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№ На № від

Органи державної влади, 
органи місцевого самоврядування, 
установи, організації, підприємства та 
інші суб’єкти сфери публічних закупівель

Щодо здійснення закупівель 
у  зв 'язку із введенням воєнного стану 
в окремих місцевостях

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України у зв’язку із прийняттям 

Закону України “Про затвердження Указу Президента України “Про введення 

воєнного стану в Україні” від 26.11.2018 № 2630-УІІІ в межах компетенції 

повідомляє.

Щодо здійснення закупівель товарів, робіт та послуг
Закон України “Про публічні закупівлі” (далі -  Закон) установлює правові та 

економічні засади здійснення закупівель товарів, робіт і послуг для забезпечення 

потреб держави та територіальної громади.

Цей Закон застосовується до замовників, за умови, що вартість предмета 

закупівлі дорівнює або перевищує вартісні межі, встановлені в абзацах другому і 

третьому частини першої статті 2 Закону.

Відповідно до частини першої статті 4 Закону України “Про правовий режим 

воєнного стану” від 12.05.2015 № № 389-VIII (далі -  Закон 389-VIII) на територіях, 

на яких введено воєнний стан, для забезпечення дії Конституції та законів 

України, забезпечення разом із військовим командуванням запровадження та 

здійснення заходів правового режиму воєнного стану, оборони, цивільного захисту,
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громадського порядку та безпеки, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян 

можуть утворюватися тимчасові державні органи - військові адміністрації.

Згідно з пунктом 4 частини другої статті 15 Закону 389-УІІІ військові 

адміністрації населених пунктів на відповідній території здійснюють повноваження із 

розміщення на договірних засадах замовлень на виробництво продукції, виконання 

робіт (послуг), необхідних для територіальної громади, на підприємствах, в установах 

та організаціях.

У свою чергу, визначення поняття “замовник” наведено в пункті 9 частини 

першої статті 1 Закону.

Разом з тим, згідно з пунктом 20 частини першої статті 1 Закону публічна 

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

порядку, встановленому цим Законом.

Відповідно до пункту 5 частини першої статті 1 Закону договір про закупівлю - 

договір, що укладається між замовником і учасником за результатами проведення 

процедури закупівлі та передбачає надання послуг, виконання робіт або набуття 

права власності на товари.

Таким чином, у разі якщо замовником у розумінні Закону передбачено 

придбання товарів, робіт і послуг, така закупівля здійснюється відповідно до вимог 

Закону, шляхом застосування однієї із процедур, передбачених статтею 12 Закону, 

керуючись вартісними межами, визначеними Законом.

Поряд з цим, відповідно до пункту 3 частини другої статті 35 Закону 

переговорна процедура закупівлі застосовується замовником як виняток у разі 

нагальної потреби у здійсненні закупівлі у зв’язку з виникненням особливих 

економічних чи соціальних обставин, що унеможливлюють дотримання 

замовниками строків для проведення тендеру, а саме зокрема пов’язаних з 

негайною ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій. Застосування переговорної 

процедури закупівлі в таких випадках здійснюється за рішенням замовника щодо 

кожної процедури.

Звертаємо увагу, що дана процедура у вказаному випадку застосовується 

виключно у разі ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, та не передбачає 

можливості для її використання з метою попередження настання таких наслідків.

Водночас перелік підстав для застосування переговорної процедури закупівлі
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зазначений у частині другій статті 35 Закону та є вичерпним.

При цьому застосування переговорної процедури закупівлі повинно бути 

обґрунтованим та документально підтвердженим.

Щодо закупівлі товарів, робіт і послуг для гарантованого забезпечення 
потреб оборони

Відповідно до частини шостої статті 2 Закону особливості здійснення 

закупівель, визначених цим Законом, для гарантованого забезпечення потреб 

оборони (крім товарів, робіт і послуг, що підлягають закупівлі відповідно до угод у 

порядку, визначеному абзацом сімнадцятим частини третьої цієї статті) 

Міністерством оборони України та його розвідувальним органом, Міністерством 

внутрішніх справ України, Службою безпеки України, Національною гвардією 

України, Національною поліцією України, Державною прикордонною службою 

України, Службою зовнішньої розвідки України, Державною службою спеціального 

зв’язку та захисту інформації України, Державною спеціальною службою транспорту. 

Державною службою України з надзвичайних ситуацій, Управлінням державної 

охорони України та іншими військовими формуваннями та/або частинами в 

особливий період, у період проведення антитерористичної операції, у період 

введення надзвичайного стану встановлюються окремим законом.

