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14.04.2022 набрала чинності постанова Кабміну
«Про внесення змін до пункту 1 постанови
Кабміну від 28.02.2022 № 169» від 12.04.2022
№ 437 (опубліковано в Урядовому кур’єрі 2022,
04, 14.04.2022, № 86).

Шості зміни до Постанови № 169
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Було Стало
1. Установити, що в умовах

воєнного стану:

1) оборонні та публічні закупівлі

товарів, робіт і послуг

здійснюються без застосування

процедур закупівель та

спрощених закупівель,

визначених Законами України

«Про публічні закупівлі» та

«Про оборонні закупівлі»

1. Установити, що в умовах воєнного стану:

1) оборонні та публічні закупівлі товарів, робіт і послуг здійснюються без

застосування процедур закупівель та спрощених закупівель, визначених Законами

України «Про публічні закупівлі» та «Про оборонні закупівлі».

Замовник може здійснювати публічні закупівлі, вартість яких не

перевищує 50 тис. гривень, з використанням електронної системи

закупівель, у тому числі з використанням електронних каталогів. У разі

здійснення закупівель, вартість яких не перевищує 50 тис. гривень, без

використання електронної системи закупівель замовник обов’язково

дотримується принципів здійснення публічних закупівель, не вносить

інформацію про такі закупівлі до річного плану та не оприлюднює в

електронній системі закупівель звіт про договір про закупівлю,

укладений без використання електронної системи закупівель

Шості зміни до Постанови № 169
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Публічні закупівлі, вартість яких не
перевищує 50 тис. грн

Тобто закупівлі товарів, робіт та послуг не
тільки до 50 тис. грн, а й включно 50 тис. грн

Шості зміни до Постанови № 169
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до 14.04.2022

відповідно до частини 3 статті
3 Закону

Закупівлі товарів, робіт та послуг в умовах воєнного 
стану до 50 тис. грн

з 14.04.2022

відповідно до Постанови № 169
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Алгоритм здійснення закупівель до 
50 тис. грн з використанням ЕСЗ



Алгоритм здійснення закупівель до 50 тис. грн 
(включно) з використанням ЕСЗ

1. Допорогова закупівлю відповідно до Наказу ДП
«Прозорро» від 19.03.2019 № 10 (зі змінами)

2. Закупівля товарів через електронний каталог (Prozorro
Market) відповідно до Порядку формування та
використання електронного каталогу, затвердженого
постановою Кабміну від 14.09.2020 № 822

TNDR.
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1. Визначити та призначити особу на яку буде покладено повноваження щодо
здійснення закупівель товарів, робіт та послуг в умовах воєнного стану.

2. Включення товарів, робіт та послуг вартість який дорівнює або є менша за 50
тис. грн у перелік та обсяги закупівель в умовах воєнного стану, який
затверджується рішення керівника підприємства / організації / установи.

3. Оприлюднення річного плану.

4. Здійснення закупівлі з використанням електронної системи закупівель.

5. Оприлюднення звіту про договір про закупівлю, укладений без використання
електронної системи закупівель.

Алгоритм здійснення закупівель до 50 тис. грн 
(включно) з використанням ЕСЗ
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Алгоритм здійснення закупівель до 50 тис. 
грн (включно) без використанням ЕСЗ



TNDR.

1. Визначити та призначити особу на яку буде покладено повноваження щодо
здійснення закупівель товарів, робіт та послуг в умовах воєнного стану.

2. Включення товарів, робіт та послуг вартість який дорівнює або є менша за
50 тис. грн у перелік та обсяги закупівель в умовах воєнного стану, який
затверджується рішення керівника підприємства / організації / установи.

3. Здійснення закупівлі шляхом:

▪ самостійного пошуку постачальника / надавача послуг / виконавця робіт
▪ пошуку постачальникам або надавача послуг через Prozorro+.

Алгоритм здійснення закупівель до 50 тис. грн 
(включно) без використанням ЕСЗ
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Важливо!

Закупівлі товарів, робіт та послуг до 50 тис. грн
(включно) без використання електронної системи
закупівель в умовах воєнного стану не потребують:

▪ включення їх до річного плану;
▪ оприлюднення звіту про договір про закупівлю,

укладеного без використання електронної системи
закупівель.

