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Про Проект

У листопаді 2012 року Лабораторія законодавчих ініціатив і Центр по-
літичних студій та Аналітики започаткували Всеукраїнську ініціативу за 

чесні державні закупівлі в системі освіти. Суть проекту полягає у комп-
лексному дослідженні закупівельної діяльності субрегіональних органів 
влади під час забезпечення навчальних процесів у чотирьох областях та 
Криму. Відповідним партнерами на місцях стали експерти Центру політич-
ного аналізу и прогнозування “Крим”(м. Сімферополь), Центру досліджень 
регіональної політики (м. Суми), ГО “Батьківщина” (м. Макіївка), Центру 
політичного аналізу та виборчого консалтингу(м. Луцьк), ГО “Євросоціум” 
(м. Харків).

Цілями даного проекту є: 

• налагодження взаємодії між бюджетними організаціями та громадськіс-
тю;

• обмін досвідом між регіонами України;
• проведення фінансового аналізу відділів освіти;
• виявлення проблем у сфері державних закупівель відділами освіти;
• представлення рекомендацій для поліпшення Законодавства України в 

сфері державних закупівель.

Проект фінансується Європейським Союзом.
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Улітку експерти перевірили, яким 
чином переможці торгів забезпечують 
якість продуктів харчування для закладів 
освіти. Нагадаємо, відповідно до статті 
22 Закону України «Про здійснення дер-
жавних закупівель», документація кон-
курсних торгів має містити інформацію  
про  необхідні  технічні,  якісні та кіль-
кісні характеристики  предмета  закупів-
лі,  в  тому   числі   відповідну техніч-
ну специфікацію. Для учасників торгів зі 

сфери харчування, це означає зобов’язання надати замовнику(відділу, управлінню 
чи департаменту освіти) документи, які офіційно підтверджують якість харчів. За 
процедурою такі документи учасник подає у складі пропозиції конкурсних торгів. 
У разі перемоги, підприємець до кожної партії товару знову прикладає копії таких 
документів, але вже не організатору торгів, а безпосередньо навчальним закладам, 
які отримали харчі. Зважаючи на сезонне загострення проблем у сфері харчування, 
координатори Ініціативи провели моніторинг закупівель в аспекті підтвердження 
якості харчів.

На Донеччині координатори Ініціати-
ви оприлюднили результати досліджен-
ня в статті «Так чем же кормят на-
ших детей?»           http://bit.ly/1ftjUel

На фото координатори Ініціативи за 
чесні державні закупівлі в Донецькій 
області. В. Краснопьоров та О. Карелін.

тема дослідження

регіони

Донеччина

Якість продуктів харчування для закладів освіти

• Без питань та зауважень залишились лише закупівлі Костянтинівського місь-
куправління освіти.

• Під час закупівель харчів прослідковується довгий ланцюг посередників, що 
підвищує собівартість. Приклад закупівля повидла в Будьонівському районі м. 
Донецьк.

Децентралізація закупівель в сфері освіти – один із прийомів, який може підви-
щити якість продуктів харчування.
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Сумщина

Харківщина

В Сумах координатори Ініціативи опри-
люднили результати дослідження в стат-
ті з промовистою назвою «Відстежити 
якість харчування дітей в закладах 
освіти Сумської області непросто».

http://bit.ly/16sYpT1

На фото координатор Ініціативи в м. 
Суми О. Хоруженко 

На Харківщині координатори Ініціативи опри-
люднили результати дослідження в матеріалі «Чи 
якісні молочні продукти закуповують харків-
ські освітяни?»

• Національний університет цивільного за-
хисту України відмовився співпрацювати з 
громадськістю.

• Спостерігається значна цінова різниця між 
пропозиціями учасниками.

Цього разу до вибірки потрапили шість 
відділів освіти: Сумської, Роменської, 
Охтирської, Краснопільської, Глухівської 
та Шостинської райдержадміністрацій. Ін-
формацію про якість продукції надали чо-
тири відділи освіти: Шосткинський, Глухів-
ський, Краснопільський та Охтирський.

