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Г ромадська організація 
«Залізниця без корупції»

а/с № 101, м. Кременчук,
Полтавська обл., 39600

Про розгляд заяви

Державна аудиторська служба України в межах компетенції розглянула по 
суті вашу заяву від 11.08.2018 № 27-ДАСУ (вх. від 14.08.2018 № 16-368) (далі -  
заява) щодо можливих порушень публічним акціонерним товариством 
«Українська залізниця» в особі філій «Панютинський вагоноремонтний завод», 
«Дарницький вагоноремонтний завод», «Стрийський вагоноремонтний завод» 
та регіональної філії «Південно-Західна залізниця» законодавства у сфері 
закупівель під час придбання у 2018 році металопродукції загальною вартістю 
230 470 308,52 грн та повідомляє.

Відповідно до частини другої статті 19 Конституції України органи 
державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи 
зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що 
передбачені Конституцією та законами України.

Головні завдання, функції та правові основи діяльності органу державного 
фінансового контролю визначені Законом України «Про основні засади 
здійснення державного фінансового контролю в Україні», Положенням про 
Державну аудиторську службу України, затвердженим постановою Кабінету 
Міністрів України від 03 лютого 2016 року № 43, та статтею 113 Бюджетного 
кодексу України.

Зазначені нормативно-правові акти не встановлюють повноважень 
Держаудитслужби щодо перевірки фактів службового підроблення документів 
та достовірності подачі відомостей до органів державної реєстрації.

Варто зазначити, що такі повноваження відповідно до вимог частини 
першої статті 216 Кримінального процесуального кодексу України має 
Національна поліція України.
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З огляду на викладене, Держаудитслужба пропонує для дослідження 
питань, викладених у заяві, звернутися до Національної поліції України.

Водночас наголошуємо, що відповідно до пункту третього частини першої 
статті ЗО Закону України «Про публічні закупівлі» (далі -  Закон) замовник 
відхиляє тендерну пропозицію учасника у разі наявності підстав, зазначених 
зокрема, у частині сьомій статті 28 цього Закону.

При цьому згідно із частиною сьомою статті 28 Закону підставою для 
відхилення пропозицій учасників є реалізоване право замовника на офіційне 
звернення до органів державної влади, підприємств, установ, організацій 
відповідно до їх компетенції та отримання від них достовірної інформації про 
невідповідність пропозиції учасника вимогам кваліфікаційних критеріїв, 
наявність підстав, зазначених у частині першій статті 17 цього Закону, або 
факту зазначення у тендерній пропозиції будь-якої недостовірної інформації, 
що є суттєвою при визначенні результатів процедури закупівлі.

Однак Закон не визначає ступеня суттєвості впливу отриманої в такий 
спосіб інформації на визначення результатів процедури закупівлі.

У разі незгоди з відповіддю Держаудитслужби відповідно до статті 13 
Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового 
контролю в Україні» ви маєте право її оскаржити.

Заступник Голови
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