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На  № ___________ від __________                 Товариство з обмеженою відповідальністю                

                                                                      “Агура-Чародій” 
 

РОЗ’ЯСНЕННЯ 

 

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України розглянуло лист           

ТОВ “Агура-Чародій” від 27.01.2014 № 5 щодо застосування законодавства у сфері 

державних закупівель та повідомляє. 

Закон України “Про здійснення державних закупівель” (в редакції                        

від 27.03.2014) (далі – Закон) встановлював правові та економічні засади здійснення 

закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти. 

Відповідно до пунктів 7 та 8 частини п’ятої статті 40 Закону істотні умови 

договору про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання до виконання 

зобов’язань сторонами у повному обсязі, крім випадків, зокрема зміни ціни у зв’язку 

із зміною ставок податків і зборів пропорційно до змін таких ставок; зміни 

встановленого згідно із законодавством органами державної статистики індексу 

інфляції, зміни курсу іноземної валюти у разі встановлення в договорі про закупівлю 

порядку зміни ціни залежно від зміни такого курсу, зміни біржових котирувань, 

регульованих цін (тарифів) і нормативів, які застосовуються в договорі про 

закупівлю. 

При цьому у зв’язку з тим, що зміни у вищезазначених випадках 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. 

Таким чином, зміна істотних умов договору про закупівлю може здійснюватися 

згідно з умовами, визначеними у відповідності до частини п’ятої статті 40 Закону у 
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такому договорі про закупівлю, керуючись положеннями Цивільного кодексу України 

та Господарського кодексу України. 

Внесення змін до договору про закупівлю повинно бути обґрунтованим та 

документально підтвердженим. 

Водночас форма документального підтвердження Законом не визначена, 

оскільки вона залежить від обставин, що спричинили внесення відповідних змін до 

договору про закупівлю. Тому, замовник самостійно визначає форму 

документального підтвердження таких обставин з дотриманням законодавства. 

Разом з тим відповідно до підпункту 25 пункту 4 Положення про Міністерство 

регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30.04.2014 № 197, 

Мінрегіон відповідно до покладених на нього завдань інформує та надає роз’яснення 

щодо реалізації державної політики у відповідних сферах. 

Ураховуючи викладене, з питання проведення експертизи, зазначеної в листі 

заявника, пропонуємо звернутися до Мінрегіону, як головного органу у системі 

центральних органів виконавчої влади з формування та забезпечення реалізації 

політики, зокрема у сфері будівництва. 

 

Заступник директора департаменту державних  
закупівель та державного замовлення                                                   Лілія ДУДНИК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Казберч Є.А., 286-03-24 

 

 