... Підтвердженням якості продуктів 
харчування, яку закуповували відділи 
освіти для навчальних закладів, найчас-
тіше виступала декларація виробника зі 
штампом про відповідність ветеринарно-
санітарним вимогам. На другому місці – 
експертний висновок державного органу 
ветмедицини. І тільки одного разу було 
надано висновок санітарно-епідеміологіч-
ної експертизи Сумської обласної санітар-
но-епідеміологічної станції.

Від виробника до столу школярів про-
дукти харчування іноді проходять непро-
сту дорогу. Особливо насторожує те, що 
мова йде про продукти, які швидко псу-
ються: м’ясні та молочні вироби. Напря-
му у виробника продукція закуповується 
далеко не завжди – як мінімум є один 
посередник. А, наприклад, для закладів 

освіти Охтирського району м’ясо курей 
було придбане у ТОВ «Комплекс Агро-
марс» філія «Гаврилівський птахівничий 
комплекс» товариством з обмеженою 
відповідальністю «Метро Кеш енд Кері 
Україна», про що свідчить декларація ви-
робника № КА-0012999. Але для дітей ця 
продукція була закуплена відповідно до 
договору, укладеного між відділом осві-
ти та ФОП Канівець І.А. за результатами 
державних закупівель 24.01.2013 (дата 
договору 04.02.2013).

Схожа ситуація і щодо закупівлі молоч-
ної продукції для школярів Краснопіль-
ського району. Відповідно до декларації 
виробника №2393777 ТДВ «Глобинський 
маслозавод» продав сир сичужний ФОП 
Хандюк А.А., але відділ освіти придбав 
цю продукцію у ФОП Азима А.В.

Таким чином наявність кількох по-
середників між виробником та кінцевим 
одержувачем продукції порушує прин-
цип, затверджений Директивою 2004/18/
ЄС про те, що державні кошти мають ви-
трачатися з максимальною ефективністю 
та оптимальною економією.

«      

«      
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У рамках сьомого етапу цієї програми 
нами були проаналізовані процедури за-
купівель масла вершкового та  сиру за-
кладами освіти Харківської області, зо-
крема: Відділом освіти Лозівської міської 
ради, Відділом освіти Чугуївської міської 
ради, Національним університетом ци-
вільного захисту України, Харківським 
обласним вищим училищем фізичної 
культури і спорту. 

У першому випадку, Відділ освіти Ло-
зівської міської ради 6 – 11 березня 2013 
року провів відкриті торги для закупівлі 
4460 кг масла вершкового. Були подані 
заявки від двох виробників-приватних 
підприємців: ФОП Панкратов  Ю.О. та 
ФОП Пасічник Т.І. Перший у пропози-
ції зазначив ціну 65,00 грн./1 кг (тобто 
загальна сума склала  289 900 грн.), а 
другий – 66,20 грн./1 кг (295 252 грн.). 
Як це і буває найчастіше, переможцем 
конкурсу було визнано виробника з най-
дешевшою пропозицією –  ФОП Панкра-
тов  Ю.О. 

Конкурс на закупівлю молока за ко-
шти міського бюджету цей же Відділ 
освіти Лозівської міської ради провів та-
кож 6 – 11 березня поточного року. Цьо-
го разу освітянам знадобилися 27 525 
л молока. Було подано, як і минулого 
разу, дві заявки від приватних підприєм-
ців  ФОП Кривенко С.М. та ФОП Пасічник 
М.С. Вони запропонували наступні ціни 
за свою продукцію: Кривенко – по 9,00  
грн./1 л на суму 247 725 грн.,  Пасічник 
- 8,80 грн./1 л на суму 242 220 грн. Як і 
можна було очікувати, переможцем було 
визнано ФОП Пасічник М.С., який запро-
понував найнижчу ціну. 

Щоб перевірити зазначену продукцію, 
ми відправили листа з вимогою надати 
копії документів, що засвідчують її якість 
у Відділу освіти Лозівської міської ради. 
Відповідь нам було надано у відведений 
законом строк, а сам лист містив копії 
довідок з санстанції, які засвідчували 
належну якість молока та вершкового 

масла. Також ми направили запити до 
Державної санітарно-епідеміологічної 
служби з вимогою підтвердити дійсність 
виданих виробникам довідок, що і було 
зроблено. Масло вершкове та молоко 
виробництва ТОВ «РА-2» відповідають 
державним стандартам.

