Порівняльна таблиця
до проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про публічні закупівлі» щодо закупівель суб'єктів
природних монополій»
Закон України “Про публічні закупівлі”
Стаття 2. Замовники
…
4) юридичні особи та/або суб’єкти господарювання, які
здійснюють діяльність в одній або декількох окремих сферах
господарювання, визначених частиною другою цієї статті, та
відповідають хоча б одній з таких ознак:
органам державної влади, органам влади Автономної
Республіки Крим, органам місцевого самоврядування або
іншим замовникам належить частка у статутному капіталі
юридичної особи та/або суб’єкта господарювання в розмірі
більше ніж 50 відсотків або такі органи чи інші замовники
володіють більшістю голосів у вищому органі юридичної
особи та/або суб’єкта господарювання чи правом призначати
більше половини складу виконавчого органу або наглядової
ради юридичної особи та/або суб’єкта господарювання;
наявність спеціальних або ексклюзивних прав - прав,
наданих у межах повноважень органом державної влади або
органом місцевого самоврядування на підставі будь-якого
нормативно-правового акта та/або акта індивідуальної дії, що
обмежують провадження діяльності у сферах, визначених
цим Законом, однією чи кількома особами, що істотно
впливає на здатність інших осіб провадити діяльність у
зазначених сферах.
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діяльність з розподілу природного і нафтового газу

2

Не вважаються спеціальними або ексклюзивними права,
що надані за результатами конкурсів (тендерів, процедур
закупівель), інформація про проведення яких разом з
критеріями відбору попередньо оприлюднювалася та була
наявна у публічному доступі, можливість участі у таких
конкурсах (тендерах, процедурах закупівель) не була
обмежена та якщо надання таких прав здійснювалося на
основі об’єктивних критеріїв.
2. Для цілей пункту 4 частини першої цієї статті
діяльність в окремих сферах господарювання - діяльність, що
здійснюється в одній або декількох із таких сфер:
1) забезпечення транспортування, розподілу, зберігання
(закачування, відбору) та постачання природного газу на
користь третіх осіб (замовників), видобутку природного
газу та надання послуг установки LNG;
2) забезпечення виробництва, транспортування та
постачання теплової енергії споживачам;
3) забезпечення виробництва, передачі, розподілу, купівліпродажу, постачання електричної енергії споживачам,
диспетчерське управління та забезпечення відпуску
електричної енергії до/з системи передачі/розподілу та
забезпечення функціонування ринку електричної енергії "на
добу наперед" і внутрішньодобового ринку електричної
енергії та балансуючий ринок електричної енергії та

трубопроводами,
розподілу
електричної
енергії
електромережами, централізованого водопостачання,
централізованого
водовідведення,
транспортування
теплової енергії.
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організація купівлі-продажу електричної енергії на цих
ринках;
4) забезпечення виробництва, транспортування та
постачання питної води, забезпечення функціонування
централізованого водовідведення;
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балансуючий ринок електричної енергії та організація купівліпродажу електричної енергії на цих ринках;
4) виробництва, транспортування та постачання питної води,
централізованого
водопостачання,
централізованого
водовідведення;
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