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Як держава закуповує товари, 
роботи та послуги в умовах 

воєнного стану?



TNDR.

Як держава закуповує товари, роботи та послуги в 
умовах воєнного стану?

1. Відповідно до постанови Кабміну про деякі питання здійснення оборонних та
публічних закупівель товарів, робіт і послуг в умовах воєнного стану від
28.02.2022 № 169 (далі – Постанова № 169) укладає прямі договори;

2. Відповідно до Закон України «Про публічні закупівлі» (далі – Закон) проводять
процедури закупівлі та спрощені закупівлі.

3. Закуповують товари через електронний каталог (Prozorro Market) та Prozorro+



TNDR.

1. Самостійно звертайтеся з листом про можливість
поставки товару / надання послуг / виконання
робіт;

2. Телефонуйте в організації / установи /
підприємства (інформація доступна в інтернеті та
Prozorro)

Як знайти свого замовника?



TNDR.
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3. Моніторинг Prozorro;

4. Електронний каталог (Prozorro Market)

5. Prozorro+

Як знайти свого замовника?
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Як знайти свого замовника?



TNDR.

Як отримати документ про 
несудимість?
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Як отримати документ про несудимість?

З 18.04.2022 згідно наказу МВС від 30.03.2022 № 207 «Деякі питання ведення обліку
відомостей про притягнення особи до кримінальної відповідальності та наявності
судимості», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 15.04.2022 за №
425/37761, кожен має можливість отримати витяг про притягнення до кримінальної
відповідальності, відсутність / наявність судимості або обмежень, передбачених
кримінально-процесуальним законодавством України. Зробити це можна за декілька
хвилин.



TNDR.

Як отримати документ про несудимість?

Крок № 1. Заходимо на платформу TNDR. та обираємо «Замовити витяг про
несудимість з МВС». Далі потрапляємо на «Електронні адміністративні послуги».



TNDR.

Як отримати документ про несудимість?

Крок № 2. Для того, щоб скористатися електронними послугами, вам необхідно підтвердити свою

особу, використовуючи електронний підпис чи BankID, це можна зробити за допомого електронного

підпису у вигляді файлового носія, токена, хмарного сховища або ID карткою бо через застосунок ДІЯ.

Вирішуєте самостійно, як вам зручніше.



TNDR.

Як отримати документ про несудимість?

Крок № 3. Коли ви підтвердили свою особу, автоматично на сайті відкриваються ваші персональні дані,

які необхідно перевірити та надати згоду на передачу та обробку персональних даних відповідною

відміткою, після цього натискаєте комірку «Продовжити».
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Як отримати документ про несудимість?

Крок № 4. Після цього ви автоматично переходите до Запиту на

отримання витягу з інформаційно-аналітичної системи «Облік

відомостей про притягнення особи до кримінальної відповідальності та

наявності судимості», де зазначаєте стандартну інформацію, яку і

зазначали при отримання довідки з МВС до війни – стать, місце

народження, місце реєстрації та інше. Необхідно також

вказати мету запиту «для участі у процедурі публічної

закупівлі / спрощеної публічної закупівлі», контактний номер

та електронну пошту, після цього кликніть «надіслати запит»



TNDR.

Як отримати документ про несудимість?



TNDR.

Як отримати документ про несудимість?

Крок № 5. Система дякує Вам за ваш запит та натиснувши кнопку «Витяг» у вас з’являється
можливість завантажити відповідний витяг у форматі PDF
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Як отримати документ про несудимість?
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Як отримати документ про несудимість?
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Який строк дії витягу про несудимість?

Наказом МВС від 30.03.2022 № 207 «Деякі питання ведення

обліку відомостей про притягнення особи до кримінальної

відповідальності та наявності судимості» строк дії витягу з

інформаційно-аналітичної системи «Облік відомостей про

притягнення особи до кримінальної відповідальності та

наявності судимості» не визначено, тому учасникам варто

керуватися вимогами замовника, які встановлені у тендерній

документації.



TNDR.

Що робити, якщо ціна за одиницю 
товару збільшується більше ніж на 10%?



