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ОНОВЛЕНИЙ ЗАКОН "ПРО ПУБЛІЧНІ ЗАКУПІВЛІ": ЩО ЗМІНИЛОСЯ 

19.04.2020 року набрала чинності нова редакція Закону України «Про публічні 
закупівлі» (крім р. VI «Процедура торгів з обмеженою участю», який набирає 
чинності з 19.10.2020 року) відповідно до змін, внесених Законом України 
19.09.2019 р. № 114-IX. 

УПОВНОВАЖЕНА ОСОБА 

Функції та особливості роботи Уповноваженої особи 

Відповідно до ч. 1 ст. 11 Закону відповідальною за організацію та проведення 
процедури закупівлі/спрощеної закупівлі є уповноважена особа. 

Уповноважена особа (особи) - службова (посадова) чи інша особа, яка є 
працівником замовника і визначена відповідальною за організацію та проведення 
процедур закупівлі/спрощених закупівель згідно з цим Законом на підставі 
власного розпорядчого рішення замовника або трудового договору (контракту). 

З 19 квітня 2020 року проводити спрощені закупівлі Прозорро може тільки 
Уповноважена особа. А з 1 січня 2022 року Уповноважена особа буде проводити 
всі закупівлі. 

Як оформити роботу Уповноваженої особи 

Уповноважена особа здійснює свою діяльність на підставі укладеного із 
замовником трудового договору (контракту) або розпорядчого рішення замовника 
та відповідного положення. 

Уповноважена особа визначається або призначається замовником одним з таких 
способів: 

1) шляхом покладення на працівника (працівників) із штатної чисельності
функцій уповноваженої особи як додаткової роботи з відповідною доплатою 
згідно із законодавством. Доплата в даному випадку є обов'язковою. Проте, 
розмір доплати визначається керівництвом Замовника самостійно. 

2) шляхом введення до штатного розпису окремої (окремих) посади (посад),
на яку буде покладено обов’язки виконання функцій уповноваженої особи 
(уповноважених осіб). В даному випадку Уповноважена особа буде займатись 
лише проведенням закупівель. 

3) шляхом укладення трудової угоди (контракту) згідно із законодавством.
Мова йде тільки про трудовий договір. Не можна найняти Уповноважену особу, 
шляхом укладання з нею договору цивільно-правового характеру. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/114-20
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/114-20
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Замовник має право призначити декілька уповноважених осіб, за умови що кожна 
з таких осіб буде відповідальною за організацію та проведення конкретних 
процедур закупівель/спрощених закупівель. У разі визначення кількох 
уповноважених осіб розмежування їх повноважень та обов’язків визначається 
рішенням замовника. 

Трудовий договір (контракт) укладається Замовником у відповідності до норм 
трудового законодавства з особою, яка не працює у Замовника відповідно до 
штатного розкладу. У разі укладення трудового договору, такий договір може 
укладатися на встановлений чи невизначений строк за погодженням замовника 
та уповноваженої особи (осіб) або на час організації та проведення процедур 
(процедури) закупівель. 

Вимоги до уповноваженої особи 

Згідно з ч. 7 ст. 11 Закону та Примірного положення про тендерний комітет або 
уповноважену особу (осіб)  Уповноважена особа повинна мати: 

- вищу освіту, як правило юридичну або економічну освіту (але не обов'язково 
юридичну чи економічну);  

- не менше двох років досвіду роботи у сфері закупівель (опціонально 
/необов’язково/ , якщо Замовник зазначить даний пункт в Положенні про 
Уповноважену особу); 

Уповноважені особи можуть пройти навчання з питань організації та здійснення 
публічних закупівель, у тому числі дистанційне в Інтернеті. 

З 1 січня 2022 року для Уповноваженої особи обов'язковим 
буде  проходження  безкоштовного тестування на веб-порталі Уповноваженого 
органу для підтвердження свого рівня володіння необхідними (базовими) 
знаннями у сфері публічних закупівель. Порядок організації тестування 
уповноважених осіб визначається Уповноваженим органом. Наразі тестування ще 
розробляється і буде запущене в 2021 році. 

Відповідно до норм Закону, Уповноважена особа під час організації та 
проведення процедури закупівлі/спрощеної закупівлі повинна забезпечити 
об’єктивність та неупередженість процесу організації та проведення процедур 
закупівель/спрощених закупівель в інтересах замовника. 
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Що робить Уповноважена особа? 

Відповідно до ч. 10 ст. 11 Закону Уповноважена особа: 

1) планує закупівлі та формує річний план закупівель в електронній системі
закупівель; 
2)1здійснює1вибір1процедури1закупівлі;
3)1проводить1процедури1закупівель/спрощені1закупівлі;
4) забезпечує рівні умови для всіх учасників, об’єктивний та чесний вибір
переможця1процедури1закупівлі/спрощеної1закупівлі; 
5) забезпечує складання, затвердження та зберігання відповідних документів з
питань1публічних1закупівель,1визначених1цим1Законом; 
6) забезпечує оприлюднення в електронній системі закупівель інформації,
необхідної1для1виконання1вимог1цього1Закону; 
7) здійснює інші дії, передбачені цим Законом.

Зверніть увагу на пункт 1. Уповноважена особа має планувати свої закупівлі. 
Тобто, якщо у Замовника до 1 січня 2022 року за спрощені закупівлі 
відповідатимуть  УО, а за процедури закупівель ТК, то кожен з них має планувати 
та публікувати свої плани закупівель. Додатково ви можете про це прочитати 
в  листі МЕРТУ № 3304-04/24218-06 від 10.04.2020. 

Рішення Уповноваженої особи 

Рішення уповноваженої особи оформлюються протоколом із зазначенням дати 
прийняття рішення, який підписується уповноваженою особою. Для підготовки 
тендерної документації та/або оголошення про проведення спрощеної закупівлі 
та вимог до предмета закупівлі за рішенням замовника уповноважена особа може 
залучати інших працівників замовника. За рішенням замовника може 
утворюватися робоча група у складі працівників замовника для розгляду 
тендерних пропозицій/пропозицій, головою якої є Уповноважена особа. Робочу 
групу створюють, щоб допомогти уповноваженій особі визначитись із тим, що 
саме необхідно придбати, які технічні характеристики варто зазначити в ТД тощо. 
Робоча група може брати участь у розгляді тендерних пропозицій. Але слід 
зважати, що рішення робочої групи мають виключно дорадчий характер. При 
цьому всі рішення, які стосуються закупівельного процесу через електронну 
систему, приймає саме уповноважена особа і оформлює протокольно. 

