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Харківська філія ДУ “Держгрунтохорона” 

 
РОЗ’ЯСНЕННЯ 

 

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України розглянуло лист 

Харківської філії ДУ “Держгрунтохорона” від 18.03.2015 № 158-19/03/76 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. 

Відповідно до частини першої статі 11 Закону комітет з конкурсних торгів 

утворюється замовником (генеральним замовником) для організації та проведення 

процедур закупівель. 

Відповідно до статті 95 Цивільного кодексу України філією є відокремлений 

підрозділ юридичної особи, що розташований поза її місцезнаходженням та здійснює 

всі або частину її функцій. 

Представництвом є відокремлений підрозділ юридичної особи, що 

розташований поза її місцезнаходженням та здійснює представництво і захист 

інтересів юридичної особи. 

Філії та представництва не є юридичними особами. Вони наділяються майном 

юридичної особи, що їх створила, і діють на підставі затвердженого нею положення. 

Керівники філій та представництв призначаються юридичною особою і діють 

на підставі виданої нею довіреності. 
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Відомості про філії та представництва юридичної особи 

включаються до єдиного державного реєстру. 

З огляду на викладене, філії та представництва юридичних осіб, які не мають 

статусу юридичних осіб, не можуть від свого імені виступати замовником у 

процедурах закупівлі товарів, робіт і послуг відповідно до норм Закону. У 

зазначеному випадку замовником може виступати саме юридична особа, яка здійснює 

закупівлю через уповноважений належним чином структурний підрозділ. Договір про 

закупівлю від імені юридичної особи-замовника підписують керівники філій та 

представництв на підставі довіреності, виданої відповідно до чинного законодавства. 

Таким чином, головна організація може створювати комітети з конкурсних 

торгів у відокремлених підрозділах з метою забезпечення ефективного безперервного 

функціонування роботи замовника та структурних підрозділів як єдиного цілого. 

Наказом Мінекономрозвитку від 15.09.2014 № 1106 затверджено форми 

документів у сфері державних закупівель та Інструкції щодо їх заповнення. 

Так, згідно з Інструкціями щодо заповнення форм замовником зазначається, 

зокрема інформація про замовника – повне найменування замовника (генерального 

замовника). 

При цьому замовник (генеральний замовник) визначається відповідно до 

пунктів 2, 9 частини першої статті 1 Закону. 

Отже, в формах документів у сфері державних закупівель зазначається, 

зокрема повне найменування юридичної особи. 

Водночас, у разі якщо закупівля здійснюється відокремленим підрозділом 

юридичної особи, то в формах документів у сфері державних закупівель вказується 

найменування юридичної особи із зазначенням такого відокремленого підрозділу або 

найменування відокремленого підрозділу із зазначенням такої юридичної особи. 

Разом з тим в формах документів у сфері державних закупівель вказується 

реєстраційний рахунок замовника, відкритий в органах, що здійснюють казначейське 

обслуговування бюджетних коштів, або обслуговуючого банку за місцем його 

обслуговування із зазначенням їх реквізитів (найменування, адреса, відділення, 

МФО). 

У разі наявності декількох реєстраційних рахунків замовником зазначається 

реєстраційний рахунок, з якого буде здійснюватися оплата. 
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Водночас, виходячи зі змісту частини першої статті 4 Закону та частини 

четвертої статті 11 Закону, закупівля здійснюється відповідно до річного плану, який 

складається та затверджується комітетом з конкурсних торгів. 

Наказом Мінекономрозвитку від 15.09.2014 № 1106 затверджено, зокрема 

форму річного плану закупівель. 

Так, у разі якщо відокремлений структурний підрозділ здійснює закупівлю 

відповідно до вимог Закону, то така закупівля здійснюється відповідно до річного 

плану такого суб’єкта.  

При цьому погодження головною організацією річного плану закупівель та 

додатку до нього відокремленого підрозділу юридичної особи законодавством не 

передбачено. 

Поряд з цим 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. 

Згідно з частиною п’ятою статті 2 Закону забороняється укладання договорів, 

які передбачають оплату замовником товарів, робіт і послуг до/без проведення 

процедур, визначених цим Законом. Замовник не має права ділити предмет закупівлі 

на частини з метою уникнення проведення процедури відкритих торгів або 

застосування цього Закону. 

Водночас надання повноважень філіям не може бути спрямоване на уникнення 

проведення процедур закупівель, передбачених Законом, головною організацією, що 

утворила філію. 

Ураховуючи викладене, у разі якщо вартість предмета закупівлі по філіям 

юридичної особи сумарно дорівнює або перевищує вартісні межі, визначенні в 

частині першій статті 2 Закону, проведення процедури закупівлі здійснює головна 

організація, що утворила філії. 

 

Заступник директора департаменту  
регулювання державних закупівель                                                      Лілія ДУДНИК 
 

 

 

Казберч Є.А., 286-03-24 
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