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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. 

Головне управління національної поліції в Івано-Франківській області код ЄДРПОУ 

40108798  (далі – Замовник), здійснює закупівлі на веб-порталі Уповноваженого органу з питань 

закупівель (далі - Система). Після детальної їх перевірки зазначаємо:  

Замовник у Системі здійснив закупівлю мережевого обладнання за кодом національного 

класифікатора ДК 021:2015: 32420000-3 — Мережеве обладнання. Унікальний номер закупівлі - UA-

2019-08-05-001248-b. 

За результатами розгляду тендерних пропозицій учасників у вказаній закупівлі Замовник уклав 

договір з ФОП Сімонова Тетяна Володимирівна №397 від 19.09.2019 року на суму 72 999 грн.  

Однак, за результатами проведеного аналізу процедури закупівлі виявлено порушення вимог 

Закону України “Про публічні закупівлі” (далі- Закону). 

Участь у даній процедурі закупівлі прийняли двоє учасників:  

• ФОП Сімонова Тетяна Володимирівна (код ЄДРПОУ 3228210382); 

• ТОВ “АП ПІ УКРАЇНА” (код ЄДРПОУ 41132109). 

В діях яких вбачаються ознаки антиконкурентних узгоджених дій з метою спотворення 

результатів торгів. 

Зокрема, відповідно до інформації з Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичної осіб-підприємців 

та громадських формувань одним із засновників ТОВ “АЙ ПІ УКРАЇНА” є Сімонов Ігор Арсенович 

(адреса засновника: 14017, Чернігівська обл., місто Чернігів, Новозаводський район, ВУЛИЦЯ 

ІВАНА МАЗЕПИ, будинок 22, квартира 61).  

В свою чергу, відповідно до інформації з Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичної осіб-

підприємців та громадських формувань ФОП Сімонова Тетяна Володимирівна також зареєстрована 
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за адресою: 14017, Чернігівська обл., місто Чернігів, Новозаводський район, ВУЛИЦЯ ІВАНА 

МАЗЕПИ, будинок 22, квартира 61. 

Окрім того, відповідно до сторінки 10 скан-копії паспорту ФОП Сімонової Тетяни Володимирівної, 

що міститься у файлі “Документи, що підтверджують відповідність” у тендерній пропозиції учасника, 

вона зареєстрована у шлюбі з Сімоновим Ігорем Арсеновичем 1986 року народження.  

Беручи до уваги вищенаведене вважаємо, що такі дії мають ознаки антиконкурентних узгоджених 

дій учасників з метою спотворення їх результатів.  

Відповідно до ч.1 ст.17 Закону, 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. 

Пункт 16 ст. 1 Закону визначає, що 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; 

фізична особа або члени її сім’ї, які здійснюють контроль над учасником процедури 

закупівлі; 

службова (посадова) особа учасника процедури закупівлі, уповноважена здійснювати від 

імені учасника процедури закупівлі юридичні дії, спрямовані на встановлення, зміну або 

зупинення цивільно-правових відносин, та члени сім’ї такої службової (посадової) особи; 

фізичні особи - члени тендерного комітету, керівник замовника та/або члени їхніх сімей, 

які здійснюють контроль над учасниками процедури закупівлі або уповноважені здійснювати 

від імені учасника процедури закупівлі юридичні дії, спрямовані на встановлення, зміну або 

зупинення цивільно-правових відносин. 

Під здійсненням контролю розуміється можливість здійснення вирішального впливу або 

вирішальний вплив на господарську діяльність учасника процедури закупівлі безпосередньо або через 

більшу кількість пов’язаних фізичних чи юридичних осіб, що здійснюється, зокрема, шляхом реалізації 

права володіння або користування всіма активами чи їх значною часткою, права вирішального впливу 

на формування складу, результати голосування, а також вчинення правочинів, що надають можливість 

визначати умови господарської діяльності, надавати обов’язкові до виконання вказівки або виконувати 

функції органу управління учасника процедури закупівлі, або володіння часткою (паєм, пакетом акцій), 

що становить не менше ніж 25 відсотків статутного капіталу учасника процедури закупівлі. 

Враховуючи вищенаведене дані учасники процедури закупівлі, ФОП Сімонова Тетяна 

Володимирівна та ТОВ “АП ПІ УКРАЇНА”, в розумінні Закону є пов’язаними особами. 

Замовник був зобов’язаний відхилити дані пропозиції учасників відповідно до пункту 2 ч.1 ст.30 

Закону. Натомість Замовником було неправомірно укладено договір про закупівлю. 

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 зокрема здійснює моніторинг 

закупівель у відповідності до статті 7-1 Закону України “Про публічні закупівлі”. 



Моніторинг закупівлі здійснюється протягом проведення процедури закупівлі, укладання 

договору про закупівлю та його виконання. 

Рішення про початок моніторингу закупівлі приймає керівник органу державного фінансового 

контролю або його заступник за наявності зокрема інформації, отриманої від громадських об’єднань, 

про наявність ознак порушення (порушень) законодавства у сфері публічних закупівель, виявлених за 

результатами громадського контролю у сфері публічних закупівель відповідно до статті 9 цього 

Закону. 

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 

подальшою передачею його до суду для вирішення питання про притягнення осіб до відповідальності. 

 

Виходячи з вищевикладеного, 

  

ПРОШУ: 

1. Почати моніторинг закупівлі UA-2019-08-05-001248-b у відповідності до абзацу 2 п.1 статті 7-1 

Закону України “Про публічні закупівлі”, який регламентує, що моніторинг закупівлі здійснюється 

протягом проведення процедури закупівлі, укладання договору про закупівлю та його виконання.  

2. Призначити та провести перевірку закупівлі UA-2019-08-05-001248-b згідно Постанови Кабінету 

Міністрів України № 631 від 1 серпня 2013 року.  

3. За результатами проведеного моніторингу або перевірки закупівель згідно Постанови Кабінету 

Міністрів України No 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.  

4. Перевірити факти порушення вимог чинного законодавства посадовими особами Замовника 

Головне управління національної поліції в Івано-Франківській області (код ЄДРПОУ 40108798), 

викладені у цьому зверненні.  

5. Відповідно до законодавства вжити заходів у разі, якщо Замовник не усуне порушення. 

6. Додати цього замовника у план перевірки на наступний звітній період (1 квартал 2020 року).  

7. Зобов’язати Замовника здійснювати закупівлі товарів, робіт і послуг у відповідності до вимог 

Закону України “Про публічні закупівлі”.  

Прошу розглянути це звернення та надати відповідь у встановлені законодавством строки 

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

З повагою, 

член громадської організації  

«Центр «Антикорупційна платформа»                                                                      Симчич О.Р. 
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