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Щодо необхідності доповнення переліку
випадків внесення змін до істотних умов
договору про закупівлю

Шановні Юліє Анатоліївно та Олександре Миколайовичу!

Українська інфраструктурна асоціація UNITE висловлює Вам свою повагу та
звертається щодо необхідності внесення змін до закону України “Про публічні закупівлі”.

Проблема: Неможливість виконання укладених договорів підряду в зв'язку із
суттєвим подорожчанням матеріалів.
На початку 2022 року відбулось суттєве подорожчання основних будівельних

матеріалів. Так за даними Укравтодору станом на квітень 2022 року бітум подорожчав на
55% порівняно з груднем 2021 року.

Водночас закупівельне законодавство не надає можливості сторонам договору за
їх згодою змінити вартість робіт та ціну договору навіть у випадку обґрунтованої
необхідності на кшталт ситуації, що склалась.

За таких умов виконання укладених договорів неможливе. Разом з тим
розірвання чинних та укладення нових договорів із новими кошторисами тягне за собою
виникнення додаткових збитків та витрат ресурсів (в тому числі часових) як



підрядниками так і замовниками. При цьому такий підхід не вирішує проблеми, оскільки
вірогідність збереження тенденції подорожчання матеріалів дуже висока.

Тобто існує потреба дозволити сторонам обґрунтовано та за взаємною згодою
змінювати ціну договору про закупівлю.

Пропоноване рішення: дозволити зміну ціни договору про закупівлю (зміни до
частини п'ятої статті 41 ЗУ “Про публічні закупівлі”).

Враховуючи вищевикладене, просимо:
1. Розглянути нашу пропозицію доповнення частини п'ятої статті 41 закону

України “Про публічні закупівлі” пунктами такого змісту:

“9) зміни ціни в договорі про закупівлю робіт або послуг, за умови що такі зміни не
призведуть до збільшення ціни договору про закупівлю більше ніж на 50 відсотків
від початкової ціни такого договору (без змін обсягів та якості робіт або послуг), -
у разі встановлення в договорі про закупівлю порядку зміни ціни відповідно до
кошторисних норм, нормативів з ціноутворення у будівництві, правил і методик
визначення вартості будівництва, реконструкції, ремонту та утримання
автомобільних доріг загального користування та не раніше ніж через шість
місяців з моменту підписання договору про закупівлю.
10) зміни чи встановлення порядку зміни ціни в договорі про закупівлю для випадків,
передбачених пунктами 7 та 9 частини п'ятої цієї статті.”

2. Розробити, внести Кабінетові Міністрів України та забезпечити подальше
супроводження у Верховній Раді України проєкту закону України про
внесення описаних в цьому листі змін до закону України “Про публічні
закупівлі”.

Сподіваємося на врахування нашої пропозиції та подальшу плідну співпрацю!

З повагою,

Виконавчий директор Ігор Самоходський
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