Національний університет цивільно-
го захисту України проводив закупівлю 
вершкового масла загальною вагою 17 
000 кг. На відкритих торгах пропозиції 
подали сім постачальників: ТОВ «Ук-
рПродДонСервіс», ФОП Буцька О.О., 
ФОП Дзюба С.С., ФОП Юхно В.П., ТОВ 
«Юність і К», ТОВ «Байза» та ФОП Му-
рушкіна Г.Ф. з цінами від 32,50 грн (за-
гальна сума 552 500 грн.) до 51,00 грн. 
(867 000 грн.). Переможцем було визна-
но найдешевшу пропозицію – від ФОП 
Буцька О.О. З ціллю підтвердити якість 
продукції, придбаної за державний кошт, 
ми відправили листа до університету, 
але копій документів не отримали. У від-
повідь заклад освіти повідомив, що «ви-
моги, зазначені в нашому запиті не мо-
жуть стосуватись університету, оскільки 
на нього не розповсюджуються вимоги 
Порядку сприяння проведенню громад-
ської експертизи діяльності органів вико-
навчої влади». Цю відповідь можна роз-
глядати як відмову.

Харківське обласне вище училище 
фізичної культури і спорту провело від-
криті торги для закупівлі сиру  («сир си-
чужний та кисломолочний сир») за дво-
ма лотами: 1 – 4300 кг; 2 – 600 кг. Сир з 
першого лоту був придбаний для самого 
освітнього закладу, а другий – для оздо-
ровчого табору “Чайка”.  На обидва лоти 
було подано чотири заявки: ФОП Куз-
нець В.М., ФОП Боровічкова К.О., ТОВ 
Фірма «Хазар ЛТД» та ТОВ «Фудснаб», 
але перша та остання пропозиція були 
відхилені через невідповідність вимогам  
конкурсних торгів. Переможцем було 
визнано ТОВ Фірма «Хазар ЛТД», який 
запропонував продукцію на суму 30 000 

«      
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У травні експерти моніторили органи 
освіти  на предмет приховування доку-
ментації конкурсних торгів, що суттєво 
впливає на конкуренцію під час тендерів, 
а відтак на ціну та якість товарів-послуг.

В Криму координатори Ініціативи пе-
ревірили, на скільки сумлінно замовники 
оприлюднюють документацію відповідно 
до Закону України «Про здійснення дер-
жавних закупівель». Результати дослі-
дження в статті «У Сімферополі не пу-
блікуються документи про державні 
закупівлі»

• В Сімферополі прослідковується тенденція монополії на послуги шкільного 
харчування.

• Найчастіше замовники не публікують документи, в яких є ціни на продукти 
харчування.

• Неякісні продукти харчування є прямим наслідком закритої інформації на тен-
дерах.

Крим

грн, за ціною сиру кисломолочного по 
35,00 грн./кг, а сиру сичужного по 65,00 
грн./кг. На наш запит, адміністрація на-
вчального закладу надала копії докумен-
тів (висновок СЕС), що затверджують 
якість продукції, лише на сир кисломо-
лочний. Що стосується сиру сичужного, 
то СЕС Харківської області відповіла, що 
висновок нею дійсно був підготовлений 
та зареєстрований, але надати копію ви-
сновку не мають можливості в зв’язку з 
тим, що Харківська СЕС була реформова-
на і на даний час «не здійснює свої функ-
ції та повноваження, штат звільнено».  

Відділ освіти виконавчого комітету 
Чугуївської міської ради проводив кон-
курсні торги для закупівлі масла верш-
кового загальною вагою 4144 кг. Сім 
постачальників виявили бажання при-
йняти участь у відкритих торгах. Це  ТОВ 
«Байза», ТОВ «Фудснаб», ФОП Кузнець 
В.М., ПрАТ «Галичина», ФОП Железня-
кова Н.К., ТОВ Фірма «Хазар» ЛТД. та 
ПП «Гермес». Найнижча ціна пропозиції 
конкурсних торгів склала 173 219 грн, а 
найвища – 248 640 грн. Пропозиція ФОП 

Железнякова Н.К. була виключена з тор-
гів, через невідповідність документації 
вимогам конкурсних торгів. Переможцем 
було визнано ПП «Гермес», який запро-
понував найнижчу ціну.