Алгоритм здійснення закупівель до 50 тис. грн 
(включно) без використанням ЕСЗ
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Як дотриматися принципів здійснення публічних
закупівель, якщо закупівля без використання ЕСЗ?

1) добросовісна конкуренція серед учасників;
2) максимальна економія, ефективність та

пропорційність;
3) відкритість та прозорість на всіх стадіях

закупівель;
4) недискримінація учасників та рівне ставлення до

них;
5) об’єктивне та неупереджене визначення переможця

процедури закупівлі / спрощеної закупівлі;
6) запобігання корупційним діям і зловживанням.

Алгоритм здійснення закупівель до 50 тис. грн 
(включно) без використанням ЕСЗ
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Як дотриматися принципів здійснення публічних
закупівель, якщо закупівля без використання ЕСЗ?

1. Робити запити до потенційних учасників або проводити
онлайн зустрічі

2. Обирати найнижчу цінову пропозицію
3. Укладати договори за одним предметом закупівлі з

різними учасниками

Алгоритм здійснення закупівель до 50 тис. грн 
(включно) без використанням ЕСЗ



TNDR.



TNDR.

Алгоритм здійснення закупівель від 50 
тис. грн (включно)
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Крок № 1. Визначити та призначити особу на яку буде
покладено повноваження щодо здійснення закупівель товарів,
робіт та послуг в умовах воєнного стану.

Крок № 2. Затвердити відповідним рішенням керівника
підприємства / установи / організації перелік та обсяги
необхідних товарів, робіт та послуг. Звертаю увагу, що
рішення щодо предметів закупівлі та їх обсяги визначає
керівник підприємства / установи / організації, а не
уповноважена особа або інша особа, яка є відповідальною за
закупівлі товарів, робіт та послуг в умовах воєнного стану.

Алгоритм здійснення закупівель від 50 тис. грн 
(включно)
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Якщо є необхідність здійснити додатковий обсяг закупівлі
товарів, робіт чи послуг замовнику варто або внести зміни до
існуючого наказу або ж затвердити новий перелік та обсяги
закупівель товарів, робіт та послуг в умовах воєнного стану
(за виключенням тих позицій, які вже затверджені)
відповідним наказом керівника підприємства / установи /
організації.

Алгоритм здійснення закупівель від 50 тис. грн 
(включно)
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Крок № 3. Укласти договір на закупівлю товару / робіт /
послуг відповідно до затвердженого переліку та обсягів. Тут
варто звернути увагу та декілька моментів:

▪ строк дії договору та строк постачання товару / виконання
робіт / надання послуг мають відповідати періоду воєнного
стану, затвердженого Указом Президента України, наразі
він установлений до 25.05.2022. Також у договорі можна
прописати можливість та умови продовження строку дії
договору та виконання зобов’язань у разі продовження
воєнного стану в Україні або в її окремих місцевостях;

Алгоритм здійснення закупівель від 50 тис. грн 
(включно)
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▪ за можливістю укладати договори з різними компаніями,
задля того, щоб забезпечити виконання вимог підпункту 3
пункту 1 Постанови № 169, а саме: дотримання принципів
здійснення публічних закупівель (добросовісна конкуренція
серед учасників; максимальна економія, ефективність та
пропорційність; відкритість та прозорість на всіх стадіях
закупівель; недискримінація учасників та рівне ставлення
до них);

Алгоритм здійснення закупівель від 50 тис. грн 
(включно)
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▪ якщо замовником засобів індивідуального захисту виступає
військова адміністрація, то у договорах про закупівлю
товарів і послуг можна перебачити здійснення попередньої
оплати на строк та у розмірах, визначених у таких
договорах;

▪ оприлюднюючи звіт про договір про закупівлю без
використання електронної системи закупівель, замовник
має зазначити код ДК 021:2015, тому у договорі варто його
зазначити.

Алгоритм здійснення закупівель від 50 тис. грн 
(включно)
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Крок № 4. Оприлюднення інформації в електронній системі
закупівель. Відповідно до пункту 1 Постанови № 169 замовник
в електронній системі закупівель має оприлюднити:

▪ звіт про договір про закупівлю, укладений без
використання електронної системи закупівель;

▪ договір про закупівлю та всі додатки до нього

не пізніше ніж через 20 днів з дня припинення чи скасування
воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях. Вимога
щодо оприлюднення не застосовується до договорів, які
містять інформацію з обмеженим доступом.

