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ЛИСТ-ЗВЕРНЕННЯ 

  

ГО Центр «Антикорупційна платформа» здійснює громадський контроль у сфері 

публічних закупівель та звертається до Вас з інформацією про наступне. 

  

Щодо ймовірних  порушень у закупівлях 2018 року  

На веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель (далі - Система) 

Богородчанська центральна районна лікарня (далі – Замовник) оприлюднив звіти про 

укладені договори з ТОВ «Ярекс-Буд» на виконання поточного ремонту операційного блоку 

Богородчанської ЦРЛ: 

- договір № 1 від 01.02.2018 на суму 195 034 грн (унікальний номер закупівлі - UA-

2018-02-01-004525-c); 

- договір № 4 від 06.02.2018 на суму 199 240 грн (унікальний номер закупівлі - UA-

2018-02-07-002279-a). 

Після детальної перевірки даних закупівель зазначаємо наступне. 

Відповідно до частини 1 ст. 2. Закону України «Про публічні закупівлі» (далі – 

Закон), цей Закон застосовується до замовників, за умови, що вартість предмета 

закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) дорівнює або перевищує 200 тисяч гривень, 

а робіт - 1,5 мільйона гривень. 

Водночас, пункт 17 ст. 1 Закону встановлює, що послуги - будь-який предмет 

закупівлі, крім товарів і робіт, зокрема транспортні послуги, освоєння технологій, наукові 

дослідження, науково-дослідні або дослідно-конструкторські розробки, медичне та побутове 

обслуговування, лізинг, найм (оренда), а також фінансові та консультаційні послуги, 

поточний ремонт. 

Відповідно до частини 7 ст. 2 Закону, забороняється придбання товарів, робіт і послуг 

до/без проведення процедур, визначених цим Законом, та укладання договорів, які 

передбачають оплату замовником товарів, робіт і послуг до/без проведення процедур, 

визначених цим Законом. Замовник не має права ділити предмет закупівлі на частини з 

метою уникнення проведення процедури відкритих торгів або застосування Закону.  

 



Оскільки, загальна вартість за даним предметом закупівлі складає 394 274 грн та 

перевищує межі, встановлені статтею 2 Закону, Замовник не мав права укладати договір з 

постачальником без застосування однієї з процедур, передбачених Законом.  

 

Щодо оприлюднення договору про закупівлю 

В електронній системі закупівель відсутні специфікації до договорів, що порушує 

вимоги Закону, а також не дає можливості визначити детальні характеристики 

товару/послуги/роботи, які придбав Замовник. 

Водночас, відповідно до умов договорів, специфікації є невід’ємною їх частиною. А, 

відтак, мають бути оприлюднені разом з договором у встановлений законом строк.  

Статтею 10 Закону України «Про публічні закупівлі» визначено, що договір про закупівлю 

оприлюднюється протягом двох календарних днів з дня його укладення.  

Як порушення вище наведеного, специфікації не оприлюднені у наступних 

закупівлях: 

Унікальний 

номер закупівлі 

Предмет 

закупівлі 

Пункт договору, відповідно до якого специфікація є 

невід’ємною його частиною 

UA-2018-02-23-

002315-c-L4 

Фармацевтична 

продукція 

п. 2.1 Одиниця виміру кількості товару, його загальна 

кількість, асортимент визначаються згідно з 

специфікацією або накладними на товар, які 

являються невід’ємною частиною Договору. 

п. 16 Невід’ємною частиною цього Договору є: 

Специфікація, інші додатки. 

UA-2018-02-23-

002315-c-L3 

Фармацевтична 

продукція 

п. 1.1 Постачальник зобов’язується у 2018 році 

поставляти Покупцю товар,  а Покупець приймати та 

оплачувати такий товар діагностичні засоби та 

вироби для клінічних досліджень відповідно до 

специфікації – додатку № 1 до цього договору 

UA-2018-02-23-

001345-b-L3 

Медичні 

матеріали 

п. 1.1 Постачальник зобов’язується у 2018 році 

поставляти Покупцю товар,  а Покупець приймати та 

оплачувати такий товар медичні матеріали 

відповідно до специфікації – додатку № 1 до цього 

договору 

UA-2018-02-23-

001345-b-L2 

Медичні 

матеріали 

п. 1.1 Постачальник зобов’язується у 2018 році 

поставляти Покупцю товар,  а Покупець приймати та 

оплачувати такий товар шприци відповідно до 

специфікації – додатку № 1 до цього договору 

UA-2018-02-23-

002315-c-L6 

Медичні 

матеріали 

п. 1.1 Постачальник зобов’язується у 2018 році 

поставляти Покупцю товар,  а Покупець приймати та 

оплачувати такий товар медичні матеріали 

відповідно до специфікації – додатку № 1 до цього 

договору 



UA-2018-01-15-

000049-b-L1 

Пропан і бутан п. 1.1 Постачальник зобов’язується у 2018 році 

поставити Замовникові Товар газове паливо, а саме – 

газ скраплений (пропан), що зазначено  в 

специфікації, яка додається до цього договору і є 

його невід’ємнорю частиною, а Замовник – прийняти 

та оплатити такий товар. 

  

  

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. 

 

Виходячи з вищевикладеношо, 

ПРОШУ: 

 

1. Почати моніторинг закупівель, про які вказано у даному зверненні відповідно до ст. 7-1 

Закону України «Про публічні закупівлі»; 

2.   Призначити та провести перевірку відповідно до Постанови КМУ №631; 

3. Перевірити факти порушення вимог чинного законодавства посадовими особами  

«Богородчанської центральної районної лікарні», викладені у цій заяві; 

4. За результатом розгляду звернення, або після планової перевірки, притягти посадових 

осіб, винних у порушенні вимог законодавства, до відповідальності; 

5. Зобов’язати замовника здійснювати закупівлі товарів, робіт і послуг у відповідності  до 

вимог Закону України “Про публічні закупівлі”; 

6. Відповідно до законодавства вжити заходів у разі, якщо замовник не усуне порушення; 

7. Додати цього замовника в план перевірки на наступний звітній період (4 квартал 2018 

року). 

 

Розглянути це звернення та надати відповідь у встановлені законом строки письмово або 

електронною поштою на E-mail: anticorruptionplatform.ukraine@gmail.com . 

 

З повагою 

Голова правління ГО «Центр 

«Антикорупційна платформа»       Зелінська Х. С. 
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