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_______________ № _____________                                       На  № ___________ від  ___________ 

 

                                                                           Підприємства, установи, організації та 

                                                                  інші суб’єкти сфери закупівель (за списком) 
                                                                       

Щодо надання відповіді 

 

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України 

розглянуло звернення суб’єктів сфери публічних закупівель та повідомляє, що на 

офіційному сайті Міністерства (www.me.gov.ua) у підрозділі “Узагальнені відповіді” 

розділу “Консультації з питань закупівель” рубрики “Публічні закупівлі” розміщено 

узагальнені відповіді щодо застосування законодавства у сфері публічних закупівель. 

Крім того, перелік узагальнених роз’яснень та посилань на аналогічні 

звернення, розміщених на Інформаційному ресурсі Уповноваженого органу, які 

містять відповіді на питання, зазначені у листах суб’єктів сфери закупівель, 

додається. 

Принагідно інформуємо, що на офіційному веб-сайті Міністерства 

(www.me.gov.ua) у підрозділі “Узагальнені відповіді” розділу “Консультації з питань 

закупівель” рубрики “Публічні закупівлі” розміщено лист від 27.10.2016                           

№ 3302-06/34317-07 щодо надання узагальнених відповідей та консультацій. 

Разом з тим звертаємо увагу, що у розділі “Консультації” рубрики “Публічні 

закупівлі” реалізована можливість пошуку інформації за темами та тегами. У разі 

якщо аналогічне за змістом питання надходило до Інформаційного ресурсу, відповідь 

на нього розміщена у зазначеному розділі. У зв’язку з цим пропонуємо користуватися 

пошуком в указаному розділі. 

Одночасно  зазначаємо,  що  листи  Міністерств  не  встановлюють норм  права, 

носять  виключно  рекомендаційний та інформативний характер. 

 

Додатки: на 3 арк. в 1 прим. 
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Перелік суб’єктів сфери закупівель та посилань, що містять відповіді на 

питання, зазначені у зверненнях 

 

1. Міністерство у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та 

внутрішньо переміщених осіб України (на № 3804/06/12-19 від 27.11.2019), відповідь 

на схоже за змістом питання міститься на Інформаційному ресурсі Уповноваженого 

органу за посиланням http://www.me.gov.ua/InfoRez/Details?id=4cdee64c-35f0-4731-

a890-11597160e242&lang=uk-UA у запиті 227/2017 та листі від 23.03.2018 № 3304-

04/12631-07 “Щодо правонаступництва та новостворених юридичних осіб”, 

розміщеному на Інформаційному ресурсі Уповноваженого органу з питань закупівель 

за посиланням http://www.me.gov.ua/InfoRez/DocumentsList?id=f2e30594-ba6c-420f-

9c24-2a852415a884&tag=InforezKnowledgeDb&lang=uk-UA&fNum=12631-07 

 

2. ПАТ “Шахта “Надія” (на № 22/1606 від 14.11.2019, надісланий листом 

Міністерства юстиції України № 43694/39998-33-19/7.3.1 від 26.11.2019), відповідь на 

питання розглянуто у листі від 29.04.2016 № 3302-06/12875-06 “Щодо здійснення 

закупівель замовниками”, розміщеному на Інформаційному ресурсі 

Уповноваженого органу з питань закупівель за посиланням 

http://www.me.gov.ua/InfoRez/DocumentsList?id=f2e30594-ba6c-420f-9c24-

2a852415a884&tag=InforezKnowledgeDb&lang=uk-UA&fNum=%2F12875  

 

3. Миколаївська облдержадміністрація (на № 1672/18-04 від 22.11.2019), 

відповідь на схоже за змістом питання міститься на Інформаційному ресурсі 

Уповноваженого органу за посиланням 

http://www.me.gov.ua/InfoRez/Details?id=4768ce66-6a51-47d7-af0f-

af23ad555184&lang=uk-UA у запиті № 420/2019. 

