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Про розгляд заяви

На № від

Громадська організація 
«Залізниця без корупції»

а/с № 101, м. Кременчук, 39600

Державна аудиторська служба України в межах компетенції розглянула по 
суті вашу заяву від 15.06.2018 № 21-ДАСУ (далі -  заява) щодо можливих 
порушень філією «Центр сервісного забезпечення» ПАТ «Українська 
залізниця» (далі -  Замовник) законодавства у сфері закупівель під час 
придбання рушників лляних з вишивкою ручної роботи в подарунковому 
футлярі (інформація оприлюднена в інформаційно-телекомунікаційній системі 
Prozorro за номером ID: UA-2018-05-14-000786-C) та повідомляє.

Правові та економічні засади здійснення закупівель товарів, робіт і послуг 
для забезпечення потреб держави та територіальної громади установлює Закон 
України «Про публічні закупівлі» (далі -  Закон).

Зважаючи, що наразі за відсутності технічної можливості фіксації в 
системі електронних закупівель результатів моніторингу закупівлі, дати 
початку та завершення моніторингу закупівлі, оприлюднення висновку про 
результати моніторингу закупівлі та заперечень до нього, а також обміну 
інформацією між замовником та органом державного фінансового контролю 
проведення моніторингу закупівлі неможливе, Держаудислужба здійснила 
аналіз копій документів, розміщених в інформаційно-телекомунікаційній 
системі Prozorro, щодо зазначеної процедури закупівлі.

За результатами такого аналізу встановлено, що рішення Замовника щодо 
відхилення тендерної пропозиції TOB «ТК-Домашній Текстиль» прийнято з 
дотриманням вимог законодавства у сфері закупівель.

Крім цього, тендерна пропозиція ТОВ «ЛС-Трейд» не відповідає умовам 
тендерної документації в частині надання проекту договору.

Отже, тендерна пропозиція ТОВ «ЛС-Трейд» відповідно до вимог пункту 4 
частини першої статті 30 Закону підлягала відхиленню.

Однак за результатами проведеної із порушенням норм законодавства у 
сфері закупівель процедури Замовник уклав договір із ТОВ «ЛС-Трейд» 
від 19.06.2018 № Ф/ЦН-113/18 на суму 959 889,00 гривні.



Керуючись пунктом 2 частини першої статті 8 Закону України «Про 
основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні» (далі -  
Закон № 2939), Держаудитслужба направила Замовнику рекомендації щодо 
усунення виявлених порушень законодавства у сфері закупівель, за умови 
неможливості усунення вказаних порушень провести нову процедуру закупівлі 
з дотриманням чинного законодавства, притягнути до відповідальності винних 
осіб та в майбутньому здійснювати закупівлі з дотриманням законодавства у 
сфері закупівель.

Наведена у заяві інформація буде врахована під час чергового заходу 
державного фінансового контролю у Замовника.

У разі незгоди з прийнятим Держаудитслужбою рішенням відповідно до 
статті 13 Закону № 2939 ви маєте право його оскаржити.

Заступник Голови

Андрій Марчук 425 73 69


