
 

СКАРГА 

у відповідності до Закону України «Про публічні закупівлі» (далі – Закон) 

(на рішення замовника, у порядку, визначеному статтею 18 Закону) 

номер оголошення про 

проведення процедури 

закупівлі, що оприлюднене 
на веб-порталі 

Уповноваженого органу: 

 

 
Ідентифікатор закупівлі 

  

    

Узагальнена назва закупівлі: 

 

 
(далі – Процедура закупівлі) 

найменування Органу 
оскарження 

Постійно діюча адміністративна колегія Антимонопольного комітету України з 

розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель 

Адреса: вул. Митрополита Василя Липківського, 45, м. Київ, 03035 

найменування замовника 

рішення, дії або 

бездіяльність якого 
оскаржуються 

   ___________________________  (далі – Замовник) 
Код ЄДРПОУ:    

Адреса:   

Електронна пошта:   
Контактний телефон:   

ім'я (найменування), місце 

проживання 
(місцезнаходження) суб’єкта 

оскарження 

______________________________   (далі –Скаржник); 
Код ЄДРПОУ:  

Адреса:  

Електронна пошта:  
Контактний телефон:  

підстави подання скарги, 
посилання на порушення 

процедури закупівлі або 

прийняті рішення, дії або 
бездіяльність замовника, 

фактичні обставини, що це 

можуть підтверджувати 

____________________________________________________ було оголошено 

процедуру закупівлі (відкриті торги), ідентифікатор процедури закупівлі: 

_______________________________________ 

______________________________________________________ подало тендерну 
пропозицію та взяло участь у вищевказаній процедурі, оголошеній Замовником. 

При цьому, Замовником були порушені права та законні інтереси суб’єкта 

оскарження, що призвело до порушення норм законодавства, у зв’язку з чим, 
користуючись своїми правами, _____________________________________подає 

цю скаргу на наступні дії, бездіяльність, рішення Замовника. 

Вважаємо, що незаконними та такими, що порушують права та законні інтереси 

суб’єкта оскарження, є рішення Замовника щодо ___________________________ 
 

__________________________________________________ вбачає у діях 

Замовника порушення норм Закону в частині відкритості та прозорості на всіх 
стадіях закупівель, об’єктивної та неупередженої оцінки тендерних пропозицій.  

 

Фактичні обставини 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

  

обґрунтування наявності 

порушених прав та 
охоронюваних законом 

інтересів з приводу рішення, 

дії чи бездіяльності 
замовника, що суперечать 

законодавству у сфері 

 

 

 
 

 

Файли/документи, які можуть підтвердити все вищезазначене, додаються .                   



публічних закупівель і 

внаслідок яких порушено 
право чи законні інтереси 

такої особи; 

вимоги суб’єкта оскарження 
та їх обґрунтування 

__________________________________ просить: 

 

1) Прийняти дану скаргу до розгляду; 

2) Встановити органом оскарження порушень законодавства з боку 

Замовника під час здійснення процедури закупівлі за 

_______________________________, ідентифікатор процедури закупівлі: 

_________________________________________________ 

3) Зобов’язати Замовника ______________________________________– 

скасувати Протокол _________________________________________________ 

стосовно ____________________________________________________________ 
 

Обґрунтуванням вищевказаних вимог є все, зазначене вище, у тому числі, 

обґрунтування наявності порушених прав та охоронюваних законом інтересів 
суб'єкта оскарження, зокрема, на його право отримання вигоди, пов'язаної з 

перемогою у Процедурі закупівлі, тощо. 

Всі документи, що підтверджують все викладене в скарзі, вся необхідна інформація знаходиться у вільному 

публічному доступі, у тому числі, на сайті prozorro.gov.ua 

Посада 
м.п.                                                    

 

 