 

4. Снігурівська міська рада (на № 1867/02-27 від 26.11.2019), відповідь на питання 

розглянуто у листах від 09.11.2017 № 3304-06/40489-07, від 10.09.2018 № 3304-

04/39642-06 “Щодо закупівель електричної енергії та послуг з постачання 

електричної енергії” та від 13.12.2018 № 3304-04/54502-07 “Щодо закупівель 

електричної енергії та послуг з розподілу електричної енергії”, від  22.11.2016 № 

3302-06/37709-06 “Щодо застосування переговорної процедури”, розміщених на 

Інформаційному ресурсі Уповноваженого органу відповідно за посиланнями 

http://www.me.gov.ua/InfoRez/DocumentsList?id=f2e30594-ba6c-420f-9c24-

2a852415a884&tag=InforezKnowledgeDb&lang=uk-UA&fNum=3304-06%2F40489-07, 

http://www.me.gov.ua/InfoRez/DocumentsList?id=f2e30594-ba6c-420f-9c24-

2a852415a884&tag=InforezKnowledgeDb&lang=uk-UA&fNum=3304-04%2F39642-06, 

http://www.me.gov.ua/InfoRez/DocumentsList?id=f2e30594-ba6c-420f-9c24-

2a852415a884&tag=InforezKnowledgeDb&lang=uk-UA&fNum=3304-04%2F54502-07 та 

http://www.me.gov.ua/InfoRez/DocumentsList?id=f2e30594-ba6c-420f-9c24-

2a852415a884&tag=InforezKnowledgeDb&lang=uk-UA&fNum=3302-06%2F37709-

06%20. 

 

5. Фастівська місцева прокуратура (на № 38-69-6233вих-19 від 22.11.2019 та 38-

69-6883вих19 від 20.12.2019), відповідь на питання розглянуто у листі від 24.10.2019 

№ 3304-04/43942-05 “Щодо контролю у сфері публічних закупівель”, розміщеному 

на Інформаційному ресурсі Уповноваженого органу з питань закупівель за 

посиланням http://www.me.gov.ua/InfoRez/DocumentsList?id=f2e30594-ba6c-420f-9c24-

2a852415a884&tag=InforezKnowledgeDb&lang=uk-UA&fNum=43942  
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6. ТОВ "ЛЕДУМ" (від 27.11.2019), відповідь на питання розглянуто у листі від 

02.08.2016 № 3302-06/24156-06 “Щодо оскарження, здійснення контролю та 

моніторингу закупівель”, розміщеному на Інформаційному ресурсі Уповноваженого 

органу з питань закупівель за посиланням 

http://www.me.gov.ua/InfoRez/DocumentsList?id=f2e30594-ba6c-420f-9c24-

2a852415a884&tag=InforezKnowledgeDb&lang=uk-UA&fNum=24156-06 

 

7. Краматорська міська рада (на № 01-31/6650 від 25.11.2019), відповідь на 

питання розглянуто у листі від 29.04.2016 № 3302-06/12875-06 “Щодо здійснення 

закупівель замовниками”, розміщеному на Інформаційному ресурсі 

Уповноваженого органу з питань закупівель за посиланням 

http://www.me.gov.ua/InfoRez/DocumentsList?id=f2e30594-ba6c-420f-9c24-

2a852415a884&tag=InforezKnowledgeDb&lang=uk-UA&fNum=%2F12875  

 

8. Мінсоцполітики України (на № 18507/0/2-19/58 від 25.10.2019), відповідь на 

питання розглянуто в листі від 21.12.2019 № 3304-04/55553-06 “Щодо набрання 

чинності та введення в дію нової редакції Закону” на Інформаційному ресурсі 

Уповноваженого органу з питань закупівель за посиланням 

http://www.me.gov.ua/InfoRez/DocumentsList?id=f2e30594-ba6c-420f-9c24-

2a852415a884&tag=InforezKnowledgeDb&lang=uk-UA&fNum=55553-06 

 

9. КП “Сумитеплоенергоцентраль” (на № 3620 від 18.11.2019), відповідь на 

питання розглянуто у листі від 21.12.2019 № 3304-04/55553-06 “Щодо набрання 

чинності та введення в дію нової редакції Закону” на Інформаційному ресурсі 

Уповноваженого органу з питань закупівель за посиланням 

http://www.me.gov.ua/InfoRez/DocumentsList?id=f2e30594-ba6c-420f-9c24-

2a852415a884&tag=InforezKnowledgeDb&lang=uk-UA&fNum=55553-06 

 

