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РОЗ’ЯСНЕННЯ 

 

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України                          

(далі - Мінекономрозвитку України) розглянуло лист Головного управління 

Пенсійного фонду України у Львівській області від 25.02.2015 № 1979/01-09 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. 

Визначення понять “послуги”, “товари” наведені у пунктах  20 та 27 частини 

першої статті 1 Закону відповідно. 

Відповідно до пункту 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. 

Порядок визначення предмета закупівлі затверджено наказом Мінекономіки                    

від 26.07.2010 № 921 (зі змінами) (далі – Порядок). 
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Згідно з пунктом 2.1 Розділу II “Визначення предмета закупівлі товарів і 

послуг” Порядку 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, затвердженого наказом Державного 

комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 11 

жовтня 2010 року N 457, за показником п'ятого знака (класифікаційне угруповання 

“категорія”) із зазначенням у дужках конкретної назви товару чи послуги. 

При цьому визначення предмета закупівлі здійснюється замовником 

самостійно відповідно до Порядку. 

Разом з тим, ураховуючи частину другу статті 19 Конституції України, та 

відповідно до Положення про Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.08.2014 № 459, норм 

Закону до компетенції Мінекономрозвитку України не належить визначення предмета 

закупівлі. 

Одночасно зазначаємо, що розробником Державного класифікатору продукції 

та послуг ДК 016:2010, затвердженого наказом Державного комітету України з 

питань технічного регулювання та споживчої політики від 11.10.2010 № 457, є 

Державне підприємство “Науково - дослідний інститут метрології вимірювальних і 

управляючих систем ”, тому з питання зазначеного в листі заявника пропонуємо 

звернутись до вищезазначеного підприємства.   

 

Заступник директора департаменту  
регулювання державних закупівель                                                      Лілія ДУДНИК 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Беспалова А.В..   286-03-10 


