«Мішленівські школи»
Завищення закупівельних цін на харчі чи не найпоширеніша проблема в освітніх закладах
по всій країні, адже замовники самі визначають, що і в кого купувати і при цьому самі ж
вирішують, за скільки це робити.
У розслідуванні «Країна мішленівських шкіл»[i] проаналізовано майже тисячу закупівель
через систему публічних закупівель на майже 70 мільйонів гривень, з яких понад 12
мільйонів вийшов орієнтовний чистий збиток. Тобто майже кожна п’ята закупівля з
реальною переплатою. Всі закупівлі бралися із системи ProZorro за 2018-2019 роки. Ціни
закупівель на продукти співставлялися із зафіксованими на той самий період у
Держстаті[ii] (Державна статистична служба щомісяця публікує середні ціни визначених
продуктів харчування по регіонах України) і перевищують їх як мінімум на 20 відсотків.
На чому крадуть найбільше? На м’ясі, яйцях, цукрі та овочах. Свинину інколи купують за
цінами мармурової вирізки, яйця за цінами золота, а овочі, а саме картоплю, дорожчими у
кілька разів від ціни на ринку.
Так, наприклад, Управління освіти, молоді та спорту Баришівської РДА Київської області

купило у ФОП Попович В. М. свинину[iii] по ціні майже 480 грн за 1кг при ціні
Держстату 115 грн.

Обласний будинок дитини у м. Сваляві, що на Закарпатті, купив[iv] у ФОП Кошеля М.І.
картоплю за майже 77 грн за 1 кг при її ціні на той момент у 10 грн за 1 кг, тобто усемеро
дорожче, ніж тодішні ціни Держстату.
Тенденція завищувати ціну на товар особливо характерна, якщо мова йде про цукор. Його
закуповують тонами, а відтак тисячами завдаються збитки місцевим бюджетам. І така
практика по всій Україні.
Так, в Тернопільській області відділ освіти Заліщицької райдержадміністрації закупив
цукор[v], дорожчий на 50% від середньої ціни на ринку, переплативши більше 10 тис. грн.
У Львові відділ освіти Сихівського та Личаківського районів міськради у подібний спосіб
на закупівлі[vi] втратив більше 96 тис. грн., а на Закарпатті Берегівський міський бюджет
на одній закупівлі цукру[vii] зазнав збитків на суму більше 22 тис. грн.
ДП «Міжнародний дитячий центр «Артек» також відзначився закупівлею харчування за
завищеними цінами[viii]. Так, філе яловичини, там закупили у ПрАТ «Кременчукм`ясо» за
ціною 199, 92 грн при ціні Держстату на той момент у 133, 79 грн, філе куряче за ціною
102, 12 грн при діючий ціні 89,40 грн, свинину за ціною 123,60 грн при діючий ціні 113, 11
грн. Таким чином, загальний збиток склав 489 041, 94 грн.
Закупівля за завищеною ціною не є порушенням чинного законодавства, проте може бути
«червоним прапорцем», який може свідчити про інші порушення або про відсутність
конкуренції[ix].
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«Регіони-лідери за хронічно завищеними тендерними цінами – Закарпатська, Донецька та
Луганська області. Вони виділяються серед решти майже по кожній групі досліджуваних
товарів. Серед об’єктивних причин такої ситуації може бути периферійне та ізольоване
географічне положення, а відтак вищі витрати на транспортування продукції. Це
накладається на відсутність виробничих потужностей, зокрема, на неокупованих

територіях Донбасу та в Закарпатському регіоні», – вважаєРоман Корнилюк, кандидат
економічних наук, фінансовий аналіт
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