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Які види закупівель можна використовувати

Закупівля через кошик (Prozorro Market)

Запит цінових пропозицій (Prozorro Market)

Відкриті торги з особливостями

Спрощена закупівля

Закупівля без використання електронної системи закупівель
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Корисні посилання

Зміст

Вимоги щодо локалізації
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Які види закупівель можна використовувати


Фактично закупівлі поділяються на допорогові та понадпорогові. 

Допорогові закупівлі не підпадають під дію постанови, і замовник вирішує 

самостійно, як їх проводити. Це може бути з використанням електронної 

системи Prozorro або поза нею. Якщо закупівля проводилася поза 

системою і сума договору ≥ 50 тис. грн, то обов'язково потрібно 

опублікувати звіт про укладений договір не пізніше ніж через 10 робочих 

днів з дня його укладення. Всі можливі варіанти наведені нижче.

+38 050 827 00 11 zakupki.prom.ua
 support@zakupki.prom.ua


Сума

< 100 тис. грн

 Закупівля через кошик  (Prozorro Market)

 Запит цінових пропозицій (Prozorro Market)

Спрощена закупівля

Закупівля поза системою

Товари

< 100 тис. грн
 Спрощена закупівля

 Закупівля поза системою

Послуги 

(крім поточного ремонту)

< 200 тис. грн
  Спрощена закупівля

  Закупівля поза системою

Послуги

(поточний ремонт)

Як купувати

 Спрощена закупівля

 Закупівля поза системою

< 1,5 млн. грнРоботи

Вид предмета закупівлі

Допорогові закупівлі

https://zakupki.prom.ua/?utm_source=pdf&utm_medium=pomichnik+derzhzamovnika&utm_campaign=pdf
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Понадпорогові закупівлі. В цьому випадку в постанові визначені вартісні 

межі для товарів, робіт і послуг, та перелік варіантів для проведення 

закупівель. Поза системою Prozorro можна купувати у разі чітко 

визначених виключеннях. 

Якщо закупівля проводилася поза системою, то обов'язково потрібно 

опублікувати звіт про укладений договір не пізніше ніж через 10 робочих 

днів з дня його укладення.

Всі можливі варіанти наведені нижче.

Сума

≥ 100 тис. грн
 Запит цінових пропозицій (Prozorro Market)

 Відкриті торги з особливостями

 Закупівля поза системою (як виключення)

Товари

≥ 100 тис. грн
 Відкриті торги з особливостями

 Закупівля поза системою (як виключення) 

Послуги 

(крім поточного ремонту)

≥ 200 тис. грн
  Відкриті торги з особливостями

  Закупівля поза системою (як виключення) 

Послуги

(поточний ремонт)

Як купувати

 Відкриті торги з особливостями

 Закупівля поза системою (як виключення)

≥ 1,5 млн. грнРоботи

Вид предмета закупівлі

Понадпорогові закупівлі
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У замовників також є можливість укладати рамкові угоди. Це договір, який 

укладається між замовником і кількома постачальниками, як правило, 

терміном на декілька років. 

Протягом терміну дії рамкової угоди замовник проводить швидкі закупівлі 

(відбори) товарів і послуг виключно в постачальників, з якими він підписав 

цю угоду.

Сума

≥ 200 тис. грн Товари/ послугиЗвичайний 

≥ 1 млн. грн Товари/послугиМонополіст

Вид предмета закупівліЗамовник

Рамкові угоди
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Закупівля через кошик (Prozorro Market)


Вибір товару

Підтвердження від постачальника

в каталозі можна купувати тільки товари;


вибір товару відбувається за необхідним набором характеристик, як у 

звичайному інтернет-магазині;


не потрібно перевіряти постачальника, всі постачальники попередньо 

кваліфіковані адміністраторами електронного каталогу.

після оформлення замовлення можна самостійно зв'язатися з 

постачальником, або чекати підтвердження замовлення від нього, 

оскільки вся комунікація ведеться поза системою за допомогою різних 

каналів (телефон, електронна пошта тощо).

