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компанія “Енергоатом” 

 

РОЗ’ЯСНЕННЯ 
 

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України розглянуло лист 

Національної атомної енергогенеруючої компанії “Енергоатом” від 20.03.2015                

№ 4223/10 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 другою 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. 

Відповідно до частини третьої статті 18 Закону, зокрема у разі отримання 

замовником звернення з вимогою щодо усунення порушення під час проведення 

процедури закупівлі замовник має право на добровільній основі вжити належних 

заходів, у тому числі з призупиненням процедури закупівлі, для врегулювання 

питань, зазначених у зверненні. Замовник повинен повідомити всіх заінтересованих 

осіб про рішення, прийняті за результатами розгляду звернення, та одночасно подати 
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для оприлюднення таке рішення разом із зверненням на веб-портал Уповноваженого 

органу.  

При цьому відповідно до вимог частини першої статті 10 Закону замовник 

безоплатно подає для оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу у 

порядку, встановленому цим Законом, інформацію про закупівлю, зокрема зміни до 

документації конкурсних торгів та роз’яснення до неї (у разі наявності) - протягом 

трьох робочих днів з дня прийняття рішення про їх внесення, але не пізніш 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.  

Ураховуючи викладене, замовник одночасно подає для оприлюднення на          

веб-порталі Уповноваженого органу зміни до документації конкурсних торгів разом із 

зверненням з вимогою щодо усунення порушення під час проведення процедури 

закупівлі, у разі прийняття такого рішення, протягом трьох робочих днів з дня 

прийняття рішення про їх внесення, але не пізніш як за сім днів до дати розкриття 

пропозицій конкурсних торгів. 

Водночас, виходячи зі змісту частини другої статті 23 Закону, у разі внесення 

змін до документації конкурсних торгів замовник продовжує строк подання та 

розкриття пропозицій конкурсних торгів не менше ніж на сім днів. 

При цьому механізм щодо призупинення замовником процедури закупівлі для 

врегулювання питань, зазначених у зверненні, строки та порядок оприлюднення 

такого звернення та рішення, прийнятого за результатами його розгляду, після 

розкриття пропозицій конкурсних торгів Законом не визначені. 

 

Заступник директора департаменту  
регулювання державних закупівель                                                      Лілія ДУДНИК 
 

 

 

 

 

Казберч Є.А., 286-03-24 

 

 

 


