
ЗВІТ  

про результати проведення переговорної процедури закупівлі  

№ 20-1/7 від 16 вересня 2014 року 

 

 

1. Замовник:  

1.1. Найменування: Міністерство юстиції України.  

1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 00015622.  

1.3. Місцезнаходження: м. Київ, вул. Городецького, 13, 01001.  

1.4. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв’язок з 

учасниками (прізвище, ім'я, по батькові, посада та адреса, номер 

телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного 

зв'язку, e-mail): 

головний спеціаліст відділу представництва інтересів держави в 

міжнародних судах Управління представництва інтересів держави в 

міжнародних та іноземних судах Міністерства юстиції – Круць Андрій 

Олексійович  

тел.: +38 044 279-48-56, факс: 279-38-74, 

е-mail: uadef@minjust.gov.ua.  

1.5. Головний розпорядник коштів (повне найменування та 

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ): Міністерство юстиції України, 

00015622.  

2. Джерело фінансування закупівлі: кошти Державного бюджету 

України (бюджетна програма КПКВК 3601150 «Забезпечення захисту прав та 

інтересів України під час урегулювання спорів, які розглядаються у 

закордонних юрисдикційних органах справ за участю іноземного суб'єкта та 

України» на 2014 рік).  

3. Предмет закупівлі:  

3.1. Найменування. 

юридичні послуги для представництва і захисту прав та інтересів держави 

Україна у справі за позовом ВАТ «Татнафта» до держави Україна 

код Державного класифікатора продукції та послуг ДК 016:2010 –

69.10.1 (Послуги у галузі права). 

3.2. Кількість товарів, вид робіт або послуг: юридичні послуги. 

3.3. Місце поставки товарів, проведення робіт чи надання послуг: 

Апеляційний суд м. Парижа (Французька Республіка). 

3.4. Строк надання послуг: до 31.12.2014. 

3.5. Кількість учасників переговорної процедури: 2.  

3.5.1. Найменування: 

Учасник 1 – Міжнародна юридична фірма «Foley Hoag LLP» 

Учасник 2 – Міжнародна юридична фірма «Winston & Strawn LLP» 

3.5.2. Ідентифікаційний код: 

Учасник 1 – 533 813 028 

Учасник 2 – 410 546 832 

3.5.3. Місцезнаходження, телефон, телефакс 
Учасник 1 – Юридична адреса: 153 rue du Faubourg Saint Honoré, Paris, 

France, 75008, тел.  33 1 70 36 61 30, факс 33 1 70 36 61 31 

mailto:uadef@minjust.gov.ua
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Учасник 2 – Юридична адреса: 48 rue Cambon, CS 71234 Paris, France, 

75039, тел. 33 1 53 64 82 82, факс 33 1 53 64 82 20 

4. Інформація щодо інформування про застосування переговорної 

процедури закупівлі:  

4.1. Адреса веб-порталу Міністерства економічного розвитку і 

торгівлі України, на якому розміщувалася інформація про застосування 

переговорної процедури закупівлі: www.tender.me.gov.ua. 

4.2. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщувалася 

інформація про застосування переговорної процедури закупівлі: 

www.minjust.gov.ua. 

4.3. Дата оприлюднення і номер інформації про застосування 

переговорної процедури закупівлі, опублікованої у державному 

офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та 

розміщеної на веб-порталі Міністерства економічного розвитку і торгівлі 

України: 12.08.2014 «ВДЗ» № 62/1/1(12.08.2014) № 155713.  

4.4. Дата оприлюднення і номер інформації про застосування 

переговорної процедури закупівлі, опублікованої у міжнародному виданні 

з питань державних закупівель Міністерства економічного розвитку і 

торгівлі України: -. 

4.5. Дата оприлюднення і номер обґрунтування застосування 

переговорної процедури закупівлі, розміщеного на веб-порталі 

Міністерства економічного розвитку і торгівлі України: 12.08.2014 

№ 155713/1. 

4.6. Дата оприлюднення та повідомлення про акцепт пропозиції за 

результатами застосування переговорної процедури закупівлі, 

опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань 

державних закупівель: 15.08.2014 «ВДЗ» № 65/1/1(15.08.2014) № 156964. 

4.7. Дата оприлюднення і номер інформації про результати 

проведення переговорної процедури закупівлі, яка була опублікована в 

державному офіційному друкованому виданні з питань державних 

закупівель та розміщена на веб-порталі Міністерства економічного 

розвитку і торгівлі України: 08.09.2014 «ВДЗ» № 80(08.09.2014) № 163119. 

4.8. Дата оприлюднення і номер інформації про результати 

проведення переговорної процедури закупівлі, яка була опублікована у 

міжнародному інформаційному виданні з питань державних закупівель 

Міністерства економічного розвитку і торгівлі України: -. 

5. Дата відправлення запрошення до участі в проведенні переговорної 

процедури закупівлі: 05.08.2014.  

