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КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО 
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 Відповідно до інформації в системі електронних закупівель ProZorro, замовником КОМУНАЛЬНЕ 

НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "БЕРШАДСЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-

САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ" розміщено Оголошення про відкриті торги UA-2019-03-01-000802-a на 

«Деревина», ДК 021:2015: 03410000-7 - Деревина  на суму  452 550,00 грн. 

           Проаналізувавши зазначену інформацію, повідомляємо наступне: 

В закупівлі приймали участь ДП Бершадське лісове господарство та ДП Крижопільське лісове господарство.  

За даними Єдиного державного реєстру засновником обох учасників є ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО ЛІСОВИХ 

РЕСУРСІВ УКРАЇНИ. 

 Відповідно до п. 7 ч. 1  ст. 17 Закону України «Про публічні закупівлі» (далі Закон) Замовник приймає 

рішення про відмову учаснику в участі у процедурі закупівлі та зобов’язаний відхилити тендерну пропозицію 

учасника в разі, якщо: … тендерна пропозиція подана учасником процедури закупівлі, який є пов’язаною 

особою з іншими учасниками процедури закупівлі та/або з членом (членами) тендерного комітету, 

уповноваженою особою (особами) замовника. Також ст. 17 містить норму:  Замовник не вимагає від учасників 

документів, що підтверджують відсутність підстав, визначених пунктами 1 і 7 частини першої цієї статті. 

 Відповідно до п. 16 ч. 1 ст. 1 Закону «пов’язана особа - особа, яка відповідає будь-якій з таких ознак:  

юридична особа, яка здійснює контроль над учасником процедури закупівлі або контролюється таким 

учасником процедури закупівлі, або перебуває під спільним контролем з таким учасником процедури 

закупівлі». 

 В порушення вищезазначеного Замовником не було здійснено перевірку підстав, визначених п. 7 ч. 1 

ст. 17  Закону та прийнято рішення про визнання переможцем ДП Бершадське лісове господарство. 

   

 

 

Виходячи з вищевикладеного, 

ПРОШУ: 

 

1. Перевірити зазначену закупівлю на предмет законності та розпочати заходи моніторингу. 

2. Вжити відповідних заходів щодо усунення  аналогічних порушень. 

3. Розглянути це звернення та надати відповідь в електронному вигляді у встановлені законом строки. 

 

 
З повагою,   

Голова правління                      Ю.Гр                        Ю.В. Грига 
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