10. ДП "Новоайдарське лісомисливське господарство" (на № 1066/03                               

від 29.11.2019), відповідь на питання розглянуто у листі від 29.04.2016                                 

№ 3302-06/12875-06 “Щодо здійснення закупівель замовниками”, розміщеному на 

Інформаційному ресурсі Уповноваженого органу з питань закупівель за посиланням 

http://www.me.gov.ua/InfoRez/DocumentsList?id=f2e30594-ba6c-420f-9c24-

2a852415a884&tag=InforezKnowledgeDb&lang=uk-UA&fNum=%2F12875  

 

11. КП "КІРОВГЕОЛОГІЯ" (на № 2/507 від 06.12.2019), відповідь на питання 

міститься у листі від 29.04.2016 № 3302-06/12875-06 “Щодо здійснення закупівель 

замовниками”, розміщеному на Інформаційному ресурсі Уповноваженого органу з 

питань закупівель за посиланням 

http://www.me.gov.ua/InfoRez/DocumentsList?id=f2e30594-ba6c-420f-9c24-

2a852415a884&tag=InforezKnowledgeDb&lang=uk-UA&fNum=%2F12875 та у запиті № 

800/2018 за посиланням http://www.me.gov.ua/InfoRez/Details?id=24b524c9-999c-4a0f-

bbd5-837d6ad2c2f4&lang=uk-UA. 

 

12. КП "СПЕЦЖИТЛОФОНД" (на № 056/24-2909 від 04.12.2019), відповідь 

питання міститься на Інформаційному ресурсі Уповноваженого органу у листі від 

27.10.2016 № 3302-06/34307-06 “Щодо зміни істотних умов договору про 

закупівлю”, розміщеному за посиланням 

http://www.me.gov.ua/InfoRez/DocumentsList?id=f2e30594-ba6c-420f-9c24-

2a852415a884&tag=InforezKnowledgeDb&lang=uk-UA&fNum=3302-06%2F34307-06  
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13. Семенівська сільська рада (на № 1777 від 05.12.2019), відповідь на аналогічне 

за змістом питання міститься на Інформаційному ресурсі Уповноваженого органу за 

посиланням http://www.me.gov.ua/InfoRez/Details?id=cf6f79e5-ac41-4d22-9063-

db9d0399e1ed&lang=uk-UA у запиті № 1060/2019 та у листі від 25.11.2016 № 3302-

01/38216-06 “Щодо закупівлі робіт” за посиланням 

http://www.me.gov.ua/InfoRez/DocumentsList?id=f2e30594-ba6c-420f-9c24-

2a852415a884&tag=InforezKnowledgeDb&lang=uk-UA&fNum=3302-01%2F38216-06  

 

14. ДП "Дослідне господарство Інститут рису Національної академії аграрних 

наук України" (на № 490 від 21.11.2019, надісланий листом Державної аудиторської 

служби України № 31-14/1541-2019 від 03.12.2019), відповідь на питання розглянуто 

у листі від 21.12.2019 № 3304-04/55553-06 “Щодо набрання чинності та введення в 

дію нової редакції Закону” на Інформаційному ресурсі Уповноваженого органу з 

питань закупівель за посиланням 

http://www.me.gov.ua/InfoRez/DocumentsList?id=f2e30594-ba6c-420f-9c24-

2a852415a884&tag=InforezKnowledgeDb&lang=uk-UA&fNum=55553-06 

 

15. ТОВ "Лідер-Агро КР" (на № 12\19-2 від 12.12.2019), відповідь на питання 

розглянуто у листі від 02.08.2016 № 3302-06/24156-06 “Щодо оскарження, 

здійснення контролю та моніторингу закупівель”, розміщеному на 

Інформаційному ресурсі Уповноваженого органу з питань закупівель за посиланням 

http://www.me.gov.ua/InfoRez/DocumentsList?id=f2e30594-ba6c-420f-9c24-

2a852415a884&tag=InforezKnowledgeDb&lang=uk-UA&fNum=24156-06 

 

16. ТОВ "НПО "Ізолятор" (на № 01-260 від 09.12.2019), відповідь на схоже за змістом 

питання міститься на Інформаційному ресурсі Уповноваженого органу за посиланням 

http://www.me.gov.ua/InfoRez/Details?id=47129a99-ec11-458c-8a1c-

cac07c8329c9&lang=uk-UA у запиті № 67/2019 

 