Укладання договору

після оформлення замовлення в системі автоматично зберігається 

чернетка звіту про укладений договір, тому замовнику залишається тільки 

опублікувати інформацію про договір протягом 3-х робочих днів після його 

укладення і завершити закупівлю. 

+38 050 827 00 11 zakupki.prom.ua
 support@zakupki.prom.ua


Вибір товару, зазначення 

кількості, оформлення 

замовлення

Підтвердження від 

постачальника

Укладання договору Публікація договору

Протягом 3 р. д. 


після підписання
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Запит цінових пропозицій (Prozorro Market)



Оголошення запиту ціни

не потрібно готувати документацію з вимогами до предмета закупівлі і 

постачальників.

Період подання пропозицій

постачальники подають тільки цінові пропозиції, без будь-яких документів.

Автоматичний вибір переможця

система автоматично визначає учасника переможцем, який надав 

найнижчу цінову пропозицію.

Підтвердження наміру укласти договір

не потрібно проводити кваліфікацію постачальника, учасник з найнижчою 

ціною має сам підведити готовність укладати договір;

після підписання договір потрібно опублікувати протягом 3-х робочих днів.

+38 050 827 00 11 zakupki.prom.ua
 support@zakupki.prom.ua


Запит цінових пропозицій (ЗЦП) - використовується, як альтернатива 

Відкритим торгам з особливостями. Але має значно коротший термін 

проведення, мінімум в 4,5 рази швидше за відкриті торги.

Оголошення 


запиту ціни

Період подання 

пропозицій

Не менше 


ніж  2 р. д.
Не більше 


2 р. д.

Протягом 3 р. д. 

після підписання

Не пізніше ніж 

через 10 д. після 

підтвердження 

учасником наміру 

укладати договір

Автоматичний 

вибір переможця

Підтвердження 

наміру укласти 

договір

Укладання 


договору

Публікація 


договору
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Відкриті торги з особливостями



Прийом пропозицій (ПП)

Аукціон

можна редагувати закупівлю, якщо до кінця ПП залишилось не менше 4 

календарних днів. Якщо редагуєте пізніше – ПП потрібно продовжити, щоб 

після збереження залишалось не менше 4 календарних днів; 

+38 050 827 00 11 zakupki.prom.ua
 support@zakupki.prom.ua


можуть надходити запитання та вимоги. Відповісти потрібно протягом 3 

календарних днів з дня публікації звернення;

якщо залишилось не менше трьох днів до кінця ПП, постачальники 

можуть подавати скарги в АМКУ.

відбувається при наявності мінімум 2-х учасників. Якщо учасник один - 

закупівля відразу переходить на етап кваліфікації.

Прийом 


пропозицій

Аукціон

Не раніше, ніж 

через 5 к. д., не 

пізніше, ніж 

через 15 к. д. 

після визнання 

переможця. 

Можна 

продовжити 


до 60 к. д.

3 р. д. після 

підписання

Кваліфікація Підписання


договору

Публікація 


договору

Не менше


ніж 7 к. д.

5 р. д.,


можна 

продовжити до 

20 р. д.
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Кваліфікація

на розгляд кожної пропозиції є 5 робочих днів. Якщо є аргументовані 

причини продовжити термін розгляду до 20 робочих днів - вам необхідно 

протоколом оформити рішення щодо продовження  і опублікувати його 

протягом 1 календарного дня.

+38 050 827 00 11 zakupki.prom.ua
 support@zakupki.prom.ua


Підписання договору

4 календарні дні для переможця на завантаження довідок по ст. 17;

5 календарних днів на оскарження рішення щодо визначення переможця 

або щодо дискваліфікації учасника. Під час оскарження можна подавати 

скарги і надсилати вимоги. На вимоги треба відповісти протягом 4 днів з 

моменту отримання, але в будь-якому випадку до публікації договору;

якщо вирішили продовжити термін укладання договору до 60 днів, 

публікувати цю інформацію на майданчику не потрібно.

https://zakupki.prom.ua/?utm_source=pdf&utm_medium=pomichnik+derzhzamovnika&utm_campaign=pdf
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Спрощена закупівля

Період уточнень (ПУ)

можна редагувати закупівлю (до моменту початку прийому пропозицій). 

