
 

 

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І 
ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ 

НАКАЗ 

28.12.2015 м. Київ N 1782 
 
 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 
31 грудня 2015 р. за N 1669/28114 

Про затвердження Змін до Порядку визначення предмета 
закупівлі 

Відповідно до пункту 12 частини першої статті 8 Закону України "Про здійснення державних 
закупівель" та з метою вдосконалення нормативного забезпечення державних закупівель 

НАКАЗУЮ: 

1. Затвердити Зміни до Порядку визначення предмета закупівлі, затвердженого наказом 
Міністерства економіки України від 26 липня 2010 року N 921, зареєстрованого в 
Міністерстві юстиції України 06 серпня 2010 року за N 623/17918 (із змінами) (далі - 
Порядок), що додаються. 

2. Установити, що: 

1) положення абзаців першого і третього пункту 2.1 Порядку застосовуються з 01 січня 2016 
року до 31 грудня 2016 року; 

2) положення абзаців другого і четвертого пункту 2.1 Порядку застосовуються з 01 січня 
2017 року. 

3. Департаменту регулювання державних закупівель забезпечити подання 

цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому 
порядку. 

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування. 

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 

 Міністр економічного розвитку 
і торгівлі України А. Абромавичус 

 
 



  

 

 

ЗМІНИ 
до Порядку визначення предмета закупівлі 

1. У розділі II: 

пункт 2.1 викласти в такій редакції: 

"2.1. Предмет закупівлі товарів і послуг визначається замовником згідно з пунктами 20 і 27 
частини першої статті 1 Закону України "Про здійснення державних закупівель" 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 із зазначенням у дужках предмета 
закупівлі відповідно до показників третьої - п'ятої цифр основного словника національного 
класифікатора України ДК 021:2015 "Єдиний закупівельний словник", затвердженого 
наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 23 грудня 2015 року N 
1749, а також конкретної назви товару чи послуги. 

Предмет закупівлі товарів і послуг визначається замовником згідно з пунктами 20 і 27 
частини першої статті 1 Закону України "Про здійснення державних закупівель" та на основі 
національного класифікатора України ДК 021:2015 "Єдиний закупівельний словник", 
затвердженого наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 23 грудня 
2015 року N 1749, за показниками третьої - п'ятої цифр основного словника із зазначенням у 
дужках конкретної назви товару чи послуги. 

При цьому замовник може визначити окремі частини предмета закупівлі (лоти) за 
показниками шостого - десятого знаків 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, із зазначенням у дужках 
предмета закупівлі відповідно до показників шостої - восьмої цифр основного словника 
національного класифікатора України ДК 021:2015 "Єдиний закупівельний словник", 
затвердженого наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 23 грудня 
2015 року N 1749, а також за обсягом, номенклатурою та місцем поставки товарів, виконання 
робіт або надання послуг. 

При цьому замовник може визначити окремі частини предмета закупівлі (лоти) за 
показниками шостої - восьмої цифр основного словника національного класифікатора 
України ДК 021:2015 "Єдиний закупівельний словник", затвердженого наказом Міністерства 
економічного розвитку і торгівлі України від 23 грудня 2015 року N 1749, а також за 
обсягом, номенклатурою та місцем поставки товарів, виконання робіт або надання послуг. 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства економічного 
розвитку і торгівлі України 
28 грудня 2015 року N 1782 

Зареєстровано 
в Міністерстві юстиції України 
31 грудня 2015 р. за N 1669/28114 



Під час здійснення закупівлі будівель виробничого та невиробничого призначення та 
інженерних споруд різного функціонального призначення предмет закупівлі визначається на 
основі Державного класифікатора будівель та споруд ДК 018-2000, затвердженого наказом 
Державного комітету України по стандартизації, метрології та сертифікації від 17 серпня 
2000 року N 507, за показником другого знака із зазначенням у дужках конкретної назви 
будівлі або інженерної споруди."; 

пункт 2.3 викласти в такій редакції: 

"2.3. Під час здійснення закупівлі послуг з виконання науково-технічних робіт предмет 
закупівлі визначається на основі Державного класифікатора видів науково-технічної 
діяльності ДК 015-97, затвердженого наказом Державного комітету України по 
стандартизації, метрології та сертифікації від 30 грудня 1997 року N 822, за показником 
четвертої цифри із зазначенням у дужках предмета закупівлі відповідно до показників 
третьої - п'ятої цифр основного словника національного класифікатора України ДК 021:2015 
"Єдиний закупівельний словник", затвердженого наказом Міністерства економічного 
розвитку і торгівлі України від 23 грудня 2015 року N 1749, а також конкретної назви 
науково-технічної роботи.". 

2. Розділ III викласти в такій редакції: 

"Визначення предмета закупівлі робіт здійснюється замовником згідно з пунктом 23 частини 
першої статті 1 Закону України "Про здійснення державних закупівель" за об'єктами 
будівництва та з урахуванням ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 "Правила визначення вартості 
будівництва", прийнятих наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та 
житлово-комунального господарства України від 05 липня 2013 року N 293, а також ГБН Г.1-
218-182:2011 "Ремонт автомобільних доріг загального користування. Види ремонтів та 
перелік робіт", затверджених наказом Державної служби автомобільних доріг України від 23 
серпня 2011 року N 301, із зазначенням у дужках предмета закупівлі відповідно до 
показників другої - п'ятої цифр основного словника національного класифікатора України 
ДК 021:2015 "Єдиний закупівельний словник", затвердженого наказом Міністерства 
економічного розвитку і торгівлі України від 23 грудня 2015 року N 1749.". 

  

Директор департаменту регулювання 
державних закупівель О. Стародубцев 
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