17. ТОВ "Електрик Інжиніринг ЛТД" (на № L-EEL/806/126 від 16.12.2019 відповідь на 

схоже за змістом питання міститься на Інформаційному ресурсі Уповноваженого 

органу за посиланням http://www.me.gov.ua/InfoRez/Details?id=7653b234-9b70-42b2-

ac1c-3dcd39bfce0c&lang=uk-UA у запиті № 507/2019 

 

18. Виконавчий комітет Запорізької міської ради (на № 07/03-27/03533 від 

11.12.2019), відповідь на схоже за змістом питання міститься на Інформаційному 

ресурсі Уповноваженого органу за посиланням 

http://www.me.gov.ua/InfoRez/Details?id=ff06c0a3-d8f0-4ebe-9c53-

606166cb7495&lang=uk-UA у запиті № 25/2018. 

 

19. ДП "Науково-дослідний інститут метрології вимірювальних та управляючих 

систем" (на № 1/2257 від 16.12.2019), відповідь на питання розглянуто у листі від 

29.04.2016 № 3302-06/12875-06 “Щодо здійснення закупівель замовниками”, 

розміщеному на Інформаційному ресурсі Уповноваженого органу з питань закупівель 

за посиланням http://www.me.gov.ua/InfoRez/DocumentsList?id=f2e30594-ba6c-420f-

9c24-2a852415a884&tag=InforezKnowledgeDb&lang=uk-UA&fNum=%2F12875  
 

20. ТОВ "Смартом" (на № 121219-СК6 від 12.12.2019), відповідь на питання 

розглянуто у листі від 02.08.2016 № 3302-06/24156-06 “Щодо оскарження, 

здійснення контролю та моніторингу закупівель”, розміщеному на 

Інформаційному ресурсі Уповноваженого органу з питань закупівель за посиланням 

http://www.me.gov.ua/InfoRez/Details?id=cf6f79e5-ac41-4d22-9063-db9d0399e1ed&lang=uk-UA
http://www.me.gov.ua/InfoRez/Details?id=cf6f79e5-ac41-4d22-9063-db9d0399e1ed&lang=uk-UA
http://www.me.gov.ua/InfoRez/DocumentsList?id=f2e30594-ba6c-420f-9c24-2a852415a884&tag=InforezKnowledgeDb&lang=uk-UA&fNum=3302-01%2F38216-06
http://www.me.gov.ua/InfoRez/DocumentsList?id=f2e30594-ba6c-420f-9c24-2a852415a884&tag=InforezKnowledgeDb&lang=uk-UA&fNum=3302-01%2F38216-06
http://www.me.gov.ua/InfoRez/DocumentsList?id=f2e30594-ba6c-420f-9c24-2a852415a884&tag=InforezKnowledgeDb&lang=uk-UA&fNum=55553-06
http://www.me.gov.ua/InfoRez/DocumentsList?id=f2e30594-ba6c-420f-9c24-2a852415a884&tag=InforezKnowledgeDb&lang=uk-UA&fNum=55553-06
http://www.me.gov.ua/InfoRez/DocumentsList?id=f2e30594-ba6c-420f-9c24-2a852415a884&tag=InforezKnowledgeDb&lang=uk-UA&fNum=24156-06
http://www.me.gov.ua/InfoRez/DocumentsList?id=f2e30594-ba6c-420f-9c24-2a852415a884&tag=InforezKnowledgeDb&lang=uk-UA&fNum=24156-06
http://www.me.gov.ua/InfoRez/Details?id=47129a99-ec11-458c-8a1c-cac07c8329c9&lang=uk-UA
http://www.me.gov.ua/InfoRez/Details?id=47129a99-ec11-458c-8a1c-cac07c8329c9&lang=uk-UA
http://www.me.gov.ua/InfoRez/Details?id=7653b234-9b70-42b2-ac1c-3dcd39bfce0c&lang=uk-UA
http://www.me.gov.ua/InfoRez/Details?id=7653b234-9b70-42b2-ac1c-3dcd39bfce0c&lang=uk-UA
http://www.me.gov.ua/InfoRez/Details?id=ff06c0a3-d8f0-4ebe-9c53-606166cb7495&lang=uk-UA
http://www.me.gov.ua/InfoRez/Details?id=ff06c0a3-d8f0-4ebe-9c53-606166cb7495&lang=uk-UA
http://www.me.gov.ua/InfoRez/DocumentsList?id=f2e30594-ba6c-420f-9c24-2a852415a884&tag=InforezKnowledgeDb&lang=uk-UA&fNum=%2F12875
http://www.me.gov.ua/InfoRez/DocumentsList?id=f2e30594-ba6c-420f-9c24-2a852415a884&tag=InforezKnowledgeDb&lang=uk-UA&fNum=%2F12875


