
 
 

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 
Житомирської міської  ради 

 
РОЗ’ЯСНЕННЯ 

 

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України розглянуло лист                        

виконавчого комітету Житомирської міської  ради від 12.02.2015 № 17/1446 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. 

Визначення поняття “замовники” наведено в пункті 9 частини першої статті 1 

Закону. 

Відповідно до статті 6 Закону якщо міжнародним договором України, згоду на 

обов'язковість якого надано Верховною Радою України, передбачено інший порядок 

закупівлі, ніж порядок, визначений цим Законом, застосовуються положення 

міжнародного договору України.  

Закупівля товарів, робіт і послуг за кошти кредитів, позик, що надані 

відповідно до міжнародних договорів України Міжнародним банком реконструкції та 

розвитку, Міжнародною фінансовою корпорацією, Багатостороннім агентством з 

гарантування інвестицій, Міжнародною асоціацією розвитку, Європейським банком 

реконструкції та розвитку, Європейським інвестиційним банком, Північним 

інвестиційним банком, а також іншими міжнародними валютно-кредитними 

організаціями, здійснюється згідно з правилами і процедурами, встановленими цими 

організаціями, а в разі невстановлення таких правил і процедур - відповідно до цього 

Закону.  
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Закупівля товарів, робіт і послуг на умовах їх співфінансування в рамках 

проектів, що реалізуються за рахунок кредитів, позик, зазначених в абзаці першому 

цієї частини, здійснюється згідно з правилами і процедурами, встановленими 

відповідними організаціями, а в разі невстановлення таких правил і процедур - 

відповідно до цього Закону. 

При цьому відповідно до Закону України “Про міжнародні договори України” 

надання Верховною Радою України згоди на обов’язковість міжнародного договору 

України відбувається шляхом ратифікації міжнародного договору.  

Статтею 9 зазначеного Закону визначено чіткий перелік міжнародних договорів 

України, які підлягають ратифікації.  

Таким чином, якщо міжнародним договором України, згоду на обов’язковість 

якого надано Верховною Радою України, передбачено інший порядок закупівлі, ніж 

порядок, визначений цим Законом, застосовуються положення міжнародного 

договору України. В іншому випадку при здійсненні закупівлі товарів, робіт і послуг 

замовнику необхідно дотримуватись вимог Закону. 

 

Заступник директора департаменту  
регулювання державних закупівель                                                      Лілія ДУДНИК 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Беспалова А.В., 286-03-10 