Алгоритм здійснення закупівель від 50 тис. грн 
(включно)
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Відповідно до частини 2 статті 6 Закону України «Про доступ до публічної
інформації» обмеження доступу до інформації здійснюється відповідно до закону
при дотриманні сукупності таких вимог:

▪ виключно в інтересах національної безпеки, територіальної цілісності або
громадського порядку з метою запобігання заворушенням чи кримінальним
правопорушенням, для охорони здоров'я населення, для захисту репутації або
прав інших людей, для запобігання розголошенню інформації, одержаної
конфіденційно, або для підтримання авторитету і неупередженості правосуддя;

▪ розголошення інформації може завдати істотної шкоди цим інтересам;
▪ шкода від оприлюднення такої інформації переважає суспільний інтерес в її

отриманні.

Алгоритм здійснення закупівель від 50 тис. грн 
(включно)
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Важливо! Закупівлі товарів, робіт та 
послуг в умовах воєнного стану 

здійснені у відповідності до Постанови 
№ 169 не включаються до річного 

плану.

Алгоритм здійснення закупівель від 50 тис. грн 
(включно)
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Замовник має право оприлюднити звіт про договір про
закупівлю, укладений без використання електронної
системи закупівель, договір про закупівлю та всі додатки до
нього з дня укладання такого договору, але не пізніше 20
днів з дня припинення чи скасування воєнного стану в
Україні або в окремих її місцевостях.

Строки оприлюднення інформації та документів в 
електронній системі закупівель
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Чи необхідно перевіряти постачальника / 
надавача послуг / виконавця робіт?
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Постанова № 187 передбачає, що для забезпечення захисту національних інтересів за

майбутніми позовами держави України у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації

установити до прийняття та набрання чинності Законом України щодо врегулювання

відносин за участю осіб, пов'язаних з державою-агресором, мораторій (заборону) на

виконання, у тому числі в примусовому порядку, грошових та інших зобов'язань,

кредиторами (стягувачами) за якими є Російська Федерація або такі особи (далі - особи,

пов'язані з державою-агресором):

▪ громадяни Російської Федерації;

▪ юридичні особи, створені та зареєстровані відповідно до законодавства Російської

Федерації;

▪ юридичні особи, створені та зареєстровані відповідно до законодавства України, кінцевим

бенефіціарним власником, членом або учасником (акціонером), що має частку в

статутному капіталі 10 і більше відсотків, якої є Російська Федерація, громадянин

Російської Федерації або юридична особа, створена та зареєстрована відповідно до

законодавства Російської Федерації.

Чи необхідно перевіряти постачальника / надавача 
послуг / виконавця робіт?
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Зазначене обмеження не застосовується:

▪ до громадян Російської Федерації, які проживають на території України на законних

підставах, та юридичних осіб, утворених та зареєстрованих відповідно до законодавства

України, кінцевим бенефіціарним власником, членом або учасником (акціонером) яких є

виключно громадяни Російської Федерації, які проживають на території України на

законних підставах, або виключно громадяни України та громадяни Російської Федерації,

які проживають на території України на законних підставах;

▪ якщо виконання відповідних зобов’язань, необхідне для виконання розпоряджень

Національного центру оперативно-технічного управління мережами телекомунікацій,

прийнятих відповідно до Порядку оперативно-технічного управління

телекомунікаційними мережами в умовах надзвичайних ситуацій, надзвичайного та

воєнного стану, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 червня 2004

р. № 812 «Деякі питання оперативно-технічного управління телекомунікаційними

мережами в умовах надзвичайних ситуацій, надзвичайного та воєнного стану»

(Офіційний вісник України 2004 р., № 26, ст. 1696)

Чи необхідно перевіряти постачальника / надавача 
послуг / виконавця робіт?
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Проживання на території України на законних підставах – це проживання в Україні

іноземця чи особи без громадянства, які мають:

▪ у паспорті громадянина колишнього СРСР зразка 1974 року відмітку про постійну

чи тимчасову прописку на території України або зареєстрували на території

України свій національний паспорт, або

▪ посвідку на постійне чи тимчасове проживання на території України, або

▪ військовий квиток, виданий іноземцю чи особі без громадянства, які в

установленому порядку уклали контракт про проходження військової служби у

Збройних Силах України, або

▪ посвідчення біженця чи документ, що підтверджує надання притулку в Україні

(стаття 1 Закону України «Про громадянство України»).

