«Елітна олія та гурманські тушки»
Запроваджена в 2016 году система «ProZorro» була покликана зробити
бюджетні закупівлі більш прозорими, конкурентними і заощадити кошти
відомств і підприємств. Саме ціна, як каже як закон «Про публичні
закупівлі»[i], є головним критерієм оцінки у разі здійснення закупівлі
товарів, робіт і послуг.
Але як свідчить практика закупівель, нерідко заощадити не вдається, а
навпаки закупівлі відбуваються за цінами, які є вищими за ті, які щомісяця
публікує Державна статистична служба України.
Більш того, учасники публічних закупівель або відразу продають
замовниками товари за завищеною ціною або з поступовим підвищенням їх
вартості і значним зменшенням кількості товару, прописаного в основній
угоді, за рахунок укладення додаткових угод. Нерідко це відбувається через
змову між підприємцями та чиновниками, які прописують технічні та
кваліфікаційні умови постачання товарів та послуг так, що це апріорі
відкидає більшість реальних конкурентів 
ще до початку торгів.
Так, у травні 2017 року державний заклад «Дитячий спеціалізований
(спеціальний) клінічний санаторій «Хаджибей» Міністерства охорони
здоров’я за результатами аукціону уклав угоду на придбання молока по 10
грн за літр[ii]. Станом на серпень замовник та постачальник 29 разів
підвищували ціну. В результаті, молоко стало коштувати по 20,29 грн за літр.
Водночас у період з березня по серпень цей самий замовник змінив
контрактну ціну на м'ясо з 30 грн за кг на 120 грн за кг, підписавши близько
двох десятків додаткових угод.
Деякі відомства навпаки відразу підписують договори за завищеною ціною.
Так, наприклад, зробив комунальний заклад «Ужгородська районна лікарня»,
який купив у ФОП Крицкій Магдалини Михайлівни 268 л соняшникової олії
на суму 11 250,00 грн.
Таким чином 1 л олії замовинку обійшовся майже у 42 гривні. І це при тому,
що середня ціна на олію на момент укладання договору - початок березня
2017 року - становила за даними Держкомстату становила трохи менше, ніж
33 грн за 1 грн. Тобто ціна закупленої олії вийшла на третину дорожчою, ніж
її середня ціна по Україні.
Цей проект фінансується
Європейським Союзом

Цей проект реалізовується
Фондом Інновацій та Розвитку

Погляди, висвітлені в цьому документі, можуть не співпадати з поглядами Європейського Союзу.

Варто зауважити, що мова йде не про поодинокі, а навпаки масові та
системні переплати, які відбуваються, незважаючи на наявність системи
«Prozzoro».
Існування цієї проблеми визнала та надала свій коментар на платформі
WikiInvestigation директорка Фонду Інновацій та розвитку Людмила
Євсєєнко: «Таким чином, і в першому, і в другому випадках можемо
підозрювати придбання товарів за завищеними цінами, що підпадає під
ознаки кримінального злочину за ст. 191 ККУ».

[i]Закон

України «Про публічні закупівлі». - Режим доступу:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/922-19
[ii]Людмила Євсєєнко «Елітна олія та гурманські тушки». - Режим доступу:
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