При редагуванні потрібно продовжити період прийому пропозицій (не 

уточнень) на 2 робочі дні;

+38 050 827 00 11 zakupki.prom.ua
 support@zakupki.prom.ua


можуть надходити запитання та вимоги. Відповісти на них потрібно 

протягом 1 робочого дня. Чисто технічно відповісти запитання можна буде 

аж до закінчення прийому пропозицій. А останній день відповіді на вимогу 

розраховується наступним чином: останній день періоду уточнень + 1 

календарний день. Наприклад, якщо ваш ПУ триває до 01.11.2022, 15:00, 

відповісти на вимоги ви зможете до 02.11.2022, 15:00;

Оголошення 


закупівлі

не менше, 


ніж 3 р. д.

Період 


уточнень

Подання 

пропозицій
Кваліфікація

Укладання 


договору

не менше, 


ніж 2 р. д.

5 р.  д. на одного 


учасника

Початок прийому 

пропозицій

Визначення 

переможця

Публікація 


договору
Аукціон

Завершення 

прийому 

пропозицій

Прийом пропозицій (ПП)

можна тільки відповідати на звернення у терміни, що зазначені в 

попередньому пункті, або скасувати закупівлю.
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Аукціон

відбувається при наявності мінімум 2 учасників. Якщо учасник один - 

закупівля відразу переходить на етап кваліфікації.

+38 050 827 00 11 zakupki.prom.ua
 support@zakupki.prom.ua


Кваліфікація

на розгляд кожної пропозиції є 5 робочих днів. Продовження терміну 

розгляду в спрощеній закупівлі не передбачено. Вам може надійти вимога 

на рішення щодо відхилення учасника чи визначення переможця. 

Відповісти на цю вимогу потрібно протягом трьох робочих днів.

Укладання договору

термін на підписання та публікацію договору нічим не регулюється. Тобто 

ви можете укладати договір одразу після визначення переможця або, 

наприклад, через місяць. Навіть більше: наказом, який регулює спрощені 

закупівлі, взагалі не передбачена необхідність укладати договір.  Наразі 

замовник сам вирішує, чи укладати договір після проведення закупівлі, чи 

обійтись рахунком-фактурою, чи опублікувати договір/рахунок, чи 

публікувати додаткові угоди в системі в разі їх укладання чи ні тощо.
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Закупівля без використання електронної системи закупівель


проводиться у випадку допорогових закупівель або надпорогів у 

виняткових ситуаціях;

+38 050 827 00 11 zakupki.prom.ua
 support@zakupki.prom.ua


Моніторинг цін 


на ринку

Вибір економічно 


вигідної пропозиції

Укладання договору


поза системою

Оприлюднення звіту про 

укладений договір

Протягом 


10 р. д. з дня укладання 

договору про закупівлю

якщо сума закупівлі дорівнює або перевищує 50 тис. грн, то на 

оприлюднення звіту у замовника є 10 робочих днів.
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Рамкова угода

*технічно 10 днів на оскарження + 5 днів на оприлюднення ціни за одиницю. Замовнику необхідно дочекатися завершення цих 

періодів в системі.

І етап: Проведення ВТ для укладення рамкової угоди

+38 050 827 00 11 zakupki.prom.ua
 support@zakupki.prom.ua


Оголошення про 

проведення 

закупівлі для 

укладення 

рамкової угоди


Укладення 

рамкової угоди 


(не менше, 


ніж з 3-ма 

учасниками) 

Оприлюднення 

рамкової угоди

Оприлюднення 

учасниками 


ціни за одиницю

Визначення 

переможців, 

прийняття 

рішення про 

намір укласти 

рамкову угоду


АукціонРозгляд 

тендерних 

пропозицій

Період подання 

тендерних 


пропозицій

не менше


ніж 30 д.
не більше


ніж 20 р. д.

оприлюднення 

протягом 1 д.

протягом 5 д. 


з моменту закінчення 

строку оскарження

не пізніше


ніж через 7 д. 


