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_______________ № _____________              Виконавчий комітет  Кременчуцької міської 
На  № ___________ від  __________              ради Полтавської області 
                                                                             

РОЗ’ЯСНЕННЯ 
 

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України                          

(далі – Мінекономрозвитку) розглянуло лист виконавчого комітету Кременчуцької 

міської ради Полтавської області від 19.02.2015 № 01-18/161 щодо застосування 

законодавства у сфері державних закупівель та повідомляє. 

Щодо питань 1-2 

Закон України “Про здійснення державних закупівель” (в редакції                              

від 07.07.2011 № 3612-VI) (далі – Закон) встановлював правові та економічні засади 

здійснення закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти. 

Договір про закупівлю укладається в письмовій формі відповідно до положень 

Цивільного кодексу України та Господарського кодексу України з урахуванням 

особливостей, визначених цим Законом згідно з частиною першою статті 40 Закону. 

Частиною п’ятою статті 40 Закону встановлено, що умови договору про 

закупівлю не повинні, зокрема змінюватися після підписання договору про закупівлю 

до повного виконання зобов’язань сторонами, крім випадків зменшення обсягів 

закупівлі залежно від реального фінансування видатків та узгодженого зменшення 

сторонами договору ціни договору про закупівлю відповідно до частини п’ятої              

статті 40 Закону. 

Водночас згідно з Законом України “Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України з питань державних закупівель” від 04.07.2012                            

№ 5044-VI, який набрав чинності 05.08.2012, положення цього Закону про внесення 

змін до частини п’ятої статті 40 Закону України “Про здійснення державних 
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закупівель”, у випадку, зокрема зміни встановленого згідно із законодавством 

органами державної статистики індексу інфляції, зміни регульованих цін (тарифів) і 

нормативів, які застосовуються в договорі про закупівлю, можуть застосовуватися у 

разі укладення договорів про закупівлю до дня набрання чинності цим Законом. 

При цьому у зв’язку з тим, що зміни у вищезазначеному випадку можуть 

відбуватися як в бік збільшення, так і в бік зменшення, ціна договору про закупівлю 

може змінюватися в залежності від таких змін без зміни обсягу закупівлі. 

У свою чергу, внесення відповідних змін до договору про закупівлю повинно 

бути обґрунтованим та документально підтвердженим. 

Ураховуючи викладене, Законом в редакції від 04.07.2012 № 5044-VI 

передбачена можливість внесення замовником змін до договору про закупівлю, 

укладеного до 05.08.2012, у випадках, визначених пунктом 8 частини п’ятої статті 40 

Закону в редакції від 04.07.2012 № 5044-VI. 

Разом з тим зазначаємо, що 20.04.2014 набрав чинності Закон України “Про 

здійснення державних закупівель” від 10.04.2014 № 1197-VII, зміна істотних умов 

договору про закупівлю, укладеного до 20.04.2014, може здійснюватися згідно з 

умовами, визначеними у відповідності до частини п’ятої статті 40 Закону в редакції                    

від 27.03.2014 у такому договорі про закупівлю, керуючись положеннями Цивільного 

кодексу України та Господарського кодексу України. 

Крім того, у разі розірвання договору про закупівлю, укладеного за 

результатами процедури закупівлі, та необхідності здійснення нової закупівлі, 

замовник керується вартісними межами, встановленими у частині першій статті 2 

Закону України “Про здійснення державних закупівель” від 10.04.2014 № 1197-VII, 

виходячи із залишку коштів, після розірвання такого договору, та вчинення дій, 

передбачених частиною першою статті 4 Закон України “Про здійснення державних 

закупівель” від 10.04.2014 № 1197-VII, зокрема внесення змін до річного плану 

закупівель. 

Щодо питання 3 

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. 
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Відповідно до частини першої статті 39 Закону переговорна процедура 

закупівлі - це процедура, яка використовується замовником як виняток і відповідно до 

якої замовник укладає договір про закупівлю з учасником після проведення 

переговорів з одним або кількома учасниками. 

Переговорна процедура закупівлі застосовується замовником як виняток у разі 

наявності умов, визначених у частині другій статті 39 Закону. 

При цьому згідно з частиною першою статті 39 Закону обґрунтування 

застосування переговорної процедури закупівлі повинно містити, зокрема посилання 

на експертні, нормативні, технічні та інші документи, що підтверджують наявність 

умов застосування процедури закупівлі.  

Таким чином, у залежності від предмета закупівлі, який визначається 

замовником відповідно до Порядку визначення предмета закупівлі, затвердженого 

наказом Мінекономіки від 26.07.2010 № 921 (зі змінами) та умови для застосування 

переговорної процедури закупівлі, замовник самостійно готує документи, необхідні 

для проведення такої процедури на підставі експертних, нормативних, технічних та 

інших документів, що підтверджують наявність умов застосування переговорної 

процедури закупівлі видані уповноваженими на це органами.  

Водночас Законом не визначено конкретного переліку органів, уповноважених 

надавати такі документи. 

У свою чергу, до повноважень Мінекономрозвитку не належить визначення 

таких органів у конкретних випадках. 

 

Заступник директора департаменту  
регулювання державних закупівель                                                      Лілія ДУДНИК 
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