http://www.me.gov.ua/InfoRez/DocumentsList?id=f2e30594-ba6c-420f-9c24-

2a852415a884&tag=InforezKnowledgeDb&lang=uk-UA&fNum=24156-06 

 

21. ПрАТ "Рівнеобленерго" (на № 31-09/8925 від 10.12.2019), відповідь на питання 

розглянуто у листі від 21.12.2019 № 3304-04/55553-06 “Щодо набрання чинності та 

введення в дію нової редакції Закону” на Інформаційному ресурсі Уповноваженого 

органу з питань закупівель за посиланням 

http://www.me.gov.ua/InfoRez/DocumentsList?id=f2e30594-ba6c-420f-9c24-

2a852415a884&tag=InforezKnowledgeDb&lang=uk-UA&fNum=55553-06 

 

22. Управління адміністративними будинками Державного управління справами (на 

№ 01-04/05/1071 від 17.12.2019), відповідь на питання розглянуто у листах від 

09.11.2017 № 3304-06/40489-07, від 10.09.2018 № 3304-04/39642-06 “Щодо 

закупівель електричної енергії та послуг з постачання електричної енергії”, від 

13.12.2018 № 3304-04/54502-07 “Щодо закупівель електричної енергії та послуг з 

розподілу електричної енергії” та від 22.11.2016 № 3302-06/37709-06 “Щодо 

застосування переговорної процедури”, розміщених на Інформаційному ресурсі 

Уповноваженого органу відповідно за посиланнями 

http://www.me.gov.ua/InfoRez/DocumentsList?id=f2e30594-ba6c-420f-9c24-

2a852415a884&tag=InforezKnowledgeDb&lang=uk-UA&fNum=3304-06%2F40489-07, 

http://www.me.gov.ua/InfoRez/DocumentsList?id=f2e30594-ba6c-420f-9c24-

2a852415a884&tag=InforezKnowledgeDb&lang=uk-UA&fNum=3304-04%2F39642-06, 

http://www.me.gov.ua/InfoRez/DocumentsList?id=f2e30594-ba6c-420f-9c24-

2a852415a884&tag=InforezKnowledgeDb&lang=uk-UA&fNum=3304-04%2F54502-07 та 

http://www.me.gov.ua/InfoRez/DocumentsList?id=f2e30594-ba6c-420f-9c24-

2a852415a884&tag=InforezKnowledgeDb&lang=uk-UA&fNum=3302-06%2F37709-

06%20 

 

23. Національна асоціація виробників дитячого харчування, молочноконсервної та 

сокової продукції "Укрконсервмолоко" (на № 140-01/41 від 19.12.2019), відповідь на 

питання розглянуто у листах від 07.02.2017 № 3302-06/3816-06 “Щодо порядку 

визначення предмета закупівлі”, від 02.08.2017 № 3304-06/26774-06 “Щодо 

здійснення закупівель за окремими частинами предметами закупівлі (лотами)” 

та від 14.09.2016 № 3302-06/29640-06 “Щодо планування закупівель”, розміщених 

на Інформаційному ресурсі Уповноваженого органу відповідно за посиланнями 

http://www.me.gov.ua/InfoRez/DocumentsList?id=f2e30594-ba6c-420f-9c24-

2a852415a884&tag=InforezKnowledgeDb&lang=uk-UA&fNum=3302-06%2F3816-06, 

http://www.me.gov.ua/InfoRez/DocumentsList?id=f2e30594-ba6c-420f-9c24-

2a852415a884&tag=InforezKnowledgeDb&lang=uk-UA&fNum=3304-06%2F26774-

06%20 та http://www.me.gov.ua/InfoRez/DocumentsList?id=f2e30594-ba6c-420f-9c24-

2a852415a884&tag=InforezKnowledgeDb&lang=uk-UA&fNum=3302-06%2F29640-

06%20 

 

