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РОЗ’ЯСНЕННЯ 
 

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України розглянуло лист 

Державної служби України з надзвичайних ситуацій від 23.04.2015 № 21-6170/213 

щодо застосування законодавства у сфері державних закупівель та повідомляє. 

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. 

Визначення “документація конкурсних торгів” наведено в пункті 5 частини 

першої статті 1 Закону. 

Відповідно до частини другої статті 23 Закону замовник має право з власної 

ініціативи чи за результатами звернень внести зміни до документації конкурсних 

торгів, продовживши строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не 

менше ніж на сім днів, та повідомити письмово протягом одного робочого дня з дня 

прийняття рішення про внесення зазначених змін усіх осіб, яким було видано 

документацію конкурсних торгів. 

Згідно з частиною першою статті 10 Закону замовник безоплатно подає для 

оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу в порядку, встановленому цим 

Законом, інформацію про закупівлю, зокрема зміни до документації конкурсних 

торгів або кваліфікаційної документації та роз’яснення до неї (у разі наявності) - 

протягом трьох робочих днів з дня прийняття рішення про їх внесення, але не пізніш 
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як за сім днів до дати розкриття пропозицій конкурсних торгів або 

кваліфікаційних пропозицій. 

Рішення комітету з конкурсних торгів щодо внесення змін до документації 

конкурсних торгів і продовження строку подання та розкриття пропозицій 

конкурсних торгів оформляється протоколом засідання комітету з конкурсних торгів 

згідно з частиною п’ятою статті 11 Закону.  

Також слід звернути увагу, що внесення змін до документації конкурсних 

торгів здійснюється замовником до розкриття пропозицій конкурсних торгів з 

урахуванням строку повідомлення учасників процедури закупівлі щодо прийнятого 

відповідного рішення, тобто протягом одного робочого дня.  

Для обчислення перебігу строків необхідно керуватися Цивільним кодексом 

України, який закріплює загальні положення щодо правильного обчислення строків 

та визначення початку перебігу строку, а також Законом, в якому визначаються 

строки, перебіг яких починається після настання певної події, з якою пов’язаний її 

початок. У такому разі перебіг строку починається з наступного дня після відповідної 

календарної дати або настання події, з якою пов’язаний її початок, та вважається 

першим днем для вчинення певної дії, яка має юридичне значення.  

Ураховуючи вищевикладене, обчислення перебігу строку у зв’язку з внесенням 

змін до документації конкурсних торгів і продовження строку подання та розкриття 

пропозицій конкурсних торгів починається з наступного дня після прийняття такого 

рішення. 

Разом з тим при внесенні змін до документації конкурсних торгів замовник 

самостійно визначає кінцевий термін продовження строку подання та розкриття 

пропозицій конкурсних торгів, ураховуючи річний план закупівель. 

 

Заступник директора департаменту  
регулювання державних закупівель                                                      Лілія ДУДНИК 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Казберч Є.А., 286-03-24 
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