Хто може стати Уповноваженою особою 

Уповноваженою особою може бути будь-хто зі штатних працівників Замовника. В 
тому числі, будь-який член тендерного комітету, голова ТК, секретар тощо. 
Замовник має право визначити уповноважену особу (осіб) та тендерний комітет 
(комітети), за умови що кожен із них буде відповідальним за організацію та 
проведення конкретних процедур закупівель. Таким чином, члени або голова 

https://infobox.prozorro.org/news-mert/shchodo-organizaciji-zakupivelnoji-diyalnosti-zamovnika
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тендерного комітету можуть бути одночасно уповноваженою особою, за умови 
що дана особа не буде визначена відповідальною за організацію та проведення 
одних і тих самих процедур закупівель. 

Також Уповноваженою особою може бути начальник відділу, головний бухгалтер, 
директор тощо. Жодних обмежень з цього приводу в Законі немає. Згідно зі 
статтею 105 Кодексу Законів про Працю України працівники, можуть виконувати 
додаткову роботу за іншою професією (посадою). При цьому їм провадиться 
доплата за суміщення професій (посад). Розміри доплат за суміщення професій 
(посад) встановлюються на умовах, передбачених у колективному договорі.   

Тому якщо в колективному договорі передбачена доплата за суміщення професій 
(посад) і при цьому не обумовлюються будь-які обмеження в посадах чи 
професіях працівників, яким ця доплата не виплачується, вона може бути 
встановлена всім працівникам підприємства (організації, установи). В тому числі і 
працівникам, які належать до керівного складу (начальник відділу, заступник 
начальника тощо). 

Не можуть визначатися або призначатися уповноваженими особами 
посадові особи та представники учасників, члени їхніх сімей, а також народні 
депутати України, депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим та 
депутати міської, районної у місті, районної, обласної ради. 

Хто може виконувати обов’язки уповноваженої особи у разі її тимчасової 
відсутності? 

Замовнику варто заздалегідь передбачати у своєму розпорядчому рішенні, яким 
визначається уповноважена особа та в положенні про уповноважену особу, 
схеми заміщення для виконання функцій уповноваженої особи та покладення 
обов’язків на іншу уповноважену особу у разі відсутності з таких причин, як 
тимчасова непрацездатність, відпустка або відрядження. Як це можна зробити: 

- покласти виконання обов’язків уповноваженої особи на період її відсутності на 
будь-яку іншу уповноважену особу, якщо в замовника таких уповноважених осіб 
декілька. Це робиться розпорядчим рішенням Замовника; 

- покласти виконання обов’язків уповноваженої особи на період її відсутності на 
будь-якого іншого працівника Замовника з числа штатної чисельності таких 
працівників як додаткове навантаження із доплатою. Крім того, замовнику слід 
завчасно вжити заходів щодо наявності у особи, яка виконуватиме функції 
уповноваженої тимчасово, необхідних знань у сфері публічних закупівель, 
пройденого з 01.01.2022 року тестування та наявності кваліфікованого 
електронного підпису. 
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Особливості діяльності уповноваженої особи 

Законодавством не передбачено затвердження Мінекономрозвитку України, 
будь-яким органом державної влади стандартного/примірного рішення Замовника 
про призначення Уповноваженої особи, як і стандартного/примірного контракту чи 
трудової угоди з Уповноваженою особою. Тобто, Замовник самостійно повинен 
визначити, які положення буде містити наказ, трудовий договір/контракт. 

Паралельно з призначенням Уповноваженої особи/осіб у Замовника до 1 січня 
2022 року може діяти тендерний комітет/декілька тендерних комітетів. Коли на 
підприємстві одночасно діє і Уповноважена особа і ТК їхні обов’язки не мають 
перетинатися.  Як розподіляються обов’язки між УО та ТК може бути прописано в 
Положенні про Тендерний комітет та Уповноважену особу. 

УПОВНОВАЖЕНА ОСОБА В НОВОМУ ЗАКОНІ: ВІДПОВІДІ НА ПИТАННЯ 

Хто може бути уповноваженою особою? 

Багато питань ставлять з приводу того, чи може Уповноваженою особою бути 
начальник відділу, головний бухгалтер, директор тощо. 

Відповідь: всі перераховані вище особи можуть бути призначені Уповноваженою 
особою, шляхом покладання на них додаткової роботи. Жодних обмежень з цього 
приводу в Законі немає. 
Згідно зі статтею 105 Кодексу Законів про Працю України працівники, можуть 
виконувати додаткову роботу за іншою професією (посадою). При цьому їм 
провадиться доплата за суміщення професій (посад). 
Розміри доплат за суміщення професій (посад) встановлюються на умовах, 
передбачених у колективному договорі.  

Тому якщо в колективному договорі передбачена доплата за суміщення професій 
(посад) і при цьому не обумовлюються будь-які обмеження в посадах чи 
професіях працівників, яким ця доплата не виплачується, вона може бути 
встановлена всім працівникам підприємства (організації, установи). В тому числі і 
працівникам, які належать до керівного складу (начальник відділу, заступник 
начальника тощо). 

Чи повинна Уповноважена особа мати досвід роботи 

Звідки взялась вимога до Уповноваженої особи мати 2 роки досвіду роботи - з 
Примірного положення про тендерний комітет. Але ж на те воно і примірне 
положення, щоб не бути обов’язковим до виконання. Тобто Замовник, приймаючи 
Положення про тендерний комітет або уповноважену особу, може не зазначати 
пункт про досвід роботи Уповноваженої особи. Таким чином ця норма (щодо 2 
років досвіду в сфері) є необов’язковою 

https://infobox.prozorro.org/articles/upovnovazhena-osoba-v-novomu-zakoni-vidpovidi-na-pitannya
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Чи повинна Уповноважена особа пройти тестування до 19 квітня 2020? 

