


Загальний огляд
постанови Кабінету Міністрів України

від 12 жовтня 2022 р. № 1178



Постановою № 1178:
1. Затверджено ОСОБЛИВОСТІ здійснення публічних закупівель товарів, робіт і
послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”,
на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з
дня його припинення або скасування.

2. Внесено зміни до Порядку функціонування електронної системи закупівель та
проведення авторизації електронних майданчиків, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2016 р. № 166 .

3. Внесено зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2022 р.
№ 169 “Деякі питання здійснення оборонних та публічних закупівель товарів,
робіт і послуг в умовах воєнного стану”.

А також внесено зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 2 березня
2022 р. № 185 та деяких розпоряджень КМУ.



НОРМАТИВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗАКУПІВЕЛЬ ПІД ЧАС ВОЄННОГО СТАНУ

1. Закон України «Про публічні закупівлі» 

2. ОСОБЛИВОСТІ здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для 
замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на 
період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з 
дня його припинення або скасування, затверджені Постановою Кабінету 
Міністрів України від 12 жовтня 2022 р. № 1178. 

3. Постанова Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2022 р. № 169 «Деякі 
питання здійснення оборонних закупівель товарів, робіт і послуг в умовах 
воєнного стану»



ПОРЯДОК ВИЗНАЧЕННЯ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

Предмет закупівлі визначається замовником відповідно до вимог Закону та
Порядку визначення предмета закупівлі, затвердженого наказом
Мінекономіки від 15 квітня 2020 р. № 708.

Пункт 14 встановлює, що закупівля відповідно до цих особливостей
здійснюється замовником на підставі наявної потреби або у разі планової
потреби наступного року (планових потреб наступних періодів).

Пункт 6. Замовник не має права ділити предмет закупівлі на частини з метою
уникнення проведення процедури закупівлі відкриті торги/використання
електронного каталогу (у разі закупівлі товару), визначеної цими
особливостями.



ПОРЯДОК ВИЗНАЧЕННЯ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

Пунктом 15 Особливостей, встановлено, що якщо у замовника виникла
додаткова потреба (яку замовник не міг передбачити на момент
здійснення закупівлі за тотожним предметом закупівлі) у здійсненні
закупівлі за предметом закупівлі, закупівля за яким ним вже була
здійснена у поточному році, очікувана вартість такого предмета закупівлі
не додається до очікуваної вартості тотожного предмета закупівлі
(тотожних предметів закупівель), закупівля яких була здійснена; замовник
обирає вид закупівлі такого предмета закупівлі з урахуванням вартісних
меж, визначених цими Особливостями.



ПОРЯДОК ВИЗНАЧЕННЯ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

За рішенням замовника його відокремлений підрозділ може здійснювати
закупівлю самостійно для задоволення потреб такого підрозділу.

У такому випадку предмет закупівлі визначається замовником окремо для
відокремленого підрозділу.



ЛОКАЛІЗАЦІЯ 

Під час здійснення публічної закупівлі відповідно до цих особливостей
замовники враховують положення пункту 6-1 розділу Х “Прикінцеві та
перехідні положення” Закону.



ПЛАНУВАННЯ ЗАКУПІВЕЛЬ

Пункт 14.
Запланована закупівля включається до річного плану закупівель замовника
відповідно до статті 4 Закону.

Відповідно до пункту 15 Особливостей, до річного плану плану замовника
включається інформація про потребу в закупівлі, що повинна бути здійснена
відокремленим підрозділом.



СПОСОБИ ЗДІЙСНЕННЯ ЗАКУПІВЕЛЬ

Процедура відкриті торги

Закупівля через електронний каталог

Закупівля через електронний каталог шляхом запиту ціни

Закупівля з використанням ЕСЗ

Закупівля без використання ЕСЗ



ВАРТІСНІ МЕЖІ ТА СПОСОБИ ЗДІЙСНЕННЯ ЗАКУПІВЕЛЬ

Товари,
вартість яких є 

меншою ніж
100 тис. 
гривень

Без використання електронної системи закупівель

З використанням електронної системи закупівель (спрощена)

Через електронний каталог 

Товари,
вартість яких 
становить або 

перевищує
100 тис. 
гривень

Відкриті торги

Електронний каталог шляхом запиту ціни пропозицій постачальників
(за наявності мінімум двох учасників в профілі товару)

Без використання електронної системи закупівель, як виняток відповідно 
до п. 13 Особливостей

Без використання електронної системи закупівель, у випадку придбання 
товарів, вартість яких становить або перевищує 100 тис. гривень та є 
меншою ніж 200 тис. гривень, у підприємства або організації осіб з 
інвалідністю.



