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E-mail: meconomy@me.gov.ua, http://www.me.gov.ua,  код  ЄДРПОУ 37508596

                                                                                               

 На № 04/10/22 від 04.10.2022
 
                                                                                       
                                                                                        Українська інфраструктурна 
                                                                                        асоціація UNITE
                     
                                                                                         iryna.bardasova@unite.org.ua

Щодо внесення змін до законодавства
про публічні закупівлі

Мінекономіки опрацювало лист Української інфраструктурної асоціації 

UNITE щодо доповнення переліку випадків внесення змін до істотних умов 

договору про закупівлю та в межах компетенції повідомляє. 

Мінекономіки спільно з представниками Міністерства розвитку громад та 

територій України, Національного агентства з питань запобігання корупції, 

Антимонопольного комітету України, Державної аудиторської служби України, 

Національного банку України, Державного агентства автомобільних доріг 

України, державного підприємства “ДерждорНДІ” та Міжнародної громадської 

організації “Київський економічний інститут” 26 вересня 2022 року проведено 

нараду щодо внесення змін до статті 41 Закону України “Про публічні 

закупівлі”.

Під час наради обговорювались питання необхідності нормативного 

врегулювання коригування договірних цін з урахуванням реальних цін на 

матеріальні ресурси та будівельні матеріали у зв’язку зі збройною агресією 

російської федерації та інфляційними процесами в країні у 2022 році. 
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За результатами наради було досягнуто домовленості щодо необхідності 

нормативного врегулювання обговорюваного питання та з цією метою 

підготовлено пропозиції щодо доповнення частини п’ятої статті 41 Закону “Про 

публічні закупівлі” пунктами 9 - 11 такого змісту:

9)  збільшення ціни договору про закупівлю робіт (без зміни обсягів робіт 

та без зміни їх якості) за результатами коригування та перезатвердження 

проекту будівництва в установленому законодавством порядку, яке має бути 

документально підтверджене експертною організацією, що має право на 

проведення експертизи проекту будівництва відповідно до законодавства, у разі

встановлення в договорі про закупівлю порядку зміни ціни та не раніше ніж 

через шість місяців з моменту підписання договору про закупівлю;

10)  збільшення ціни договору про закупівлю послуг з поточного ремонту 

(без зміни обсягів таких послуг та без зміни їх якості), яка має бути 

документально підтверджена експертною організацією, що має право на 

проведення експертизи проекту будівництва відповідно до законодавства, у разі 

встановлення в договорі про закупівлю порядку зміни ціни та не раніше ніж 

через шість місяців з моменту підписання договору про закупівлю;

11)  зміни чи встановлення порядку зміни ціни в договорі про закупівлю 

для випадків, передбачених пунктами 9 та 10 частини п’ятої цієї статті.

Водночас інформуємо, що наразі ведеться робота щодо внесення 

відповідних змін.

 

Заступник Міністра
економіки України                                                                             Надія БІГУН
     

Лебедєва Ольга,  596-67-27


