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РОЗ’ЯСНЕННЯ 
 

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України розглянуло лист          

Державного підприємства “Дніпровський проектний інститут” від 26.03.2015               

№ Иг-34/142 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. 

 Суб’єкти господарювання, визначені у частині першій статті 75, частині другій 

статті 77, частині дев’ятій статті 78 та частині п’ятій статті 79 Господарського 

кодексу України у разі здійснення ними закупівель та за умови, що вартість 

предмета закупівлі дорівнює або перевищує межі, визначені частиною першою 
статті 2 Закону, оприлюднюють на веб-порталі Уповноваженого органу, 

визначеного Законом, звіт про укладення договору про закупівлю товарів, робіт і 

послуг за кошти підприємств та інформацію про зміну його істотних умов не 

пізніше ніж через сім днів з дня укладення договору про закупівлю або внесення змін 

до нього. У звіті обов’язково зазначаються: найменування, кількість товару та місце 

його поставки, вид робіт і місце їх виконання або вид послуг і місце їх надання, 

інформація про технічні та якісні характеристики товарів, робіт і послуг, 

найменування і місцезнаходження постачальника, виконавця робіт і надавача послуг, 

з яким укладено договір, ціна за одиницю товару, робіт і послуг та сума, визначена в 
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договорі, дата укладення договору, строк поставки товарів, виконання робіт і надання 

послуг тощо. 

Ці положення Господарського кодексу України стосуються юридичних осіб, які 

не є замовниками у розумінні Закону та господарських договорів, укладених ними за 

правилами, встановленими Цивільним кодексом України з урахуванням 

особливостей, передбачених цим Кодексом, іншими нормативно-правовими актами 

щодо окремих видів договорів на придбання товарів, надання послуг чи виконання 

робіт, що передбачають витрачання коштів таких юридичних осіб, у межах, 

визначених частиною першою статті 2 Закону. 

Тому, суб’єкти господарювання, визначені у частині першій статті 75, частині 

другій статті 77, частині дев’ятій статті 78 та частині п’ятій статті 79 Господарського 

кодексу України оприлюднюють на веб-порталі Уповноваженого органу звіт про 

укладення договору про закупівлю товарів, робіт і послуг за кошти підприємств та 

інформацію про зміну його істотних умов у порядку розміщення інформації, 

затвердженого наказом  Мінекономрозвитку від 25.06.2014 № 743, якщо вартість 

предмета закупівлі дорівнює або перевищує межі, визначені частиною першою              

статті 2 Закону. 

Разом з тим на офіційному сайті Мінекономрозвитку (www.me.gov.ua) у 

підрозділі “Нормативно-правові акти” розділу “Державні закупівлі” розміщено 

Примірний вид, у якому подається інформація, необхідна для оприлюднення 

суб’єктами господарювання на веб-порталі Уповноваженого органу з питань 

державних закупівель, затверджений наказом Мінекономрозвитку від 12.06.2014               

№ 683 (далі - Примірний вид). Згідно з пунктом 5 Звіту про укладення договору про 

закупівлю товарів, робіт  і послуг за кошти підприємств зазначається ціна договору 

відповідно до Примірного виду. 

 

Заступник директора департаменту  
державних закупівель та державного  
замовлення – начальник відділу                                               Олександр НАСОНОВ 
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