Ні, Уповноважена особа має пройти тестування до 1 січня 2022 року. Де про це 
написано? Якщо уважно подивитись на Прикінцеві положення Нової редакції 
Закону, то в розділі 4 там написано: Установити, що до 1 січня 2022 року: 

1) замовник може утворювати тендерний комітет (комітети) для організації та
проведення процедур закупівель. 
2) уповноважені особи підтверджують рівень володіння знаннями у
сфері публічних закупівель з урахуванням вимог абзацу другого частини восьмої 
статті 11 цього Закону. 
Тож пункт щодо обов’язковості тестування Уповноважених осіб вводиться в дію 1 
січня 2022 року. 

• Уповноважена особа повинна мати вищу освіту, але не принципово яку
саме - економічну, юридичну, технічну тощо

• Не обов’язково призначати Уповноважену особу саме 19 квітня, якщо у вас
найближчим часом не буде спрощених закупівель. Але при проведенні
перших спрощених закупівель УО має бути офіційно призначена.

• Наразі немає нового Наказу про затвердження Примірного положення про
ТК та УО, тому Замовники можуть користуватись старим та відповідно
внести в них зміни за потреби.

• Не забудьте змінити в ваших внутрішніх документах, наприклад, таких як
положення про ТК/УО, Положення про здійснення допорогових закупівель
тощо назви процедур. Адже тепер змінені умови проведення закупівель і
десь доведеться змінити, наприклад, допорогову закупівлю на спрощену,
звіт про укладений договір на спрощену закупівлю тощо.
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ЩО ПОТРІБНО ВРАХУВАТИ ЗАМОВНИКАМ ПРИ ЗАКУПІВЛЯХ 
ПІСЛЯ 19 КВІТНЯ 2020 

ЗАКУПІВЛІ ДО 50 ТИСЯЧ ГРИВЕНЬ 

• Замовник має опублікувати звіт про договорів про закупівлю, якщо вартість
предмета закупівлі складає від 1 копійки до 50 тисяч гривень

• Проведення закупівель до 50 тисяч гривень може здійснювати
Уповноважена особа, тендерний комітет або відповідальна особа,
якщо таку призначить Замовник.

• Не Замовники в розумінні Закону та Замовники, що здійснюють закупівлі до
50 тисяч мають проводити допорогову закупівлю, а не спрощену.
Як обрати такий вид закупівлі ви можете уточнити у служби підтримки свого
майданчика.

СПРОЩЕНІ ЗАКУПІВЛІ 

• Замовники мають проводити спрощену закупівлю, якщо вартість предмета
закупівлі більше 50 тис. до "порогів" та є меншою за вартість, що
встановлена у пунктах 1 та 2 частини першої статті 3 Закону,

• Спрощені закупівлі з 19 квітня мають проводити тільки Уповноважені
особи. Ні, тендерний комітет не може цього робити, ні, виключень немає.

 ХТО МАЄ ПРОВОДИТИ СПРОЩЕНІ ЗАКУПІВЛІ З 19 КВІТНЯ 2020 РОКУ 

Згідно зі статтею 11 нової редакції Закону відповідальною за організацію та 
проведення, зокрема спрощеної закупівлі є уповноважена особа. 

Водночас прикінцевими та перехідними положеннями розділу Х нової редакції 
Закону зазначено, що до 1 січня 2022 року замовник може утворювати тендерний 
комітет (комітети) для організації та проведення процедур закупівель. 

Процедурами закупівель у відповідності до статті 13 нової редакції Закону є: 
відкриті торги; торги з обмеженою участю; конкурентний діалог, переговорна 
процедура закупівлі. 

З огляду на викладене, нова редакція Закону розмежовує, у тому числі в часі, 
функції уповноваженої особи і тендерного комітету в частині їх відповідальності 
за організацію закупівельної діяльності замовника. 

https://infobox.prozorro.org/articles/hto-maye-provoditi-sproshcheni-zakupivli-z-19-kvitnya-2020-roku
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Відповідальним за організацію та проведення 

Тобто з 19 квітня 2020 проводити спрощені закупівлі має уповноважена особа. 
Також варто зауважити, що Закон не забороняє члену тендерного комітету бути 
уповноваженою особою. 

(Відповідь на запит 1132/2019 (Відповідь надано: Департаментом сфери публічних 
закупівель Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України) 

Шановний користувачу, повідомляємо, що Закон України “Про внесення змін до Закону 
України “Про публічні закупівлі” та деяких інших законодавчих актів України щодо 
вдосконалення публічних закупівель” від 19 вересня 2019 року № 114-ІХ (далі – нова редакція 
Закону) набрав чинності з 20 жовтня 2019 року. 

Ураховуючи прикінцеві та перехідні положення розділу X, нова редакція Закону, за винятком 
розділу VI щодо процедури торгів з обмеженою участю,  вводиться в дію з 19 квітня 2020 
року. 

Так, статтею 11 нової редакції Закону передбачається, що відповідальною за організацію 
та проведення, зокрема спрощеної закупівлі є уповноважена особа. 

Визначення понять спрощеної закупівлі та уповноваженої особи наведено у пунктах 28 і 35 
частини першої статті 1 нової редакції Закону відповідно. Порядок проведення спрощеної 
закупівлі передбачений статтею 14 нової редакції Закону. 

Водночас прикінцевими та перехідними положеннями розділу Х нової редакції Закону 
зазначено, що до 1 січня 2022 року замовник може утворювати тендерний комітет 
(комітети) для організації та проведення процедур закупівель. 

Процедурами закупівель у відповідності до статті 13 нової редакції Закону є: відкриті торги; 
торги з обмеженою участю; конкурентний діалог, переговорна процедура закупівлі. 

З огляду на викладене, нова редакція Закону розмежовує, у тому числі в часі, функції 
уповноваженої особи і тендерного комітету в частині їх відповідальності за організацію 
закупівельної діяльності замовника. 

Так, відповідальною за організацію та проведення спрощеної закупівлі з  19 квітня 2020 року 
є лише уповноважена особа. 
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Відповідальними за організацію та проведення процедур закупівель з 19 квітня 2020 року є 
уповноважена особа/тендерний комітет. 