Для перевірки якості закупленого мас-
ла ми відправили запит до Чугуївської 
міської ради, яка надала копії висно-
вків СЕС на продукцію двох виробників 
– ТОВ «Виробниче підприємство «Хар-
ківжирпродукт» та ТОВ «Черноморский 
завод продтоваров», продукцію яких 
зобов’язався поставити ПП «Гермес». У 
СЕС також підтвердили, що вказані ви-
сновки виробникам видавали, тобто мас-
ло обох компаній відповідає державним 
стандартам.

 Таким чином, всі заклади освіти, які 
були перевірені громадськістю (за ви-
ключенням Національного університету 
цивільного захисту України) здійснили 
держзакупівлі згідно з законодавством, 
а якість закупленої за державний кошт 
продукції було підтверджено Державною 
санітарно-епідеміологічною службою 
України. «      
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Центр Політичних Студій та Аналітики 
оцінив закупівлі Управління освіти Сім-
феропольської міської ради. У цих заку-
півлях кілька років поспіль перемагають 
одні і ті ж замовники. А приховування, 
передбачених законом документів, зму-
шує сумніватися у чесності торгів.

ШКІЛЬНІ ЇДАЛЬНІ
У  лютому 2013 підприємство «Об-

щепит» виграло два тендери на послуги 
шкільних їдалень.

Закупівля на 947 тисяч була неконку-
рентною. Закон зобов’язує публікувати 
обґрунтування закупівлі в одного учас-
ника. Проте Управління освіти не опри-
люднило пояснень у Віснику держзакупі-
вель.

Інша закупівля на 12 мільйонів 670 ти-
сяч вже проводилася у форматі відкритих 
торгів. Єдиним конкурентом «Общепиту» 
був «Ресурс-2009». Різниця їхніх цінових 
пропозицій – трохи більше 70 тисяч. У 
“Віснику держзакупівель” неопублікова-
ний звіт про проведення торгів.

У лютому 2012 року підприємство 
«Общепит» також за державні гроші 
обслуговувало шкільні їдальні на 11, 5 
мільйонів гривень. Цікаво, що його кон-
курентом на торгах був той самий «Ре-
сурс-2009», який запропонував таку ж 
ціну, але не був обраний. Третього учас-
ника «Чико-Юг» дискваліфікували через 
«невідповідність запропонованих послуг 
опису предмету закупівлі».

У березні 2012 Управління освіти Сім-
ферополя віддало ще 1 млн. 19 тис. «Об-
щепиту» за неконкуретною процедурою. 
Причому замовник не опублікував об-
ґрунтування закупівлі в одного учасника, 
як того вимагає закон. Також відсутня 
кваліфікаційна документація.

Керівник «Общепита», за даними 
держреєстру, - Стоковський Володимир 
– входить до виконавчого комітету Сім-
ферольської міської ради. Також у 2006 
Стоковський балотувався від БЮТу в Ки-
ївську районну раду Сімферополя.

КОНСЕРВИ
У січні 2013 для дитячих садочків Сім-

ферополя закупили  горох консервова-
ний, овочеві й томатні консерви, огірки 
консервовані і томатну пасту. Перемож-
цем оголосили підприємство «Савіра». 
ТОВ «Савіра», як пише Центр журна-
лістських розслідувань, засноване у 
2010 році і його статутний фонд складає 
всього 100 гривень. За продукти запла-
тили 618 тис. грн. Інші учасники торгів – 
«Кримкурортсервіс», «Севпродукт», під-
приємець Ільясов Л.Р. Немає інформації 
про причини відхилення решти пропози-
цій та звіту про результати.

ЯЙЦЯ
Взимку 2012 Управління освіти Сімфе-

рополя закупило яйця птиці у «Чико-Юг» 
за 1 млн. 344 тис. грн. Однак на сайті 
про державні закупівлі неопублікована 
документація конкурсних торгів і звіт про 
результати процедури закупівлі.

Видання “Наші гроші” пише про «Чико-
Юг» як прокладку, що станом на травень 
2012 року мала 100 гривень статутного 
капіталу.

