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Комунальне підприємство 
“Експлуатаційне лінійне управління 
автомобільних шляхів” 

 

РОЗ’ЯСНЕННЯ 
 

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України розглянуло листи                   

КП “Експлуатаційне лінійне управління автомобільних шляхів” від 05.01.2015 № 6 та 

від 06.01.2015 № 8 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. 

Згідно з частиною п’ятою статті 40 Закону умови договору про закупівлю не 

повинні відрізнятися від змісту пропозиції конкурсних торгів або цінової пропозиції     

(у тому числі ціни за одиницю товару) переможця процедури закупівлі. Істотні умови 

договору про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання до виконання 

зобов’язань сторонами у повному обсязі, крім випадків, передбачених цією статтею 

Закону. 

При цьому зазначаємо, що норма пункту 2 частини п’ятої статті 40 Закону 

поширюється на договори про закупівлю, у разі якщо предметом закупівлі є товар. 

Разом з тим відповідно до частини п’ятої статті 40 Закону істотні умови 

договору про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання до виконання 
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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 

У зв’язку з тим, що зміна ціни у вищезазначених випадках може 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. Причому 

граничний рівень зміни ціни не обмежується 10 відсотками у цих випадках, а 

залежить від конкретної підстави, що застосовується. 

Разом з тим внесення змін до договору про закупівлю повинно бути 

обґрунтованим та документально підтвердженим. 

 

Заступник директора департаменту  
державних закупівель та державного замовлення                              Лілія ДУДНИК  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Казберч Є.А., 286-03-24 

 

 

 

 


