
 
 

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  ___________ 

          Міністерство внутрішніх справ України 

 
РОЗ’ЯСНЕННЯ 

 
Міністерство економічного розвитку і торгівлі України розглянуло лист 

Міністерства внутрішніх справ України від 27.02.2015 № 13/2/3-4042 щодо 

застосування законодавства у сфері державних закупівель та повідомляє. 

Закон України “Про здійснення державних закупівель” (в редакції           

від 01.06.2010 № 2289-VI) (далі – Закон) встановлював правові та економічні засади 

здійснення закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти. 

Законом України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з 

питань державних закупівель” від 08.07.2011 № 3681-VI, який набрав            

чинності 03.10.2011, внесені зміни до Закону та виключені “кошти підприємств та їх 

об’єднань” із поняття “державні кошти”.  

Так, згідно з частиною першою статті 2 Закону цей Закон застосовується до 

всіх замовників та закупівель товарів, робіт та послуг, які повністю або частково 

здійснюються за рахунок державних коштів, за умови, що вартість предмета закупівлі 

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

(у будівництві - 300 тисяч гривень), а робіт - 1 мільйон гривень, крім закупівель за 

процедурою електронного реверсивного аукціону, умови застосування якої 

встановлені розділом VIII1 цього Закону. 

Визначення понять “державні кошти”, “замовники”, “підприємства” та 

“розпорядник державних коштів” наведені у пунктах 4, 10, 21 та 27 частини першої   

статті 1 Закону відповідно.  
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У свою чергу, з 05.08.2012 набрав чинності Закон України “Про внесення змін 

до деяких законодавчих актів України з питань державних закупівель”                 

від 04.07.2012 № 5044-VI, яким внесено зміни до Закону, зокрема абзаци             

другий – п’ятий частини першої статті 2 Закону замінено двома абзацами такого 

змісту:“Дія цього Закону поширюється на підприємства, визначені у пункті 21 

частини першої статті 1 цього Закону, лише у разі здійснення ними закупівель за 

рахунок державних коштів, визначених у пункті 4 частини першої статті 1 цього 

Закону. Дія цього Закону не поширюється на випадки укладення трудових договорів”. 

З огляду на викладене, у разі якщо замовником було підприємство у розумінні 

Закону, та здійснювало закупівлі товарів, робіт і послуг не за рахунок державних 

коштів, визначених в пункті 4 частини першої статті 1 Закону, то на такі закупівлі дія 

Закону не поширювалась. 

У свою чергу, 20.04.2014 набрав чинності Закон України “Про здійснення 

державних закупівель” від 10.04.2014 № 1197-VII (далі – Закон № 1197-VII), який 

встановлює правові та економічні засади здійснення закупівель товарів, робіт і послуг 

для забезпечення потреб держави та територіальної громади.  

Цим Законом № 1197-VII запроваджено новий функціональний підхід до 

визначення кола суб’єктів державних закупівель, придбання товарів, робіт і послуг 

якими здійснюється  у порядку, установленому цим Законом. При цьому Закон не 

містить поняття “державні кошти”. 

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

Закону № 1197-VII, згідно з яким замовниками є, зокрема, органи державної влади та 

органи місцевого самоврядування, а також юридичні особи (підприємства, установи, 

організації) та їх об’єднання, які забезпечують потреби держави або територіальної 

громади, якщо така діяльність не здійснюється на промисловій чи комерційній основі 

за наявності однієї з таких ознак: юридична особа є одержувачем бюджетних коштів 

та уповноважена розпорядником бюджетних коштів на здійснення заходів, 

передбачених бюджетною програмою, в межах такого фінансування; органи 

державної влади чи органи місцевого самоврядування або інші замовники володіють 

більшістю голосів у вищому органі управління юридичної особи; у статутному 

капіталі юридичної особи державна або комунальна частка акцій (часток, паїв) 

перевищує 50 відсотків. До замовників також належать замовники, визначені в пункті 



1 частини першої статті 1 Закону України “Про особливості здійснення закупівель в 

окремих сферах господарської діяльності”. 

Водночас повідомляємо, що на офіційному сайті Міністерства (www.me.gov.ua) 

у підрозділі “Роз”яснення  стосовно застосування законодавства у сфері державних 

закупівель” розділу “Державні закупівлі” з метою надання методологічної допомоги 

розміщено лист від 23.05.2014 № 3302-05/16629-03  щодо визначення поняття 

“замовники”. 

Отже, замовниками є юридичні особи та їх об’єднання, які забезпечують 

потреби держави та територіальної громади, у спосіб, що не є комерційною або 

промисловою діяльністю в умовах конкуренції та одночасно відповідають хоча б 

одній із передбачених Законом № 1197-VII ознак.  

Ураховуючи викладене, у разі якщо державні підприємства є замовниками в 

розумінні Закону № 1197-VII, такі суб’єкти повинні дотримуватися вимог Закону під 

час здійснення закупівель товарів, робіт і послуг, керуючись вартісними межами, 

визначеними Законом № 1197-VII, починаючи з 20.04.2014 року. 

 

Заступник директора департаменту  
регулювання державних закупівель                                                      Лілія ДУДНИК 
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