Як повідомляє Центр журналістських 
розслідувань, закупівлями харчів для 
школярів у «Чико-Юг» цікавилася Сім-
ферпольська прокуратура. Йдеться про 
закупівлю гарячого харчування для шкіл 
Сімферополя на початку 2010 року. По-
садові особи Сімферопольської РДА ви-
брали найдорожчу пропозицію і пере-
платили за їжу 1 мільйон гривень. Інша 
судова справа проти «Чико-Юг» поруше-
на у 2012 році через високі ціни на курячі 
яйця – 14 гривень за десяток. Учасники 
запропонували ціни, які перевищували 
заплановані державні витрати на заку-
півлю, але торги не були скасовані.

М’ЯСО
У січні 2012 «Кримкурортсервіс» ви-

грав тендер на 852 центнери м’яса із 
ціною – 1 748 360,00 грн. Однак в ого-
лошенні результатів закупівлі цифра на 
мільйон більша – 2 748 360 грн. Це може 
бути помилка або грубе порушення зако-
нодавства.  На Порталі держзакупівель не 
вистачає документації конкурсних торгів і 
звіту про результати процедури закупівлі.

«      
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У лютому 2012 року ТОВ «Севпро-
дукт» виграло тендер на закупівлю 228 
центнерів м’яса за 1 млн. 275 тис. грн.  
Тут теж є розбіжності у цифрах у про-
токолі і оголошенні про результати за-
купівлі: 892 962,00 грн. проти 1 275 660 
грн. Невідомо, звідки “наросло” ще 300 
тисяч після того, як переможець був ви-
значений.

МОЛОКО (січень 2012)
Управління освіти придбало 51 тис. лі-

трів молока у «Криммолоко» за 853 448 
грн., але не опублікувало майже ніяких 
документів про закупівлю. Відсутні ква-
ліфікаційна документація, протокол роз-
криття пропозицій і звіт про результати 
закупівлі.

Молоко і вершки для дитсадків купи-
ли в ПАТ «Криммолоко» за 4 мільйони 
740 тисяч гривень за  500 тис. літрів. 
Пропозиції трьох інших учасників (ТОВ 
«Жаворонок», ТОВ «ВКФ Далі ЛТД», 
ТОВ «Мега-Мит») відхилили через брак 
документів, а саме інформації з ЄДР. Од-
нак невідомо, які ціни пропонували інші 
учасники. Замовник не опублікував про-
токол розкриття пропозицій і звіт про ре-
зультати процедури закупівлі.

СИР (січень 2012)
Управління освіти купило 507 цент-

нерів кисломолочного і сичужного сиру 
у «Криммолоко» і заплатило 2 млн. 498 
тис. грн. Неопубліковане пояснення, 
чому відхилені решта пропозицій, зокре-
ма дешевші від «Мега-Мит» (1 млн. 752 
тис. грн.)  і «Далі ЛТД» (1 млн. 889 тис. 
грн.).

ОЛІЯ
У вересні 2012 року Управління осві-

ти Сімферополя закупило 5850л олії, 
оприлюднивши тільки звіт про результа-
ти процедури тендеру. Учасників торгу 
було тільки двоє. Переміг Ільясов Л.Р. 
Цікаво, що закупівля має передісторію. 
За місяць до оголошення запиту цінових 
пропозицій міська рада Сімферополя вже 
намагалася купити в Ільясова ті ж 5850л 
олії, хоча його пропозиція була дорож-

чою порівняно з іншими. Один із учасни-
ків торгу оскаржив рішення замовника в 
Антимонопольному комітеті. Управління 
освіти зобов’язали скасувати всі рішен-
ня після відкриття цінових пропозицій і 
закінчити запит цінових пропозицій так, 
як того вимагає закон. Але як свідчить 
інформація у “Віснику державних заку-
півель”, у серпні 2012 було проведено 
новий запит цінових пропозицій і знову 
вибрали Ільясова. У звіті про результа-
ти вказано, що єдиним  критерієм оцінки 
була ціна. І цього разу в Ільясова вона 
була справді найнижча, порівняно з його 
єдиним конкурентом, але на 878 грн. 
вища ніж два місяці тому.

СУХОФРУКТИ І ПОВИДЛО
Підприємець Ільясов Л.Р. у травні 

2012 ще виграв тендер на ізюм, повидло 
і “компотну суміш” із сухофруктів для ди-
тячих садочків. Вартість товару – 139 955 
грн. Хто ще брав участь у торгах невідо-
мо, оскільки Управління освіти Сімферо-
поля опублікувало тільки кваліфікаційну 
документацію.

