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РОЗ’ЯСНЕННЯ 

 

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України розглянуло лист                 

ДП НДІБК від 02.03.2015 № 208-408 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 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 

промисловій чи комерційній основі за наявності однієї з таких ознак: 

юридична особа є одержувачем бюджетних коштів та уповноважена 

розпорядником бюджетних коштів на здійснення заходів, передбачених бюджетною 

програмою, в межах такого фінансування; 

органи державної влади чи органи місцевого самоврядування або інші 

замовники володіють більшістю голосів у вищому органі управління юридичної 

особи; 
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у статутному капіталі юридичної особи державна або комунальна частка 

акцій (часток, паїв) перевищує 50 відсотків. 

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

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

господарської діяльності”. 

Таким чином, якщо ДП НДІБК не забезпечує потреби держави чи 

територіальної громади або забезпечує такі потреби на промисловій чи комерційній 

основі і не є одержувачем бюджетних коштів та не уповноважене розпорядником 

бюджетних коштів на здійснення заходів, передбачених бюджетною програмою, в 

межах такого фінансування, то такий суб’єкт не є замовником у розумінні Закону. 

При цьому зазначаємо, що юридичні особи (підприємства, установи, 

організації) та їх об’єднання самостійно визначають приналежність до замовників у 

розумінні цього Закону. 

 

Заступник директора департаменту  
регулювання державних закупівель                                                      Лілія ДУДНИК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Казберч Є.А., 286-03-24 

 

 

 


