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Щодо надання роз'яснення

Закупiвля ToBapiB, робiт i послуг для забезпечення потреб держави,
територiальних цромад та об'еднаних територiалlьних громад здiйснюеться на
умовах та у порядку Закону УкраТни кПро публiчнi закупiвлЬ>.

Проте, вiдповiдно до п. 1 ч. 5 ст. З Закону УкраiЪи кПро публiчнi
закупiвпi)), дiя Закону Украiни <Про гryблiчнi закупiвлЬ> не поширюеться на
випадки, якщо пре метом закупiвлi е товари, роботи i послуги, закупiвля яких
становить держав таемницю вiдповiдно до Закону УкраiЪи "Про державну
таемницю", або якi згiдно iз законами УкраiЪи потребують спецiальних заходiв

безпеки.
Звертаемо увац, що перелiк вiдомостей, що становлять державну таемницю
визначае Звiд вiдомостей, що становлять державну таемницю, затверджений
нак€вом Щентрального управлiння Слryжби безпеки Украiни 23 црудrш 2020
року N 383, зареестрований в MiHicTepcTBi юстицii Украiни 14 сiчня2021 р. за
Ng 52135674 (далi - Звiд).

Згiдно Зводу, спецiагlьнi

споруди
автоматизованими системами життезабезпечення та/або технiчними засобами
охорони (у випадку встановлення технiчних засобiв охорони безпосередньо у
спецiалlьних спорудах та/або на охоронному периметрi навколо них у pmi,
якщо TaKi технiчнi засоби охорони е складовою частиною зага.тlьноi системи
охорони спецiальних споруд ) а розголошення вiдомостей стосовно них
пiдвищить ур€вливiсть спецiальних споруд) та призначенi для безпосереднього
виконання бойових завдань, зберiгання засобiв ураження (за умови
peecTpi
перебуваннrI об'екry, де розмiщуетьс така споруда, у
'Щержавному
об'ектiв пiдвищеноi небезпеки або Щержавному peecTpi потенцiйно небезпечних
об'ектiв), паJIиво-мастильних матерiалiв (за умови перебування об'екту, де
розмiщуеться така споруда, у Щержавному peecTpi об'ектiв пiдвищеноi
небезпеки або .Щержавному peecTpi потенцiйно небезпечних об'ектiв),
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компонентiв рiдкого ракетного п€tлива (за умови перебування об'екту, До
розмiщуеться така споруда, у Щержавному peecTpi об'ектiв пiдвищеноi
небезпеки або Щержавному peecTpi потенцiйно небезпечних об'ектiв),
вiйськовоi технiки (за винятком тих, якi пiдпадають пiд дiю мiжнародних
дОговорiв У галузi контролю за озброенням), спецiальноi технiки, озброення,
забезпечення мобiлiзацiйного розгортання або життедiяльностi вiйськ (сил, у
тому числi органiв виконавчоi влади).
Виходячи з вище викладеного, склад для зберiгання боеприпасiв, склад для
зберiганнrl вiйськовоi технiки та огорожа по периметру навколо даних об'ектiв
пiдпадають пiд поняття (спецiагlьнi споруди).
Отже, вiдомостi про них становлять державну таемницю та розголошеннrI
таких вiдомостей може завдати шкоди нацiональнiй безпецi Украiни.
ТомУ, розроблення проектно-кошторисноi документацiТ, проходження
експерТиЗи, здiЙснення авторського нагляду, здiЙснення технiчного нагляду та
Виконано будiвельнlдr робiт щодо вище вказаних об'ектiв не пiдпадають пiд
дiю Закону УкраiЪи <Про публiчнi закупiвлЬ> i повиннi укладатиая без
використаннrI норм Закону та без системи ProzolTo.
HaToMicTb закупiвля ToBapiB, робiт i послуг оборонного призначення, яка
мiстить вlдомост1,
мlстить
вiдомостi, що становлять державну таемниЦЮ, а також у разi закупiыri
ToBapiB, робiт i послуг оборонного призначення за закритими закупiвлями
неЗапежно вiд BapTocTi такоi закупiвлi здiЙснюеться на пiдставi Закону УкраiЪи
кПро обороннi закупiвлЬ> (даrri - Закон).
Порядок проведення закупiвель ToBapiB, робiт та послуг, що становлять
державну таемницю реryлюе ст. 18 Закону Украiни <Про обороннi закупiвлi>>,
вiдповiдно до якоТ закупiвля ToBapiB, робiт i послуг оборонного призначення,
що становить державну таемницю, здiйснюеться за заIФитими закупiвJIями
вiдповiдно до цього Закону з урахуванrшм положень закону, що реryлюе
питаннrI захисту державноi таемницi.
закритих закупiвель належать:
1) переговори;
2) поетапнi переговори.
.Щержавний замовник iнiцiюе проведення переговорiв шляхом запрошення
учасникiв, що включенi до Електронного реестру учасникiв вiдбору та
виконавцiв державних KoHTpaKTiB (договорiв) (даrri - Реестр) ," номенклатурою,
яку плануе закупити замовник. Оголошення про початок переговорiв мае
мiстити iнформацiю про:
1) загалlьну нЕвву предмета закупiвлi;
2) загапьнi вимоги до предмета закупiвлi;
3) мiсце та кiнцевий строк подання зЕuIвки на участь у переговорах, що не
може бути меншим трьох робочих днiв з дня направлен я оголошення про
початок переговорiв через Реестр;
4) очiкуваIIу BapTicTb предмета закупiвлi;
5) вимоги до графiка поставки.
.Що

Учасниками переговорiв

або поетапних

переговорiв

суб'екти
господарювання, BHeceHi до Реестру за номенклатурою, що плануе закупити
е

якi под€tли заявку на участь у переговорах та взяли на
себе зобов'язаннrI щодо дотримання вимог законодавства у сферi захисту

ДерЖаВНиiI замовник,

державноi таемницi.
Поетапнi переговори переходять на друrий етап у разi подання заявки на
участь у переговорах не менше нiж двома учасниками.

KpiM Того, проведення закритих закупiвель проводяться вiдповiдно до

затвердженого зведеного трирiчного плану закупiвель ToBapiB, робiт i послуг
оборонного призначення за закриТими закупiвлями, шляхом проведеннrI
переговорiв мiж учасниками, що включенi до Реестру.
Враховуючи вище викладене та керуючись ст. 9 Закону Украiни кПро
публiчнi закупiвлЬ>, просимо Вас надати роз'ясненнrt:
1. Який порядок отримання iнформацii про роботу та отримання доступу до

Реестру учасникiв вiдбору
(договорiв)?

2.

та виконавцiв державних

KoHTpaKTiB

та де
Здiйснювати публiкацiю Оголошення про початок переговорiв/поетапних
переговорiв?

ЯКий порядок проведення процедури закритих закупiвель

Командир
полковник
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