Відповідальною за організацію та проведення процедур закупівель/спрощеної закупівлі з 01 
січня 2022 року є уповноважена особа.) 

Уповноважена особа здійснює свою діяльність на підставі укладеного із 
замовником трудового договору (контракту) або розпорядчого рішення замовника 
та відповідного положення. 

У разі визначення кількох уповноважених осіб розмежування їх повноважень та 
обов’язків визначається рішенням замовника та може бути прописано в 
Положенні про тендерний комітет та уповноважену особу. 

Рішення уповноваженої особи оформлюються протоколом із зазначенням дати 
прийняття рішення, який підписується уповноваженою особою. 

Ну і не зайвим буде нагадати, що Замовник не може укласти договір з ФОПом на 
проведення закупівель та визначити його уповноваженою особою.  

• Спрощені закупівлі має планувати Уповноважена особа

• Функціонал 24 годин на виправлення помилок не розповсюджується на
спрощені закупівлі

• Під час оголошення спрощеної закупівлі на майданчику серед переліку
видів закупівель ви маєте обрати Спрощена/допорогова закупівля і після
цього додатково поставити позначку "Спрощена закупівля". Якщо ви не
знайдете де саме можна поставити цю позначку - зверніться до служби
підтримки вашого майданчика, адже на різних майданчиках може бути різна
реалізація даного функціоналу.
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PROZORRO MARKET 

До затвердження Постанови КМУ по Електронних каталогах, закупівлю через 
Prozorro Market можна проводити тільки якщо вартість закупівлі не перевищує 50 
тисяч гривень або якщо закупівлю здійснює не Замовник в розумінні Закону.  

PROZORRO MARKET ПІСЛЯ 19 КВІТНЯ 2020 РОКУ 

Що таке Prozorro Market? 

Це перший державний онлайн-магазин, в якому ви можете придбати безліч 
товарів для широкого спектра потреб вашого підприємства. У наявності є товари 
від засобів особистої гігієни до бензину та комп’ютерної техніки. 

Що змінюється 19 квітня 2020 року? 

Частиною 15 статті 11 Закону встановлюється, що структура, порядок 
формування та використання електронних каталогів (далі – Порядок) 
визначається Кабінетом Міністрів України. На даний момент Порядок проходить 
погодження з органами державної влади. 

Поки не буде затверджено Порядок, ви можете здійснювати через Prozorro Market 
закупівлі, у більшості випадках, на суми до 50 тисяч гривень. 

Зокрема, до затвердження Порядку відтерміновується реалізація 
можливостей передбачених: 

- у пункті 7 частини 7 статті 3, що передбачало здійснення закупівлі через 
електронний каталог замість проведення спрощеної закупівлі, якщо очікувана 
вартість закупівлі перевищувала 50 тис. грн. 

- у пункті 8 частини 1 статті 1, що визначало електронний каталог як інструмент, 
що використовується замовником з метою відбору постачальника товару 
(товарів), вартість якого (яких) є меншою за вартість, що встановлена у пунктах 1 
і 2 частини першої статті 3 цього Закону;  

- у частині 15 статті 11 Закону, де визначались відповідальними за формування і 
супровід електронних каталогів - централізовані закупівельні організації. А також 
зазначалось, що структура, порядок формування та використання електронних 
каталогів визначається Кабінетом Міністрів України. 

https://infobox.prozorro.org/articles/prozorro-market-pislya-19-kvitnya-2020-roku
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На кого розповсюджується обмеження? 

Це дві основні категорії замовників, а саме: 

• замовники, визначені пунктами 1-3 частини першої статті 2 Закону, за умови
що вартість предмета закупівлі товару (товарів) дорівнює або перевищує 50
тисяч гривень та не перевищує 200 тисяч гривень;

• замовники, визначені пунктом 4 частини першої статті 2 Закону, за умови
що вартість предмета закупівлі товару (товарів) дорівнює або перевищує 50
тисяч гривень та не перевищує 1 мільйон гривень.

Обмеження не розповсюджується на тих, хто не являється замовником у 
розумінні Закону. 

Що із закупівлями COVID-19? 

Відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної 
хвороби (COVID-19)» закупівлі, спрямовані на запобігання виникненню і 
поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)» виводяться з-під дії Закону 
України «Про публічні закупівлі». 

Порядок їх здійснення встановлюється Кабміном. Це зроблено шляхом 
прийняття постанови Кабінету Міністрів України від 20.03.2020 № 225. Пунктом 2 
цієї постанови встановлено, що за результатами проведених з 19 квітня 2020 р. 
закупівель товарів, робіт і послуг, необхідних для здійснення заходів, 
спрямованих на запобігання виникненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію 
спалахів, епідемій та пандемій коронавірусної хвороби (COVID-19), згідно із 
затвердженим переліком замовник в електронній системі закупівель оприлюднює 
звіт про договір про закупівлю, укладений без використання електронної системи 
закупівель, договір про закупівлю та всі додатки до нього, звіт про виконання 
договору про закупівлю відповідно до статті 10 Закону України «Про публічні 
закупівлі». 

Prozorro Market підпадає під зазначені критерії. Разом із тим, оскільки у постанові 
Кабміну від 20.03.2020 № 225 прямо не вказана можливість здійснення закупівлі 
через електронні каталоги, а також відсутній Порядок роботи електронних 
каталогів, здійснення таких закупівель являється нормативно не врегульованим. 
Однак, у Prozorro Market є перелік постачальників відповідної продукції з 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/530-20
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/530-20
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/530-20
https://www.kmu.gov.ua/npas/deyaki-pitannya-zakupivli-tovariv-robit-i-poslug-neobhidnih-dlya-zdijsnennya-zahodiv-spryamovanih-na-zapobigannya-viniknennyu-ta-poshirennyu-lokalizaciyu-225200320
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контактами, які можна використовувати з метою здійснення закупівель за 
механізмом, встановленим Кабінетом Міністрів України. 

Висновок: до набрання чинності Порядком ви можете продовжувати 
користуватися Prozorro Market, який є чудовим інструментом для здійснення 
невеликих швидких закупівель. Ви можете укладати угоди на постачання товарів 
сумою до 50 тисяч гривень без обмеження щодо кількості таких угод. А у окремих 
випадках, які я виклав вище, укладати ці угоди і на більші суми. 

