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       Вих. №16/03-20 від «22» березня 2020 р. 

ПІВДЕННИЙ ОФІС ДЕРЖАУДИТСЛУЖБИ 

65107, м. Одеса, вул. Канатна, 83  
(Повна назва отримувача адреса: повна адреса отримувача) 

 

 

ГО «Криворізький Центр Розслідувань» 

Код ЄДРПОУ 41213905  

Коріненко Тетяна Леонідівна, 50014, м. Кривий Ріг, вул. 

Ракітіна, буд. 7 кв.8;  
ktl727272@gmail.com   

+380987764189 

сайт проекту: https://dozorro.org/community 

  

 

ЕЛЕКТРОННЕ ЗВЕРНЕННЯ 

 

Відповідно до інформації розміщеної в системі електронних закупівель ProZorro,  

замовником КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «МІСЬКА КЛІНІЧНА 

ІНФЕКЦІЙНА ЛІКАРНЯ» ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ проведено закупівлі за переговорною 

процедурою: 

 

1. ID: UA-2020-03-20-005394-b, дата публікації 20.03.2020 р., очікувана вартість 656 

368,16 грн., ДК 021:2015: 39140000-5 — Меблі для дому; 

 

2. ID: UA-2020-03-20-001383-c, дата публікації 20.03.2020 р., очікувана вартість 376 

470,00 грн., ДК 021:2015: 39110000-6 — Сидіння, стільці та супутні вироби і частини до них; 

 

3. ID: UA-2020-03-20-001261-a, дата публікації 20.03.2020 р., очікувана вартість 423 

755,00 грн., ДК 021:2015: 39510000-0 — Вироби домашнього текстилю; 

 

4. ID: UA-2020-03-20-001376-c, дата публікації 20.03.2020 р., очікувана вартість 874 

137,00 грн., ДК 021:2015: 33190000-8 — Медичне обладнання та вироби медичного призначення 

різні; 

 

5. ID: UA-2020-03-20-005293-b, дата публікації 20.03.2020 р., очікувана вартість 234 

240,00 грн., ДК 021:2015: 33190000-8 — Медичне обладнання та вироби медичного призначення 

різні; 
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6. ID: UA-2020-03-20-001365-c, дата публікації 20.03.2020 р., очікувана вартість 219 

361,10 грн., ДК 021:2015: 39120000-9 — Столи, серванти, письмові столи та книжкові шафи; 

 

7. ID: UA-2020-03-20-001359-c, дата публікації 20.03.2020 р., очікувана вартість 542 

598,98 грн., ДК 021:2015: 39150000-8 — Меблі та приспособи різні; 

 

8. ID: UA-2020-03-20-001210-a, дата публікації 20.03.2020 р., очікувана вартість 425 

500,00 грн., ДК 021:2015: 39510000-0 — Вироби домашнього текстилю; 

 

9. ID: UA-2020-03-20-005122-b, дата публікації 20.03.2020 р., очікувана вартість 246 

500,00 грн., ДК 021:2015: 44420000-0 — Будівельні товари. 

 

Проведення закупівель за переговорною процедурою Замовник обґрунтував відсутністю 

альтернативи щодо постачальника послуг, а саме зазначає, «cт. 35, п 2 Відсутність конкуренції (у 

тому числі з технічних причин) на відповідному ринку, внаслідок чого договір про закупівлю 

може бути укладено лише з одним постачальником, за відсутності при цьому альтернативи" та 

«cт. 35, п 3 нагальна потреба у здійсненні закупівлі у зв’язку з виникненням особливих 

економічних чи соціальних обставин, яка унеможливлює дотримання замовниками строків для 

проведення тендеру, а саме пов’язаних з негайною ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій, 

а також наданням у встановленому порядку Україною гуманітарної допомоги іншим державам. 

Застосування переговорної процедури закупівлі в таких випадках здійснюється за рішенням 

замовника щодо кожної процедури». 

