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РОЗ’ЯСНЕННЯ  

 

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України розглянуло лист                 

Автобази Управління справами Апарату Верховної Ради України від 06.03.2015                

№ 15-2/23-109 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. 

Відповідно до статті 35 Закону замовник здійснює закупівлю шляхом 

застосування процедури запиту цінових пропозицій щодо товарів і послуг, для яких 

існує постійно діючий ринок, за умови, що їх вартість не перевищує 300 тисяч 

гривень. 

Відповідно до частини сьомої статті 36 Закону замовник відміняє процедуру 

запиту цінових пропозицій та має право визнати її такою, що не відбулася, у 

випадках, визначених статтею 30 цього Закону. 

У свою чергу, згідно з абзацом другим частини другої статті 30 Закону 

замовник має право визнати торги такими, що не відбулися, у разі якщо ціна 

найбільш вигідної пропозиції конкурсних торгів перевищує суму, передбачену 

замовником на фінансування закупівлі. 

Таким чином, прийняття рішення про визнання процедури запиту цінових 

пропозицій такою, що не відбулася є правом замовника. 
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Відповідно до частини п’ятої статті 36 Закону замовник укладає з переможцем 

договір про закупівлю відповідно до основних умов договору, зазначених у запиті, у 

строк не раніше ніж через три робочих дні з дня оприлюднення на веб-порталі 

Уповноваженого органу повідомлення про акцепт цінової пропозиції, але не пізніше 

ніж через 14 днів з дня визначення переможця (абзац четвертий частини п’ятої статті 

36 Закону). 

При цьому 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 

зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків 

замовника. 

Так, якщо ціна найбільш вигідної цінової пропозиції перевищує суму, 

передбачену замовником для фінансування закупівлі, замовник може передбачити в 

договорі про закупівлю умови щодо взяття грошових зобов’язань виключно в межах 

асигнувань, встановлених кошторисом відповідного розпорядника. При цьому 

відповідно до статті 40 Закону загальна сума договору повинна зазначатись 

відповідно до акцептованої цінової пропозиції. Але в договорі повинно бути 

передбачено, що грошові зобов’язання на суму перевищення виникають у замовника 

виключно при виділенні додаткового фінансування на відповідну закупівлю.  

У подальшому при відсутності додаткових коштів сторони можуть зменшити 

обсяг закупівлі без зміни ціни за одиницю та відповідно зменшити загальну суму 

договору до розміру фактичного обсягу видатків замовника. 

 
Заступник директора департаменту  
регулювання державних закупівель                                                      Лілія ДУДНИК 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Беспалова А.В., 286-03-10 


