
МОНІТОРИНГ
ЗАКУПІВЕЛЬ

ПІД ЧАС
ВОЄННОГО СТАНУ

вебінар 27 травня 2022



аналіз дотримання замовником законодавства у сфері публічних закупівель під
час проведення процедури закупівлі, укладення договору про закупівлю та
протягом його дії з метою запобігання порушенням законодавства у сфері
публічних закупівель

моніторинг



моніторинг: 
30.09.2020 - 19.10.2020

договір діяв до 12.06.2020 року



Справа № 640/28301/20

...судова колегія вважає за необхідне підкреслити, що у
справі «Рисовський проти України» (№ 29979/04)
Європейський суд з прав людини зазначив, що принцип
«належного урядування», зокрема, передбачає, що
державні органи повинні діяти в належний і якомога
послідовний спосіб. При цьому, на них покладено
обов`язок запровадити внутрішні процедури, які
посилять прозорість і ясність їхніх дій, мінімізують ризик
помилок і сприятимуть юридичній визначеності у
правовідносинах. 
Державні органи, які не впроваджують або не
дотримуються своїх власних процедур, не повинні мати
можливості уникати виконання своїх обов`язків.

Таким чином, проведення моніторингу органом державного
фінансового контролю поза межами строку дії договору про
закупівлі не узгоджується з положеннями абз. 2 ч. 1 ст. 8
Закону, що, як вірно підкреслив суд першої інстанції, є
достатньою і самостійною підставою для скасування
оскаржуваного висновку.

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_605607/ed_2020_06_17/pravo1/T293900.html?pravo=1#605607


Аналіз даних

інформація,  оприлюднена в електронній системі закупівель;
інформація,  що міститься в єдиних державних реєстрах;

інформація в базах даних,  відкритих для доступу центральному
органу виконавчої  влади,  що реалізує державну політику у сфері

державного фінансового контролю



Всього проведено - 4,82 тис
з виявленими порушеннями - 2,48 тис (58%)
повністю усунуто порушень -  696 (28,06%)

оскаржено до суду - 174 (4,13%)
 

статистика



повідомлення про
початок
моніторингу

не зупиняє проведення процедур закупівель



два робочі дні
Повідомлення про прийняття рішення про початок
моніторингу процедури закупівлі орган державного
фінансового контролю оприлюднює в електронній системі
закупівель протягом двох робочих днів з дня прийняття
такого рішення



15 робочих днів



Аудитори мають право запитувати пояснення (інформацію, документи)
щодо прийнятих рішень та/або вчинених дій чи бездіяльності, які є
предметом дослідження в рамках моніторингу процедури закупівлі. 

Усі такі запити про надання пояснень автоматично оприлюднюються
електронною системою закупівель.

запити
замовнику



протягом трьох робочих
днів

 з дня оприлюднення запиту про надання пояснень щодо прийнятих рішень та/або вчинених дій чи
бездіяльності, які є предметом дослідження в рамках моніторингу процедури закупівлі, повинен надати

відповідні пояснення (інформацію, документи) через електронну систему закупівель



пояснення



Яким чином та на підставі яких документів вами здійснено обґрунтування
розміру бюджетного призначення, технічних та якісних характеристик
предмета закупівлі, та визначено його очікувану вартість?

Також, надати посилання на сторінку власного веб-сайту (або офіційного
веб-сайту головного розпорядника бюджетних коштів), на якому
розміщено обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета
закупівлі, його очікуваної вартості та/або розміру бюджетного призначення 

пояснення



не надано пояснень

порушення частини 5 статті  8 Закону
 

своєчасність надання інформації  та документів у випадках
передбачених Законом

 



Форма висновку
та порядок його
заповнення

Порядок заповнення форми висновку про
результати моніторингу закупівлі ,  затверджений
наказом Міністерства фінансів України 08 вересня
2020 року № 552 та
зареєстрованого в Міністерстві  юстиці ї  України 01
жовтня 2020 року за №958/35241