 

Вважаємо, що прийняття рішення Замовниками, щодо проведення закупівлі товарів за 

переговорною процедурою незаконним з наступних причин. 

Відповідно до умов частини першої статті 36 Закону (Закон N 922-VIII) договір про 

закупівлю укладається відповідно до норм Цивільного кодексу України та Господарського 

кодексу України з урахуванням особливостей, визначених Законом (Закон N 922-VIII). 

Закон України "Про публічні закупівлі" (Закон N 922-VIII) (далі - Закон) застосовується 

до замовників за умови, що вартість предмету закупівлі дорівнює або перевищує вартісні межі, 

встановлені в абзацах другому і третьому частини першої статті 2 Закону (Закон N 922-VIII). 

Таким чином, здійснення закупівлі товару, згідно з положеннями Закону (Закон N 922-

VIII), має здійснюватися за основною процедурою закупівлі - відкритими торгами.  
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Слід зазначити, що відповідно до п.8 Закону України «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню 

коронавірусної хвороби (COVID-19)» від 17 березня 2020 року № 530-IX, внесено зміни до 

 Розділу  IX "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про публічні закупівлі", а 

саме, "2-1. Установити, що дія цього Закону не поширюється на випадки, якщо предметом 

закупівлі є товари, роботи чи послуги, необхідні для виконання заходів, спрямованих на 

запобігання виникненню і поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій 

коронавірусної хвороби (COVID-19). Перелік таких товарів, робіт чи послуг та порядок їх 

закупівлі затверджуються Кабінетом Міністрів України. 

За результатами такої закупівлі в електронній системі закупівлі замовник оприлюднює 

звіт про укладені договори, договір про закупівлю та всі додатки до нього, звіт про виконання 

договору відповідно до статті 10 цього Закону. 

У разі недотримання вимог щодо публікації таких звітів винні особи притягаються до 

відповідальності відповідно до закону". 

20 березня 2020 року затверджено Порядок проведення закупівель товарів, робіт і послуг, 

необхідних для здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню, 

локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій коронавірусної хвороби (COVID-19) на 

території України, а також перелік товарів, робіт і послуг, необхідних для здійснення заходів, 

спрямованих на запобігання виникненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, 

епідемій та пандемій коронавірусної хвороби (COVID-19) на території України. 

Ні Закон ні Порядок не передбачає закупівлю товарів, робіт і послуг, необхідних для 

здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню, локалізацію та 

ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій коронавірусної хвороби (COVID-19) шляхом 

проведення переговорної процедури. 

В статті 35 п.3, на яку посилається Замовник, мова йде саме про ліквідацію наслідків, а не 

передбачення подій, що не відбулись. Тому, вважаю посилання Замовника на Закон України 

«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання 

виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)» від 17 березня 2020 року № 530-

IX.; - Закон України «Про захист населення від інфекційних хвороб», «Про забезпечення 

санітарного та епідемічного благополуччя населення», відповідно до Розпорядження Кабінету 

Міністрів України від 03.02.2020 № 93-р «Про заходи щодо запобігання занесенню і поширенню 

на території України гострої респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом 2019-nCoV»; - 

Наказ Міністерства охорони здоров'я України від 24.01.2020 № 185 «Про заходи щодо 

недопущення занесення і поширення на території України випадків захворювань, спричинених 
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новим коронавірусом, виявленим у місті Ухань (провінція Хубей, Китай)», із змінами, від 

17.02.2020 № 366», необґрунтованими. 

 

 

Виходячи з вищевикладеного,   

ПРОШУ: 

 1. Провести моніторинг даних закупівель, відповідно до статті 7-1 Закону України «Про 

публічні закупівлі». 

2.Розглянути це Звернення та надати відповідь на електронну адресу 

ktl727272@gmail.com у встановлені законом строки.  

 

*Реєструючи звернення, даю згоду на обробку і використання персональних даних згідно 

з законодавством України. 

 

З повагою,  

Коріненко Тетяна Леонідівна                                                22  березня 2020 р. 
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