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  Всеукраїнська громадська організація 
„Союз учасників лібералізації газового 
ринку” 

 
РОЗ’ЯСНЕННЯ 

 
Міністерство економічного розвитку і торгівлі України розглянуло лист 

Всеукраїнської громадської організації „Союз учасників лібералізації газового ринку” 

від 22.01.2015 № 22/01 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. 

Визначення “замовники” наведено в пункті 9 частини першої статті 1 Закону. 

Державна закупівля (далі - закупівля) - придбання замовником товарів, робіт і 

послуг у порядку, встановленому цим Законом (пункт 3 частини першої статті 1 

Закону). 

Відповідно до частини другої статті 2 Закону умови, порядок та процедури 

закупівель товарів, робіт і послуг можуть установлюватися або змінюватися 

виключно цим Законом, крім випадків, передбачених цим Законом. Зміна положень 

цього Закону може здійснюватися виключно шляхом внесення змін до цього Закону. 
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Відповідно до частини п’ятої статті 2 Закону, зокрема забороняється укладання 

договорів, які передбачають оплату замовником товарів, робіт і послуг до/без 

проведення процедур, визначених цим Законом. 

Окремими законами України визначаються особливості здійснення закупівлі 

товарів, робіт і послуг, визначених в частині четвертій статті 2 Закону. 

Пунктом 6 розділу XI “Прикінцеві положення” Закону встановлено Кабінету 

Міністрів України у десятиденний строк з дня набрання чинності цим Законом 

забезпечити прийняття нормативно-правових актів, необхідних для реалізації 

положень цього Закону 

До прийняття Верховною Радою України відповідних законів закупівля 

зазначених товарів, робіт і послуг здійснюється відповідно до цього Закону. 

Крім того, договірні відносини регулюються положеннями Цивільного кодексу 

України та Господарського кодексу України. 

Підстави для зміни або розірвання договору зазначені в статті 651 Цивільного 

кодексу України. Порядок зміни та розірвання господарських договорів передбачений       

статтею 188 Господарського кодексу України. 

 

Заступник директора департаменту  
державних закупівель та державного  
замовлення                                                                                                  Лілія ДУДНИК 
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