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ДЕПУТАТСЬКЕ ЗВЕРНЕННЯ 

 

           До мене, як до народного депутата України, звернулися виборці з 

проханням допомогти їм усунути порушення антимонопольного законодавства 

під час проведення відкритих торгів на закупівлю матеріалів для ниркового 

діалізу ВДЗ 60 (29.03.2016 року). 

           В своїх зверненнях заявники зазначають, що 29.03.2016 р. Комунальна 

установа "Запорізька обласна клінічна лікарня" Запорізької облради оголосила 

відкриті торги на закупівлю матеріалів для ниркового діалізу ВДЗ 

60(29.03.2016).  

          01.04.2016 вийшло ще одне оголошення з тим самим предметом закупівлі 

ВДЗ 63(01.04.2016). При розгляді ДКТ Замовника торгів з’ясувалося, що у 

першому випадку закупівля проводиться на потреби медичних закладів 

обласного підпорядкування, а у другому – міського. Причому, в обох випадках 

закупівля витратних матеріалів планувалася не під існуюче обладнання, а під 

ще неіснуюче на той час обладнання фірм «Ніпро» та «Бібраун». 

   Посилання на боротьбу з монополією фірми «Фрезеніус», яким Замовник 

пояснює саме такий предмет закупівлі, спростовуються самим змістом ДКТ 

Замовника, де технічні вимоги на всю очікувану вартість виписані виключно 

під обладнання фірми «Ніпро». Тобто, під гаслами боротьби з монополією 

однієї фірми,  запроваджується абсолютна монополія іншої.  
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   Аналогічна ситуація і по торгах на потреби міських лікарень, де  технічні 

вимоги на всю очікувану вартість виписані виключно під обладнання фірми 

«Бібраун». Таким чином, підкилимно, ігноруючи думку пацієнтів, не даючи їм 

права вибору, готується повна заміна існуючого обладнання на інше. 

 Обурення пацієнтів таким розвитком подій  викликане  тим, що існуюче 

нині обладнання є власністю громади. З іншого боку, обладнання, під яке 

прописані торги,  надано на умовах безоплатного тимчасового користування  з 

можливістю власника у будь – який час заборонити його експлуатацію. У разі 

такої заборони, всі кошти, витрачені на закупівлю витратних матеріалів (а це 

близько 73 млн. грн.), не зможуть бути використані на обладнанні, яке є  

власністю громади і повністю  влаштовує пацієнтів. 

    13.06.2016 року на колегії АМК України розглядалася скарга ТОВ 

«Лінк-Медитал» щодо порушення КУ «Запорізька обласна клінічна лікарня» 

ЗОР порядку проведення процедури закупівлі «ДК 021:2015:33181520-3. 

Матеріали для ниркового діалізу» (оголошення №088717 оприлюднене на веб-

порталі Уповноваженого органу, бюлетень від 29.03.2016 №60 (29.03.2016). За 

результатами розгляду скарги було прийняте рішення  

номер бюлетеня: 117(22.06.2016) від 22.06.2016 

Номер оголошення у бюлетені: 135950 

Згідно цього рішення комунальну установу "Запорізька обласна клінічна 

лікарня" Запорізької обласної ради було зобов’язано  внести зміни до 

документації конкурсних торгів на закупівлю – "ДК 021:2015: 33181520-3. 

Матеріали для ниркового діалізу" [оголошення № 088717, оприлюднене на веб-

порталі Уповноваженого органу, бюлетень від 29.03.2016 № 60 (29.03.2016)] з 

метою усунення порушень, зазначених в мотивувальній чистині цього рішення.  

Своїм  рішенням комітету з конкурсних  торгів (протокол № 136 від 

21.06.2016 року) Замовник вніс зміни і призначив нову дату розкриття на 

05.07.2016 р. Але, аналіз внесених змін показав, що вони не призведуть до 

можливості прийняти участь у торгах Учасникам, які можуть запропонувати 

витратні матеріали під апарати фірми «Фрезеніус», наявні у комунальній 

власності лікарні. 
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На підставі викладеного вище, керуючись ст. 16 ЗУ «Про статус 

народного депутата України», прошу перевірити зазначену інформацію, та при 

її підтвердженні, вжити заходів щодо усунення порушень антимонопольного 

законодавства під час проведення відкритих торгів на закупівлю матеріалів для 

ниркового діалізу ВДЗ 60 (29.03.2016) Комунальною установою "Запорізька 

обласна клінічна лікарня" Запорізької облради та притягнення до передбаченої 

законом відповідальності винних осіб. 

Про результати розгляду звернення прошу повідомити мене у 

встановлений законом термін. 

 

 

 

   З повагою 

народний депутат України                                                      В. В. Кривохатько  

                                                                                                             (посв. 286) 

 

 

 


