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Звернення  

У відповідності до статті 3 Закону закупівлі здійснюються за такими принципами: 

добросовісна конкуренція серед учасників; максимальна економія та ефективність; 

відкритість та прозорість на всіх стадіях закупівель; недискримінація учасників; 

об’єктивна та неупереджена оцінка тендерних пропозицій; запобігання корупційним діям 

і зловживанням. 

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

Замовником  КУ Пологівська ЦРЛ (код ЄДРПОУ: 01992972), було оголошено закупівлю 

(UA-2018-08-29-000055-b) «Кисневий концентратор», ДК 021:2015: 33150000-6 — Апаратура 

для радіотерапії, механотерапії, електротерапії та фізичної терапії очікуваною вартістю 210 

000,00 грн. за процедурою «відкриті торги», на яких переможцем було визнано ФОП 

Макрецька Ірина Олександрівна (код 3205709508), але:  

В процесі проведення аналізу публічних закупівель Замовника КУ Пологівська ЦРЛ (код 

ЄДРПОУ: 01992972) громадською організацією «Медіавізія» було виявлено наступні 

порушення законодавства України у сфері публічних закупівель: 

1. Необґрунтоване визначення переможця 

Згідно з п. 1 Розділу 3 ТД, Учасник повинен інформацією щодо відповідності 

учасника вимогам, визначеним у статті 17 Закону (згідно пункту 5 розділу 3 тендерної 

документації).  

Учасник - переможець торгів у строк, що не перевищує 5 (п’яти) днів з дати 

оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу повідомлення про намір укласти 

Договір, повинен подати замовнику документи, що підтверджують відсутність підстав, 

визначених пунктами 2, 5 і 6 частини першої статті 17 Закону, а саме:  

- Довідку в довільній формі про те, що відомості про юридичну особу, яка є 

переможцем не вносились до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або 

пов’язані з корупцією правопорушення;  

- Довідку (оригінал або нотаріально завірену копію), видану відповідним органом 

МВС України, про те, що фізичну особу, яка є учасником, не було засуджено за злочин, 

учинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено в установленому 



законом порядку або оригінал чи завірена копія довідки або витягу з реєстру Міністерства 

внутрішніх справ про те, що відповідна особа засудженою (за кримінальними справами) не 

значиться та в розшуку не перебуває. Довідка має бути видана не раніше ніж за два місяці до 

дати подання учасником тендерної пропозиції;  

- Довідку (оригінал або нотаріально завірену копію), видану відповідним органом 

МВС України, про те, що службову (посадову) особу учасника, яка підписала документи 

пропозиції, та уповноважену представляти його інтереси під час проведення процедури 

закупівлі, не було засуджено за злочин, учинений з корисливих мотивів, судимість з якої не 

знято або не погашено в установленому законом порядку або оригінал чи завірена копія 

довідки або витягу з реєстру Міністерства внутрішніх справ про те, що відповідна особа 

засудженою (за кримінальними справами) не значиться та в розшуку не перебуває. Довідка 

має бути видана не раніше ніж за два місяці до дати подання учасником тендерної 

пропозиції;  

- Оригінал або нотаріально завірену копію довідки, з податкової інспекції про 

відсутність у Переможця заборгованості із сплати податків і зборів (обов’язкових платежів) 

(для іноземних осіб – довідка уповноваженого органу щодо сплати податків і зборів 

(обов’язкових платежів) та її офіційний переклад українською мовою). Довідка має бути 

чинною на дату подання учасником тендерної пропозиції;  

Вищеперераховані документи, що надаються учасником-переможцем, повинні бути 

подані через електронну систему закупівель. 

У складі тендерної пропозиції ФОП Макрецька Ірина Олександрівна не надано 

інформації щодо відповідності учасника вимогам, визначеним у статті 17 Закону. Також 

відсутні  документи, що підтверджують відсутність підстав, визначених пунктами 2, 5 і 6 

частини першої статті 17 Закону, які повинні бути подані через електронну систему 

закупівель Переможцем. 

Відповідно до статті 30 Закону України “Про публічні закупівлі” Замовник був 

зобов’язаний відхилити пропозицію такого Учасника. Дії Замовника щодо акцептування 

учасника, тендерна пропозиція якого не відповідає умовам тендерної документації та 

укладення з таким учасником договору, всупереч тому, що він не надав документи, що 

підтверджують відсутність підстав, передбачених статтею 17 цього Закону, прямо 

суперечать одному з основних принципів здійснення публічних закупівель – об’єктивної та 

неупередженої оцінки пропозицій, а також дискредитує систему електронних закупівель в 

цілому. 

