
 
 

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ 
(Мінекономрозвитку України) 

 
вул. М. Грушевського, 12/2,  м. Київ, 01008,  тел. 253-93-94, факс 226-31-81 

Web: http://www.me.gov.ua , е-mail: meconomy@me.gov.ua ,  код  ЄДРПОУ 37508596 

 

_______________ № _____________ 

На  № ___________ від  ___________ 

Виконавчий комітет 
Бориспільської міської ради 
Київської області 

 
РОЗ’ЯСНЕННЯ  

 

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України                          

(далі – Мінекономрозвитку) розглянуло лист Виконавчого комітету Бориспільської 

міської ради Київської області від 10.03.2015 № 12-17-914, надісланий листом 

Секретаріату Кабінету Міністрів України від 19.03.2015 № 11021/1/1-15, 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  (абзац перший частини першої статті 2 Закону).  

Відповідно до частини п’ятої статті 2 Закону забороняється укладання 

договорів, які передбачають оплату замовником товарів, робіт і послуг до/без 

проведення процедур, визначених цим Законом. Замовник не має права ділити 

предмет закупівлі на частини з метою уникнення проведення процедури відкритих 

торгів або застосування цього Закону.  

Згідно з частиною першою статті 12 Закону закупівля може здійснюватися 

шляхом застосування однієї з таких процедур: відкриті торги; двоступеневі торги; 
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запит цінових пропозицій; попередня кваліфікація учасників; переговорна процедура 

закупівлі.  

При цьому у разі якщо вартість предмета закупівлі дорівнює або перевищує 

вартісні межі, визначені частиною першою статті 2 Закону, замовник здійснює таку 

закупівлю з дотриманням вимог Закону. 

Разом з тим відповідно до частини першої статі 20 Закону відкриті торги є 

основною процедурою закупівлі. 

Водночас у разі обґрунтованої нагальної потреби у закупівлі продукції 

харчової промисловості, лікарських засобів і виробів медичного призначення строк 

для подання пропозицій конкурсних торгів може бути скорочено до 10 робочих днів 

(далі - скорочена процедура). Причиною скорочення строку не може бути 

бездіяльність замовника щодо проведення відповідних процедур закупівель. 

Обґрунтування нагальної потреби зазначаються в оголошенні про проведення 

процедури відкритих торгів та у звіті про результати проведення процедури закупівлі 

та не повинні свідчити про наміри замовника послабити конкуренцію між учасниками 

(абзац другий частини третьої статті 21 Закону). 

Крім того, відповідно до статті 35 Закону замовник здійснює закупівлю шляхом 

застосування процедури запиту цінових пропозицій щодо товарів і послуг, для яких 

існує постійно діючий ринок, за умови, що їх вартість не перевищує 300 тисяч 

гривень. 

Таким чином, замовник може проводити одночасно декілька процедур 

закупівель, передбачених статтею 12 Закону у поточному році, за одним і тим же 

предметом закупівлі.  

Разом з тим повідомляємо, що ураховуючи частину другу статті 19 Конституції 

України, та відповідно до норм Закону, Положення про Міністерство економічного 

розвитку і торгівлі України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України  

від 20.08.2014 № 459, до компетенції Мінекономрозвитку не належить надання 

дозволів на здійснення закупівлі товарів. 

 

Заступник директора департаменту  
регулювання державних закупівель                                                      Лілія ДУДНИК 
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