ВІДКРИТІ ТОРГИ 

• При оголошенні відкритих торгів після 19 квітня 2020 року ви можете
використовувати ще один кваліфікаційний критерій - наявність фінансової 
спроможності. 

• При оголошенні закупівлі після 19 квітня 2020 року обов’язково
передбачте  в тендерній документації нові підстави для відмови в участі в 
процедурі закупівлі, що наведені в статті 17 Закону. 

ЗМІНИ В СТАТТІ 17 

В статтю 17 до переліку підстав для відмови в участі в процедурі закупівлі додано 
декілька нових пунктів. 

Що це за пункти: 

Пункт 11. Учасник процедури закупівлі є особою, до якої застосовано санкцію у 
виді заборони на здійснення у неї публічних закупівель товарів, робіт і послуг 
згідно із Законом України "Про санкції"; 

Пункт 12. Службова (посадова) особа учасника/фізичну особу, яка є учасником, 
було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення 
правопорушення, пов’язаного з використанням дитячої праці чи будь-якими 
формами торгівлі людьми; 

Пункт 13. Учасник процедури закупівлі має заборгованість із сплати податків і 
зборів (обов’язкових платежів), крім випадку, якщо такий учасник здійснив заходи 
щодо розстрочення і відстрочення такої заборгованості у порядку та на умовах, 
визначених законодавством країни реєстрації такого учасника. 

Як ми бачимо, тепер Ви зобов’язані будете відхилити пропозицію Постачальника, 
який має податкову заборгованість. Проте, він може надати вам докази того, що 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1644-18


13 

погашення цієї заборгованості розстрочене/відсрочене і тоді це не буде 
підставою для його відхилення. 

Відповідно передбачати підтвердження Постачальником відсутності наведених 
вище підстав для відхилення необхідно тільки якщо Ваша закупівля 
розпочинається після 19 квітня 2020 року. 

• Замовник має не пізніше ніж за 2 робочі дні до закінчення строку
розгляду тендерних пропозицій, має опублікувати повідомлення з
вимогою про усунення невідповідностей в електронній системі закупівель.

24 ГОДИНИ НА ВИПРАВЛЕННЯ ПОМИЛОК 

Хочемо звернути увагу на декілька важливих моментів: 

• Виправити помилки можна лише в процедурах закупівлі, тобто у відкритих
торгах, конкурентному діалозі;

• Постачальник не у всіх документах може виправляти помилки, це
стосується лише деяких документів про які ми поговоримо нижче;

• Замовник має чітко зазначити, що саме має виправити в тендерній
пропозиції. Тобто не просто написати, наприклад, виправити документи, що
підтверджують відповідність кваліфікаційним критеріям, а зазначити в чому
невідповідність та якому пункту ТД не відповідає пропозиція.

А тепер більш детально про те, як все відбувається. 

В яких документах можна виправляти помилки 

1. Замовник розглядає тендерну пропозицію Постачальника та виявляє
невідповідність в тендерній пропозиції. 

Постачальник може усунути невідповідності в інформації та/або документах: 

- що підтверджують відповідність учасника процедури закупівлі кваліфікаційним 
критеріям відповідно до статті 16 цього Закону; 

- на підтвердження права підпису тендерної пропозиції та/або договору про 
закупівлю. 

Як та коли Замовник сповіщає про невідповідності в тендерній пропозиції 

2. Замовник не пізніше ніж за 2 робочі дні до закінчення строку розгляду
тендерних пропозицій, має опублікувати повідомлення з вимогою про усунення 
невідповідностей в електронній системі закупівель. 

https://infobox.prozorro.org/articles/24-godini-na-vipravlennya-pomilok-v-prozorro
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Повідомлення має містити таку інформацію: 

• перелік виявлених невідповідностей;

• посилання на вимогу (вимоги) тендерної документації, щодо якої (яких)
виявлені невідповідності;

• перелік інформації та/або документів, які повинен подати учасник для
усунення виявлених невідповідностей.

В які строки Постачальник має виправити помилки 

3. Постачальник завантажує в електронну систему закупівель уточнені або нові
документи протягом 24 годин з моменту розміщення замовником в електронній 
системі закупівель повідомлення з вимогою про усунення таких невідповідностей. 

4. Замовник розглядає подані тендерні пропозиції з урахуванням виправлення
або невиправлення учасниками виявлених невідповідностей. 

Замовник не може розміщувати щодо одного й того ж учасника процедури 
закупівлі більш ніж один раз повідомлення з вимогою про усунення 
невідповідностей в інформації та/або документах, що подані учасником у 
тендерній пропозиції, крім випадків, пов’язаних з виконанням рішення органу 
оскарження. 

• В разі надання Учасником аномально низької ціни, Замовник має
дочекатись спочатку обгрунтування АНЦ від Постачальника і лише після
цього приймати рішення по прийняттю/відхиленню пропозиції Учасника.

АНОМАЛЬНО НИЗЬКА ЦІНА 

В новій редакції Закону України “Про публічні закупівлі” з’явилось поняття 
аномально низької ціни.  

Насправді це введено в Закон, щоб вирішити проблему, яка виникала у 
Замовників. Іноді Постачальник надавав занадто низьку ціну в аукціоні, а потім не 
міг виконати свої зобов’язання та розривав договір або вимагав укладати 
додаткові угоди, щоб підвищити ціну за одиницю товару до ринкової. Наразі це 
питання буде вирішене запровадженням аномально низької ціни. 

Що таке аномально низька ціна 

Аномально низька ціна тендерної пропозиції (далі - аномально низька ціна) - 
ціна/приведена ціна найбільш економічно вигідної пропозиції за результатами 
аукціону, яка є: 

https://infobox.prozorro.org/articles/anomalno-nizka-cina
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• меншою на 40 або більше відсотків від середньоарифметичного значення
ціни/приведеної ціни тендерних пропозицій інших учасників на початковому
етапі аукціону,

та/або 

• меншою на 30 або більше відсотків від наступної ціни/приведеної ціни
тендерної пропозиції за результатами проведеного електронного аукціону.

