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_______________ № _____________  

На  № ___________ від  ___________                 Товариство з обмеженою відповідальністю  
                                                                            “Грант Торнтон Легіс” 

 

Щодо листа  
 

 

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України                          

(далі - Мінекономрозвитку) розглянуло лист Товариства з обмеженою 

відповідальністю “Грант Торнтон Легіс” від 19.03.2015  № 96/В-03 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 пунктом 5 частини першої статті 1 Закону документація конкурсних 

торгів - документація, що розробляється та затверджується замовником, 

оприлюднюється для вільного доступу та безоплатно подається замовником під час 

проведення торгів (конкурсних торгів) фізичним/юридичним особам. Документація 

конкурсних торгів не є об’єктом авторського права та/або суміжних прав.  

Перелік обов’язкових складових, які повинна містити документація конкурсних 

торгів, визначений у частині другій статті 22 Закону. При цьому документації 

конкурсних торгів може містити також іншу інформацію, відповідно до 

законодавства, яку замовник вважає за необхідне до неї включити. 

Так, згідно з пунктом 14 частини другої статті 22 Закону документація 

конкурсних торгів повинна містити порядок надання роз’яснень щодо документації 

конкурсних торгів. 

Відповідно до частини першої статті 23 Закону фізична/юридична особа має 

право не пізніше ніж за 10 днів (за 5 днів - у разі скороченої процедури) до закінчення 
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строку подання пропозицій конкурсних торгів звернутися до замовника за 

роз’ясненнями щодо документації конкурсних торгів. Замовник повинен надати 

роз’яснення на звернення протягом трьох днів з дня його отримання та оприлюднити 

його на веб-порталі Уповноваженого органу відповідно до статті 10 цього Закону. 

Разом з тим частиною другою статті 7 Закону передбачено, що Уповноважений 

орган здійснює регулювання та координацію у сфері закупівель у межах 

повноважень, визначених цим Законом. Згідно з Положенням про Міністерство 

економічного розвитку і торгівлі України, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 20.08.2014 № 459, Мінекономрозвитку є спеціально 

уповноваженим органом у сфері державних закупівель, основними завданнями якого, 

зокрема є формування та реалізація державної політики у сфері державних 

закупівель.  

Тому, питання зазначені у листі заявника не належать до компетенції 

Мінекономрозвитку. 

 

Заступник директора департаменту  
державних закупівель та державного  
замовлення – начальник відділу                                               Олександр НАСОНОВ 
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