висновок

 складається у формі
електронного документа

01
 заповнюється відповідно до
затвердженої Мінфіном форми
висновку про результати
моніторингу процедури
закупівлі (далі - форма
висновку) в електронній
системі закупівель

02
 Підпис та затвердження
висновку здійснюється шляхом
накладення кваліфікованого
електронного підпису з
дотриманням вимог
законодавства в сфері
електронного документообігу
та електронних довірчих послуг

03



констатуюча
частина

дата закінчення моніторингу

питання, що стало предметом аналізу дотримання
замовником законодавства у сфері публічних закупівель,
перелік проаналізованих документів та інформації, інші дії
органу державного фінансового контролю, яких було вжито
відповідно до законодавства для забезпечення проведення
моніторингу процедури закупівлі

опис порушення (порушень) законодавства у сфері
публічних закупівель, виявленого(их) за результатами
моніторингу процедури закупівлі



 У пункті 2 заповнюється висновок про наявність чи відсутність порушення
(порушень) законодавства у сфері публічних закупівель за кожним із питань,

що аналізувалися
 

 У разі виявлення порушення (порушень) законодавства у сфері публічних
закупівель пункт 3 має містити посилання на структурну одиницю

компетенційного нормативно-правового акта, на підставі якого орган
державного фінансового контролю зобов’язує замовника усунути у

встановленому законодавством порядку такі порушення, а також зобов’язання
щодо їх усунення.

 
 

наявність/
відсутність
порушення



порушень не
встановлено



замовником
усунуто
порушення



Замовник має право протягом трьох робочих днів з дня оприлюднення
висновку одноразово звернутися до органу державного фінансового контролю
за роз’ясненням змісту висновку та його зобов’язань, визначених у висновку

Протягом п’яти робочих днів з дня оприлюднення органом державного
фінансового контролю висновку замовник оприлюднює через електронну
систему закупівель інформацію та/або документи, що свідчать про усунення
порушення (порушень) законодавства у сфері публічних закупівель, викладених
у висновку, або аргументовані заперечення до висновку, або інформацію про
причини неможливості усунення виявлених порушень

оприлюднення
висновку



орган зазначає в електронній системі закупівель протягом п’яти робочих
днів з дня оприлюднення замовником відповідної інформації в
електронній системі закупівель, службова (посадова) особа замовника та/
або уповноважена особа замовника не притягається до адміністративної
відповідальності за порушення законодавства у сфері закупівель з
порушень, що були усунуті замовником відповідно до висновку

у разі
підтвердження
усунення
порушення



замовником
усунуто
порушення



Не усунення замовником
порушення та не

оскарження висновку до
суду

Якщо замовник не усунув визначене у висновку порушення, що призвело до невиконання ним вимог,
передбачених цим Законом, а також висновок не оскаржено до суду, орган державного фінансового
контролю після закінчення строку на оскарження до суду, визначеного у частині десятій цієї статті, за

результатами моніторингу вчиняє дії щодо притягнення до адміністративної відповідальності за порушення
законодавства у сфері публічних закупівель. Номер протоколу зазначається в електронній системі закупівель

наступного робочого дня з дня складання протоколу, а також зазначаються дата та номер відкриття
провадження у справі протягом наступного робочого дня з дня отримання інформації про відкриття такого

провадження

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/922-19#n994


Основні порушення

неякісний розгляд тендерних
пропозицій

01
укладення договору не у
відповідності до умов тендерної
пропозиції / документації

02
внесення змін до договорів без
законних на те підстав

03

використання переговорних
процедур замість відкритих
торгів

04



https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-08-03-002310-c  
Департамент освіти, науки та молодіжної політики
Івано-Франківської обласної державної адміністрації 
 Персональні комп’ютери форм-фактору ноутбук
Очікувана вартість 44 208 240 грн. 

