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На  № ___________ від  ___________               Комунальне підприємство “Київпастранс” 

 
 РОЗ’ЯСНЕННЯ 

 

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України розглянуло лист                                                                                                                             

Комунального підприємства “Київпастранс” від 19.12.2014 № 16/4952 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. 

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 (абзац перший частини першої статті 2 Закону). 

Визначення терміну “роботи” передбачено пунктом 23 частини першої статті 1 

Закону. 

Порядок визначення предмета закупівлі затверджено наказом Мінекономіки            

від 26.07.2010 № 921 (зі змінами) (далі - Порядок). 

Згідно з розділом IIІ “Визначення предмета закупівлі робіт” Порядку 

визначення предмета закупівлі робіт здійснюється замовником відповідно до пункту 

23 частини першої статті 1 Закону за об’єктами будівництва та з урахуванням Правил 

визначення вартості будівництва ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013, прийнятих наказом 

Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального 

господарства України від 05 липня 2013 року № 293. 

Водночас об’єкт будівництва – це будинки, будівлі, споруди будь-якого 

призначення, їх комплекси, лінійні об’єкти інженерно-транспортної інфраструктури 
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згідно з ДБН А.2.2-3-2014 “Склад та зміст проектної документації на будівництво”, 

затвердженого наказом Мінрегіону України від 04.06.2014 № 163. 

Ураховуючи викладене, при визначенні очікуваної вартості предмета закупівлі 

робіт замовники керуються даними кошторису (кошторисного розрахунку) на весь 

об’єкт будівництва та здійснюють закупівлю, керуючись вартісними межами, 

визначеними частиною першою статті 2 Закону. 

При цьому замовник не має права ділити предмет закупівлі на частини з метою 

уникнення проведення процедури відкритих торгів або застосування цього Закону 

згідно з частиною п’ятою статті 2 Закону. 
 

Заступник директора департаменту державних 
закупівель та державного замовлення                                                  Лілія ДУДНИК 
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