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                Громадська організація      
 

                                     «Філософія Серця» 

 
  21037, а\с 4033, м. Вінниця,  т. 0432-69-78-38, e-mail: philofh@meta.ua, www.fs.edukit.vn.ua 

 
Вих. № 54 від «04» березня  2018р. Відділ освіти Літинської 

райдержадміністрації 
22300, Україна, Вінницька область, Літин, 
Героїв Чорнобиля 15    
e-mail: vo.lrda@yandex.ua  

   
Вінницька обласна державна 
адміністрація 
21100, м. Вінниця, вул. Соборна, 70  
e-mail: oda@vin.gov.ua  

 

Відповідно до інформації розміщеної в системі електронних закупівель ProZorro, 
Замовником Відділ освіти Літинської райдержадміністрації  було оприлюднено 
оголошення про допорогову закупівлю  UA-2018-02-20-002525-c на вугілля, 53 т,  ДК 
021:2015: 09111100-1 — Вугілля на суму 190 800,00 грн. 

 
Наявність оголошення з порядком проведення закупівель свідчить про намір 

Замовника дотримуватись принципів здійснення закупівель, передбачених Законом і 
Наказом № 35 ДП «Зовнішторгвидав» (далі Наказ). 

 
26 лютого 2018 року відбувся аукціон. Участь в аукціоні прийняло 4 учасника: 

1. ПрАТ "Вінницяоблпаливо"  
2. ФОП Ковальчук Євген Володимирович  
3. ТОВ СЛАВРЕСУРС 
4. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КАРБОНІКА ГРУПП" 

 
Детально ознайомившись з Оголошенням зазначаємо наступне: 
 

в п. 3 додатку 2 «ПЕРЕЛІК сканкопій  документів у форматі pdf., що надаються учасником у 
складі цінової  пропозиції  на електронні торги» міститься вимога для фізичних осіб надати 
копія  довідки про присвоєння ідентифікаційного коду. Видачу цього документу було 
припинено Наказом Державної податкової адміністрації N 512 від 21.12.2001 «Про 
затвердження Змін та доповнень до Положення про картку фізичної особи - платника 
податків». Відповідно до п. 2. Наказу «Документи про присвоєння ідентифікаційних номерів, 
що були видані до набрання чинності цим наказом,  уважати такими, що мають силу картки 
фізичної особи - платника податків».  

 
Згідно з Протоколом № 2 від 27.02.2018р. Комітету замовника про відмову учаснику в 

участі процедури закупівлі, ФОП Ковальчука Євгена Володимировича було дискваліфіковано 
з причин: Відсутня довідки про присвоєння ідентифікаційного коду.  

Проаналізувавши пропозицію ФОП Ковальчука Євгена Володимировича, 
повідомляємо про наявність в її складі картки фізичної особи - платника податків.  

Таким чином вважаємо дискваліфікацію ФОП Ковальчука Євгена Володимировича 
безпідставною.  
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Нагадаємо, що в ст. 3 Закону зазначено, що Закупівлі здійснюються за такими 
принципами: 

-добросовісна конкуренція серед учасників; 
-максимальна економія та ефективність; 
-відкритість та прозорість на всіх стадіях закупівель; 
-недискримінація учасників; 
-об’єктивна та неупереджена оцінка тендерних пропозицій; 
-запобігання корупційним діям і зловживанням. 
 

Згідно зі ст. 9 Закону «Громадський контроль забезпечується через вільний доступ до 
всієї інформації щодо публічних закупівель, яка підлягає оприлюдненню відповідно до цього 
Закону, до аналізу та моніторингу інформації, розміщеної в електронній системі закупівель, а 
також шляхом інформування через електронну систему закупівель або письмово органів, 
уповноважених на здійснення контролю, про виявлені порушення законодавства у сфері 
публічних закупівель та недоліки роботи електронної системи закупівель». 

Виходячи з вищевикладеного, 

ПРОШУ: 

1. Перевірити зазначену вище закупівлю на предмет законності, вжити відповідних заходів 
щодо належного виконання вимог Наказу та Закону для визначення переможця. 

2. Вжити заходів для усунення подібних порушень в майбутньому. 
3. Розглянути це звернення та надати відповідь в електронному вигляді у встановлені 

законом   строки. 

 
З повагою,   

Голова правління                                        Ю.В. Грига 


