
Нова форма звіту
Повернення 

конкурентних 

закупівель: зміни до 

Постанови 169



Опублікувати план

Провести закупівлю без плану



Закупівлі до 50 тисяч



Закупівлі до 50 тисяч

Прямий договір



Закупівлі до 50 тисяч

Prozorro market (кошик або ЗЦП)

Прямий договір



Закупівлі до 50 тисяч

Prozorro market (кошик або ЗЦП)

Спрощена по Наказу №10

Прямий договір



Спрощена по Закону
vs спрощена по Наказу



Спрощена по Закону
vs спрощена по Наказу

Проводити може будь-яка особа



Спрощена по Закону
vs спрощена по Наказу

Проводити може будь-яка особа

Після визначення переможця регламент 
довільний



Спрощена по Закону
vs спрощена по Наказу

Проводити може будь-яка особа

Після визначення переможця регламент 
довільний

Укладається договір не в розумінні 
ЗУ “Про публічні закупівлі”



3 р.д.



3 р.д. 2 р.д.



3 р.д. 2 р.д.



3 р.д. 2 р.д. до 5 р.д.



3 р.д. 2 р.д. до 5 р.д. до 20 к.д.













2 р.д.



2 р.д. до 2 р.д.



2 р.д. до 2 р.д. до 10 к.д.





Закупівлі до 50 тисяч

Prozorro market (кошик або ЗЦП)

Спрощена по Наказу №10

Прямий договір (нічого не публікуємо)

https://prozakupki.prom.ua/prozorro-market-yak-zamoviti-tovar/
https://prozakupki.prom.ua/yak-opublikuvaty-zapyt-cziny-propozycziyi/
https://prozakupki.prom.ua/yak-provesti-sproshhenu-zakupivlyu/
https://infobox.prozorro.org/articles/zmini-nakaz-10-dp-prozorro


Закупівлі від 50 тисяч

Prozorro market (кошик або ЗЦП)

Прямий договір (публікуємо звіт не пізніше
ніж через 70 днів з дня припинення чи 
скасування воєнного стану)

Спрощена відповідно до порядку
встановленого ЗУ “Про публічні закупівлі”

https://prozakupki.prom.ua/prozorro-market-yak-zamoviti-tovar/
https://prozakupki.prom.ua/yak-opublikuvaty-zapyt-cziny-propozycziyi/
https://prozakupki.prom.ua/yak-provesti-sproshhenu-zakupivlyu/


16 підстав для прямого 
договору



інформація, що повинна бути оприлюднена в оголошенні про 
проведення спрощеної закупівлі, належить до інформації з 
обмеженим доступом або її розголошення під час дії правового 
режиму воєнного стану може нести загрозу національній безпеці 
та/або громадській безпеці і порядку;

16 підстав для прямого 
договору



замовник перебуває в районі проведення воєнних (бойових) дій 
на момент прийняття рішення про здійснення закупівлі або її 
здійснення;

інформація, що повинна бути оприлюднена в оголошенні про 
проведення спрощеної закупівлі, належить до інформації з 
обмеженим доступом або її розголошення під час дії правового 
режиму воєнного стану може нести загрозу національній безпеці 
та/або громадській безпеці і порядку;

16 підстав для прямого 
договору



замовник перебуває в районі проведення воєнних (бойових) дій 
на момент прийняття рішення про здійснення закупівлі або її 
здійснення;

відсутня технічна можливість використання електронної системи 
закупівель, яка повинна бути документально підтверджена 
замовником;

інформація, що повинна бути оприлюднена в оголошенні про 
проведення спрощеної закупівлі, належить до інформації з 
обмеженим доступом або її розголошення під час дії правового 
режиму воєнного стану може нести загрозу національній безпеці 
та/або громадській безпеці і порядку;

16 підстав для прямого 
договору



замовник перебуває в районі проведення воєнних (бойових) дій 
на момент прийняття рішення про здійснення закупівлі або її 
здійснення;

відсутня технічна можливість використання електронної системи 
закупівель, яка повинна бути документально підтверджена 
замовником;

інформація, що повинна бути оприлюднена в оголошенні про 
проведення спрощеної закупівлі, належить до інформації з 
обмеженим доступом або її розголошення під час дії правового 
режиму воєнного стану може нести загрозу національній безпеці 
та/або громадській безпеці і порядку;

існує нагальна потреба у здійсненні закупівлі у зв’язку із 
виникненням об’єктивних обставин, що унеможливлюють 
дотримання замовником строків для проведення спрощеної 
закупівлі або використання електронного каталогу; 16 підстав для прямого 

договору



замовник перебуває в районі проведення воєнних (бойових) дій 
на момент прийняття рішення про здійснення закупівлі або її 
здійснення;

відсутня технічна можливість використання електронної системи 
закупівель, яка повинна бути документально підтверджена 
замовником;

інформація, що повинна бути оприлюднена в оголошенні про 
проведення спрощеної закупівлі, належить до інформації з 
обмеженим доступом або її розголошення під час дії правового 
режиму воєнного стану може нести загрозу національній безпеці 
та/або громадській безпеці і порядку;

існує нагальна потреба у здійсненні закупівлі у зв’язку із 
виникненням об’єктивних обставин, що унеможливлюють 
дотримання замовником строків для проведення спрощеної 
закупівлі або використання електронного каталогу;

відмінено спрощену закупівлю через відсутність учасників, у 
тому числі за лотом;

16 підстав для прямого 
договору



І шо, можна проводити 
відкриті торги?



І шо, можна спрощену 
на 10 мільйонів?



І шо, звіт про 
виконання можна не 
публікувати?



І шо, термін договору 
може бути до кінця 
року?



І шо, для спрощеної по 
постанові треба 
призначати УО?




