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від «__» липня 2020 року 

 

 

Головне управління Національної поліції в 

Сумській області 

Поштова адреса:  вул.Г.Кондратьєва, 23,   

м.Суми,  40000, Україна 

Е-mail: pg@su.npu.gov.ua 

 

Заявник: Кирпа Антон Володимирович 

Адреса реєстрації: 39763, Україна, Полтавська обл., 

Кременчуцький р-н, с.Кам’яні Потоки,  

вул.Гагаріна, 5А 

Поштова адреса: м. Суми, відділення Укрпошти 

40000, а/с 9 

телефон: +380667996283 

e-mail: zbkbox@gmail.com 

 

 

ЗАЯВА  

про вчинення кримінального правопорушення 

(в порядку ст. 214 КПК України) 

 

Відділом охорони здоров'я Сумської міської ради ЄДРПОУ 02013165 (надалі - 

Замовник) проведено відкриті торги у системі «Prozorro»: ідентифікатор UA-2020-06-12-

005998-c (посилання - https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-06-12-005998-c) стосовно 
закупівлі - «Комбінезон біологічного захисту багаторазового використання з проклеєними 

швами, водонепроникний (модель з капюшоном, застібка-блискавка). Вироблено у 

відповідності ДСТУ EN 14126:2008 "Одяг захисний. Захист від інфекційних агентів. 

Вимоги до експлуатаційних характеристик і методи випробування» у кількості 2000 штук. 

Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: 11 червня 2020  —  30 червня 

2020. Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг: 40000, 

Україна, Сумська область, м. Суми, вул. Леваневського, 26. 

Зазначену закупівлю проведено  без використання електронної системи, оскільки 

предметом були товари, необхідні для виконання заходів, спрямованих на запобігання 
виникненню і поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій 

коронавірусної хвороби (COVID-19).  

Переможцем вищевказаних торгів визначено Косарич Дмитро Михайлович (ІПН 

2972414810) з яким укладено договір №73 від 11.06.2020 року. 

Пунктом 1.2. зазначеного договору визначено, що предметом поставки є: костюми 

захисні(Код за ДК 021:2015: 35110000-8 Протипожежне, рятувальне та захисне 

обладнання; Код згідно з УКТЗЕД 6210109800). 

Пунктом 1.3. зазначеного договору визначено, що товар згідно даного договору 

буде використовуватись для медичних цілей. 

Пунктом 2.3. зазначеного договору визначено, що загальна його вартість: 980000 

грн. 00 копійок (дев’ятсот вісімдесят тисяч гривень 00 копійок) без ПДВ. 
До договору №73 від 11.06.2020 року підписано специфікацію, у якій визначено 

номенклатуру товарів та її ціну без ПДВ, а саме: 

1. Комбінезон біологічного захисту багаторазового використання, 

водонепроникний, матеріал «Ода», щільність тканини, 115 г/м2, розмір М у клькості 500 

штук по 490 грн., на суму 245000,00 грн.;  
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2. Комбінезон біологічного захисту багаторазового використання, 

водонепроникний, матеріал «Ода», щільність тканини, 115 г/м2, розмір L у клькості 1000 

штук по 490 грн., на суму 490000,00 грн.;  

3. Комбінезон біологічного захисту багаторазового використання, 

водонепроникний, матеріал «Ода», щільність тканини, 115 г/м2, розмір XL у клькості 500 

штук по 490 грн., на суму 245000,00 грн. 

 

За наступним посиланням: «https://prom.ua/p1155318122-kombinezon-mnogorazovyj-

zaschitnyj.html» розташований Інтернет-сайт підприємства ТОВ «АТОН-ТОРГ» (ЄДРПОУ 
41862031), який має технічну можливість здійснення замовлення товарів їх виробництва у 

асортименті із зазначенням цін.  

Аналізом наявних пропозицій на вищевказаному Інтернет-сайті встановлено 

товарну позицію під номенклатурною назвою «Комбинезон многоразовый защитный, 

плотностью 135г\м2» за ціною 340 грн. за одиницю станом на 14.07.2020 року. Крім того, 

при оптовому замовленні від 500 шт. зазначені комбінезони коштують 290 грн. за 

одиницю (станом на 14.07.2020 року). 

Подальшим аналізом проведених закупівель та наявних тендерних пропозицій, які 

розміщено на сайті «Prozorro» встановлено, що комбінезон біологічного захисту 

багаторазового використання неодноразово був предметом ряду закупівель за Кодом за 

ДК 021:2015: 35110000-8 Протипожежне, рятувальне та захисне обладнання. 