24. Департамент економічного розвитку Одеської міської ради (на № 2016/01-41/09 

від 28.12.2019, відповідь на схоже за змістом питання міститься на Інформаційному 

ресурсі Уповноваженого органу за посиланням 

http://www.me.gov.ua/InfoRez/Details?id=00ce823d-89ad-4753-be66-

ac6ce87a8df5&lang=uk-UA у запиті № 522/2019 

 

25. Виконавчий комітет Чернігівської міської ради (на № 29/126-вих від 

19.12.2019), відповідь на схоже за змістом питання міститься на Інформаційному 

http://www.me.gov.ua/InfoRez/DocumentsList?id=f2e30594-ba6c-420f-9c24-2a852415a884&tag=InforezKnowledgeDb&lang=uk-UA&fNum=24156-06
http://www.me.gov.ua/InfoRez/DocumentsList?id=f2e30594-ba6c-420f-9c24-2a852415a884&tag=InforezKnowledgeDb&lang=uk-UA&fNum=24156-06
http://www.me.gov.ua/InfoRez/DocumentsList?id=f2e30594-ba6c-420f-9c24-2a852415a884&tag=InforezKnowledgeDb&lang=uk-UA&fNum=55553-06
http://www.me.gov.ua/InfoRez/DocumentsList?id=f2e30594-ba6c-420f-9c24-2a852415a884&tag=InforezKnowledgeDb&lang=uk-UA&fNum=55553-06
http://www.me.gov.ua/InfoRez/DocumentsList?id=f2e30594-ba6c-420f-9c24-2a852415a884&tag=InforezKnowledgeDb&lang=uk-UA&fNum=3304-06%2F40489-07
http://www.me.gov.ua/InfoRez/DocumentsList?id=f2e30594-ba6c-420f-9c24-2a852415a884&tag=InforezKnowledgeDb&lang=uk-UA&fNum=3304-06%2F40489-07
http://www.me.gov.ua/InfoRez/DocumentsList?id=f2e30594-ba6c-420f-9c24-2a852415a884&tag=InforezKnowledgeDb&lang=uk-UA&fNum=3304-04%2F39642-06
http://www.me.gov.ua/InfoRez/DocumentsList?id=f2e30594-ba6c-420f-9c24-2a852415a884&tag=InforezKnowledgeDb&lang=uk-UA&fNum=3304-04%2F39642-06
http://www.me.gov.ua/InfoRez/DocumentsList?id=f2e30594-ba6c-420f-9c24-2a852415a884&tag=InforezKnowledgeDb&lang=uk-UA&fNum=3304-04%2F54502-07
http://www.me.gov.ua/InfoRez/DocumentsList?id=f2e30594-ba6c-420f-9c24-2a852415a884&tag=InforezKnowledgeDb&lang=uk-UA&fNum=3304-04%2F54502-07
http://www.me.gov.ua/InfoRez/DocumentsList?id=f2e30594-ba6c-420f-9c24-2a852415a884&tag=InforezKnowledgeDb&lang=uk-UA&fNum=3302-06%2F37709-06%20
http://www.me.gov.ua/InfoRez/DocumentsList?id=f2e30594-ba6c-420f-9c24-2a852415a884&tag=InforezKnowledgeDb&lang=uk-UA&fNum=3302-06%2F37709-06%20
http://www.me.gov.ua/InfoRez/DocumentsList?id=f2e30594-ba6c-420f-9c24-2a852415a884&tag=InforezKnowledgeDb&lang=uk-UA&fNum=3302-06%2F37709-06%20
http://www.me.gov.ua/InfoRez/DocumentsList?id=f2e30594-ba6c-420f-9c24-2a852415a884&tag=InforezKnowledgeDb&lang=uk-UA&fNum=3302-06%2F3816-06
http://www.me.gov.ua/InfoRez/DocumentsList?id=f2e30594-ba6c-420f-9c24-2a852415a884&tag=InforezKnowledgeDb&lang=uk-UA&fNum=3302-06%2F3816-06
http://www.me.gov.ua/InfoRez/DocumentsList?id=f2e30594-ba6c-420f-9c24-2a852415a884&tag=InforezKnowledgeDb&lang=uk-UA&fNum=3304-06%2F26774-06%20
http://www.me.gov.ua/InfoRez/DocumentsList?id=f2e30594-ba6c-420f-9c24-2a852415a884&tag=InforezKnowledgeDb&lang=uk-UA&fNum=3304-06%2F26774-06%20
http://www.me.gov.ua/InfoRez/DocumentsList?id=f2e30594-ba6c-420f-9c24-2a852415a884&tag=InforezKnowledgeDb&lang=uk-UA&fNum=3304-06%2F26774-06%20
http://www.me.gov.ua/InfoRez/DocumentsList?id=f2e30594-ba6c-420f-9c24-2a852415a884&tag=InforezKnowledgeDb&lang=uk-UA&fNum=3302-06%2F29640-06%20
http://www.me.gov.ua/InfoRez/DocumentsList?id=f2e30594-ba6c-420f-9c24-2a852415a884&tag=InforezKnowledgeDb&lang=uk-UA&fNum=3302-06%2F29640-06%20
http://www.me.gov.ua/InfoRez/DocumentsList?id=f2e30594-ba6c-420f-9c24-2a852415a884&tag=InforezKnowledgeDb&lang=uk-UA&fNum=3302-06%2F29640-06%20
http://www.me.gov.ua/InfoRez/Details?id=00ce823d-89ad-4753-be66-ac6ce87a8df5&lang=uk-UA
http://www.me.gov.ua/InfoRez/Details?id=00ce823d-89ad-4753-be66-ac6ce87a8df5&lang=uk-UA


