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Комунальне підприємство 
“Дрогобичводоканал” 

 

РОЗ’ЯСНЕННЯ 
 

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України                                     

(далі – Мінекономрозвитку) розглянуло лист КП “Дрогобичводоканал” від 23.12.2014 

№ 8591 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. 

Документація конкурсних торгів – це 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 (пункт 5 частини першої статті 1 Закону). 

Перелік складових, який повинна містити документація конкурсних торгів, 

визначено частиною другою статті 22 Закону. 

Крім того, документація конкурсних торгів може містити також іншу 

інформацію, відповідно до законодавства, яку замовник вважає за необхідне до неї 

включити. 
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При цьому згідно з частиною третьою статті 5 Закону замовник не може 

встановлювати дискримінаційні вимоги до учасників. 

Частиною четвертою статті 11 Закону визначено, що комітет з конкурсних 

торгів, зокрема забезпечує рівні умови для всіх учасників, об’єктивний та чесний 

вибір переможця. 

Водночас частиною третьою статті 22 Закону передбачено, що документація 

конкурсних торгів не повинна містити вимог, що обмежують конкуренцію та 

призводять до дискримінації учасників, тобто не може передбачати в документації 

конкурсних торгів вимоги, які ставлять учасників в нерівні умови в рамках одних і 

тих же торгів (конкурсних торгів). 

Разом з тим частиною другою статті 23 Закону передбачений порядок внесення 

змін до документації конкурсних торгів. 

При цьому, ураховуючи частину другу статті 19 Конституції України, та 

відповідно до Положення про Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.08.2014 № 459, норм 

Закону до компетенції Мінекономрозвитку не належить визначення відповідності 

вимог, встановлених замовником в документації конкурсних торгів, законодавству у 

сфері державних закупівель. 
 

Заступник директора департаменту державних  
закупівель та державного замовлення                                                   Лілія ДУДНИК 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Казберч Є.А., 286-03-24 
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