 

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».  



Держаудитслужба відповідно до покладених на неї завдань, серед іншого:  здійснює 

контроль у міністерствах, інших органах виконавчої влади, державних фондах, фондах 

загальнообов’язкового державного соціального страхування, бюджетних установах, 

суб’єктах господарювання державного сектору економіки, а також на підприємствах, в 

установах та організаціях, які отримують (отримували у періоді, який перевіряється) кошти з 

бюджетів усіх рівнів, державних фондів та фондів загальнообов’язкового державного 

соціального страхування або використовують (використовували у періоді, який 

перевіряється) державне чи комунальне майно (далі - підконтрольні установи); реалізує 

державний фінансовий контроль через здійснення: державного фінансового аудиту, 

перевірки державних закупівель, інспектування (ревізії), моніторингу закупівель; здійснює 

контроль за цільовим, ефективним використанням і збереженням державних фінансових 

ресурсів, необоротних та інших активів, досягненням економії бюджетних коштів і 

результативності в діяльності розпорядників бюджетних коштів, цільовим використанням і 

своєчасним поверненням кредитів (позик), отриманих під державні (місцеві) гарантії, 

достовірністю визначення потреби в бюджетних коштах під час складання планових 

бюджетних показників та відповідністю взятих розпорядниками бюджетних коштів 

бюджетних зобов’язань відповідним бюджетним асигнуванням, паспорту бюджетної 

програми (у разі застосування програмно-цільового методу в бюджетному процесі), 

відповідністю взятих розпорядниками бюджетних коштів довгострокових зобов’язань за 

енергосервісом, затвердженим в установленому порядку умовам закупівлі енергосервісу, 

дотриманням законодавства на всіх стадіях бюджетного процесу щодо державного і 

місцевих бюджетів, дотриманням законодавства про державні закупівлі тощо. 

Статтею 164-14 КУпАП передбачено адміністративну відповідальність за порушення 

законодавства про закупівлю. У відповідності до вимог ст. 255 КУпАП, у таких категоріях 

справ протоколи про правопорушення мають право складати органи державного фінансового 

контролю, з подальшим передання його до суду для вирішення питання про притягнення 

осіб до відповідальності. 

  

Також хочемо підкреслити: 

1) 24.04.2018 наказом Держаудитслужби №86  затверджена форма висновку про результати 

моніторинги та порядок його заповнення. 

2) 26.07.2018 Кабінет міністрів прийняв зміни до постанови №631 про порядок проведення 

державних закупівель. 

3) В липні 2018р. остаточно ДП Прозорро передало кабінет аудитора (ДАСУ) для 

моніторингу закупівель та відображенню всієї інформації в кабінеті 

Тобто наразі можливо як робити перевірку публічних закупівель  за постановою №631 так і 

повноцінно проводити моніторинг закупівель. 

 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T012342.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T125463.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T125463.html


На підставі вищевикладеного, керуючись ст. 9 Закон України «Про публічні закупівлі» 

та ст. 21 Закону України «Про громадські об’єднання», -   

 

ПРОШУ: 

 

1. Призначити та провести перевірку закупівель згідно Постанови Кабінету Міністрів 

України № 631.   

2. Перевірити дії посадових осіб КУ Пологівська ЦРЛ з приводу вищезазначеної 

закупівлі на законність та відповідність вимогам законодавства про закупівлі. 

3. Зобов’язати замовника КУ Пологівська ЦРЛ здійснювати закупівлі товарів, робіт і 

послуг у відповідності до вимог Закону України “Про публічні закупівлі”. 

4. За результатами проведеного моніторингу або перевірки закупівель згідно Постанови 

Кабінету Міністрів України № 631 звернутися до суду по притягненню посадових осіб, 

винних у порушенні вимог законодавства, до відповідальності у вигляді штрафу у розмірі 

11900 грн. за кожну із закупівель, проведених із порушеннями. 

5. Відповідно до законодавства вжити заходів в разі, якщо замовник не усуне 

порушення.  

6. Додати  цього замовника в план перевірки на наступний не сформований звітній 

період. 

 

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.          18.01.2019 