Закон України “Про особливості здійснення закупівель товарів, робіт І послуг 

для гарантованого забезпечення потреб оборони” від 12.05.2016 № 1356-УІІІ (далі - 

Закон № 1356-VIII) визначає особливості здійснення процедур закупівлі товарів, 

робіт і послуг для гарантованого забезпечення потреб оборони в особливий період, у 

період проведення антитерористичної операції, у період введення надзвичайного 

стану.

Цей Закон застосовується до замовників визначених у частині першій статті 2 

Закону № 1356-УІІІ.

При цьому абзацом п’ятим статті 1 Закону України “Про мобілізаційну 

підготовку та мобілізацію” від 21.10.1993 № 3543-ХІІ визначено, що особливий 

період - період функціонування національної економіки, органів державної влади, 

інших державних органів, органів місцевого самоврядування, Збройних Сил України, 

інших військових формувань, сил цивільного захисту, підприємств, установ і 

організацій, а також виконання громадянами України свого конституційного
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обов'язку щодо захисту Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України, 

який настає з моменту оголошення рішення про мобілізацію (крім цільової) або 

доведення його до виконавців стосовно прихованої мобілізації чи з моменту 

введення воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях та охоплює час 

мобілізації, воєнний час і частково відбудовний період після закінчення воєнних 

дій.

Отже, у разі проведення антитерористичної операції, введення надзвичайного 

стану або настання особливого періоду, замовники визначені у частині шостій статті 

2 Закону здійснюють процедури закупівлі товарів, робіт і послуг для гарантованого 

забезпечення потреб оборони відповідно до Закону № 1356-VIII в залежності від 

потреби у товарах, роботах чи послугах, яка виникає у зв'язку з настанням 

відповідного періоду на відповідній території.

Щодо закупівлі товарів, робіт і послуг, закупівля яких становить державну 
таємницю та проведення закупівель за оборонним замовленням

Згідно з абзацом четвертим частини третьої статті 2 Закону дія Закону не 

поширюється на випадки, якщо предметом закупівлі є товари, роботи і послуги, 

закупівля яких становить державну таємницю відповідно до Закону України “Про 

державну таємницю”.

У свою чергу, Закон України “Про державне оборонне замовлення” від 

03.03.1999 № 464-ХІУ (далі -  Закон № 464-ХІУ) визначає загальні правові засади 

планування і формування державного оборонного замовлення та регулює особливості 

відносин, пов'язаних з визначенням та здійсненням процедур закупівлі продукції, 

виконанням робіт та наданням послуг оборонного призначення (продукція, роботи і 

послуги).

Відповідно до пункту 3 статті 1 Закону № 464-ХІУ державне оборонне 

замовлення (далі -  оборонне замовлення) -  засіб державного регулювання економіки 

для задоволення наукових та матеріально-технічних потреб із забезпечення 

національної безпеки і оборони шляхом планування обсягу фінансових ресурсів, 

визначення видів та обсягів продукції, робіт і послуг, а також укладення з 

виконавцями державних контрактів на постачання (закупівлю) продукції, робіт і 

послуг.
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При цьому згідно з частиною другою статті 7 Закону № 464-ХІУ державні 

замовники з оборонного замовлення здійснюють відбір виконавців з постачання 

(закупівлі) продукції, робіт і послуг: якщо їх закупівля за оборонним замовленням 

становить державну таємницю, -  у порядку, передбаченому Законом № 464-ХІУ; в 

інших випадках -  у порядку, визначеному законами України “Про публічні закупівлі” 

та “Про особливості здійснення закупівель товарів, робіт і послуг для гарантованого 

забезпечення потреб оборони”.

Відповідно до статті 1 Закону України “Про державну таємницю” державна 

таємниця -  вид таємної інформації, що охоплює відомості у сфері оборони, 

економіки, науки і техніки, зовнішніх відносин, державної безпеки та охорони 

правопорядку, розголошення яких може завдати шкоди національній безпеці України 

та які визнані у порядку, встановленому Законом України “Про державну таємницю”, 

державною таємницею і підлягають охороні державою.

Варто також зазначити, що відповідно до статті 2 Закону України “Про Службу 

безпеки України” забезпечення охорони державної таємниці є завданням Служби 

безпеки України.

Таким чином, у разі якщо закупівля товарів, робіт І послуг становить державну 

таємницю, яка визнана у порядку, встановленому Законом України “Про державну 

таємницю”, замовник здійснює таку закупівлю без застосування вимог, встановлених 

Законом.

З огляду на викладене, за наявності відповідних обставин, замовники 

керуються нормами вищевказаних законодавчих актів у конкретних випадках.

Одночасно зазначаємо, що листи Міністерств не встановлюють норм права, 

носять виключно рекомендаційний та інформативний характер.

Директор департаменту 
регулювання публічних закупівель 
Мінекономрозвитку України Лілія ЛАХТІОНОВА
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