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РОЗ’ЯСНЕННЯ 
 

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України розглянуло лист ДПІ у 

Печерському районі Головного управління Міндоходів у м. Києві від 13.03.2015           

№ 16762/10/2655-03-02 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. 

Згідно з пунктом 27 частини першої статті 1 Закону товари – це продукція, 

об’єкти будь-якого виду та призначення, у тому числі сировина, вироби, 

устаткування, технології, предмети у твердому, рідкому і газоподібному стані, а 

також послуги, пов’язані з постачанням товарів, якщо вартість таких послуг не 

перевищує вартості самих товарів. 

Порядок визначення предмета закупівлі затверджено наказом Мінекономіки               

від 26.07.2010 № 921 (далі - Порядок). 

При цьому визначення предмета закупівлі здійснюється замовником 

самостійно відповідно до Порядку. 

Відповідно до статті 1 Закону України “Про теплопостачання” теплова енергія 

– це товарна продукція, що виробляється на об’єктах сфери теплопостачання для 
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опалення, підігріву питної води, інших господарських і технологічних потреб 

споживачів, призначена для купівлі-продажу. 

Разом з тим згідно з пунктом 3 частини першої статті 1 Закону державна 

закупівля (далі - закупівля) - це придбання замовником товарів, робіт і послуг у 

порядку, встановленому цим Законом. 

Відповідно до пункту 4 частини першої статті 1 Закону договір про закупівлю – 

це договір, який укладається між замовником і учасником за результатами 

проведення процедури закупівлі та передбачає надання послуг, виконання робіт або 

набуття права власності на товари. 

При цьому, у разі якщо видатки здійснюються замовником як відшкодування  

(компенсація) комунальних витрат орендодавцю, не мають на меті придбання товарів, 

робіт чи послуг та не передбачають укладання договору про закупівлю, то такі 

видатки не є закупівлею в розумінні Закону. 

 

Заступник директора департаменту  
регулювання державних закупівель                                                      Лілія ДУДНИК 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Казберч Є.А., 286-03-24 

 

 

 


