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       Вих. № 02/04-21 від «11» травня 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 за переговорною процедурою за нагальної потреби: 

1.ID UA-2021-05-07-009227-b на закупівлю ДК 021:2015:33600000-6: Фармацевтична 

продукція; 

2.ID UA-2021-04-26-007260-c на закупівлю ДК 021:2015:15110000-2: М’ясо; 

3.ID UA-2021-04-26-007078-c на закупівлю ДК 021:2015:15530000-2: Вершкове масло; 

4. ID UA-2021-04-26-007049-c на закупівлю ДК 021:2015:15410000-5: Сирі олії та тваринні 

і рослинні жири; 

5. ID UA-2021-04-26-006962-c на закупівлю ДК 021:2015:15540000-5: Сирні продукти; 

6. ID UA-2021-04-26-006844-c на закупівлю ДК 021:2015:15130000-8: М’ясопродукти; 

7. ID UA-2021-04-26-006725-c на закупівлю ДК 021:2015:15510000-6: Молоко та вершки. 

Згідно пункту 3  частини 2 статті 40 Закону України «Про публічні закупівлі», 

переговорна процедура закупівлі застосовується замовником як виняток у разі, якщо у замовника 

виникла нагальна потреба здійснити закупівлю у разі: 

виникнення особливих економічних чи соціальних обставин, пов’язаних з негайною 

ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій, що унеможливлюють дотримання замовником 

строків для проведення тендера; 

надання у встановленому порядку Україною гуманітарної допомоги іншим державам; 
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розірвання договору про закупівлю з вини учасника на строк, достатній для проведення 

тендера, в обсязі, що не перевищує 20 відсотків суми, визначеної в договорі про закупівлю, який 

розірваний з вини такого учасника. Застосування переговорної процедури закупівлі в такому 

випадку здійснюється за рішенням замовника щодо кожного тендера; 

оскарження прийнятих рішень, дій чи бездіяльності замовника щодо триваючого тендера 

після оцінки тендерних пропозицій учасників, в обсязі, що не перевищує 20 відсотків від 

очікуваної вартості тендера, що оскаржується; 

здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг для забезпечення потреб оборони під час дії 

правового режиму воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях замовниками, 

визначеними у Законі України "Про оборонні закупівлі". 

В свою чергу, замовник обґрунтовує застосування переговорної процедури, через 

розірвання попереднього договору за висновком Південного офісу Держаудитслужби 

(Миколаївської обл.) , початком проведення нових торгів та через нагальну потребу в здійсненні 

закупівлі, що не передбачено Законом. 

 

Виходячи з вищевикладеного,   

ПРОШУ: 

1. Провести моніторинг закупівель, 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                                                11 травня 2021 р. 
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