Система автоматично розраховує аномально низькі ціни/приведені ціни 
тендерних пропозицій та інформує про це учасника процедури закупівлі та 
Замовника. 

Як ми бачимо, аномально низька ціна може бути в двох випадках, давайте 
розберемо кожен з них. 

Як розраховується аномально низька ціна 

Перший випадок, коли ціна менша на на 40 або більше відсотків від 
середньоарифметичного значення ціни/приведеної ціни тендерних пропозицій 
інших учасників на початковому етапі аукціону. 

Наприклад, для участі в тендері подали пропозиції на початковому етапі 4 
компанії з такими ставками: 

Компанія 1 - 270 000 грн 

Компанія 2 - 285 000 грн 

Компанія 3 - 300 000 грн 

Компанія 4 - 150 000 грн 

І уявімо, що жодна зі ставок не змінювалась протягом аукціону. Ми бачимо с 
цифр, що найбільш економічно вигідною ціною є 150 000. Тож її і перевіримо. 
Спочатку розрахуємо середньоарифметичне значення цін тендерних пропозицій 
інших учасників на початковому етапі аукціону  

(270 000 + 285 000 + 300 000) : 3 = 285 000 грн. 

Тепер подивимось наскільки вартість найбільш економічно вигідної ціни нижча за 
середньоарифметичне цін конкурентів.  

100% - (150 000 * 100 : 285 000) = 47,37 % 
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Тобто найбільш економічно вигідна пропозиція за результатами аукціону на 
47,37% менша від середньоарифметичного значення цін тендерних пропозицій 
інших учасників на початковому етапі аукціону. 

Можна зробити висновок, що ціна Компанії 4 - 150 000 грн є аномально низькою 
ціною. 

Другий випадок, коли може бути надана аномально низька ціна - після аукціону. 
Там аномально низькою буде ціна, що є меншою на 30 або більше відсотків від 
наступної ціни/приведеної ціни тендерної пропозиції за результатами 
проведеного електронного аукціону.  

Тобто якщо у нас, наприклад, є 2 учасники аукціону. Перший надав ціну за 
результатами аукціону 300 000 грн, а другий - 150 000 грн, то ціна другого 
учасника є аномально низькою, адже є на 50 % меншою від наступної ціни 
тендерної пропозиції (від 300 000 грн). 

Насправді це все ми вам розписали просто для розуміння логіки розрахунку. 
Замовнику нічого не доведеться розраховувати самостійно, адже це за нього 
зробить система. Також система підсвітись в потрібний момент повідомлення про 
те, що пропозиція Постачальника N є аномально низькою. 

Дії Постачальника, який надав аномально низьку ціну 

Згідно Закону, Учасник, що надав аномально низьку ціну, повинен 
надати протягом одного робочого дня з дня визначення найбільш економічно 
вигідної тендерної пропозиції обгрунтування в довільній формі щодо цін або 
вартості відповідних товарів, робіт чи послуг пропозиції. 

Тут важливо також зазначити, що найбільш економічно вигідна тендерна 
пропозиція/пропозиція - тендерна пропозиція/пропозиція, що визнана найкращою 
за результатами оцінки тендерних пропозицій/пропозицій відповідно до статті 29 
цього Закону. 

Тобто найбільш економічно вигідна пропозиція є пропозиція, яка була 
найдешевшою в аукціоні. І тоді днем визначення найбільш економічно вигідної 
тендерної пропозиції буде день аукціону. Відповідно від нього відраховується 1 
робочий день протягом якого постачальник має надати обгрунтування. 

Обґрунтуванням аномально низької ціни може бути: 

1) підтвердження застосування технологічного процесу виробництва товарів,
порядку надання послуг чи технології будівництва, завдяки яким була досягнута 
економія; 
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2) підтвердження сприятливих умов, за яких учасник може поставити товари,
надати послуги чи виконати роботи, зокрема спеціальна цінова пропозиція 
(знижка) учасника; 

3) підтвердження отримання учасником державної допомоги згідно із
законодавством. 

Це не виключний перелік обґрунтувань, можуть бути і інші. 

Дії Замовника, якому в тендері запропонували аномально низьку ціну 

А далі вже Замовник приймає рішення з приводу того чи відхиляти аномально 
низьку тендерну пропозицію. Він може відхилити таку пропозицію, якщо: 

• учасник не надав належного обґрунтування вказаної у ній ціни або вартості;
• обґрунтування так і не було надане учасником протягом протягом одного

робочого дня з дня визначення найбільш економічно вигідної тендерної
пропозиції.

Підставою для відхилення в такому разі буде абз. 7 п. 1 ч. 1 статті 31. 

В яких процедурах закупівлі визначається аномально низька ціна 

Аномально низька ціна визначається лише в конкурентних процедурах закупівлі. 
Відповідно, це не розповсюджується на спрощені закупівлі, так як спрощена 
закупівля не є процедурою закупівлі згідно Закону. 

ДОГОВІР ПРО ЗАКУПІВЛЮ 

• Тепер інформація про договір про закупівлю наведена в статті 41
Закону. Тож, якщо у вас в шаблонах договорів були посилання на стару
статтю 36, то не забудь їх змінити, перш ніж використати ці шаблони в
тендерах після 19 квітня 2020 року.

НОВЕ В УКЛАДАННІ ДОГОВОРУ ПРО ЗАКУПІВЛЮ 

Строки на укладання договору 

Першою важливою зміною стосовно договору є те, що тепер у Замовників є 
право продовжити строк укладання договору до 60 днів. Звісно якщо є 
обґрунтована необхідність це зробити. Що є обґрунтованням? Наприклад, на 
підприємстві довгий період погодження договору, постачальник знаходиться в 
іншій країні тощо.  

https://infobox.prozorro.org/articles/nove-v-ukladanni-dogovoru-pro-zakupivlyu
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Тобто договір має бути укладено не раніше ніж через 10 днів з дати 
оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти 
договір про закупівлю та не пізніше ніж через 20 днів з дня прийняття рішення про 
намір укласти договір. І у випадку обґрунтованої необхідності строк для 
укладання договору може бути продовжений до 60 днів. 