СОКИ, КРУПИ, ЦУКОР (лютий 2012)
За фруктові та овочеві соки Управ-

ління освіти Сімферополя заплатило 340 
тис. 810 грн. Переможцем тендеру стало 
підприємство «Севпродукт». Протоколу і 
звітів на Порталі держзакупівель немає.

Для навчальних закладів купили кру-
пи в «Кримкурортсервіс» за 541 тис. грн., 
хоча була дешевша пропозиція від ТОВ 
«Савіра» - 392 190 грн.

Цукор для дитсадків Сімферополя 
придбали в «Кримкурортсервіс» на 1 
млн. 247 тис. 520 грн. Чому було від-
хилено дешевшу заявку від «Далі ЛТД» 
на 940 608 грн. – пояснень замовник не 
опублікував.

ПЕЧИВО
Цукрове печиво для навчальних за-

кладів Сімферополя взимку 2013 купили 
за 237 тисяч гривень. Переможцем стало 
підприємство «Савіра». У “Віснику держ-
закупівель” не оприлюднено звіт про ре-
зультати процедури закупівлі.
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СВІТИЛЬНИКИ
У грудні 2012 року для дитячого оздо-

ровчого центру Сімферополя придбали 
вуличні світильники у вигляді лебедів та 
оленів, а також гірлянди-бурульки. 77 
світильників закупили у приватного під-
приємця Волкової М.В. і заплатили за все 
249 310 грн. Але з документів оприлюд-
нили тільки документацію конкурсних 
торгів. Таким чином, невідомо навіть, які 
ще пропозиції подавалися на торги. Так 
само не опубліковані причини відхилен-
ня інших пропозицій. А, отже, неможли-
во з’ясувати, чому саме ця пропозиція 
була обрана.

МЕБЛІ
У вересні 2012 Управління освіти 

Сімферополя придбало меблі для до-
шкільних навчальних закладів на суму 1 
мільйон 547 тис. 260 гривень. Меблі для 
дитсадків забезпечив підприємець Ми-
хайло Гора із села Мирне Сімферополь-
ського району.  У Віснику держзакупівель 
з усіх документів, що вимагає закон, опу-
бліковані тільки зміни до кваліфікаційної 
документації і протокол розкриття ціно-
вих пропозицій.

Підприємець Михайло Гора виграв та-
кож іншу закупівлю меблів у дитсадки 
на суму 130 770 грн. Договір підписали 
у травні 2012 року. Управління освіти 
Сімферополя опублікувало на порталі 
держзакупівель тільки інформацію про 
запит цінових пропозицій. Тому немає ін-
формації, хто ще брав участь у торгах і з 
якими цінами.

ОХОРОНА НАВЧЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ
У квітні-липні 2012 року для навчаль-

них закладів Сімферополя також замо-
вили послуги з розслідувань і безпеки. 
У Віснику державних закупівель опублі-
кована тільки документація конкурсних 
торгів. Отже, невідомо, які альтернативні 
пропозиції були у замовника. 

У торгах було два лоти, які виграли 
ТОВ «Моноліт-гарант» на 58 874 грн. 

і ДП «Агентство професійної безпеки 
“Атлант” на 44 315 грн.». Співробітники 
компанії “Атлант” були помічені біля Ки-
ївської міської держадміністрації 7 люто-
го 2013 р. під час, так званого, штурму 
КМДА. Причому на той час, “Атлант” не 
мав договору з КМДА про надання послуг 
охорони.

ТРОТУАРНА ПЛИТКА
За тротуарну плитку для Дитячого 

оздоровчо-екологічного центру у Сімфе-
рополі заплатили 199 810 грн. Договір 
підписали у червні 2012 р. з підприємцем 
– Колесником Юрієм. Чи були дешевші 
пропозиції? І хто ще подавався для учас-
ті у торгах? Про це у “Віснику держза-
купівель” немає відомостей. Управління 
освіти Сімферопольської міської ради не 
опублікувало, передбачених законом, 
документів, а саме: документацію кон-
курсних торгів, протокол розкриття про-
позицій і звіт про результати процедури 
закупівлі.

