
ПОМІЧНИК ДЕРЖЗАМОВНИКА 2020
Більше сорока інтернет-ресурсів 

для ефективних та успішних закупівель



Отримати актуальні знання
education.zakupki.prom.ua - навчальний портал майданчика Zakupki.Prom.ua

infobox.prozorro.org - центр знань про публічні закупівлі ProZorro Інфобокс

cep.kse.ua/timeline - тут ви можете слідкувати за всіма змінами системи ProZorro 

Подивитись відео
Forum Zakupki: практикум для замовників

Вебінари для держзамовників

Почитати корисні матеріали
Розділ “Консультації з питань закупівель” сайту Мінекономіки

Перелік документів, які замовник може використовувати в тендерній документації 

Публікація “Впровадження уповноваженої особи в контексті оптимізації процесів публічних 

закупівель”

Алгоритм публічних закупівель в системі Prozorro

Перевірити контрагента
youcontrol.com.ua - повне досє на кожну компанію в Україні 

opendatabot.ua - відкриті державні дані 

usr.minjust.gov.ua/ua/freesearch - єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних 

осіб-підприємців та громадських формувань

corruptinfo.nazk.gov.ua - єдиний державний реєстр осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з 

корупцією правопорушення 

Проаналізувати дані
bi.prozorro.org - публічний модуль аналітики 

clarity-project.info - база даних і система аналітики публічних закупівель ProZorro

acm-ua.org - антикорупційний монітор

Порахувати онлайн
cep.kse.ua/osoba - кількість уповноважених осіб

cep.kse.ua/gaz - визначення зміни ціни на природний газ

Відвідати офіційні сайти держустанов
prozorro.gov.ua - ДП “ПРОЗОРРО”

prozorro.sale - ПроЗорро.Продажі 

amcu.gov.ua - АМКУ 

me.gov.ua - Мінекономіки

Департамент регулювання публічних закупівель в Мінекономіки

cpb.org.ua - ЦЗО ДП “Професійні закупівлі” 

Відвідати спеціалізовані неурядові портали
cep.kse.ua - Центр вдосконалення закупівель

dozorro.org - Громадський контроль держзакупівель

Взяти участь у дискусіях про закупівлі
Спільнота реформаторів системи державних закупівель 

Публічні закупівлі України

Долучитись до тендерного майданчика Zakupki.Prom.ua
Zakupki.Prom.ua - зареєструватися в якості держзамовника

Zakupki.Prom.ua в соц. мережах: Facebook, Telegram, YouTube, LinkedIn.

Спробувати корисні сервіси
vchasno.ua - перейти від паперового до електронного документообігу

cpvtool.kse.ua - визначити код CPV та отримати примірну специфікацію

cep.kse.ua/dopky - знайти додаткові угоди в ProZorro 

Вивчити важливі нормативно-правові акти у сфері закупівель
Закон України “Про публічні закупівлі” (від 19.09.2019) 

Постанова КМУ № 166 “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 18 

серпня 2017 р. № 647” (від 06.03.2019)

Наказ Мінекономрозвитку № 454 “Про затвердження Порядку визначення предмета закупівлі” 

(від 17.03.2016)

Наказ Мінекономрозвитку № 490  “Про затвердження форм документів у сфері публічних 

закупівель” (від 22.03.2016)

Наказ Мінекономрозвитку № 557 “Про затвердження Примірного положення про тендерний 

комітет або уповноважену особу (осіб)” (від 30.03.2016) 

Наказ Мінекономрозвитку № 680 “Про затвердження примірної тендерної документації” (від 

13.04.2016)

Наказ ДП “Прозорро” № 10 "Про затвердження Інструкції про порядок використання 

електронної системи закупівель у разі здійснення закупівель, вартість яких є меншої за 

вартість, що встановлена в абзацах 2 та 3 частини 1 статті 2 ЗУ "Про публічні закупівлі" (від 

19.03.2019)

Наказ ДП “Прозорро” №11 “Про внесення змін до Інструкції про порядок використання 

електронної системи закупівель у разі здійснення закупівель, вартість яких є меншою за 

вартість, що встановлена в абзацах 2 та 3 частини 1 статті 2 Закону України "Про публічні 
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Отримати актуальні знання
education.zakupki.prom.ua - навчальний портал майданчика Zakupki.Prom.ua

infobox.prozorro.org - центр знань про публічні закупівлі ProZorro Інфобокс

cep.kse.ua/timeline - тут ви можете слідкувати за всіма змінами системи ProZorro 

Подивитись відео
Forum Zakupki: практикум для замовників

Вебінари для держзамовників

Почитати корисні матеріали
Практика колегії АМКУ: типові причини оскарження закупівель

