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РОЗ’ЯСНЕННЯ 

 
Міністерство економічного розвитку і торгівлі України розглянуло лист 

Департаменту господарського забезпечення Служби безпеки України від 02.03.2015 

№ 19/15-833 щодо застосування законодавства у сфері державних закупівель та 

повідомляє. 

Закон України “Про здійснення державних закупівель” встановлює правові та 

економічні засади здійснення закупівель товарів, робіт і послуг для забезпечення 

потреб держави та територіальної громади. 

Згідно з пунктом 2 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 випадку зміни ціни за одиницю товару не більш як 

на 10 відсотків у разі коливання ціни такого товару на ринку за умови, що зазначена 

зміна не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі. 

Таким чином, відповідно до зазначеної норми замовники можуть: 

застосовувати зазначену норму протягом дії договору; 

вносити такі зміни декілька разів до договору про закупівлю у разі коливання 

ціни такого товару на ринку; 

кожна зміна ціни за одиницю такого товару, у разі коливання ціни товару на 

ринку, не може перевищувати 10 відсотків визначеної в договорі про закупівлю ціни 

за одиницю товару з урахуванням попередніх змін, внесених до нього (за наявності) 
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та за умови, що зазначена зміна не призведе до збільшення суми, визначеної в такому 

договорі. 

Внесення таких змін до договору про закупівлю повинно бути обґрунтованим 

та документально підтвердженим. 

При цьому виходячи зі змісту частини першої статті 653 Цивільного кодексу 

України у разі зміни договору зобов’язання сторін змінюються відповідно до 

змінених умов. 

 

Заступник директора департаменту  
державних закупівель та державного  
замовлення – начальник відділу                                               Олександр НАСОНОВ 
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