з дня укладення 

рамкової угоди

не раніше 15 д., 


але не пізніше 


45 д. з дати 

оприлюднення 

повідомлення 


про намір укласти 

рамкову угоду


не раніше ніж 

через 


5 д. після 

оприлюднення 

протоколу 

розгляду


Запрошення 

подати пропозиції 

щодо укладення 

договору

Оприлюднення 

договору

Укладення 

договору

Оприлюднення 

повідомлення 


про намір 


укласти договір

Визначення 

переможця

АукціонПеріод подання 


пропозицій

не менше ніж 3 д. протягом 1 д. не пізніше


ніж через 10 д.

протягом 3 р. д.
не більше


ніж 3 д.

протяом 1 д.

ІІ етап: Проведення відбору для укладення договору про закупівлю
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Проводиться відповідно до наказу МЕРТ № 1372 від 15.09.2017  “Про 

затвердження Особливостей закупівель за рамковими угодами та їх 

укладення”.

+38 050 827 00 11 zakupki.prom.ua
 support@zakupki.prom.ua


П

Період подання пропозицій

замовник може вносити зміни до оголошення та тендерної 

документації, а постачальники - звертатися до Замовника із 

запитаннями/вимогами (крім останніх 10 днів);

у замовника є 3 робочі дні з моменту постановки питання чи вимоги для 

того, щоб відповісти на нього;

закупівля автоматично блокується і не переходить до аукціону, якщо на 

момент закінчення періоду подання пропозицій залишились запитання/

вимоги без відповіді. Щоб розблокувати тендер, замовник повинен 

продовжити кінцевий термін подання пропозицій таким чином, щоб до 

дати завершення приймання пропозицій залишилося не менше, ніж 7 днів, 

внести свою відповідь на запитання/вимогу, і тоді процедура 

розблокується.Якщо залишилось не менше 4 днів до закінчення прийому 

пропозицій, учасники можуть подавати скарги на умови тендерної 

документації.


Розгляд тендерних пропозицій

Під час прекваліфікації відкриваються всі документи постачальників, 

окрім цінової частини та нецінових критеріїв. Цінова частина пропозицій 

та нецінові критерії відкриються після аукціону;

учасники мають 5 днів на оскарження рішення про прекваліфікацію. 

https://zakupki.prom.ua/?utm_source=pdf&utm_medium=pomichnik+derzhzamovnika&utm_campaign=pdf
https://t.me/zakupki_prom_ua
https://www.facebook.com/zakupki.prom.ua
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В ЗУ “Про публічні закупівлі” зазначений , до  яких наразі 

висуваються вимоги щодо ступеню локалізації виробництва. 

Нижченаведена схема допоможе вам зорієнтуватися, в яких закупівлях 

виставляти вимоги щодо локалізації, а в яких ні.

перелік товарів

Вимоги щодо локалізації

Закупівля від 200 тис. грн до 
порогів міжнародних угод

Країна походження товару 
одна з тих, з якими у нас 

укладена угода про закупівлі

Країна походження товару 
НЕ одна з тих, з якими у нас 
укладена угода про закупівлі

Вартість дорівнює чи перевищує 

пороги міжнародних угод 

(приблизно шість млн. грн)

Товар з переліку можна придбати без 
потрібного ступеня локалізації. 

Постачальник повинен надати довідку з 
країною походження товару

Придбати товар з переліку  без 
необхідного ступеня локалізації 

неможливо. Замовник перевіряє 
запропонований товар в реєстрі 

локалізованих

Товар з переліку обов’язково 
повинен бути локалізованим

https://zakupki.prom.ua/?utm_source=pdf&utm_medium=pomichnik+derzhzamovnika&utm_campaign=pdf
https://t.me/zakupki_prom_ua
https://www.facebook.com/zakupki.prom.ua
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/922-19/ed20220910#n2169
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prozakupki.prom.ua - навчальний портал майданчика Zakupki.Prom

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

Вебінари для держзамовників

Отримати актуальні знання

Розділ “Консультації з питань закупівель” сайту Мінекономіки

Публікація “Впровадження уповноваженої особи в контексті оптимізації 

процесів публічних закупівель”

