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_______________ № _____________                        Державна судова адміністрація України 

На  № ___________ від  __________         

             
Щодо листа  

 
Міністерство економічного розвитку і торгівлі України                          

(далі – Мінекономрозвитку) розглянуло лист Державної судової адміністрація України 

від 16.02.2015 № 14-3099/15 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. 

Щодо питань 14, 15 

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 

для проведення такої процедури на підставі експертних, нормативних, технічних та 
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інших документів, що підтверджують наявність умов застосування переговорної 

процедури закупівлі.  

Одночасно інформуємо, що на сайтi Антимонопольного комiтету України 

(www.amc.gov.ua) розмiщено розпорядження Антимонопольного комiтету України 

вiд 28.11.2012 № 874-р “Про затвердження Порядку складання та ведення зведеного 

перелiку суб’єктiв природних монополiй” та Зведений перелiк суб’єктiв природних 

монополiй. 

Щодо питання 17  

Відповідно до частини третьої статті 251 Цивільного кодексу України                          

(далі - ЦК) строк та термін можуть бути визначені актами цивільного законодавства, 

правочином або рішенням суду.  

У Законі визначаються строки, яких повинні дотримуватися суб’єкти сфери 

закупівель під час здійснення процедур закупівель. 

У свою чергу, статтею 252 Цивільного кодексу України передбачено, що строк 

визначається роками, місяцями, тижнями, днями або годинами. При цьому термін 

визначається календарною датою або вказівкою на подію, яка має неминуче настати. 

Відповідно до частини першої статті 253 ЦК перебіг строку починається з 

наступного дня після відповідної календарної дати або настання події, з якою 

пов’язано його початок. Cтаттею 254 ЦК предбачений порядок  закінчення строку. 

Таким чином, для обчислення перебігу строків необхідно керуватися 

Цивільним кодексом України, який закріплює загальні положення щодо правильного 

обчислення строків та визначення початку перебігу строку, а також Законом, в якому 

визначаються строки, перебіг яких починається після настання певної події, з якою 

пов’язаний її початок. У такому разі перебіг строку починається з наступного дня 

після відповідної календарної дати або настання події, з якою пов’язаний її початок, 

та вважається першим днем для вчинення певної дії, яка має юридичне значення. 

Щодо питання 18  

Згідно з частиною другою статті 19 Закону звіт про результати проведення 

процедури закупівлі оприлюднюється замовником відповідно до статті 10 цього 

Закону. 

Частиною першою статті 10 Закону передбачено, що замовник для 

безоплатного оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу в порядку, 

встановленому цим Законом, надає інформацію про закупівлю, зокрема звіт про 
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результати проведення процедури закупівлі - не пізніш як через три дні з дня 

його затвердження. 

При цьому Законом не встановлений строк для затвердження звіту про 

результати проведення процедури закупівлі.  

Щодо питання 19 

Частиною першою до статті 4 Закону визначено, що закупівля здійснюється 

відповідно до річного плану. 

Форму річного плану закупівель/річного плану закупівель, що здійснюються 

без проведення процедур закупівель, та Інструкцію щодо її заповнення затверджено 

наказом Мінекономрозвитку від 15.09.2014 № 1106. 

Згідно з пунктом 1 Інструкції річний план закупівель (далі - річний план) 

складається, зокрема щодо закупівель, на які поширюється дія Закону. 

До річного плану включаються закупівлі, очікувана вартість яких: без 

урахування податку на додану вартість (далі - ПДВ) дорівнює або більше сум, що 

зазначені в частині першій статті 2 Закону; з урахуванням ПДВ не перевищує суми, 

що зазначена в частині першій статті 35 Закону, у разі планування процедури запиту 

цінових пропозицій. 

Очікувана вартість предмета закупівлі зазначається на момент, що передує 

проведенню відповідної процедури закупівлі, та не потребує коригування за 

результатами здійснення такої процедури закупівлі. 

У разі якщо очікувана вартість предмета закупівлі без урахування ПДВ є 

меншою сум, зазначених у частині першій статті 2 Закону, такий предмет закупівлі 

відображається в додатку до річного плану, що є його невід’ємною частиною, який 

складається за формою річного плану закупівель, що здійснюються без проведення 

процедур закупівель, та підписується уповноваженою особою замовника (головою 

комітету з конкурсних торгів або особою, яка виконує його обов’язки). 

Додаток до річного плану оприлюднюється замовником на власному веб-сайті 

або за його відсутності на веб-сайті головного розпорядника бюджетних коштів 

щокварталу. 

З огляду на те, що Законом встановлено порядок придбання товарів, робіт і 

послуг, здійснення закупівель замовником у разі виділення додаткових коштів 

можливе після вчинення дій, передбачених частиною першою статті 4 Закону, 

зокрема внесення змін до річного плану закупівель, керуючись вартісними межами, 

http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/1197-18/paran54#n54
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/1197-18/paran549#n549
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/1197-18/paran54#n54
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встановленими у частині першій статті 2 Закону, оскільки, виходячи зі змісту 

пункту 21 частини першої статті 1 Закону та з урахуванням Бюджетного кодексу 

України (у разі, якщо замовником є розпорядник бюджетних коштів або одержувач 

бюджетних коштів), такий предмет закупівлі у вищевказаних випадках 

вважатиметься новим предметом договору. 

Також інформуємо, що з метою надання методологічної допомоги на 

офіційному сайті Міністерства (www.me.gov.ua) у підрозділі “Роз’яснення стосовно 

застосування законодавства у сфері державних закупівель” розділу “Державні 

закупівлі” розміщено лист-роз’яснення від 18.12.2014 № 3302-05/44074-03 щодо 

проведення процедур закупівель на наступний рік; щодо здійснення закупівель 

відповідно до тимчасового і постійного кошторисів; щодо здійснення закупівель, які 

замовник об’єктивно не міг передбачити на початку року або на момент здійснення 

первинної закупівлі.  

 

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

http://www.me.gov.ua/
http://www.me.gov.ua/Documents/Download?id=55ba3431-193b-4a61-8d3e-d13b4747ea05
http://www.me.gov.ua/Documents/Download?id=55ba3431-193b-4a61-8d3e-d13b4747ea05
http://www.me.gov.ua/Documents/Download?id=55ba3431-193b-4a61-8d3e-d13b4747ea05
http://www.me.gov.ua/Documents/Download?id=55ba3431-193b-4a61-8d3e-d13b4747ea05
http://www.me.gov.ua/Documents/Download?id=55ba3431-193b-4a61-8d3e-d13b4747ea05

	n47
	n48
	n49
	n50
	n51
	n52
	n53
	n54