TNDR.

Що робити, якщо ціна за одиницю товару 
збільшується більше ніж на 10%?

Збільшення ціни за одиницю товару у договорі укладеному за результатами
спрощеної закупівлі / процедури закупівлі можливе виключно за умови дотримання
вимог пункту 2 частини 5 статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі» (далі –
Закон), а саме:

▪ виключно на товар. Для застосування пункту 2 частини 5 статті 41 Закону
предметом закупівлі має бути товар. Не роботи, не послуги, а саме товар;

▪ до 10%. Збільшити ціну за одиницю товару можна до 10 %, тобто максимально на
9,99 %;

▪ пропорційно. Ціна може зрости пропорційно коливанню цін на ринку, але в будь-
якому випадку не більше граничного рівня. Наприклад, якщо коливання цін на
ринку становило 1,85 %, то й ціна товару може зрости на 1,85 %; якщо
коливання цін на ринку становило 12 %, то ціна товару може зростати не більше
ніж на 9,99 %;



TNDR.

Що робити, якщо ціна за одиницю товару 
збільшується більше ніж на 10%?

▪ за умови коливання ціни на ринку. Мінекономіки у рекомендаційних листах
зазначає, що коливанням цін на ринку зокрема повинні бути документально
підтверджені.

Документально підтвердити коливання можуть: Торгово-промислова палата будь-
якого рівня; Державна служба статистики України Товарні біржі Державне
підприємство «Державний інформаційно-аналітичний центр моніторингу зовнішніх
товарних ринків» Будь-який інший суб’єкт господарювання, який згідно зі статутом
здійснює діяльність щодо дослідження ринків та цін Будь-яке громадське об’єднання
(наприклад, асоціація виробників певного товару), статутом якого визначено напрям
діяльності щодо дослідження ринків та цін Експерт (атестований для проведення
товарознавчої експертизи).



TNDR.

Що робити, якщо ціна за одиницю товару 
збільшується більше ніж на 10%?

Який період порівняння ціни? З моменту укладення договору про закупівлю (чи
чергової додаткової угоди) та до моменту виникнення необхідності у внесенні
відповідних змін:

✓ порівнювати слід ціни ринку між собою, а не з ціною, що зазначена в договорі про
закупівлю;

✓ один і той самий період не повинен враховуватися двічі;

✓ неприпустимість перерахунку ціни за вже поставлений товар (незалежно від умов
його оплати: аванс чи післяплата) – згідно частини 3 статті 632 ЦКУ, відповідно
до якої зміна ціни в договорі після його виконання не допускається.



TNDR.

Що робити, якщо ціна за одиницю товару 
збільшується більше ніж на 10%?

▪ сума договору про закупівлю не може збільшуватися. Тобто для того, щоб
збільшити ціну за одиницю товару до 10% на підставі пункту 2 частини 5 статті 41
Закону, необхідно зменшити обсяг договору про закупівлю;

▪ не частіше ніж один раз на 90 днів з моменту підписання договору про закупівлю
/ внесення змін до такого договору щодо збільшення ціни за одиницю товару,
крім таких предметів закупівлі як: бензин та дизельне пальне, природний газ та
електрична енергія.



TNDR.

Що робити, якщо ціна за одиницю товару 
збільшується більше ніж на 10%?

Якщо відсоток збільшення ціни за одиницю товару
більший ніж 9,99, варто розривати такий договір
та укладати новий на підставі Постанови № 169.



TNDR.

Як зупинити дію договору про закупівлю, 
якщо ви не можете виконати його умови?



TNDR.

Як зупинити дію договору про закупівлю, якщо ви 
не можете виконати його умови?

Форс-мажорними обставинами (обставинами непереборної сили) є надзвичайні та
невідворотні обставини, що об'єктивно унеможливлюють виконання зобов'язань,
передбачених умовами договору (контракту, угоди тощо), обов'язків згідно із
законодавчими та іншими нормативними актами, зокрема: загроза війни, збройний
конфлікт або серйозна погроза такого конфлікту, включаючи але не обмежуючись
ворожими атаками, блокадами, військовим ембарго, дії іноземного ворога, загальна
військова мобілізація, військові дії, оголошена та неоголошена війна, …
(частина 2 статті 14-1 Закону України «Про торгово-промислові палати в Україні»).