Встановлено порушення вимог частини третьої статті 10 Закону
внаслідок не зазначення в оголошенні про проведення відкритих
торгів інформації, визначеної пунктами 1, 3, 5, 7, 8 частини другої
статті 21 Закону англійською мовою.
Не зазначено електронну адресу посадової особи Замовника,
уповноваженої здійснювати зв’язок з учасниками. 
На порушення вимог частиною п’ятою статті 8 Закону запитувану
інформацію Замовником станом на час завершення моніторингу
(23.05.2022) через електронну систему закупівель не надано.
На порушення вимог пункту 11 частини першої статті 10 та частини
сьомої статті 41 Закону, при внесенні змін до істотних умов договорів
про закупівлю Замовником не оприлюднено повідомлення про
внесення змін до договорів про закупівлю.

https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-08-03-002310-c


https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-08-30-005135-a
ВО Олександрівської селищної ради
Кропивницького р-ну Кіровоградської області. Кап
ремонт приміщень закладу дошкільної освіти
(смт Олексанрівка, Кіровоградська область),
Очікувана вартість 5 209 840 грн

Тендерна документація складена не у відповідності до вимог закону.
Замовник в оголошенні та тендерній документації зазначає вимогу
щодо надання забезпечення тендерної пропозиції в розмірі, що
перевищує 0,5 відсотка очікуваної вартості закупівлі робіт. 
Так, очікувана вартість предмета закупівлі робіт становить 5 209
840,0 гривень, при цьому розмір забезпечення зазначено в сумі
52098,0 гривень, що становить 1 % від очікуваної вартості предмета
закупівлі.

зобов’язано дотримуватись вимог законодавства у сфері закупівель
при складанні тендерної документації, зокрема частини першої
статті 25 Закону, пункту 15 частини другої статті 22 Закону та протягом
п’яти робочих днів з дня оприлюднення висновку оприлюднити
через електронну систему закупівель інформацію, що свідчить про
усунення порушення законодавства у сфері публічних закупівель,
або аргументовані заперечення до висновку, або інформацію про
причини неможливості усунення виявлених порушень



https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-01-12-004529-
aКП "Коменергосервіс"Виготовлення проектно-
кошторисної документації по об’єкту «Реконструкція
котельні по вул. Автопаркова, 1, м. Дніпро»  
Очікувана вартість 12 100 000 грн

Встановлено порушення вимог пункту 10 частини першої статті 10 Закону
на порушення вимог пункту 10 частини першої статті 10 Закону
Замовником не оприлюднено кошторисів №5, №6 та №8 (додатки до
договору)

Замовником повідомлено, що при публікації договору було допущено
технічну помилку, що стало причиною не опублікування у повному обсязі
додатків до договору. 

https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-01-12-004529-a


https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-08-30-002983-c
Департамент міського господарства
Ужгородської міської ради Капітальний ремонт
тротуарів по вул. Миколи Бобяка в м. Ужгород

Очікувана вартість 4 608 233 грн

Розглянута та відхилена ТП ТОВ «М» у зв’язку із зазначенням у ній
недостовірної інформації, що є суттєвою , яку Замовником виявлено
згідно з частиною п’ятнадцятою статті 29 Закону, а саме: учасником
надана копія договору про надання послуг спецтехнікою та вантажних
перевезень,, що (начебто ) містила невідповідності.
Замовником, при розгляді пропозиції ТОВ «М», на порушення частини
шістнадцятої статті 29 Закону та частини дев’ятої статті 26 Закону, не було
розміщено повідомлення з вимогою про усунення невідповідностей в
інформації та/ або документах, які у вищезазначеному випадку

Зобов’язання – вжити заходи щодо усунення виявлених порушень у
встановленому законодавством порядку, зокрема, в межах
законодавства вжити заходів щодо розірвання договору



https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-02-11-014073-b
Відділ освіти Онуфріївської селищної
ради Олександрійського району Кіровоградської
області Макаронні вироби 
Очікувана вартість 240 277,45 грн

На порушення вимог частини 7 статті 33 Закону, Замовником не
відхилено тендерну пропозицію учасникапереможця ФОП П у зв’язку з
не укладанням договору про закупівлю у строки, встановлені частиною 6
статті 33 Закону, а також, не відмінено торги, чим недотримано вимоги
пункту 3 частини 2 статті 32 Закону.