ресурсі Уповноваженого органу за посиланням 

http://www.me.gov.ua/InfoRez/Details?id=8485aef1-28fe-4c15-bee4-

669dcd8361d0&lang=uk-UA у запиті № 638/2017 та у листі від 31.03.2017 № 3302-

06/10639-06 “Щодо випадків, на які не поширюється дія Закону” на 

Інформаційному ресурсі Уповноваженого органу за посиланням 

http://www.me.gov.ua/InfoRez/DocumentsList?id=f2e30594-ba6c-420f-9c24-

2a852415a884&tag=InforezKnowledgeDb&lang=uk-UA&fNum=3302-06%2F10639-06 

 

26. Золотоніська місцева прокуратура (на № 32-4238вих-19 від 16.12.2019), відповідь 

на питання розглянуто у листі відповідь на питання розглянуто у листі від 24.10.2019 

№ 3304-04/43942-05 “Щодо контролю у сфері публічних закупівель”, розміщеному 

на Інформаційному ресурсі Уповноваженого органу з питань закупівель за 

посиланням http://www.me.gov.ua/InfoRez/DocumentsList?id=f2e30594-ba6c-420f-9c24-

2a852415a884&tag=InforezKnowledgeDb&lang=uk-UA&fNum=43942 

 

 

 

 

http://www.me.gov.ua/InfoRez/Details?id=8485aef1-28fe-4c15-bee4-669dcd8361d0&lang=uk-UA
http://www.me.gov.ua/InfoRez/Details?id=8485aef1-28fe-4c15-bee4-669dcd8361d0&lang=uk-UA
http://www.me.gov.ua/InfoRez/DocumentsList?id=f2e30594-ba6c-420f-9c24-2a852415a884&tag=InforezKnowledgeDb&lang=uk-UA&fNum=3302-06%2F10639-06
http://www.me.gov.ua/InfoRez/DocumentsList?id=f2e30594-ba6c-420f-9c24-2a852415a884&tag=InforezKnowledgeDb&lang=uk-UA&fNum=3302-06%2F10639-06
http://www.me.gov.ua/InfoRez/DocumentsList?id=f2e30594-ba6c-420f-9c24-2a852415a884&tag=InforezKnowledgeDb&lang=uk-UA&fNum=43942
http://www.me.gov.ua/InfoRez/DocumentsList?id=f2e30594-ba6c-420f-9c24-2a852415a884&tag=InforezKnowledgeDb&lang=uk-UA&fNum=43942