Надання документів під час укладання договору 

Раніше Пореможець під час укладання договору повинен був надати ліцензію або 
дозвіл на провадження певного виду діяльності. 

Згідно статті 41 нової редакції Закону Переможець процедури закупівлі окрім копії 
ліцензії/дозволу, під час укладення договору про закупівлю повинен надати 
відповідну інформацію про право підписання договору. Це може бути наказ про 
призначення, доручення тощо. Тобто документ, що підтверджує право підпису. 

Умови договору про закупівлю 

Частиною 4 статті 41 нової редакції Закону передбачено, що умови договору про 
закупівлю не повинні відрізнятися від: 

• змісту тендерної пропозиції/пропозиції за результатами електронного
аукціону (у тому числі ціни за одиницю товару) переможця процедури
закупівлі/спрощеної закупівлі;

або 

• узгодженої ціни пропозиції учасника у разі застосування переговорної
процедури;

Єдиними випадками, коли умови договору про закупівлю можуть відрізнятись - це 
в разі визначення грошового еквівалента зобов’язання в іноземній валюті та/або у 
випадку перерахунку ціни за результатами електронного аукціону в бік 
зменшення ціни тендерної пропозиції/пропозиції учасника без зменшення обсягів 
закупівлі. 

Збільшення ціни за одиницю товару 

Як і раніше можна збільшити ціну за одиницю товару до 10 відсотків пропорційно 
збільшенню ціни такого товару на ринку у разі коливання ціни такого товару на 
ринку за умови. При цьому не має збільшуватись сума, визначена в договорі про 
закупівлю. 
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Але з’явилась нова вимога, збільшувати ціну за одиницю продукції можна  не 
частіше ніж один раз на 90 днів з моменту підписання договору про закупівлю.  

Обмеження щодо строків зміни ціни за одиницю товару не застосовується у 
випадках зміни умов договору про закупівлю бензину та дизельного пального, 
газу та електричної енергії. 

Тобто тепер не можна буде укласти 5 додаткових угод на місяць та підняти ними 
ціну товару на 50 %.  

Особливості договорів для забезпечення потреб оборони 

Ще одним випадком, коли можуть бути змінені істотні умови договору - під час дії 
правового режиму воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях, якщо 
Замовник здійснює закупівлю для гарантованого забезпечення потреб оборони. 
Нагадаємо, що здійснювати такі закупівлі мають право тільки певні Замовники, які 
визначені у частині першій статті 2 Закону України "Про особливості здійснення 
закупівель товарів, робіт і послуг для гарантованого забезпечення потреб 
оборони"*.  

При цьому, в такому договорі можна змінити: 

• обсяг закупівлі;

• суму договору;

• строк дії договору та виконання зобов’язань щодо передання товару,
виконання робіт, надання послуг.

Ну і звісно ця норма не розповсюджується на інші договори про закупівлю, які 
проводять звичайні Замовники для забезпечення власних потреб. 

Додаткова угода на 20% 

Додаткова угода на 20 % теж не є новинкою Закону, проте тепер існують певні 
особливості укладання такої додаткової угоди.  

По-перше, додаткову угоду можна укласти на строк, достатній для проведення 
процедури закупівлі/спрощеної закупівлі. Раніше ця норма не була прописана в 
Законі стосовно спрощених (тоді допорогових закупівель), тож 
розповсюджувалась тільки на проведення процедур закупівель (понадпорогових). 
Зараз Замовник може укласти додаткову угоду на 20 %, щоб тим часом провести 
в тому числі і спрощену закупівлю. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1356-19#n19
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По-друге, вартість в такій додатковій не має перевищувати 20 відсотків суми, 
визначеної в початковому договорі про закупівлю, укладеному в попередньому 
році. Раніше ці 20 % відраховувались від кінцевої суми договору після укладання 
всіх додаткових угод. 

Строки публікації договору та додаткових угод 

 Згідно зі статтею 10 нової редакції Закону договір про закупівлю та всі додатки 
до нього мають бути опубліковані - протягом трьох робочих днів з дня його 
укладення; 

Повідомлення про внесення змін до договору про закупівлю та зміни до договору 
у випадках, передбачених частиною п’ятою статті 41 цього 
Закону  публікується протягом трьох робочих днів з дня внесення змін.  
Тут ми бачимо уточнення з приводу того, що необхідно публікувати зміни до 
договору тільки у випадках, що передбачені статтею 41. Адже до цього було 
багато суперечок з приводу того чи потрібно оприлюднювати абсолютно всі зміни 
до договору. Тепер в Законі чітко вказано, що не потрібно публікувати зміни до 
договору, у випадках, що не передбачені статтею 41. 

Звіт про виконання договору про закупівлю має бути опублікований- протягом 20 
робочих днів з дня закінчення строку дії договору про закупівлю або його 
виконання сторонами, або його розірвання; 

• Також були змінені трохи випадки, які  є підставою для внесення змін в
договір про закупівлю після його підписання. Тому перш ніж оголошувати
закупівлі після 19 квітня 2020 року, оновіть ці випадки в своїх ТД/договорах.
Тендерів, що оголошені до 19 квітня 2020 року це не стосується та вносити
зміни в них не потрібно.

ОСКАРЖЕННЯ ЗАКУПІВЕЛЬ 

• Замовник не зможе відмінити закупівлю, якщо скарга прийнята до розгляду.

НОВЕ В ОСКАРЖЕННІ ЗАКУПІВЕЛЬ В ПРОЗОРРО 

Подання скарги 

Тепер за подання скарги до органу оскарження справляється плата через 
електронну систему закупівель в день подання скарги. І тільки після цього скарга 
автоматично вноситься до реєстру скарг і формується її реєстраційна картка. 

Раніше ж Скаржник мав оплатити через банк і підвантажити платіжку про оплату 
разом зі скаргою. А далі вже в АМКУ перевіряли чи є платіжка і в разі її 

https://infobox.prozorro.org/articles/nove-v-oskarzhenni-zakupivel-v-prozorro
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відсутності не приймали скаргу до розгляду. Тепер постачальник взагалі не 
зможе подати скаргу не внісши оплату за її подання. 

