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  Державне підприємство 
„Криворізька теплоцентраль” 

 
РОЗ’ЯСНЕННЯ 

 
Міністерство економічного розвитку і торгівлі України розглянуло лист 

державного підприємства „Криворізька теплоцентраль” від 20.02.2015 № 732/18 щодо 

застосування законодавства у сфері державних закупівель та повідомляє. 

Закон України “Про здійснення державних закупівель” встановлює правові та 

економічні засади здійснення закупівель товарів, робіт і послуг для забезпечення 

потреб держави та територіальної громади. 

Згідно з пунктом 1 частини четвертої статті 2 Закону особливості здійснення 

процедур закупівлі, визначених цим Законом, встановлюються окремими законами 

для юридичних осіб, які провадять діяльність у сферах, визначених у цій частині цієї 

статті Закону.  

При цьому Закон України “Про особливості здійснення закупівель в окремих 

сферах господарської діяльності” (далі – Закон про особливості)  встановлює правові 

та економічні засади здійснення закупівель в окремих сферах господарської 

діяльності, визначених цим Законом.  

Статтею 2 Закону про особливості встановлено, що дія цього Закону 

поширюється на суб'єктів, які є замовниками відповідно до статті 1 цього Закону та 

провадять діяльність у сферах, визначених в частині першій цієї статті Закону про 

особливості. 

Частиною третьою статті 2 Закону про особливості встановлено, що його дія 

поширюється на закупівлі замовниками товарів, робіт і послуг для здійснення ними 

діяльності у сферах, визначених статтею 2 цього Закону, які: 
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повністю або частково здійснюються за рахунок бюджетних коштів за умови, 

що вартість закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) дорівнює або перевищує 100 

тисяч гривень, а робіт - дорівнює або перевищує 1 мільйон гривень; 

здійснюються за рахунок власних коштів за умови, що вартість закупівлі 

товару (товарів), послуги (послуг) дорівнює або перевищує 1 мільйон гривень, а 

робіт- 5 мільйонів гривень. 

Таким чином, замовники у розумінні Закону про особливості здійснюють 

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

керуючись вартісними межами, встановленими Законом про особливості. 

Додатково повідомляємо, що усі проекти регуляторних актів, у тому числі ті, 

що стосуються сфери державних закупівель, розробником яких є 

Мінекономрозвитку, разом із відповідними аналізами регуляторного впливу 

оприлюднюються з метою одержання  зауважень і пропозицій від фізичних та 

юридичних осіб, їх об’єднань, у спосіб, передбачений статтею 13 Закону України 

“Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”, а 

саме шляхом розміщення на офіційному веб-сайті Мінекономрозвитку в розділі 

“Обговорення проектів документів” в мережі Інтернет. У свою чергу, електронні 

версії прийнятих нормативно-правових актів розміщуються на сайті Міністерства 

у розділі “Нормативно-правові акти”. 

 

Заступник директора департаменту  
регулювання державних закупівель                                                      Лілія ДУДНИК 
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