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РОЗ’ЯСНЕННЯ 
 

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України розглянуло лист 

Департаменту комунального господарства та благоустрою Вінницької міської ради 

від 29.12.2014 № 19-00-006-54563 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. 

Щодо питань 1, 3 

Відповідно до пункту 31 частини першої статті 1 Закону учасник процедури 

закупівлі (далі - учасник) – це фізична особа, у тому числі фізична особа - 

підприємець, юридична особа (резидент або нерезидент), яка письмово підтвердила 

намір взяти участь у процедурі закупівлі та/або подала пропозицію конкурсних 

торгів, або цінову пропозицію, або взяла участь у переговорах у разі застосування 

переговорної процедури закупівлі. 

Згідно з пунктом 9 частини першої статті 1 Закону замовники – це 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 
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промисловій чи комерційній основі за наявності однієї з ознак, зазначеної в 

цьому пункті цієї статті Закону. 

До замовників також належать замовники, визначені в пункті 1 частини першої 

статті 1 Закону України “Про особливості здійснення закупівель в окремих сферах 

господарської діяльності”. 

При цьому обмежень щодо участі у процедурах закупівель комунальних 

підприємств Законом не встановлено. 

2. Відповідно до пункту 6 частини першої статті 17 Закону замовник приймає 

рішення про відмову учаснику, учаснику попередньої кваліфікації в участі у 

процедурі закупівлі, попередній кваліфікації учасників та зобов’язаний відхилити 

пропозицію конкурсних торгів (кваліфікаційну, цінову пропозицію) учасника 

(учасника попередньої кваліфікації), у разі якщо пропозиція конкурсних торгів 

(кваліфікаційна, цінова пропозиція) подана учасником процедури закупівлі, який є 

пов’язаною особою з іншими учасниками процедури закупівлі та/або з членом 

(членами) комітету з конкурсних торгів замовника. 

Відповідно до пункту 19 частини першої статті 1 Закону пов’язана особа – 

особа, яка відповідає будь-якій із таких ознак: юридична особа, яка здійснює 

контроль над учасником процедури закупівлі, або контролюється таким учасником 

процедури закупівлі, або перебуває під спільним контролем з таким учасником 

процедури закупівлі; фізична особа або члени її сім’ї, які здійснюють контроль над 

учасником процедури закупівлі; службова (посадова) особа учасника процедури 

закупівлі, уповноважена здійснювати від імені учасника процедури закупівлі 

юридичні дії, спрямовані на встановлення, зміну або зупинення цивільно-правових 

відносин, та члени сім’ї такої службової (посадової) особи; фізичні особи - члени 

комітету з конкурсних торгів замовника та/або члени їх сімей, які здійснюють 

контроль над учасниками процедури закупівлі, або уповноважені здійснювати від 

імені учасника процедури закупівлі юридичні дії, спрямовані на встановлення, зміну 

або зупинення цивільно-правових відносин. 

Під здійсненням контролю потрібно розуміти можливість здійснення 

вирішального впливу або вирішальний вплив на господарську діяльність учасника 

процедури закупівлі безпосередньо або через більшу кількість пов’язаних фізичних 

чи юридичних осіб, що здійснюється, зокрема, шляхом реалізації права володіння або 

користування всіма активами чи їх значною часткою, права вирішального впливу на 
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формування складу, результати голосування, а також вчинення 

правочинів, які надають можливість визначати умови господарської діяльності, 

давати обов’язкові до виконання вказівки або виконувати функції органу управління 

учасника процедури закупівлі, або володіння часткою (паєм, пакетом акцій), яка 

становить не менше ніж 25 відсотків статутного капіталу учасника процедури 

закупівлі. 

Таким чином, термін “пов’язані особи” відноситься до відносин саме між 

учасниками торгів, пов’язаних з поданням ними пропозицій конкурсних торгів 

(кваліфікаційної, цінової пропозиції) та/або з членом (членами) комітету з конкурсних 

торгів замовника.  

 

Заступник директора департаменту державних  
закупівель та державного замовлення                                                   Лілія ДУДНИК 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Казберч Є.А., 286-03-24 
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