
 

Додаток до листа Телекомунікаційної палати 

від 31.05.2022 № 2682 

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ  

До Постанови Кабінету Міністрів України 

від 28 лютого 2022 р. N 169 від 28 лютого 2022 р. N 169 

«Деякі питання здійснення оборонних та публічних закупівель товарів, робіт і послуг в умовах воєнного стану» 

Чина редакція Зміни, що пропонуються Обґрунтування 

Відповідно до статті 64 Конституції України, 

статті 121 Закону України "Про правовий 

режим воєнного стану", пункту 3 частини 

першої статті 4 Закону України "Про 

оборонні закупівлі", Указу Президента 

України від 24 лютого 2022 р. N 64 "Про 

введення воєнного стану в Україні" Кабінет 

Міністрів України постановляє: 

    

1. Установити, що в умовах воєнного стану: 1. Установити, що в умовах воєнного стану:   

  …   

відсутній 8) У разі необхідності проведення закупівель 

на новий період, якщо щодо таких закупівель 

розпочалися та не закінчилися та/або не 

розпочалися відповідні процедури до 

24.02.2022,  договір  на 2022 рік укладається 

з тим самим Виконавцем щодо постачання 

тих самих товарів,  виконання робіт, надання 

послуг, за діючими тарифами Виконавця.  

В зв’язку з фактичною ситуацією, суб’єктами 

державних закупівель не було розпочато або не 

було завершено всі передбачені законодавством 

закупівельні процедури, але при цьому послуги, 

зокрема телекомунікаційні, фактично надавалися.  

За таких обставин наразі потрібно врегулювати 

суттєві умови договорів, на підставі яких послуги 

будуть продовжувати надаватися також і в 

поточному 2022 році, а саме пропонується 

визначити, що постачання тих самих товарів,  

виконання робіт, надання послуг, здійснюється  

тими самими постачальниками за діючими 

тарифами. 

Це забезпечить стабільність отримання послуг 

державними установами та створить умови для 

здійснення оплат за фактично надані послуги. 

відсутній  9) У разі наявності заборгованості 

Замовника за фактично надані послуги за 

У випадку, якщо послуги надавалися належним 

чином, тобто були відсутні претензії зі сторони 



період,  у який договір з Виконавцем щодо 

передачі товарів, виконання робіт, надання 

послуг  був відсутній, такий борг сплачується 

Замовником, відповідно до норм Цивільного 

та Господарського законодавства, у разі 

надання Виконавцем відповідних 

документів, що підтверджують  фактичну 

передачу товару, виконання робіт, надання 

послуг (акти, рахунки, видаткові  накладні 

тощо, в тому числі у електронній формі з 

накладанням кваліфікованого 

(удосконаленого) електронного підпису) або  

через платформу електронного 

документообігу, що використовується для 

подання звітності до контролюючих органів 

та обміну юридично значущими первинними 

документами. За умов обміну первинною 

документацією у електронній формі 

додаткове виготовлення копій вказаних 

документів на паперових носіях не 

вимагається.  

Сторони вправі укласти договір на 2022 рік з 

розповсюдженням його дії на період, в який 

за  державним замовником обліковується 

заборгованість перед виконавцем.  

замовників, але за умови відсутності укладених 

договорів, підставою для оплати можуть бути 

документи, що підтверджують факт надання таких 

послуг відповідно до законодавства. 

При цьому учасники процесу закупівель можуть за 

згодою сторін укласти договір, в якому 

врегулювати питання заборгованості, що виникла 

за фактично надані послуги. 

Також з метою спрощення документообігу в 

умовах воєнного стану пропонується врегулювати 

питання можливості  застосування електронного 

підпису та платформ електронного 

документообігу, що використовуються для 

подання звітності Виконавцями та Замовниками. 

відсутній 10) Ця Постанова розповсюджується на всі 

закупівлі з тим самим Виконавцем щодо 

постачання тих самих товарів,  виконання 

робіт, надання послуг, за діючими 

тарифами Виконавця, що розпочалися та не 

закінчилися та/або не розпочалися до 

24.02.2022. 

Уточнення, що дія Постанови врегульовує період 

до початку дії воєнного стану. 

 


