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РОЗ’ЯСНЕННЯ 
 

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України розглянуло листи           

Вищого адміністративного суду України від 31.03.2015 № 506/12-14/15, від 01.04.2015 

№ 25тк 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. 

Цей Закон застосовується до всіх замовників та закупівель товарів, робіт і 

послуг, за умови, що вартість предмета закупівлі (без урахування податку на додану 

вартість), товару (товарів), послуги (послуг) дорівнює або перевищує 100 тисяч 

гривень, а робіт - 1 мільйон гривень. 

Пунктом 23 частини першої статті 1 Закону визначено, що роботи - 

проектування, будівництво нових, розширення, реконструкція, капітальний ремонт 

та реставрація існуючих об’єктів і споруд виробничого і невиробничого призначення, 

роботи з нормування в будівництві, геологорозвідувальні роботи, технічне 

переоснащення діючих підприємств та супровідні роботам послуги, у тому числі 

геодезичні роботи, буріння, сейсмічні дослідження, аеро- і супутникова фотозйомка 

та інші послуги, які включаються до кошторисної вартості робіт, якщо вартість таких 

послуг не перевищує вартості самих робіт. 

Порядок визначення предмета закупівлі затверджено наказом Мінекономіки            

від 26.07.2010 № 921 (зі змінами) (далі - Порядок).  
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Згідно з розділом IIІ “Визначення предмета закупівлі робіт” Порядку 

визначення предмета закупівлі робіт здійснюється замовником відповідно до                

пункту 23 частини першої статті 1 Закону за об’єктами будівництва та з урахуванням 

Правил визначення вартості будівництва ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013, прийнятих наказом 

Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального 

господарства України від 05 липня 2013 року № 293. 

При цьому об’єкт будівництва – це будинки, будівлі, споруди будь-якого 

призначення, їх комплекси, лінійні об’єкти інженерно-транспортної інфраструктури 

згідно з ДБН А.2.2-3-2014 “Склад та зміст проектної документації на будівництво”, 

затвердженого наказом Мінрегіону України від 04.06.2014 № 163. 

Ураховуючи викладене, у разі здійснення закупівлі робіт з будівництва та 

капітального ремонту по окремому об’єкту будівництва, на які складені окремі 

кошторисні розрахунки, замовник керується даними таких кошторисних розрахунків 

як по кожному окремому предмету закупівлі цих робіт. 

Так, очікувана вартість закупівлі визначається по кожному окремому предмету 

закупівлі об’єкта будівництва. 

Разом з тим, якщо очікувана вартість предмету закупівлі є нижчою вартісних 

меж, визначених в частині першій статті 2 Закону, замовник при укладанні такого 

договору керується Цивільним кодексом України та Господарським кодексом 

України. При цьому дія Закону на ці правовідносини не розповсюджується. 
 

Заступник директора департаменту  
державних закупівель та державного  
замовлення – начальник відділу                                               Олександр НАСОНОВ 
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