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Вих. №5/21052019-с 

 

Звернення 

 

В процесі проведення аналізу публічних закупівель Замовник Вільнянська центральна 

районна комунальна лікарня (код ЄДРПОУ: 01992914) громадською організацією 

«Медіавізія» було виявлено наступні порушення законодавства України у сфері публічних 

закупівель: 

1. Надмірні та дискримінаційні вимоги ТД: 

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

Замовником  Вільнянська центральна районна комунальна лікарня, було оприлюднено 

закупівлю (UA-2018-12-03-001459-c) «Природний газ» ДК 021:2015: 09120000-6 — Газове 

паливо  очікуваною вартістю 3 500 000,00 грн. за процедурою «відкриті торги». 

Згідно з Додатком 3 до Тендерної документації, Замовником вимагається, що 

Переможець у складі своєї пропозиції повинен надати документи, що підтверджують 

відсутність підстав, визначених пунктами 2, 3, 5, 6, і 8 частини першої та частини другої 

статті 17 Закону України «Про публічні закупівлі». В тому числі, Замовником вимагається 

«інформаційна довідка (оригінал або нотаріально завірена копія) з Єдиного реєстру осіб, які 

вчинили корупційні правопорушення про учасника (для юридичних осіб – на осіб, 

уповноважених діяти від імені учасника)», а також «документ (оригінал або нотаріально 

завірена копія) уповноваженого органу з питань банкрутства про те, що стосовно учасника 

процедури закупівлі не порушено провадження у справі про банкрутство або інформаційну 

довідку чи витяг з Єдиного державного реєстру підприємств, щодо яких порушено 

провадження у справі про банкрутство». 

 При цьому у п. «б» розділу «Примітки» додатково зазначається: «документальне 

підтвердження інформації, що міститься у відкритих єдиних державних реєстрах, доступ до 

яких є вільним, не обов’язкове. У такому разі учасник надає інформацію про посилання на 

відповідні сайти». 

При цьому згідно ч. 3 ст. 17 Закону України «Про публічні закупівлі» Замовник не 

вимагає документального підтвердження інформації, що міститься у відкритих єдиних 



державних реєстрах, доступ до яких є вільним. Уповноважений орган щороку до 20 січня та 

додатково в разі потреби оприлюднює інформацію про перелік відкритих єдиних державних 

реєстрів, доступ до яких є вільним, на веб-порталі Уповноваженого органу. 

Тобто замовник не вимагає від учасника інформацію, що міститься у відкритих 

єдиних державних реєстрах, доступ до яких є вільним, оскільки замовник повинен 

самостійно перевіряти таку інформацію. Фактично, станом на дату оприлюднення 

повідомлення про намір укласти договір для кожної з наведених закупівель, переможці 

повинні подавати документальне підтвердження відсутності підстав, передбачених пунктами 

2, 5, 6 частини 1 та частиною 2 статті 17 Закону.  

Листом від 12.02.2018 р. № 5068/1261-26-18/8.4.4 Міністерство юстиції України 

повідомило: «З метою спрощення реалізації суб'єктами підприємницької діяльності права на 

участь у здійсненні державних закупівель та для інших цілей провадження господарської 

діяльності, Міністерством юстиції реалізовано можливість безкоштовно та цілодобово 

отримувати інформацію з Реєстру підприємств в режимі онлайн на офіційному веб-сайті 

Міністерства юстиції у кабінеті електронних сервісів. 

З детальною інформацією щодо отримання інформації з Єдиного реєстру підприємств, 

щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство, можна ознайомитись на 

офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України за посиланням: 

https://minjust.gov.ua/m/str_50640» 

А також у зазначено листі є інформація щодо відкриття відомостей, що містяться у 

Єдиному державному реєстрі осіб, які вчинили корупційні правопорушення: 

«…Міністерство юстиції з 13 липня 2015 року запустило оновлений Реєстр, усі дані якого, 

крім персональних, є повністю відкритими. Оприлюдненню на офіційному веб-сайті 

Міністерства юстиції України (за адресою: http://corrupt.informiust.ua/) підлягають відомості 

про всіх осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень, 

щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості 

про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.» 

Отже, вимога документального підтвердження відсутність підстав за п. 3 і 8 частини 

першої статті 17 Закону України «Про публічні закупівлі» є надмірною. Надмірною є і 

вимога до Переможця надати посилання на відповідні сайти, оскільки перелік відкритих 

єдиних державних реєстрів, доступ до яких є вільним, наявний на веб-порталі 

Уповноваженого органу, про що зазначається у Законі України «Про публічні закупівлі». 

1.2. Відповідно до інформації розміщеної в системі електронних закупівель ProZorro, 

Замовником  Вільнянська центральна районна комунальна лікарня, було проведено ряд 

закупівель, інформацію про які наведено нижче: 

Ідентифікатор лота 
Очікувана 
вартість 

Процедура 
закупівлі Класифікація CPV 

UA-2019-04-05-
000236-a 190 000,00 Відкриті торги 

33600000-6 Фармацевтична 
продукція 

UA-2019-04-02-
001891-b 125 000,00 Відкриті торги 

33600000-6 Фармацевтична 
продукція 

https://minjust.gov.ua/m/str_50640


 

Згідно з п. 3 Додатку 1 до Тендерної документації обох закупівель, Учасник у складі 

тендерної пропозиції повинен надати довідку у довільній формі про виконання аналогічного 

договору. Довідка повинна містити найменування контрагента, код ЄДРПОУ, контактні дані 

контрагента, предмет договору, з посиланням на ідентифікатор закупівлі у системі 

ProZorro.  

Визначальною вимогою Закону України «Про публічні закупівлі», у разі, якщо 

Замовник бажає перевірити досвід учасника у виконанні аналогічних договорів, є саме 

наявність досвіду учасників у виконанні аналогічних договорів, при цьому Законом не 

передбачена можливість обмежувати такий досвід роботи будь-якими часовими рамками або 

обсягом поставленого товару або кількістю виконаних договорів або формою власності 

сторін договору, оскільки це може бути інструментом, яким буде звужуватись економічна 

конкуренція потенційних учасників процедур закупівель.  

При цьому, у тендерній документації Замовник зазначає, що інформація про 

аналогічні договори повинна міститься у у системі ProZorro. Варто зауважити, що в системі 

ProZorro може міститися інформація лише про договори, які укладені із структурами, що 

використовують публічні кошти. Втім, звуження кола організацій, з якими укладалися 

аналогічні договори, лише до тих, які є розпорядниками публічних коштів, є 

дискримінаційною. Показовим в цьому аспекті є одне з рішень АМКУ - № 929-Р/ПК-СК за 

серпень 2012 року. 

 

 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 Вільнянської центральної районної комунальної лікарні 

з приводу вищезазначених закупівель на законність та відповідність вимогам законодавства 

про закупівлі. 

2. Зобов’язати посадових осіб Вільнянської центральної районної комунальної лікарні 

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.          21.05.2019 