Почитати корисні матеріали

opendatabot.ua - відкриті державні дані

Перевірити контрагента

bi.prozorro.org - публічний модуль аналітики

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

Prozorro

Проаналізувати дані 

cep.kse.ua/osoba - кількість уповноважених осіб

Порахувати онлайн

https://zakupki.prom.ua/?utm_source=pdf&utm_medium=pomichnik+derzhzamovnika&utm_campaign=pdf
https://t.me/zakupki_prom_ua
https://www.facebook.com/zakupki.prom.ua
https://prozakupki.prom.ua/
https://infobox.prozorro.org/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLJ4ZMVWts0ypcQH4wQ23POowb-nQfmYxq
https://me.gov.ua/InfoRez/List?lang=uk-UA&id=7758c77b-e410-44ea-a07d-37f1799e11e5&tag=ZapitiKoristuvachiv
https://cep.kse.ua/article/upovnovajena-osoba/upovnovajenaOsoba.pdf
https://opendatabot.ua/
https://bi.prozorro.org/hub/stream/aaec8d41-5201-43ab-809f-3063750dfafd
https://clarity-project.info/tenders
https://cep.kse.ua/osoba/
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prozorro.gov.ua - ДП “ПРОЗОРРО” 

prozorro.sale - Prozorro.Продажі 

amcu.gov.ua - АМКУ

me.gov.ua - Мінекономіки

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

medzakupivli.com  - ЦЗО ДП “Медичні закупівлі”

Відвідати офіційні сайти держустанов

cep.kse.ua - Центр вдосконалення закупівель 

dozorro.org - Громадський контроль держзакупівель

Відвідати спеціалізовані неурядові портали

Спільнота реформаторів системи державних закупівель 

Тільки свої: Zakupki.Prom для держзамовників

Взяти участь у дискусіях про закупівлі

Спільнота реформаторів системи державних закупівель 

Тільки свої: Zakupki.Prom для держзамовників

Взяти участь у дискусіях про закупівлі

Zakupki.Prom - зареєструватися в якості держзамовника

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

Долучитись до майданчика Zakupki.Prom

https://zakupki.prom.ua/?utm_source=pdf&utm_medium=pomichnik+derzhzamovnika&utm_campaign=pdf
https://t.me/zakupki_prom_ua
https://www.facebook.com/zakupki.prom.ua
https://prozorro.gov.ua/
https://prozorro.sale/
https://amcu.gov.ua/
https://www.me.gov.ua/?lang=uk-UA
https://cpb.org.ua/
http://medzakupivli.com/uk/
https://cep.kse.ua/
https://dozorro.org/
https://www.facebook.com/groups/665101410248342/
https://www.facebook.com/groups/2658631277531285/
https://zakupki.prom.ua/registration/gov?utm_source=pdf&utm_medium=pomichnik+derzhzamovnika&utm_campaign=pdf
https://www.facebook.com/zakupki.prom.ua
https://t.me/zakupki_prom_ua
https://www.youtube.com/channel/UCxGYp5o-bfPuFJAi3KSnZ8Q
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vchasno.ua - перейти від паперового до електронного документообігу

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

Спробувати корисні сервіси

ЗУ “Про публічні закупівлі”

Постанова № 1178

Порядок визначення предмета закупівлі

Порядок розміщення інформації про публічні закупівлі

Наказ ДП “ПРОЗОРРО” №25

Порядок формування та використання електронного каталогу

Наказ про затвердження Особливостей закупівель за рамковими угодами 

та їх укладення

Важливі нормативно-правові акти

https://zakupki.prom.ua/?utm_source=pdf&utm_medium=pomichnik+derzhzamovnika&utm_campaign=pdf
https://t.me/zakupki_prom_ua
https://www.facebook.com/zakupki.prom.ua
https://vchasno.ua/?utm_source=brochure&utm_campaign=dz_zamovnyk&utm_content=pomichnikderzhzamovnika
https://cpvtool.kse.ua/
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/922-19/ed20220910#n801
https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennia-osoblyvostei-zdiiso-skasuvann-a1178
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0500-20#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0610-20#Text
https://infobox.prozorro.org/articles/poryadok-vikoristannya-elektronnoji-sistemi-pid-chas-diji-voyesnnogo-stanu-zgidno-nakazu-25
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/822-2020-%D0%BF#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1236-17#Text

