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       Вих. № 06/02-21 від «19» лютого 2021 р. 

 

УПРАВЛІННЯ ПІВДЕННОГО ОФІСУ 

ДЕРЖАУДИТСЛУЖБИ В МИКОЛАЇВСЬКІЙ 

ОБЛАСТІ 

    54001, м. Миколаїв, вул. Спаська, 42а 
(Повна назва отримувача адреса: повна адреса отримувача) 

 

 

ГО «Криворізький Центр Розслідувань» 

Код ЄДРПОУ 41213905  

Коріненко Тетяна Леонідівна, 50014, м. Кривий Ріг, вул. 

Ракітіна, буд. 7 кв.8;  
ktl727272@gmail.com   

+380987764189 

сайт проекту: https://dozorro.org/community 

  

 

ЕЛЕКТРОННЕ ЗВЕРНЕННЯ 

 

Відповідно до інформації розміщеної в системі електронних закупівель ProZorro, 

 Замовником БАРАТІВСЬКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГІЧНИЙ ІНТЕРНАТ, було оголошено 

закупівлі: 

1.ID UA-2021-02-16-007801-a на закупівлю ДК 021:2015:03210000-6: Зернові культури та 

картопля; 

2.ID UA-2021-02-16-007608-a на закупівлю ДК 021:2015:15220000-6: Риба, рибне філе та 

інше м’ясо риби морожені; 

3.ID UA-2021-02-16-007350-a на закупівлю ДК 021:2015:15240000-2: Рибні консерви та 

інші рибні страви і пресерви; 

4.ID UA-2021-02-16-006639-a на закупівлю ДК 021:2015:15510000-6: Молоко та вершки; 

5.ID UA-2021-02-16-006488-a на закупівлю ДК 021:2015: 15330000-0 — Оброблені фрукти 

та овочі; 

6.ID UA-2021-02-16-006258-a на закупівлю ДК 021:2015: 15540000-5 — Сирні продукти; 

7.ID UA-2021-02-16-005997-a на закупівлю ДК 021:2015:15530000-2: Вершкове масло; 

8.ID UA-2021-02-16-005722-a на закупівлю ДК 021:2015:15410000-5: Сирі олії та тваринні 

і рослинні жири; 

9.ID UA-2021-02-16-005142-a на закупівлю ДК 021:2015:15110000-2: М’ясо; 

10.ID UA-2021-02-16-004787-a на закупівлю ДК 021:2015:15320000-7: Фруктові та овочеві 

соки; 

mailto:ktl727272@gmail.com


 
 

                     К Р И В О Р І З Ь К И Й      Ц Е Н Т Р       Р О З С Л І Д У В А Н Ь 
 

 

 

 

11.ID UA-2021-02-16-004501-a на закупівлю ДК 021:2015:15130000-8: М’ясопродукти; 

12.ID UA-2021-02-16-003889-a на закупівлю ДК 021:2015: 15610000-7 — Продукція 

борошномельно-круп'яної промисловості. 

 

1. Відповідно до пункту 19 частини 2 статті 22 Закону, у тендерній документації 

зазначаються опис та приклади формальних (несуттєвих) помилок, допущення яких учасниками 

не призведе до відхилення їх тендерних пропозицій. 

Відповідно до абзацу дванадцятого пункту 11 частини першої статті 9 Закону України 

"Про публічні закупівлі", Наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського 

господарства України від 15 квітня 2020 року N 710 затверджено Перелік формальних помилок, 

який є обов’язковим для застосування та вичерпним. 

Як  порушення вищевикладеного перелік формальних помилок в Тендерній документація 

не відповідає вимогам Наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського 

господарства України від 15 квітня 2020 року N 710 . 

2. З 22 листопада 2020 року набрали чинності зміни до Закону України «Про публічні 

закупівлі», внесені Законом України «Про внесення змін до статті 17 Закону України “Про 

публічні закупівлі” у зв’язку з прийняттям Закону України “Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій 

кримінальних правопорушень”» від 3 листопада 2020 року № 954-IX. 

Закон № 954-ІХ  вносить зміни до пунктів 5 і 6 частини 1 статті 17 Закону про публічні 

закупівлі, замінивши слова «злочин, учинений з корисливих мотивів, зокрема, пов’язаний» на 

словосполучення «кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів, зокрема, 

пов’язане». 

Як порушення вищевикладеного тендерна документація замовника містить 

формулювання пунктів 5 і 6 частини 1 статті 17 Закону у старій редакції (пункт 5 Розділу ІІІ 

тендерної документації; пункт 2 Додатку 2 тендерної документації), а саме «злочин, учинений з 

корисливих мотивів, зокрема, пов’язаний». 

3.Відповідно до частини 6 статті 17 Закону, переможець процедури закупівлі у строк, що 

не перевищує десяти днів з дати оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення 

про намір укласти договір про закупівлю, повинен надати замовнику документи шляхом 

оприлюднення їх в електронній системі закупівель, що підтверджують відсутність підстав, 

визначених пунктами 2, 3, 5, 6, 8, 12 і 13 частини першої та частиною другою  статті 17 Закону.. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/922-19/ed20210123#n1264
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/922-19/ed20210123#n1265
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/922-19/ed20210123#n1267
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/922-19/ed20210123#n1268
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/922-19/ed20210123#n1270
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/922-19/ed20210123#n1274
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/922-19/ed20210123#n1275
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/922-19/ed20210123#n1275
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/922-19/ed20210123#n1276
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Як порушення вищевикладеного Додаток 2 тендерної документації, містить вимогу 

надати замовнику документи переможцем протягом 5 (п’яти) днів (розділи Додатку 2, 

Документи  для юридичних осіб на підтвердження відповідності пропозиції вимогам визначеним 

в ст.17 Закону та Документи  для фізичних осіб та фізичних осіб-підприємців на підтвердження 

відповідності пропозиції вимогам визначеним в ст.17 Закону. 

4. Відповідно до пункту 8 частини 2 статті 22 Закону, тендерна документація повинна 

містити проект договору про закупівлю з обов’язковим зазначенням порядку змін його умов. 

Як порушення вищевикладеного, проект договору не мстить порядку змін його умов. 

5. Окрім того, Замовником БАРАТІВСЬКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГІЧНИЙ ІНТЕРНАТ, 

було оголошено закупівлю ID UA-2021-02-16-008061-a на закупівлю ДК 021:2015: 03220000-9 — 

Овочі, фрукти та горіхи. 

Відповідно до частини 1 статті 22 Закону, тендерна документація безоплатно 

оприлюднюється замовником разом з оголошенням про проведення відкритих торгів в 

електронній системі закупівель. 

Як  порушення вищевикладеного тендерна документація станом на 19.02.2021 не 

оприлюднена. 

Виходячи з вищевикладеного,   

ПРОШУ: 

1. Провести моніторинг закупівль, відповідно до статті 8 Закону України «Про публічні 

закупівлі». 

2.Розглянути це Звернення та надати відповідь на електронну адресу 

ktl727272@gmail.com у встановлені законом строки.   

 

*Реєструючи звернення, даю згоду на обробку і використання персональних даних згідно 

з законодавством України. 

 

З повагою,  

Коріненко Тетяна Леонідівна                                                19 лютого 2021 р. 

 

 

mailto:ktl727272@gmail.com

	Відповідно до абзацу дванадцятого пункту 11 частини першої статті 9 Закону України "Про публічні закупівлі", Наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 15 квітня 2020 року N 710 затверджено Перелік формаль...

