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_______________ № _____________  

На  № ___________ від  ___________                    Державний заклад “Дніпропетровська 
                      медична академія Міністерства охорони 

                                    здоров’я України” 
 

РОЗ’ЯСНЕННЯ 
 

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України розглянуло лист          

Державного закладу “Дніпропетровська медична академія Міністерства охорони 

здоров’я України” від 23.12.2014 № 2611/18 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. 

Згідно з частиною першою статті 39 Закону переговорна процедура закупівлі - 

це процедура, яка використовується замовником як виняток і відповідно до якої 

замовник укладає договір про закупівлю з учасником після проведення переговорів з 

одним або кількома учасниками. 

Частиною п’ятою статті 39 Закону передбачено, що  переговорна процедура 

закупівлі відміняється, зокрема в разі, якщо замовником допущено порушення 

порядку оприлюднення інформації про застосування переговорної процедури 

закупівлі, визначеного цим Законом, та/або порушення, які вплинули на об’єктивність 

визначення переможця процедури закупівлі.  

У свою чергу, наказом Мінекономрозвитку від 15.09.2014 № 1106 “Про 

затвердження форм документів у сфері державних закупівель”, затверджено форму 

інформації про результати проведення переговорної процедури закупівлі та 

Інструкцію щодо її заповнення. 
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Згідно з підпунктом 7.2. пункту 7 “Результат проведення процедури закупівлі” 

форми інформації про результати проведення переговорної процедури закупівлі 

указується дата укладення договору про закупівлю. 

При цьому частиною першою статті 627 Цивільного кодексу України 

визначено, що відповідно до статті 6 цього Кодексу сторони є вільними в укладенні 

договору, виборі контрагента та визначенні умов договору з урахуванням вимог цього 

Кодексу, інших актів цивільного законодавства, звичаїв ділового обороту, вимог 

розумності та справедливості. 

Таким чином, оскільки у разі відмови переможця переговорної процедури 

закупівлі підписати договір про закупівлю у замовника відсутні підстави для відміни 

такої процедури закупівлі, замовник складає оголошення про результати процедури 

закупівлі із зазначенням у підпункті 7.2. пункту 7 “Результат проведення процедури 

закупівлі” форми інформації про результати проведення переговорної процедури 

закупівлі інформацію про неукладення договору про закупівлю. 

Водночас під час складання звіту про результати проведення процедури 

закупівлі у пункті 11 “Інша інформація” замовник зазначає підстави неукладення 

договору про закупівлю, якщо таке мало місце. 

 

Заступник директора департаменту  
державних закупівель та державного замовлення                              Лілія ДУДНИК  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Сторожук 2860324 
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