ВАРТІСНІ МЕЖІ ТА СПОСОБИ ЗДІЙСНЕННЯ ЗАКУПІВЕЛЬ

Послуги, вартість яких 
є меншою ніж

100 тис. гривень

Без використання електронної системи закупівель

З використанням електронної системи закупівель (спрощена)

Послуги, вартість яких 
становить або 

перевищує 
100 тис. гривень

Відкриті торги

Без використання електронної системи закупівель, як 
виняток відповідно до п. 13 Особливостей

Без використання електронної системи закупівель, у випадку 
придбання послуг, вартість яких становить або перевищує 
100 тис. гривень та є меншою ніж 200 тис. гривень, у 
підприємства або організації осіб з інвалідністю.



ВАРТІСНІ МЕЖІ ТА СПОСОБИ ЗДІЙСНЕННЯ ЗАКУПІВЕЛЬ

Послуги з поточного 
ремонту вартість 

яких є меншою ніж 
200 тис. гривень

Без використання електронної системи закупівель

З використанням електронної системи закупівель
(спрощена)

Послуги, вартість 
яких становить або 

перевищує 
200 тис. гривень

Відкриті торги

Без використання електронної системи закупівель, як 
виняток відповідно до п. 13 Особливостей



ВАРТІСНІ МЕЖІ ТА СПОСОБИ ЗДІЙСНЕННЯ ЗАКУПІВЕЛЬ

Роботи, вартість 
яких є меншою ніж

1,5 млн. гривень

Без використання електронної системи закупівель

З використанням електронної системи закупівель
(спрощена)

Роботи, вартість 
яких становить або 

перевищує 
1,5 млн. гривень

Відкриті торги

Без використання електронної системи закупівель, як 
виняток відповідно до п. 13 Особливостей



ЕЛЕКТРОННИЙ КАТАЛОГ

ЕЛЕКТРОННИЙ КАТАЛОГ ШЛЯХОМ ЗАПИТУ ЦІНИ = ВІДКРИТІ ТОРГИ

У разі коли закупівля із застосуванням електронного каталогу не
відбулася або профіль товару містить тільки одну пропозицію
постачальника, замовник здійснює закупівлю шляхом застосування
відкритих торгів у порядку, визначеному цими особливостями, або
шляхом запиту ціни пропозиції постачальника в електронному каталозі
відповідно до Порядку формування та використання електронного
каталогу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14
вересня 2020 р. № 822, з урахуванням цих особливостей.



ХТО МАЄ ПРОВОДИТИ ЗАКУПІВЛІ

Уповноважена особа: здійснює проведення закупівель, вартість яких
перевищує 100 тис. грн. (крім звітів без використання ЕСЗ)

Уповноважена особа повинна пройти тестування.

Тестування не потрібне:

- при здійсненні закупівель до 100 тис. грн;

- при публікації звітів про договори, укладені без використання ЕСЗ.



Відкриті торги за «Особливостями» 



ВІДКРИТІ ТОРГИ: ЩО ЗМІНИЛОСЯ

1. Строк подання тендерних пропозицій.
Оголошення про проведення відкритих торгів та тендерну документацію
замовник розміщує не пізніше ніж за сім днів до кінцевого строку подання
тендерних пропозицій.

2. Замовник самостійно вирішує та вказує в тендерній документації щодо
прийняття чи неприйняття до розгляду тендерної пропозиції, ціна якої є
вищою, ніж очікувана вартість предмета закупівлі.
Якщо зазначив про прийняття - він повинен зазначити про прийнятний
відсоток перевищення ціни тендерної пропозиції.



ТЕНДЕРНА ДОКУМЕНТАЦІЯ
Стаття 16 «Кваліфікаційні критеріі процедури закупівлі»

Що купуємо: Чи застосовуємо статтю 16 Закону:

Всі товари крім: твердого палива, бензину, дизельного
пального, природного газу, газу скрапленого для
автомобільного транспорту, газу скрапленого для
комунально-побутового споживання та промислових
цілей, електричної енергії.

