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Вих №41/20 
Від 27.05.2020 

ВО Керівника  
КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА 
"ЧЕРКАСЬКА МІСЬКА КОНСУЛЬТАТИВНО-
ДІАГНОСТИЧНА ПОЛІКЛІНІКА" 
п. Коваленко О.В. 
  
18005, Україна , Черкаська обл., м. Черкаси, вул. 
В'ячеслава Чорновола, буд. 9 
Е-mail: glavbuxp@gmail.com 

 

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-2020-05-08-004003-
b з предметом закупівлі «Протипожежне, рятувальне та захисне обладнання» очікуваною 
вартістю 4 285 000,00 грн. 

 

При аналізі закупівлі виявлено, що оприлюднена специфікація до договору про 
закупівлю не містить детальних даних про предмет закупівлі (виробники, розміри, 
технічні характеристики). 

 

Відповідно до п.6 «Порядку проведення закупівель товарів, робіт і послуг, 
необхідних для здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню та 
поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій коронавірусної 
хвороби (COVID-19) на території України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів 
України №225 від 20 березня 2020 року (зі змінами, внесеними постановами Кабінету 
Міністрів України № 248 від 29 березня 2020 року та № 269 від 8 квітня 2020 року) 
уповноважена замовником особа: 

- забезпечує оприлюднення в електронній системі закупівель інформації, 
необхідної для виконання пп. 8 і 9 розділу І Закону України від 17 березня 2020 р. № 530-
IX “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання 
виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)”, а саме - звіт про договір 
про закупівлю, укладений без використання електронної системи закупівель, договір про 
закупівлю та всі додатки до нього, звіт про виконання договору про закупівлю відповідно 
до статті 10 ЗУ ”Про публічні закупівлі”. 

 



Відсутність у специфікації до договору про закупівлю детальної інформації про 
предмет закупівлі не дає можливості ідентифікувати товари, які придбав Замовник. 

 
Виходячи з вищевикладеного, прошу: 

 

1. Розглянути звернення у встановлений Законом строк. 
2. Оприлюднити розгорнуту специфікацію придбаних предметів закупівлі. 

3. З метою економії бюджетних коштів надати відповідь на звернення на 
електронну адресу request.co.total@gmail.com  

З повагою, 
Директор БО «Тотал» 

 

 

Андрій Лещишин    