Так, в рамках закупівель комбінезонів біологічного захисту, які проводились 

іншими замовниками, ціни на таке обладнання при виконанні умов укладених договорів 

становили, зокрема у наступних закупівлях: 

- https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-07-10-000964-b. Замовник: КНП 

"Центральна міська лікарня" міської ради міста Кропивницького", Код ЄДРПОУ 

05493846. Договір з ПП «Віксав Груп» (ЄДРПОУ 39690789) на суму 125 000,00 грн., 

500 штук по 250 грн. за одиницю; 
- https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-07-08-008079-c. Замовник: КНП 

«Центр первинної медико-санітарної допомоги №1 м.Вінниці», Код ЄДРПОУ 35527334. 

Договір з ФОП Корбут Юрій Володимирович (ІПН 3007303231) на суму 29 000,00 грн., 

100  штук по 290 грн. за одиницю; 

- https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-07-07-003760-c. Замовник: КНП 

"Стебницька міська лікарня" Дрогобицької міської ради, код ЄДРПОУ 13821460. Договір 

з Чепеляк Василь Ярославович (ІПН 2860106954) на суму 148 296,00 грн., 1002 штук по 

148 грн. за одиницю. 

 

Таким чином остаточна ціна комбінезону біологічного захисту, які є предметом 
договору №73 від 11.06.2020 року між Замовником та Косаричем Дмитром Михайловичем 

(ІПН 2972414810), відрізняється від середньої ціни що пропонується іншими суб’єктами 

господарювання на території України (з урахуванням середньої ціни вищевказаних 

пропозицій з аналогічним предметом закупівлі), та яка є більшою у наступному 

орієнтовному розмірі: 

- (290*500)+(250*500)+(290*100)+(148*1002)+(340*1)/2103=212,86 грн. за 

одиницю, тобто, ціна комбінезону біологічного захисту є вищою на 130,2% (на 277,14 грн. 

за одиницю). 

З урахуванням ціни товарів на 2000 одиниць захисних комбінезонів, які є 
предметом Договору №73 від 11.06.2020, загальна безпідставна різниця яку може 

втратити бюджет в результаті виконання його умов становитиме 554280 грн. 

Станом на момент подання даної заяви, після укладання договору №73 від 

11.06.2020 року між Замовником та Косаричем Дмитром Михайловичем (ІПН 

2972414810), від Замовника надійшли бюджетні кошти в якості оплати за постачання 

товарів за договором. 

Відповідно до норм статті 3 Закону України «Про публічні закупівлі», згідно якої 
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одним з основних принципів здійснення публічних закупівель є максимальна економія та 

ефективність. 

Тобто, службовими особами Замовника - Відділом охорони здоров'я Сумської 

міської ради, в порушення основного принципу здійснення публічних закупівель щодо 

максимальної економії, який визначений ст. 3 ЗУ «Про публічні закупівлі», будучи 

розпорядником бюджетних коштів, в порушення законодавства у сфері публічних 

закупівель, сформовали кошторис закупівлі UA-2020-06-12-005998-c без застосування 
належної економії, та в подальшому провели таку закупівлю та уклали договір №73 від 

11.06.2020 року з Косаричем Дмитром Михайловичем (ІПН 2972414810), що  фактично 

призвело до закупівлі товарів за цінами, які є вищими ніж поточні ринкові орієнтовно на 

554280 грн. 
Беручи до уваги все вищезазначене, керуючись ст.ст. 60, 214, 215 КПК України, 

 

ПРОШУ: 

 

1. Прийняти та невідкладно зареєструвати цю заяву про вчинення кримінального 
правопорушення, внести відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових 

розслідувань, стосовно вчинення службовими особами Відділом охорони здоров'я 

Сумської міської ради ЄДРПОУ 02013165 кримінального правопорушення, передбаченого 

ст.ст. 15, 191, 210  Кримінального кодексу України. 

2. Розпочати за цією заявою про вчинення злочину досудове розслідування у формі 

досудового слідства у зв’язку із вчиненням дій, які мають ознаки складу злочину. 

3. Повідомити мене письмово у встановленому законом порядку про початок 

кримінального провадження та закінчення досудового розслідування  злочину. 

 
 

А.В. Кирпа 


