
 
 

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ 
(Мінекономрозвитку України) 

 
вул. М. Грушевського, 12/2,  м. Київ, 01008,  тел. 253-93-94, факс 226-31-81 

Web: http://www.me.gov.ua , е-mail: meconomy@me.gov.ua ,  код  ЄДРПОУ 37508596 

 

_______________ № ______________  
На № ___________ від ____________   

Відділ світи Ізюмської районної 
державної адміністрації 
Харківської області      

 

РОЗ’ЯСНЕННЯ 
 

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України                          

(далі - Мінекономрозвитку) розглянуло лист Відділу світи Ізюмської районної 

державної адміністрації Харківської області від 10.03.2015 № 01-30/613 щодо 

застосування законодавства у сфері державних закупівель та повідомляє. 

Закон України “Про здійснення державних закупівель” (далі - Закон) 

встановлює правові та економічні засади здійснення закупівель товарів, робіт і послуг 

для забезпечення потреб держави та територіальної громади. 

Відповідно до частини першої статті 10 Закону замовник безоплатно подає для 

оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу в порядку, встановленому цим 

Законом, інформацію про закупівлю. 

При цьому Форма оголошення про проведення відкритих торгів          

(далі – форма) та Інструкція щодо її заповнення затверджена наказом 

Мінекономрозвитку від 15.09.2014 № 1106 (далі – Інструкція). Так, зокрема у 

підпункті 1.3 форми зазначається місцезнаходження замовника. 

Згідно з пунктом 2 Інструкції у підпункті 1.3 зазначаються вулиця, номер 

будинку, номер кімнати (офіса), найменування адміністративно-територіальної 

одиниці (Автономна Республіка Крим, область, район, місто, район у місті, селище, 

село), поштовий індекс. 
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Разом з тим послідовність зазначення найменування адміністративно-

територіальної одиниці в підпункті 1.3 форми замовник визначає самостійно. 

У свою чергу, Законом не встановлені випадки внесення змін в інформацію про 

закупівлю, що оприлюднена на веб-порталі Уповноваженого органу. 

Водночас згідно з частиною п’ятою статті 11 Закону, зокрема рішення комітету 

з конкурсних торгів оформляється протоколом, який підписується усіма членами 

комітету, присутніми на засіданні комітету з конкурсних торгів. 

З огляду на викладене та ураховуючи, що Закон не містить механізму 

виправлення технічних (механічних) помилок, допущених комітетом з конкурсних 

торгів при заповненні форм документів у сфері державних закупівель, комітет з 

конкурсних торгів може прийняти таке рішення шляхом оформлення протоколом, 

який підписується усіма членами комітету, присутніми на засіданні комітету з 

конкурсних торгів.   

 

Заступник директора департаменту  
регулювання державних закупівель                                                      Лілія ДУДНИК 
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