6. Інформація щодо проведення переговорів: лист Міжнародної 

юридичної фірми «Winston & Strawn LLP» від 11.08.2014, Протокол № 20-1 

від 14 серпня 2014 року засідання Комітету з конкурсних торгів Міністерства 

юстиції. 

6.1. Ціна пропозиції на переговорах: 100 000 дол. США без ПДВ. 

7. Кінцева ціна, погоджена в результаті переговорів (з ПДВ):  

65 000,00 дол. США (без ПДВ). 

(цифрами) 
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Шістдесят п’ять тисяч доларів США нуль центів (без ПДВ). 

(словами) 

8. Інформація про учасника, з яким укладено договір про закупівлю: 

8.1. Найменування: Міжнародна юридична фірма «Winston & Strawn 

LLP». 

8.2. Ідентифікаційний код: 410546832. 

8.3. Місцезнаходження, телефон, телефакс: 48 rue Cambon, CS 71234 

Paris, France, 75039, тел.  33 1 53 64 82 82, факс 33 1 53 64 82 20. 

9. Дата укладення договору про закупівлю та його ціна (з 

урахуванням ПДВ): 27.08.2014. 

10. Дата та причина прийняття рішення про відміну процедури 

закупівлі в одного учасника: – 

11. Зведена інформація замовника про наявність та відповідність 

встановленим законодавством вимогам документів, що підтверджують 

відповідність учасника кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 

16 Закону, та наявність/відсутність обставин, встановлених статтею 17 

цього Закону: 

Учасником – Міжнародною юридичною фірмою «Winston & Strawn LLP» 

– надано документально підтверджену інформацію про її відповідність 

кваліфікаційним критеріям, визначених частиною другою статті 16 Закону 

України «Про здійснення державних закупівель» (далі – Закон), та відсутності 

підстав  для відмови в участі у зазначеній процедурі, передбачених статтею 17 

Закону. (Протокол № 21 від 14 серпня 2014 року засідання Комітету з 

конкурсних торгів Міністерства юстиції). 

12. Інша інформація:  

Відповідно до Закону України «Про здійснення державних закупівель» 

закупівля товарів, робіт і послуг за державні кошти здійснюється Замовником 

– розпорядником державних коштів.  

Фінансування витрат, пов'язаних із захистом прав та інтересів України під 

час урегулювання спорів, розгляду у закордонних юрисдикційних органах 

справ за участю іноземного суб'єкта та України, здійснюється за рахунок 

коштів, передбачених на цю мету Мін'юсту в загальному фонді державного 

бюджету на відповідний рік окремою бюджетною програмою (бюджетна 

програма КПКВК 3601150 на 2014 рік).  

Пункт 7 частини другої статті 39 Закону України «Про здійснення 

державних закупівель» встановлює, що переговорна процедура закупівлі 

застосовується замовником як виняток у разі закупівлі юридичних послуг, 

пов'язаних із захистом прав та інтересів України, в тому числі з метою захисту 

національної безпеки і оборони, під час врегулювання спорів, розгляду у 

закордонних юрисдикційних органах справ за участю іноземного суб'єкта та 

України на підставі рішення Кабінету Міністрів України або Ради 

національної безпеки і оборони України. 

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 25.06.2014 № 595-р 

«Про деякі питання закупівлі юридичних послуг у 2014 році» Міжвідомчим 

робочим групам, утвореним відповідно до підпункту 4 пункту 5 Порядку 

здійснення захисту прав та інтересів України під час урегулювання спорів, 
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розгляду у закордонних юрисдикційних органах справ за участю іноземного 

суб’єкта та України, затвердженого Указом Президента України від 25.06.2002 

№ 581/2002, було доручено у двотижневий термін опрацювати питання щодо 

доцільності застосування переговорної процедури для закупівлі юридичних 

послуг, пов’язаних із захистом прав та інтересів України у закордонних 

юрисдикційних органах, зокрема у зазначеній справі. 

На виконання зазначеного розпорядження 07.07.2014 було проведено 

засідання Міжвідомчої робочої групи у справі за позовом ВАТ «Татнафта» до 

держави Україна, на якому було визнано доцільність проведення переговорної 

процедури закупівлі послуг юридичного радника у цій справі та 

рекомендовано Міністерству юстиції розпочати переговорну процедуру з 

урахуванням найкращої цінової пропозиції та наявності відповідного досвіду 

юридичного радника. 

Причини та обставини, якими керувався замовник під час 

застосування переговорної процедури закупівлі. 