Можемо не застосовувати кваліфікаційні критерії, 
визначені статтею 16 Закону, а за бажанням –

застосовуйте.

•тверде паливо;
•бензин;
•дизельне пальне;
•природний газ;
•газ скраплений для автомобільного транспорту;
•газ скраплений для комунально-побутового споживання 
та промислових цілей;
•електрична енергія.

Не можемо застосовувати кваліфікаційні критерії, 
визначені статтею 16 Закону.

Роботи
Застосовуємо один або декілька кваліфікаційних 

критеріям відповідно до статті 16 Закону.

Послуги
Застосовуємо один або декілька кваліфікаційних 

критеріям відповідно до статті 16 Закону.



ВІДКРИТІ ТОРГИ: ЩО ЗМІНИЛОСЯ

ТЕНДЕРНА ДОКУМЕНТАЦІЯ 

Стаття 17 Закону (учасники)

Учасник процедури закупівлі підтверджує відсутність підстав, зазначених в
абзаці першому цього пункту, шляхом самостійного декларування
відсутності таких підстав в електронній системі закупівель під час подання
тендерної пропозиції.



ВІДКРИТІ ТОРГИ: ЩО ЗМІНИЛОСЯ

ТЕНДЕРНА ДОКУМЕНТАЦІЯ 

Стаття 17 Закону (переможці)

Переможець процедури закупівлі у строк, що не перевищує чотири дні з дати
оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір
укласти договір про закупівлю, повинен надати замовнику шляхом
оприлюднення в електронній системі закупівель документи, що підтверджують
відсутність підстав, визначених пунктами 3, 5, 6 і 12 частини першої та
частиною другою статті 17 Закону.
Решту підстав замовник перевіряє самостійно, за виключенням випадків, коли
доступ до реєстрів є обмеженим.



ВІДКРИТІ ТОРГИ: ЩО ЗМІНИЛОСЯ

ТЕНДЕРНА ДОКУМЕНТАЦІЯ 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА
ЗАКУПІВЛІ

У разі проведення відкритих торгів згідно з цими особливостями для
закупівлі твердого палива, бензину, дизельного пального, природного газу,
газу скрапленого для автомобільного транспорту, газу скрапленого для
комунально-побутового споживання та промислових цілей, електричної
енергії замовники не можуть установлювати вимоги до предмета закупівлі, що
не передбачені відповідним національним стандартом (за наявності
національного стандарту для відповідного предмета закупівлі).



ВІДКРИТІ ТОРГИ: ЩО ЗМІНИЛОСЯ

ПОДАННЯ ПРОПОЗИЦІЙ

Відповідно до пункту 35, для проведення відкритих торгів із застосуванням
електронного аукціону повинно бути подано не менше двох тендерних
пропозицій.

Відповідно до пункту 36, якщо була подана одна тендерна пропозиція,
електронна система закупівель після закінчення строку для подання
тендерних пропозицій, визначених замовником в оголошенні про проведення
відкритих торгів, не проводить оцінку такої тендерної пропозиції та визначає
таку тендерну пропозицію найбільш економічно вигідною.



ВІДКРИТІ ТОРГИ: ЩО ЗМІНИЛОСЯ

ВИПРАВЛЕННЯ НЕВІДПОВІДНОСТЕЙ

Під невідповідністю в інформації та/або документах, що подані учасником
процедури закупівлі у складі тендерній пропозиції та/або подання яких
вимагається тендерною документацією, розуміється у тому числі відсутність у
складі тендерної пропозиції інформації та/або документів, подання яких
передбачається тендерною документацією (крім випадків відсутності
забезпечення тендерної пропозиції, якщо таке забезпечення вимагалося
замовником, та/або інформації (та/або документів) про технічні та якісні
характеристики предмета закупівлі, що пропонується учасником процедури в
його тендерній пропозиції).



