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_______________ № _____________           Державна установа “Інститут охорони ґрунтів  
На  № ___________ від  __________           України”        

 
РОЗ’ЯСНЕННЯ 

 

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України                          

(далі – Мінекономрозвитку) розглянуло лист Державна установа “Інститут охорони 

ґрунтів України” від 04.03.2015 № 185-11/413 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 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. 

Переговорна процедура закупівлі застосовується замовником як виняток у разі 

наявності умов, визначених у частині другій статті 39 Закону. 

При цьому згідно з частиною першою статті 39 Закону обґрунтування 

застосування переговорної процедури закупівлі повинно містити, зокрема посилання 

на експертні, нормативні, технічні та інші документи, що підтверджують наявність 

умов застосування процедури закупівлі.  

Таким чином, у залежності від предмета закупівлі, який визначається 

замовником відповідно до Порядку визначення предмета закупівлі, затвердженого 

наказом Мінекономіки від 26.07.2010 № 921 (зі змінами) та умови для застосування 

переговорної процедури закупівлі, замовник самостійно готує документи, необхідні 
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для проведення такої процедури на підставі експертних, нормативних, технічних та 

інших документів, що підтверджують наявність умов застосування переговорної 

процедури закупівлі, видані уповноваженими на це органами (організаціями, 

установами). 

Водночас Законом не визначено конкретного переліку органів (організацій, 

установ), уповноважених надавати такі документи. 

Разом з тим зазначаємо, що ураховуючи частину другу статті 19 Конституції 

України, та відповідно до Положення про Міністерство економічного розвитку і 

торгівлі України, постановою Кабінету Міністрів України від 20.08.2014 № 459, норм 

Закону до компетенції Мінекономрозвитку не належить визначення таких органів 

(організацій, установ) у конкретних випадках. 
 

Заступник директора департаменту  
регулювання державних закупівель                                                      Лілія ДУДНИК 
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