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РОЗ’ЯСНЕННЯ 
 

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України розглянуло лист 

Бердянського державного педагогічного університету від 24.12.2014 № 63-07/2140 

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).  

Згідно з пунктом 21 частини першої статті 1 Закону предмет закупівлі - товари, 

роботи чи послуги, які закуповуються замовником у межах єдиної процедури 

закупівлі, на які учасникам дозволяється подавати пропозиції конкурсних торгів 

(кваліфікаційні, цінові пропозиції) або пропозиції на переговорах (у разі застосування 

переговорної процедури закупівлі). Предмет закупівлі визначається замовником у 

порядку, встановленому Уповноваженим органом. Для проведення процедури 

закупівлі має бути не менше двох пропозицій, крім випадків застосування 

замовником переговорної процедури закупівлі. 
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Порядок визначення предмета закупівлі затверджено наказом Мінекономіки   

від 26.07.2010 № 921 (зі змінами). 

Предмет закупівлі товарів і послуг визначається замовником згідно з 

пунктами 20 і 27 частини першої статті 1 Закону та на основі Державного 

класифікатора продукції та послуг ДК 016-2010 за показником п’ятого знака 

(класифікаційне угруповання “категорія”) із зазначенням у дужках конкретної назви 

товару чи послуги. 

При цьому замовник може визначити окремі частини предмета закупівлі (лоти) 

за показниками шостого - десятого знаків зазначеного Класифікатора (класифікаційні 

угруповання “підкатегорія” і “тип”), а також за обсягом, номенклатурою та місцем 

поставки товарів, виконання робіт або надання послуг. 

Згідно з пунктом 33 частини першої статті 1 Закону частина предмета закупівлі 
(лот) - визначена замовником частина товарів, робіт чи послуг, на яку в межах єдиної 
процедури закупівлі учасникам дозволяється подавати пропозиції конкурсних торгів, 
або цінові пропозиції, або пропозиції на переговорах у разі застосування переговорної 
процедури закупівлі. Для проведення процедури закупівлі на кожну окрему частину 
предмета закупівлі (лот) має бути не менше двох пропозицій, крім випадків 
застосування замовником переговорної процедури закупівлі. 

Разом з тим відповідно до частини першої статті 39 Закону переговорна 

процедура закупівлі - це процедура, яка використовується замовником як виняток і 

відповідно до якої замовник укладає договір про закупівлю з учасником після 

проведення переговорів з одним або кількома учасниками. 

Переговорна процедура закупівлі застосовується замовником як виняток у разі 

наявності умов для застосування зазначеної процедури, передбачених частиною 

другою статті 39 Закону. 

Таким чином, замовник може визначити окремі частини предмета закупівлі 

(лоти) в межах однієї процедури закупівлі, в тому числі переговорної процедури 

закупівлі. 
 

Заступник директора департаменту  
державних закупівель та державного замовлення   Лілія ДУДНИК 
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