Чи необхідно перевіряти постачальника / надавача 
послуг / виконавця робіт?
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У разі, якщо кінцевим бенефіціарним власником

компаніє є громадянин рф, замовник має не одразу

відмовити в укладанні договору, а перевірити чи

проживає він на законних підставах на території

України.

Чи необхідно перевіряти постачальника / надавача 
послуг / виконавця робіт?



TNDR.

До чого призведе порушення мораторію

(заборони)?

Пунктом 2 Постанова № 187 визначено, що

правочини (у тому числі довіреності), укладені з

порушенням мораторію, у тому числі якщо ними

передбачається відповідне відчуження у

майбутньому, є нікчемними. Тобто правочин не

створює юридичних наслідків.

Чи необхідно перевіряти постачальника / надавача 
послуг / виконавця робіт?



TNDR.

Чи є часові обмеження?

Пунктом 3 Постанови № 187 визначено, що ця постанова

набирає чинності з дня її опублікування (04.03.2022) та діє

до набрання чинності Законом України щодо врегулювання

відносин за участю осіб, пов'язаних з державою-агресором,

але не більше одного місяця з дня припинення чи

скасування воєнного стану.

Чи необхідно перевіряти постачальника / надавача 
послуг / виконавця робіт?



TNDR.

Де перевірити інформацію про 
постачальника / надавача послуг / 

виконавця робіт?



Де перевірити інформацію про постачальника / 
надавача послуг / виконавця робіт?



Де перевірити інформацію про постачальника / 
надавача послуг / виконавця робіт?



TNDR.

В яких випадках можна укласти договір 
відповідно до Постанови № 169 
застосувавши статтю 631 ЦКУ?



TNDR.

В яких випадках можна укласти договір відповідно 
до Постанови № 169 застосувавши статтю 631 ЦКУ?

Було Стало
— Договір про закупівлю укладається відповідно до норм Цивільного та

Господарського кодексів України. Сторони договору про закупівлю, що

укладається відповідно до абзацу 1 підпункту 1 пункту 1 цієї постанови,

можуть встановити, що умови такого договору застосовуються до відносин,

що виникли між сторонами до набрання чинності цією постановою

виключно у разі, якщо на момент набрання чинності цією постановою у

замовника за закупівлею предмета закупівлі, передбаченого договором

про закупівлю, були наявні умови для застосування переговорної

процедури закупівлі, визначені пунктами 2, 4, 5 частини 2 статті 40 Закону

України «Про публічні закупівлі», або наявні умови для не застосування

порядку проведення спрощених закупівель, визначені пунктами 2, 4, 5

частини 7 статті 3 Закону України «Про публічні закупівлі».



TNDR.

Якщо у замовника були наявні умови на момент набрання чинності Постанови № 169

застосування переговорної процедури закупівлі на підставах передбачених пунктами 2,4,5

частини 2 статті 40 Закону, а саме:

1. якщо роботи, товари чи послуги можуть бути виконані, поставлені чи надані виключно

певним суб’єктом господарювання за наявності одного з таких випадків:

▪ предмет закупівлі полягає у створенні або придбанні витвору мистецтва або художнього

виконання;

▪ укладення договору про закупівлю з переможцем архітектурного або мистецького

конкурсу;

▪ відсутність конкуренції з технічних причин, яка має бути документально підтверджена

замовником;

▪ існує необхідність захисту прав інтелектуальної власності;

▪ укладення договору з постачальником «останньої надії» на постачання електричної енергії

або природного газу;

В яких випадках можна укласти договір відповідно 
до Постанови № 169 застосувавши статтю 631 ЦКУ?



TNDR.

