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Державне підприємство “Український 
інститут промислової власності” 
 

РОЗ’ЯСНЕННЯ  
 

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України розглянуло лист                 

ДП “Український інститут промислової власності” від 20.03.2015 № 400/1.2 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. 

Щодо питань 1-3 

Відповідно до пункту 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 складових, який повинна містити документація конкурсних торгів, 

визначений частиною другою статті 22 Закону. 

Згідно з пунктом 7 частини другої статті 22 Закону документація конкурсних 

торгів повинна містити проект договору або основні умови, які обов'язково будуть 

включені до договору про закупівлю. 

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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Наказом Мінекономіки від 26.07.2010 № 919 затверджено 

Стандартну документацію конкурсних торгів для процедури закупівлі - відкриті 

торги. 

Разом з тим підстави для відхилення пропозиції конкурсних торгів передбачені 

частиною першою статті 29 Закону. При цьому даний перелік є вичерпним. 

Щодо питання 4 

Згідно з частиною першою статі 11 Закону комітет з конкурсних торгів 

утворюється замовником (генеральним замовником) для організації та проведення 

процедур закупівель. 

Відповідно до частини четвертої статті 11 Закону комітет з конкурсних торгів, 

зокрема забезпечує рівні умови для  всіх учасників, об'єктивний та чесний вибір 

переможця. 

Рішення комітету з конкурсних торгів оформляється протоколом, який 

підписується всіма членами комітету, присутніми на засіданні комітету з конкурсних 

торгів. У разі відмови члена комітету з конкурсних торгів підписати протокол про це 

зазначається у протоколі із зазначенням причин відмови (частина п’ята статті                 

11 Закону).  

На виконання вимог, визначених в пункті 12 частини першої статті 8 Закону 

розроблено та затверджено наказом Мінекономіки від 26.07.2010 № 916 (зі змінами) 

Типове положення про комітет з конкурсних торгів. 

Згідно з пунктом 7 Розділу ІІ “Порядок створення та організація діяльності 

комітету ” Типового положення про комітет з конкурсних торгів рішення з питань, що 

розглядаються на засіданнях комітету, приймаються простою більшістю голосів у 

присутності не менше двох третин членів комітету. За умови рівного розподілу 

голосів голос голови комітету є вирішальним.  

 

Заступник директора департаменту  
регулювання державних закупівель                                                      Лілія ДУДНИК 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Беспалова А.В..   286-03-10 
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