Намір укласти договір – 10.03.2022, договір не укладено. 
В ході моніторинга торги відмінено.



https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-12-29-002693-b    
СЛУЖБА АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ У ЛЬВІВСЬКІЙ
ОБЛАСТІ
Експлуатаційне утримання автомобільних доріг
загального користування: Ремонт, технічне
обслуговування та утримання об'єктів існуючого
стаціонарного штучного освітлення та світлофорних
об'єктів, метеорологічних станцій та відеокамер 
Очікувана вартість 51 904 311,60 грн

Не вдалося перевірити оприлюднення обґрунтування технічних та
якісних характеристик предмета закупівлі, розміру очікуваної вартості
предмета закупівлі шляхом розміщення на власному веб-сайті. 
Замовником надано посилання на сайт https:// lv.ukravtodor.gov.ua, а
також повідомлено, що на сьогодні неможливо здійснити перевірку
таких даних у зв’язку з хакерською атакою на ДП «Українські
інформаційні системи». 
Оприлюднене Замовником оголошення про проведення відкритих
торгів з публікацією англійською мовою не містить викладеної
англійською мовою наступної інформації (обов’язковість зазначення якої
в оголошенні визначена частиною другою статті 21 Закону):
місцезнаходження Замовника, місце та строк надання послуг, умови
оплати, мова, якою повинні готуватися тендерні пропозиції, вид та умови
надання забезпечення тендерних пропозицій. Окремий документ,
доступний для друку, із зазначенням всієї необхідної інформації
англійською мовою, Замовником теж не оприлюднено.
За результатами проведеного аукціону, який відбувся 24.02.2022,
найбільш економічно вигідною визначено тендерну пропозицію ТОВ «Р».
Водночас, станом на 15.05.2022 інформація про прийняття рішення про
намір укласти договір в електронній системі закупівлі відсутня. 

Торги відмінено, зобов’язань немає.

https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-12-29-002693-b


https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-01-12-006539-a     
ДЕПАРТАМЕНТ ГУМАНІТАРНОЇ ПОЛІТИКИ
ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ   Послуги з озеленення
територій та утримання зелених насаджень     
Очікувана вартість 4 100 000 грн 

Встановлено порушення вимог частини шістнадцятої статті 29 Закону ‐
опубліковане повідомлення з вимогою про усунення невідповідностей
не містить переліку інформації та/або документів, які повинен подати
учасник для усунення виявлених невідповідностей. 
Не надано Замовнику шляхом оприлюднення в електронній системі
закупівель документи, що підтверджують відсутність підстав, визначених
пунктами 2, 3 та 8 частини першої статті 17 Закону. 
Здійснити перевірку наявної в Єдиному державному реєстрі осіб, які
вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення (за
посиланням: https://nazk.gov.ua/uk/reyestr-koruptsioneriv/) та Єдиному
державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та
громадських формувань (за посиланням:
https://usr.minjust.gov.ua/content/free-search) інформації щодо ТОВ «С» під
час моніторингу не видалося за можливе, оскільки на час проведення та
завершення моніторингу вільний публічний доступ до вказаних реєстрів
був відсутній (обмежений у зв’язку з технічними роботами,
спрямованими на максимальне посилення захисту даних в умовах
воєнного стану). 
Порушення пункту 4-1 Постанови КМУ №710 (не оприлюднено на сайті
обґрунтування)

https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-01-12-006539-a


https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-01-20-001310-b
КП "Чернівецьке міське комунальне підрядне шляхово-
експлуатаційне підприємство"  Гравій, пісок, щебінь і наповнювачі
Очікувана вартість 4 590 000 грн

Не відхилено та допущено до аукціону пропозицію ТОВ «А», не надано 24 години на виправлення; 
не надано документи на підтвердження відсутності підстав, визначених пунктами 2, 3 та 8 частини 1 ст. 17

