розгляду цієї заяви повідомити заявника письмово у строки та порядку, 

передбачені чинним законодавством, або електронною поштою на адресу: 

zp@nashigroshi.org. 

 

 

Керівник ГО "Медіавізія" 

Сидоров Ю. І.          11.12.2018 