БЕНЗИН
Бензин для навчальних закладів Сім-

ферополя у червні 2012 року купили за 
216 тис. 121 грн. Постачальником став 
ТОВ «Луна Плюс». Підприємство «Луна 
Плюс» зареєстроване у 2011 році. На 
Порталі держзакупівель не оприлюд-
нений протокол розкриття пропозицій. 
Отже, невідомо, яких інших постачаль-
ників могло обрати Управління освіти 
Сімферополя.

Державні установи при закупівлі то-
варів та послуг мають дотримуватися 
кращого поєднання ціни та якості і керу-
ватися законом про державні закупівлі. 
Публікація всієї тендерної документації 
– це не просто виконання вимог законо-
давства. Лише завдяки прозорості тен-
дерних процедур можна бути впевненим, 
що школа чи дитсадок обрав кращі това-
ри і послуги із запропонованих.

І. Салій

«      

http://bit.ly/1b2b7iY
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Впродовж Ініціативи, до координаторів постійно звертаються підприємці з зауважен-
нями, пропозиціями та проханням про консультативну допомогу. В цьому дайджесті 
представляємо матеріали, які були написані за повідомленнями бізнесменів про підозрі-
лі тендери.

Пост «Кримський регіонал заробить на Кішці»

30 липня селищна рада Сімеїзу уклала договір 
з ПП «Лясон» на встановлення меж заповідника 
гора Кішка. Вартість послуг  - 200 тисяч гривень. 
Про це повідомляє «Вісник державних закупівель».

Директор фірми – член Партії регіонів, депутат 
Білогірської міської ради, – Ейдельберг Михайло 
Маркович. Також він очолює ТОВ «Екоземпроект»

Єдиним конкурентом на торгах за «Кішку» було 
державне підприємство «Кримський науково-до-
слідний та проектний інститут землеустрою». Його 
очолює Володимир Кириченко

У тендерній документації сказано, що підрядник 
має розробити проект землеустрою щодо органі-
зації та встановлення меж об’єкта природно-запо-

відного фонду загальнодержавного значення «гора Кішка».
Із серпня 2012 року ПП «Лясон» виграло тендерів на 1,68 мільйона гривень. Зо-

крема, на послуги в галузі архітектури для заповідника «Херсонес Таврійський» і на 
роботи в гідрологічному заказнику «Озеро Чокрак».

І. Салій
http://cpsa.org.ua/news/krimskij_regional_zarobit_na_kishtsi

Місцеві політики активно приймають 
участь в закупівлях в Криму

Улітку матеріали Ініціативи про якість харчування викликали резонанс у ЗМІ. 
Журналісти «24 каналу» підготували велике розслідування на основі матеріалів та 
коментарів експертів Ініціативи «Крупним планом: Хто відповість за отруєння 
наших дітей?»   

Експерт Центру Політичних Студій та Аналітики Гліб 
Канєвський для «24» каналу прокоментував критичну си-
туацію, яка склалася внаслідок масового отруєння дітей в 
навчально-виховних закладах.

«Якщо перед замовником, тобто управлінням освіти 
стоїть безпосереднє завдання замовити товар швидко, то 
вони уникають цих процедур, встановлюючи кінцеву його 
вартість на рівні до ста тисяч гривень, ну, наприклад, 99 
тисяч гривень, і таким чином товар приходить до шкіл і 
садочків без передбаченої процедури, тобто фактично замовник вже зовсім не може 
перевірити його якість і йому залишається, або підписати накладну, тобто, або отри-
мати товар, або відмовитися», - пояснює експерт ЦПСА».

http://bit.ly/18Pffm1
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В Криму журналісти телепрограми «Фокус» 
зняли відео репортаж на основі матеріа-
лів координаторів Ініціативи.

На прошлой неделе Центр политических сту-
дий и аналитики презентовал отчет с оценкой 
открытости и прозрачности государственных 
закупок для учебных учреждений Симферо-
польского городского совета.

Вывод неутешительный: в закупках несколько лет подряд побеждают одни и те 
же поставщики, а тендерная документация, которая по закону должна публиковать-
ся, попросту прячется».

http://investigator.org.ua/tv/92271/