2. якщо після укладення договору про закупівлю у замовника виникла необхідність у постачанні

додаткового обсягу товару у того самого постачальника, якщо в разі зміни постачальника замовник був

би вимушений придбати товар з іншими технічними характеристиками, що призвело б до виникнення

несумісності, пов’язаної з експлуатацією і технічним обслуговуванням. Закупівля додаткового обсягу

товару у того самого постачальника здійснюється протягом трьох років після укладення договору про

закупівлю, якщо загальна вартість такого постачання не перевищує 50 відсотків ціни договору про

закупівлю;

3. якщо після укладення договору про закупівлю у замовника виникла необхідність у закупівлі

додаткових аналогічних робіт чи послуг у того самого учасника. Можливість і умови таких додаткових

робіт чи послуг можуть бути передбачені в основному договорі про закупівлю, який укладений за

результатами проведення тендера. Закупівля додаткових аналогічних робіт чи послуг у того самого

учасника здійснюється протягом трьох років після укладення договору про закупівлю, якщо загальна

вартість таких робіт чи послуг не перевищує 50 відсотків ціни основного договору про закупівлю,

укладеного за результатами проведення тендера

В яких випадках можна укласти договір відповідно 
до Постанови № 169 застосувавши статтю 631 ЦКУ?



TNDR.

замовник має право укласти прямий договір

відповідно до Постанови № 169 та

встановити, що умови такого договору

застосовуються до відносин, що виникли між

сторонами до набрання чинності цією

постановою.

В яких випадках можна укласти договір відповідно 
до Постанови № 169 застосувавши статтю 631 ЦКУ?



TNDR.

Якщо у замовника були наявні умови на момент набрання чинності Постанови № 169

укладання договору без застосування порядку проведення спрощених закупівель

передбачених пунктами 2, 4, 5 частини 7 статті 3 Закону, а саме:

1. якщо роботи, товари чи послуги можуть бути виконані, поставлені чи надані виключно

певним суб’єктом господарювання за наявності одного з таких випадків:

▪ предмет закупівлі полягає у створенні або придбанні витвору мистецтва або художнього

виконання;

▪ укладення договору про закупівлю з переможцем архітектурного або мистецького

конкурсу;

▪ відсутність конкуренції з технічних причин, яка має бути документально підтверджена

замовником;

▪ існує необхідність захисту прав інтелектуальної власності;

▪ укладення договору про закупівлю з постачальником «останньої надії» на постачання

електричної енергії або природного газу;

В яких випадках можна укласти договір відповідно 
до Постанови № 169 застосувавши статтю 631 ЦКУ?



TNDR.

2. якщо після укладення договору про закупівлю у замовника виникла необхідність у постачанні додаткового

обсягу товару у того самого постачальника, якщо в разі зміни постачальника замовник був би вимушений

придбати товар з іншими технічними характеристиками, що призвело б до виникнення несумісності, пов’язаної з

експлуатацією і технічним обслуговуванням. Закупівля додаткового обсягу товару у того самого постачальника

здійснюється протягом трьох років після укладення договору про закупівлю, якщо загальна вартість такого

постачання не перевищує 50 відсотків ціни договору про закупівлю;

3. якщо після укладення договору про закупівлю у замовника виникла необхідність закупівлі додаткових

аналогічних робіт чи послуг у того самого учасника. Можливість і умови таких додаткових робіт чи послуг

можуть бути передбачені в основному договорі про закупівлю, який укладений за результатами проведення

тендеру/спрощеної закупівлі. Закупівля додаткових аналогічних робіт чи послуг у того самого учасника

здійснюється протягом трьох років після укладення договору про закупівлю, якщо загальна вартість таких робіт

чи послуг не перевищує 50 відсотків ціни основного договору про закупівлю, укладеного за результатами

проведення тендеру / спрощеної закупівлі

В яких випадках можна укласти договір відповідно 
до Постанови № 169 застосувавши статтю 631 ЦКУ?



TNDR.

замовник має право укласти прямий

договір відповідно до Постанови № 169

та встановити, що умови такого

договору застосовуються до відносин,

що виникли між сторонами до набрання

чинності цією постановою.

В яких випадках можна укласти договір відповідно 
до Постанови № 169 застосувавши статтю 631 ЦКУ?



TNDR.

Застосувати цю норму замовник має

право виключно у договорах, укладених

з 14.04.2022.

В яких випадках можна укласти договір відповідно 
до Постанови № 169 застосувавши статтю 631 ЦКУ?



TNDR.



TNDR.



Передплата платформи TNDR.

TNDR.



TNDR.

Передплата платформи TNDR.



Ваші 
запитання

TNDR.



Дякую за увагу!

TNDR.

Селютіна Анна 
експерт з публічних закупівель, ініціатор платформи TNDR.