ВІДКРИТІ ТОРГИ: ЩО ЗМІНИЛОСЯ

ВІДХИЛЕННЯ ТЕНДЕРНИХ ПРОПОЗИЦІЙ УЧАСНИКІВ

У разі якщо учасник є юридичною особою – резидентом Російської Федерації/Республіки
Білорусь державної форми власності, юридичною особою, створеною та/або зареєстрованою
відповідно до законодавства Російської Федерації/Республіки Білорусь, та/або юридичною
особою, кінцевим бенефіціарним власником (власником) якої є резидент (резиденти) Російської
Федерації/Республіки Білорусь, або фізичною особою (фізичною особою – підприємцем) –
резидентом Російської Федерації/Республіки Білорусь, або є суб’єктом господарювання, що
здійснює продаж товарів, робіт, послуг походженням з Російської Федерації/Республіки
Білорусь (за винятком товарів, робіт та послуг, необхідних для ремонту та обслуговування
товарів, придбаних до набрання чинності постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня
2022 р. № 1178 “Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт
і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії
правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або
скасування”);



ВІДКРИТІ ТОРГИ: ЩО ЗМІНИЛОСЯ

УКЛАДАННЯ ДОГОВОРУ ПРО ЗАКУПІВЛЮ

Відповідно до пункту 46 Постанови № 1178, з метою забезпечення права на
оскарження рішень замовника до органу оскарження договір про закупівлю не
може бути укладено раніше ніж через п’ять днів з дати оприлюднення в
електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про
закупівлю.
Замовник укладає договір про закупівлю з учасником, який визнаний
переможцем процедури закупівлі, протягом строку дії його пропозиції, не
пізніше ніж через 15 днів з дати прийняття рішення про намір укласти договір
про закупівлю.



Купуємо без застосування 
відкритих торгів та електронного 

каталогу: аналіз виключень, 
передбачених Постановою № 1178



Без застосування порядку 
проведення спрощених 

закупівель/електронного 
каталогу/відкритих торгів

Закупівля без використання 
електронної системи 

закупівель

ПУНКТ 9 – окремі випадки здійснення закупівель окремо визначеними
замовниками

ПУНКТ 13 – загальні виключення з застосування відкритих торгів та
електронного каталогу для всіх замовників, що здійснюють закупівлі по
Закону з урахуванням Особливостей



Пунктом 9 Особливостей передбачено ряд закупівель, які проводяться без
застосування спрощених закупівель/відкритих торгів по Закону та особливостей,
зокрема:
• для ліквідації наслідків бойових дій та відновлення інфраструктури населених

пунктів в умовах воєнного стану до розпоряджень Кабінету Міністрів України
• публічні закупівлі для здійснення заходів щодо пошуку осіб, зниклих безвісти

за особливих обставин, та репатріації і повернення зниклих безвісти
(військових, цивільних), що проводяться Мінреінтеграції

• для забезпечення виконання завдань, покладених на Державне управління
справами

• для ліквідації наслідків бойових дій в умовах воєнного стану відповідно до
розпоряджень Кабінету Міністрів України про виділення коштів з резервного
фонду державного бюджету на зазначені цілі здійснюються підприємствами
оборонно-промислового комплексу

(детальніше – пункт 9 Особливостей)



Пунктом 13 Особливостей передбачено що придбання замовниками:

• товарів і послуг (крім послуг з поточного ремонту), вартість яких становить або
перевищує 100 тис. гривень,

• послуг з поточного ремонту, вартість яких становить або перевищує
200 тис. гривень,
• робіт, вартість яких становить або перевищує 1,5 млн гривень,

може здійснюватися без застосування відкритих торгів та/або електронного
каталогу для закупівлі товару у разі, коли…



ВИКЛЮЧЕННЯ: ЩО ЗМІНИЛОСЯ

3) публічні закупівлі товарів, робіт і послуг здійснюються для:
підготовки до проведення опалювального сезону (крім закупівлі енергоносіїв);

6) відмінено відкриті торги через відсутність учасника процедури закупівлі
(учасників процедури закупівлі), у тому числі за лотом.

При цьому не можна змінювати:
• предмет закупівлі, його технічні, кількісні та якісні характеристики,
• вимоги до учасника процедури закупівлі не повинні відрізнятися від вимог, що

були визначені замовником у тендерній документації,
• сума договору про закупівлю не може перевищувати очікувану вартість

предмета закупівлі,

9) здійснюється закупівля послуг з адвокатської діяльності, нотаріальних
послуг



ДОДАТКОВІ ВИКЛЮЧЕННЯ

Придбання замовниками товарів і послуг, вартість яких становить або
перевищує 100 тис. гривень та є меншою ніж 200 тис. гривень, може
здійснюватися без застосування відкритих торгів та/або електронного
каталогу для закупівлі товару у разі, коли закупівля товарів і послуг
здійснюється у підприємства або організації, що засновані громадською
організацією осіб з інвалідністю та отримали дозвіл на право користування
пільгами з оподаткування відповідно до законодавства.