Розділ “Консультації з питань закупівель” сайту Мінекономіки

Перелік документів, які замовник може використовувати в тендерній документації

Публікація “Впровадження уповноваженої особи в контексті оптимізації процесів публічних 

закупівель”

Алгоритм публічних закупівель в системі Prozorro

Перевірити контрагента
youcontrol.com.ua - повне дос’є на кожну компанію в Україні 

opendatabot.ua - відкриті державні дані 

usr.minjust.gov.ua/ua/freesearch - єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних 

осіб-підприємців та громадських формувань

corruptinfo.nazk.gov.ua - єдиний державний реєстр осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з 

корупцією правопорушення 

Проаналізувати дані
bi.prozorro.org - публічний модуль аналітики 

clarity-project.info - база даних і система аналітики публічних закупівель ProZorro

acm-ua.org - антикорупційний монітор

Порахувати онлайн
cep.kse.ua/osoba - кількість уповноважених осіб

cep.kse.ua/gaz - визначення зміни ціни на природний газ

Відвідати офіційні сайти держустанов
prozorro.gov.ua - ДП “ПРОЗОРРО”

prozorro.sale - ПроЗорро.Продажі 

amcu.gov.ua - АМКУ 

me.gov.ua - Мінекономіки

Департамент регулювання публічних закупівель в Мінекономіки

cpb.org.ua - ЦЗО ДП “Професійні закупівлі” 

Відвідати спеціалізовані неурядові портали
cep.kse.ua - Центр вдосконалення закупівель

dozorro.org - Громадський контроль держзакупівель

Взяти участь у дискусіях про закупівлі
Спільнота реформаторів системи державних закупівель 

Публічні закупівлі України

Долучитись до тендерного майданчика Zakupki.Prom.ua
Zakupki.Prom.ua - зареєструватися в якості держзамовника

Zakupki.Prom.ua в соц. мережах: Facebook, Telegram, YouTube, LinkedIn. 

Спробувати корисні сервіси
vchasno.ua - перейти від паперового до електронного документообігу

cpvtool.kse.ua - визначити код CPV та отримати примірну специфікацію

cep.kse.ua/dopky - знайти додаткові угоди в ProZorro 

Вивчити важливі нормативно-правові акти у сфері закупівель
Закон України “Про публічні закупівлі” (від 19.09.2019) 

Постанова КМУ № 166 “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 18 

серпня 2017 р. № 647” (від 06.03.2019)

Наказ Мінекономрозвитку № 454 “Про затвердження Порядку визначення предмета закупівлі” 

(від 17.03.2016)

Наказ Мінекономрозвитку № 490  “Про затвердження форм документів у сфері публічних 

закупівель” (від 22.03.2016)

Наказ Мінекономрозвитку № 557 “Про затвердження Примірного положення про тендерний 

комітет або уповноважену особу (осіб)” (від 30.03.2016) 

Наказ Мінекономрозвитку № 680 “Про затвердження примірної тендерної документації” (від 

13.04.2016)

Наказ ДП “Прозорро” № 10 "Про затвердження Інструкції про порядок використання 

електронної системи закупівель у разі здійснення закупівель, вартість яких є меншої за 

вартість, що встановлена в абзацах 2 та 3 частини 1 статті 2 ЗУ "Про публічні закупівлі" (від 

19.03.2019)

Наказ ДП “Прозорро” №11 “Про внесення змін до Інструкції про порядок використання 

електронної системи закупівель у разі здійснення закупівель, вартість яких є меншою за 

вартість, що встановлена в абзацах 2 та 3 частини 1 статті 2 Закону України "Про публічні 
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ТОВ «ЗАКУПКИ.ПРОМ.УА»
02121, Київ, Харківське шосе, 201/203, корпус 2-А, літ. «Ф», оф. 114
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+38 063 827 00 11, +38 067 827 00 11
support.zakupki@prom.ua

mailto:support.zakupki@prom.ua
https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/114-20
https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/166-2019-%D0%BF
http://www.me.gov.ua/LegislativeActs/Detail?lang=uk-UA&id=977b3824-9cd5-4835-a73f-63563764941f&title=NakazMinekonomrozvitkuVid17-03-2016-454-proZatverdzhenniaPoriadkuViznachenniaPredmetaZakupivli
https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/z0449-16
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0557731-16
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0680731-16#n2
https://infobox.prozorro.org/news-mert/nakaz-10-vid-19-03-2019
https://infobox.prozorro.org/news-mert/nakaz-10-vid-19-03-2019