Необхідність застосування переговорної процедури закупівлі у вказаній 

справі обумовлена нагальною потребою термінового залучення юридичного 

радника, оскільки 29.07.2014 Арбітражним трибуналом винесено рішення не 

на користь держави Україна. З метою скасування зазначеного арбітражного 

рішення для захисту інтересів держави існує необхідність у строк до 

28.08.2014 здійснити аналіз цього рішення з метою визначення наявності 

правових підстав для його скасування, підготувати відповідні процесуальні 

документи, сплатити при необхідності судові збори, подати документи до суду 

тощо. Відповідно до статті VI Конвенції про визнання та приведення до 

виконання іноземних арбітражних рішень 1958 року та згідно з французьким 

законодавством клопотання про таке оскарження подається до Апеляційному 

суді м. Париж (оскільки пунктом 7 Правил призначення та арбітражної 

процедури, затверджених Арбітражним трибуналом у цій справі, місцем 

даного арбітражного провадження визначено м. Париж, Французька 

Республіка). Строк подання клопотання про оскарження - протягом одного 

місяця з моменту, коли сторона, яка програла, дізналась про відповідне 

рішення трибуналу. 

У випадку, якщо у зазначений строк не буде внесено відповідних подань 

українська сторона втратить право ініціювати процедуру скасування рішення 

Арбітражного трибуналу, і зобов’язана буде здійснити його виконання у 

повному обсязі. Крім того, у разі звернення російської сторони для 

примусового визнання та виконання арбітражного рішення у третіх 

юрисдикціях відповідно до Конвенції про визнання та виконання іноземних 

арбітражних рішень 1958 року виникне необхідність здійснити аналіз 

правових підстав оскарження клопотання про визнання та виконання рішення 

трибуналу відповідно до міжнародного права та законодавства третьої 

юрисдикції та забезпечити юридичне супроводження такого оскарження. У 

випадку, якщо до зазначеної дати по даній справі не буде залучено 

юридичного радника, то це призведе до наступних негативних наслідків: 
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- неможливість здійснення оперативного аналізу рішення трибуналу з 

метою визначення наявності правових підстав для його подальшого 

оскарження; 

- неможливість своєчасної підготовки та подання клопотання про таке 

оскарження до Апеляційного суду м. Париж до 28.08.2014, а отже втрата 

процесуальної можливості скасування рішення трибуналу у справі; 

- понесення державою Україна значних втрат Державного бюджету у 

зв’язку з обов’язком повного виконання остаточного рішення трибуналу у 

справі; 

- понесення державою Україна додаткових втрат Державного бюджету у 

разі несвоєчасного виконання остаточного рішення трибуналу через 

виникнення обов’язку оплати нарахованих відсотків; 

- неможливість забезпечення оперативного аналізу та підготовки 

заперечень на клопотання про визнання та виконання Арбітражного рішення, 

яке може бути подане російською стороною у будь-якій юрисдикції, в якій це 

допускається, отже неможливість своєчасної та належної протидії стягненню 

на майно держави Україна за кордоном у разі примусового виконання рішення 

трибуналу в третіх юрисдикціях. 

13. Склад комітету конкурсних торгів:  

Рябошапка Р.Г. – заступник Міністра, Голова Комітету; 

Бірюкова О.О. – директор Департаменту планово-фінансової діяльності, 

бухгалтерського обліку та звітності – головний бухгалтер; 

Мудрий С.І. – директор Департаменту організаційного та ресурсного 

забезпечення; 

Давиденко В.М. – заступник директора Департаменту – начальник 

Адміністративно-господарського управління Департаменту організаційного та 

ресурсного забезпечення; 

Костишина О.М. – начальник Управління представництва інтересів 

держави в міжнародних та іноземних судах; 

Кравченко Л.М. – заступник начальника Управління – начальник відділу 

бюджетного законодавства Управління фінансового законодавства 

Департаменту цивільного, фінансового законодавства та законодавства з 

питань земельних відносин; 

Біленко В.І. – заступник начальника Управління – начальник відділу 

матеріально-технічного забезпечення Адміністративно-господарського 

управління Департаменту організаційного та ресурсного забезпечення; 

Мороз А.П. – заступник начальника Управління – начальник відділу 

інформаційних технологій Адміністративно-господарського управління 

Департаменту організаційного та ресурсного забезпечення; 

Висоцька Н.В. – начальник відділу бухгалтерського обліку центрального 

апарату Департаменту планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку 

та звітності; 

Хоролов Г.М. – начальник відділу капітального будівництва та 

експлуатації адміністративних будинків Адміністративно-господарського 

управління Департаменту організаційного та ресурсного забезпечення; 
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Тищенко Г.Ф. – начальник відділу представництва інтересів держави в 

міжнародних судах Управління представництва інтересів держави в 

міжнародних та іноземних судах; 

Круць А.О. – головний спеціаліст відділу представництва інтересів 

держави в міжнародних судах Управління представництва інтересів держави в 

міжнародних та іноземних судах; 

Корко К.Г. – головний спеціаліст відділу антикорупційної політики 

Департаменту антикорупційного законодавства та законодавства про 

правосуддя; 

Лук’яненко Н.М. – головний спеціаліст відділу планування та 

фінансування видатків інших бюджетних програм Департаменту планово-

фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності; 

Кобець Н.М. – головний спеціаліст відділу планування та фінансування 

видатків інших бюджетних програм Департаменту планово-фінансової 

діяльності, бухгалтерського обліку та звітності, секретар Комітету. 
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