ЗВІТУВАННЯ ПРИ УКЛАДАННІ ДОГОВОРІВ ЗА ВИКЛЮЧЕННЯМИ

За результатами закупівлі, здійсненої відповідно до цього пункту, замовники
оприлюднюють в електронній системі закупівель звіт про договір про
закупівлю, укладений без використання електронної системи закупівель,
відповідно до пункту 3-8 розділу Х “Прикінцеві та перехідні положення”
Закону,
тобто протягом 10 робочих днів

Замовники можуть не публікувати інформацію про своє місцезнаходження
та/або місцезнаходження постачальників (виконавців робіт та надавачів
послуг), та/або місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг,
якщо поширення такої інформації несе ризики для безпеки замовника та/або
постачальників (виконавців робіт та надавачів послуг).



Договір про закупівлю за 
«Особливостями» 



ДОГОВІР ПРО ЗАКУПІВЛЮ ЗА ОСОБЛИВОСТЯМИ

Договір про закупівлю за результатами:
- Відкритих торгів
- Електронного каталогу шляхом запиту ціни
- Здійснення закупівлі без використання ЕСЗ (за винятками в п. 13)

укладається відповідно до Цивільного і Господарського кодексів України з 
урахуванням положень статті 41 Закону, крім частин третьої – п’ятої, сьомої та 
восьмої статті 41 Закону, та цих особливостей.



ДОГОВІР ПРО ЗАКУПІВЛЮ ЗА ОСОБЛИВОСТЯМИ

18. Умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту тендерної 
пропозиції за результатами електронного аукціону переможця процедури 
закупівлі, крім випадків: 
• визначення грошового еквівалента зобов’язання в іноземній валюті; 
• перерахунку ціни за результатами електронного аукціону в бік зменшення

ціни тендерної пропозиції учасника без зменшення обсягів закупівлі;
• перерахунку ціни та обсягів товарів за результатами електронного аукціону

в бік зменшення за умови необхідності приведення обсягів товарів до
кратності упаковки.



ЗМІНА ІСТОТНИХ УМОВ ДОГОВОРУ ПРО ЗАКУПІВЛЮ ЗА ОСОБЛИВОСТЯМИ

2) погодження зміни ціни за одиницю товару в договорі про закупівлю у разі
коливання ціни такого товару на ринку,
6) зміни ціни в договорі про закупівлю у зв’язку з зміною ставок податків і
зборів та/або зміною умов щодо надання пільг з оподаткування –
пропорційно до зміни таких ставок та/або пільг з оподаткування, а також у
зв’язку з зміною системи оподаткування пропорційно до зміни податкового
навантаження внаслідок зміни системи оподаткування;
7) зміни встановленого згідно із законодавством органами державної
статистики індексу споживчих цін, зміни курсу іноземної валюти, зміни
біржових котирувань або показників Platts, ARGUS, регульованих цін
(тарифів), нормативів, середньозважених цін на електроенергію на ринку “на
добу наперед”, що застосовуються в договорі про закупівлю, у разі
встановлення в договорі про закупівлю порядку зміни ціни



ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ДОГОВОРУ ПРО ЗАКУПІВЛЮ ЗА ОСОБЛИВОСТЯМИ

4. Під час оприлюднення в електронній системі закупівель звіту про виконання
договору про закупівлю відповідно до Закону інформація, передбачена
пунктом 13 частини першої статті 42 Закону, замовником не зазначається.

13) країна походження товару щодо кожної номенклатурної позиції предмета
закупівлі - у разі закупівлі товару.