Відповідно до частини 1 статті 14-1 Закону України «Про торгово-промислові палати
в Україні» засвідчувати форс-мажорні обставини (обставини непереборної
сили) і видавати сертифікат про такі обставини протягом семи днів із дня
звернення суб'єкта господарської діяльності за собівартістю мають торгово-
промислова палата України та вповноважені нею регіональні торгово-
промислові палати.



TNDR.

Але! Все залежить від умов 
договору
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Як зупинити дію договору про закупівлю, якщо ви 
не можете виконати його умови?
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Як зупинити дію договору про закупівлю, якщо ви 
не можете виконати його умови?



TNDR.

Як зупинити дію договору про закупівлю, якщо ви 
не можете виконати його умови?

Виконавець, який порушив договір про надання послуг за плату під час
здійснення ним підприємницької діяльності, відповідає за це порушення, якщо не
доведе, що належне виконання виявилося неможливим внаслідок
непереборної сили, якщо інше не встановлено договором або законом
(частина 1 статті 906 ЦКУ).

Якщо продавець надав гарантії щодо якості товару, він відповідає за його
недоліки, якщо не доведе, що вони виникли після його передання покупцеві
внаслідок порушення покупцем правил користування чи зберігання товару, дій
третіх осіб, випадку або непереборної сили (частина 2 статті 679 ЦКУ).



TNDR.

Як зупинити дію договору про закупівлю, якщо ви 
не можете виконати його умови?

У разі руйнування або пошкодження об'єкта будівництва внаслідок непереборної
сили до спливу встановленого договором будівельного підряду строку здачі
об'єкта, а також у разі неможливості завершити будівництво (будівельні роботи)
з інших причин, що не залежать від замовника, підрядник не має права вимагати
від замовника плату за роботу або оплату витрат, якщо інше не встановлено
договором (частина 5 статті 879 ЦКУ).
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Як засвідчити форс-мажорні обставини?

1. Перейти за посиланням: https://ucci.org.ua/services/zasvidchennia-fors-
mazhornikh-obstavin;

2. Заповнити відповідну заяву (Заява про засвідчення форс-мажорних
обставин (обставин непереборної сили) для суб'єктів
господарювання/фізичних осіб за договірними зобов'язаннями);

3. Заповнити довіреність у разі, які заяву подає не керівник;

4. Здійснити оплату (розрахувати вартість та завантажити рахунок та акт
можна на сайті за посиланням: https://ucci.org.ua/tarifi-rakhunok-akti);

5. Зачекати 7 днів семи із дня звернення суб'єкта господарської діяльності
(можна отримати терміново, тоді вартість буде вдвічі більша;

6. Отримати відповідний документ.

https://ucci.org.ua/services/zasvidchennia-fors-mazhornikh-obstavin
https://ucci.org.ua/tarifi-rakhunok-akti
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Як засвідчити форс-мажорні обставини?

Засвідчення форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили), якими
унеможливлено виконання зобов'язань за договорами, укладеними між
резидентами України коштує:



TNDR.

Роботи виконані або послуги надані, а 
кошти не заплатили: чи є шанс їх отримати?
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Роботи виконані або послуги надані, а кошти не 
заплатили: чи є шанс їх отримати?

Важливо! Пунктом 19 постанови Кабміну про
затвердження Порядку виконання повноважень
Державною казначейською службою в особливому
режимі в умовах воєнного стану від 09.06.2021 № 590
(зі змінами) визначено черговість здійснення платежів
за дорученнями клієнтів з урахуванням ресурсної
забезпеченості єдиного казначейського рахунка.
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Платформа TNDR.



Платформа TNDR.

TNDR.



Дякую за увагу!

TNDR.

Селютіна Анна 
експерт з публічних закупівель, ініціатор платформи TNDR.