Відповідно до вимог частини шостої 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 цієї статті.
Отже, нормою частини шостої статті 17 Закону імперативно визначено обов’язок переможця надати замовнику,
шляхом оприлюднення в електронній системі закупівель, документи, які підтверджують відсутність відповідних
підстав, визначених, зокрема, пунктами 2, 3, 5, 6, 8, 12 і 13 частини першої цієї статті.
Водночас, проведеним моніторингом встановлено, що в недотримання вимог частини шостої статті 17 Закону
переможцем тендеру ТОВ «Ч» у визначений Законом термін не надано Замовнику шляхом оприлюднення в
електронній системі закупівель документи, що підтверджують відсутність підстав, визначених пунктами 2, 3 та 8
частини першої
статті 17 Закону.
Відповідно до частини сьомої статті 33 Закону, у разі ненадання переможцем процедури закупівлі документів,
що підтверджують відсутність підстав, установлених статтею 17 цього Закону, замовник відхиляє тендерну
пропозицію такого учасника, визначає переможця
процедури закупівлі серед тих учасників, строк дії тендерної пропозиції яких ще не минув.
Таким чином, на порушення вимог пункту 1 частини першої статті 31 Закону та частини сьомої статті 33 Закону
Замовником не відхилено тендерну пропозицію переможця торгів ТОВ «Ч», яка не відповідала кваліфікаційному
критерію, встановленому у тендерній документації, та яким не надано документи, що підтверджують відсутність
підстав, установлених статтею 17 цього Закону (пункти 2, 3, 8 частини першої), а укладено з вказаним
переможцем купівлі-продажу від 22.03.2022 №76/22 на суму 3 825 000,00 грн з ПДВ. 

Замовником на запит Західного офісу Держаудитслужби під час моніторингу (17.05.2022) було повідомлено, що у
зв`язку із обставинами непереборної сили завершити процедуру закупівлі не було можливості на загальних
підставах, державні органи в тому числі ЦНАП, податкові органи не працювали, а відповідно вимога щодо
надання підтверджуючих документів учасником – переможцем практично не могла бути виконана, а тому
Замовником прийнято рішення отримати довідки, які попередньо сформовані в мирний час. Крім цього, у
поясненні зазначено, що на етапі оцінювання тендерної пропозиції переможця за аукціоном (так як учасником
було подано найнижчу цінову пропозицію) було отримано письмову довідку від ТОВ «Ч» від 10.03.2022, якою
останній підтверджує відсутність судимості у керівника та відсутність податкових боргів. Довідка була отримана
Замовником у письмовій формі, не через систему ProZorro

https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-01-20-001310-b


hhttps://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-01-19-004788-a 
Департамент капітального будівництва Дніпропетровської обласної
державної адміністрації Реконструкція частини приміщень пральні КП
"Дніпропетровська обласна клінічна лікарня ім. І.І. Мечникова"-
Очікувана вартість 21 454 856,40 грн