Порядок оскарження за 
«Особливостями» 



Порядок подання скарги:

Регулюється статтею 18 Закону та Особливостями

• у вигляді електронного документа через ЕСЗ

• за подання справляється плата

• якщо оскаржуються умови тендерної документації, разом із скаргою
повинно бути завантажене документальне підтвердження/докази



РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА СКАРГИ 

Після здійснення оплати скарга автоматично вноситься до реєстру скарг і
формується її реєстраційна картка, яка разом із скаргою автоматично
оприлюднюється в електронній системі закупівель.
Реєстраційна картка формується щодо:
• відкритих торгів, включаючи всі лоти (у разі їх наявності), якщо суб’єктом

оскарження подається скарга на умови тендерної документації, рішення,
дію або бездіяльність замовника, що стосуються відкритих торгів в цілому,
а не окремої частини предмета закупівлі (лота/лотів);

• окремої частини предмета закупівлі (лота/лотів), якщо суб’єктом
оскарження подається скарга на умови тендерної документації, рішення,
дію або бездіяльність замовника, що стосуються окремої частини предмета
закупівлі (лота/лотів).



СТРОКИ ОСКАРЖЕННЯ

• тендерної документації:

можуть подаватися до органу оскарження з моменту оприлюднення
оголошення про проведення відкритих торгів, але не пізніше ніж за три дні до
кінцевого строку подання тендерних пропозицій, установленого до внесення
змін до тендерної документації.

Після закінчення встановленого для подання скарг строку, передбаченого
абзацом першим цього пункту, скарги можуть подаватися лише щодо змін до
тендерної документації, внесених замовником, протягом п’яти днів з моменту
оприлюднення таких змін на веб-порталі Уповноваженого органу, але не
пізніше ніж за три дні до дати, встановленої для подання тендерних
пропозицій, яка була встановлена під час внесення таких змін.



СТРОКИ ОСКАРЖЕННЯ

• прийнятих рішень, дій чи бездіяльності замовника, що відбулися до
закінчення строку, встановленого для подання тендерних пропозицій,

можуть подаватися протягом чотирьох днів з дати, коли суб’єкт оскарження
дізнався або повинен був дізнатися про порушення своїх прав унаслідок
рішення, дії чи бездіяльності замовника, але не пізніше ніж за три дні до
встановленого на момент прийняття такого рішення, дії чи бездіяльності
замовника кінцевого строку подання тендерних пропозицій.



СТРОКИ ОСКАРЖЕННЯ

• прийнятих рішень, дій чи бездіяльності замовника, які відбулися після
оцінки тендерних пропозицій учасників,

подаються протягом п’яти днів з дати, коли суб’єкт оскарження дізнався або
повинен був дізнатися про порушення своїх прав унаслідок рішення, дії чи
бездіяльності замовника, але до дня укладення договору про закупівлю.



СТРОКИ ОСКАРЖЕННЯ

• прийнятого замовником рішення щодо відміни відкритих торгів відповідно 
до пункту 47 цих особливостей, 

подається протягом 10 днів з дати оприлюднення замовником рішення про
відміну відкритих торгів, у тому числі частково (за лотом).



ОСКАРЖЕННЯ ДОГОВОРІВ

58. Скарги щодо укладених договорів про закупівлю та їх недійсності
відповідно до Закону з урахуванням цих особливостей, у тому числі вимоги про
відшкодування збитків суб’єкту оскарження внаслідок порушення вимог
Закону з урахуванням цих особливостей, розглядаються в судовому порядку.



СТРОКИ РОЗГЛЯДУ СКАРГ

Орган оскарження приймає рішення про прийняття скарги до розгляду (і
призначає дату, час та місця розгляду) або про відмову у прийняття протягом
2 робочих днів з дати внесення скарги до реєстру.

Датою початку розгляду скарги є дата оприлюднення реєстраційної картки
скарги в електронній системі закупівель.

Строк розгляду скарги органом оскарження становить сім робочих днів з дати
прийняття скарги до розгляду, який може бути аргументовано продовжено
органом оскарження до 12 робочих днів.



ПРАВО ЗАМОВНИКА ПІД ЧАС ОСКАРЖЕННЯ – САМОСТІЙНО УСУНУТИ 
ПОРУШЕННЯ, ВИКЛАДЕНЕ У СКАРЗІ

У разі усунення замовником порушень, зазначених у скарзі, замовник
протягом одного робочого дня з моменту усунення порушення повинен
повідомити про це органу оскарження та розмістити підтвердження в
електронній системі закупівель.

Якщо замовник усуває порушення – плата за розгляд скарги повертається
скаржнику.

Крім того, плата буде повернута, якщо скарга буде задоволена повністю або
частково.

В інших випадках – перераховується до Державного бюджету України.




