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ДП “Криворізька теплоцентраль” 
 

РОЗ’ЯСНЕННЯ 
 

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України розглянуло листи 

державного підприємства “Криворізька теплоцентраль” від 23.12.2014 № №9058/18, 

9059/19 та 9060/18 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. 

Щодо наказу Мінекономрозвитку від 15.09.2014 № 1106 

З метою надання методологічної допомоги на офіційному сайті Міністерства 

(www.me.gov.ua) у підрозділі “Листи інформативного характеру” розділу “Державні 

закупівлі” розміщено лист щодо набрання чинності наказів Мінекономрозвитку       

від 15.09.2014 № 1106 та від 16.09.2014 № 1112  № 3302-05/43625-03 від 16.12.2014, 

який містить відповідь на зазначені у листах заявника питання. 

Щодо повідомлення про  внесення змін до документації конкурсних торгів 

Згідно з частиною другою статті 23 Закону замовник має право з власної 

ініціативи чи за результатами звернень внести зміни до документації конкурсних 

торгів, продовживши строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не 

менше ніж на сім днів, та повідомити письмово протягом одного робочого дня з дня 

прийняття рішення про внесення зазначених змін усіх осіб, яким було видано 

документацію конкурсних торгів. 
М2 Мінекономрозвитку 
Вих. № 3302-05/2537-07 від 
27.01.2015   
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Відповідно до вимог частини першої статті 10 Закону замовник безоплатно 

подає для оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу в порядку, 

встановленому цим Законом, інформацію про закупівлю, зокрема, зміни до 

документації конкурсних торгів або кваліфікаційної документації та роз'яснення до 

неї (у разі наявності) - протягом трьох робочих днів з дня прийняття рішення про їх 

внесення, але не пізніш як за сім днів до дати розкриття пропозицій конкурсних 

торгів або кваліфікаційних пропозицій. 

При цьому Законом не визначено способу повідомлення про внесення змін до 

документації конкурсних торгів учасників, яким було видано документацію 

конкурсних торгів, тому замовник може вчинити такі дії шляхом направлення як 

повідомлення так і документації конкурсних торгів з відповідними змінами таким 

учасникам. 

 

Заступник директора департаменту  
державних закупівель та державного замовлення   Лілія ДУДНИК 
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