Відповідно до вимог частини шостої 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 цієї статті. Отже,
нормою частини шостої статті 17 Закону імперативно визначено обов’язок переможця надати
замовнику, шляхом оприлюднення в електронній системі закупівель, документи, які
підтверджують відсутність відповідних підстав, визначених, зокрема, пунктами 2, 3, 5, 6, 8, 12 і 13
частини першої цієї статті. Водночас, проведеним моніторингом встановлено, що в
недотримання вимог частини шостої статті 17 Закону переможцем тендеру ТОВ «А» у визначений
Законом термін не надано Замовнику шляхом оприлюднення в електронній системі закупівель
документи, що підтверджують відсутність підстав, визначених пунктами 2, 3 та 8 частини першої
статті 17 Закону. У наданому під час моніторингу на запит поясненні Замовником звернуто увагу
на те, що у листі Мінекономіки № 3304-04_34835-06 від 03.06.2020 регламентовано, що оскільки
Законом заборонено вимагати публічну інформацію, що оприлюднена у формі відкритих даних
згідно із Законом України «Про доступ до публічної інформації» та/або міститься у відкритих
єдиних державних реєстрах, доступ до яких є вільним, або публічної інформації, що є доступною
в електронній системі закупівель, документальне підтвердження щодо відсутності підстав,
передбачених пунктами 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11 частини першої статті 17 Закону не вимагається від
переможця процедури закупівлі та перевіряється замовником самостійно під час проведення
процедур закупівель. Проте, роз’яснення Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського
господарства України «Щодо застосування ст. 17 Закону» № 3304-04/34835-06 від 03.06.2020
стосується виключно зазначення змовником вимог у тендерній документації та не скасовує
обов’язку переможця торгів, визначеного частиною шостої статті 17 Закону. Можливість
замовника самостійно перевірити відповідну публічну інформацію жодним чином не звільняє
переможця від обов’язку відповідно до цього ж Закону надати замовнику документи (що
підтверджують відсутність підстав, визначених пунктами 2, 3, 5, 6, 8, 12 і 13 частини першої та
частиною другою статті 17 Закону) шляхом оприлюднення їх в електронній системі закупівель.
Відповідно до частини сьомої статті 33 Закону, у разі ненадання переможцем процедури
закупівлі документів, що підтверджують відсутність підстав, установлених статтею 17 цього
Закону, замовник відхиляє тендерну пропозицію такого учасника, визначає переможця
процедури закупівлі серед тих учасників, строк дії тендерної пропозиції яких ще не минув. 

https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-01-20-001310-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-01-20-001310-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-01-20-001310-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-01-20-001310-b


hhttps://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-01-19-004788-a 
Департамент капітального будівництва Дніпропетровської обласної
державної адміністрації Реконструкція частини приміщень пральні КП
"Дніпропетровська обласна клінічна лікарня ім. І.І. Мечникова"-
Очікувана вартість 21 454 856,40 грн

Однак, на порушення вимог частини сьомої статті 33 Закону Замовником не
відхилено тендерну пропозицію переможця тендеру ТОВ «А», яким не надано
документи, що підтверджують відсутність підстав, установлених статтею 17 цього
Закону (пункти 2, 3, 8 частини першої), а укладено з ним договір від 21.02.2022
№67/02-22. 
Замовником на запит Західного офісу Держаудитслужби під час моніторингу
повідомлено, що на виконання умов тендерної документації, вимог Закону
учасник торгів ТОВ «А» надав у спосіб, зазначений в тендерній документації,
документи, що підтверджують відсутність підстав, установлених статтею 17
Закону, а також що відповідальною особою Замовника під час визначення
переможця відкритих торгів було здійснено перевірку відповідності тендерної
пропозиції учасника до вимог статті 17 Закону, у тому числі і шляхом перевірки
інформації пунктів 2, 3, 8 у відкритих реєстрах, та не встановлено підстав для
відхилення. 
Водночас, на запит Західного офісу Держаудитслужби документальне
підтвердження здійснення Замовником вищевказаної перевірки до
моніторингу не надано. Слід зазначити, що здійснити перевірку наявної в
Єдиному державному реєстрі осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з
корупцією правопорушення (за посиланням: https://nazk.gov.ua/uk/reyestr-
koruptsioneriv/) та Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб
– підприємців та громадських формувань (за посиланням:
https://usr.minjust.gov.ua/content/free-search) інформації щодо ТОВ «АДОНІЯ
КОМПАНІ» під час моніторингу не видалося за можливе, оскільки на час
проведення та завершення моніторингу вільний публічний доступ до вказаних
реєстрів був відсутній (обмежений у зв’язку з технічними роботами,
спрямованими на максимальне посилення захисту даних в умовах воєнного
стану)
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висновок
оскаржено

до суду



ОСКАРЖЕННЯ
ВИСНОВКУ ДО

СУДУ
 У разі незгоди замовника з інформацією, викладеною у

висновку, він має право оскаржити висновок до суду
протягом 10 робочих днів з дня його оприлюднення, про що

зазначається в електронній системі закупівель протягом
наступного робочого дня з дня оскарження висновку до суду



0938703981
rudenko.tatiana@gmail.com
https://www.tetyanarudenko.com.ua/

Дякую за увагу!