Ще одна новинка - якщо скарга внесена до реєстру скарг і щодо неї сформована 
реєстраційна картка, така скарга не може бути відкликана. 

Скарга на етапі розгляду пропозицій (після аукціону) 

Раніше виникала проблема з оскарженням, коли Замовник відхиляв всі тендерні 
пропозиції. У Постачальника в такому разі не було можливості оскаржити своє 
відхилення через те, що не було сформоване повідомлення 
про1намір1укласти1договір. 
Зараз же в Законі зазначено, що “скарги, що стосуються прийнятих рішень, дії чи 
бездіяльності замовника, які відбулися після оцінки тендерних пропозицій 
учасників, подаються протягом десяти днів з дня, коли суб’єкт оскарження 
дізнався або повинен був дізнатися про порушення своїх прав". 

Відповідно скарга може бути подана навіть якщо не сформоване повідомлення 
про намір укласти договір. Тобто 10 днів на оскарження відраховується від  дня, 
коли суб’єкт оскарження дізнався або повинен був дізнатися про порушення своїх 
прав. Це може бути день відхилення пропозиції Постачальника або ж день 
визначення Переможця. 

Що можна оскаржити  

Однією з особливостей нової редакції Закону є те, що тепер Постачальник може 
оскаржити відміну тендеру, раніше такої можливості не було. 

Згідно з новою редакцією Закону Постачальник може оскаржити: 

• умови тендерної документації;
• рішення, що прийняті Замовником (відхилення пропозиції, прийняття

пропозиції тощо);
• дії та бездіяльність Замовника;
• відміну тендеру.

Повернення плати за подання скарги 

Тепер плата за подання скарги може бути повернена Скаржнику. Тож, якщо 
Скаржник певен в порушенні своїх прав, він може без проблем подати скаргу і 
потім в разі її задоволення, гроші повернуться йому. 
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Плата за подання скарги повертається Скаржнику в разі якщо: 

• орган оскарження за результатами розгляду скарги приймає рішення про
задоволення або часткове задоволення такої скарги;

• орган оскарження залишає скаргу без розгляду у випадку, якщо замовником
відповідно до цього Закону усунено порушення, зазначені в скарзі;

• орган оскарження приймає рішення про припинення розгляду скарги у
випадку, якщо замовником відповідно до цього Закону усунено порушення,
зазначені в скарзі.

Вартість подання скарги буде визначена окремою постановою Кабінету Міністрів 
України та складатиме певний % від вартості закупівлі. 

Прийняття скарги до розгляду 

Орган оскарження у строк, що не перевищує трьох робочих днів з дня внесення 
скарги до реєстру скарг, повинен розмістити в електронній системі закупівель 
рішення про: 

• прийняття скарги до розгляду із зазначенням дати, часу і місця розгляду
скарги;

• обґрунтоване рішення про залишення скарги без розгляду;
• рішення про припинення розгляду скарги.

Орган оскарження залишає скаргу без розгляду в разі якщо: 

1) суб’єкт оскарження подає скаргу щодо того самого порушення, у тій самій
процедурі закупівлі та з тих самих підстав, що вже були предметом розгляду 
органу оскарження і щодо яких органом оскарження було прийнято відповідне 
рішення; 

2) скарга не відповідає вимогам частин другої - п’ятої та дев’ятої статті 18 Закону;

3) замовником відповідно до цього Закону усунено порушення, зазначені в скарзі;

4) до дня подання скарги замовником прийнято рішення про відміну тендеру чи
визнання його таким, що не відбувся, відміну переговорної процедури закупівлі, 
крім випадку оскарження будь-якого з цих рішень. 

Орган оскарження приймає рішення про припинення розгляду скарги в разі, якщо 
обставини, зазначені в пунктах 1-3 частини дванадцятої цієї статті, установлені 
органом оскарження після прийняття скарги до розгляду. 
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Строк розгляду скарги 

Строк розгляду скарги органом оскарження становить 10 робочих днів з дати 
початку розгляду скарги, який може бути аргументовано продовжено органом 
оскарження до 20 робочих днів. 

Датою початку розгляду скарги є дата оприлюднення реєстраційної картки скарги 
в електронній системі закупівель. 

Відміна процедури закупівлі, що оскаржується 

Після того, як подана скарга до АМКУ, Замовник може усунути порушення, що 
зазначені у скарзі. Після усунення порушень замовник протягом одного робочого 
дня з моменту усунення порушення повинен повідомити про це орган оскарження 
та розмістити в електронній системі закупівель підтвердження. 

При цьому, згідно оновленої статті 18 Закону Замовнику заборонено не тільки 
укладати договір, а й  відміняти процедуру закупівлі. 

Відповідно Замовнику забороняється: 

• приймати рішення про відміну тендера;
• визнавати тендер таким, що не відбувся;
• відміняти переговорну процедуру закупівлі;
• укладати договір про закупівлю.

При цьому після подання скарги електронна система закупівель: 

- автоматично призупиняє початок електронного аукціону; 

- не оприлюднює рішення замовника про відміну тендера чи визнання його таким, 
що не відбувся, відміну переговорної процедури закупівлі; 

- не оприлюднює договір про закупівлю і звіт про результати проведення 
закупівлі. 

Виконання рішення Органу оскарження 

Рішення органу оскарження набирають чинності з дня їх прийняття та є 
обов’язковими для виконання замовниками, особами, яких вони стосуються. 

Якщо рішення органу оскарження, прийняте за результатами розгляду органу 
оскарження, не було оскаржене до суду, таке рішення має бути виконано не 
пізніше 30 днів з дня його прийняття органом оскарження. 
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Також, за невиконання рішення АМКУ на керівника Замовника накладається 
штраф в розмірі  від 34 000 до 85 000 гривень 

Рішення органу оскарження може бути оскаржене суб’єктом оскарження, 
замовником до окружного адміністративного суду, територіальна юрисдикція 
якого поширюється на місто Київ, протягом 30 днів з дня його оприлюднення в 
електронній системі закупівель. 

• Учасники тендеру тепер можуть оскаржити відміну тендеру Замовником.

СТРОКИ, ЩО ЗМІНЮЮТЬСЯ В НОВОМУ ЗАКОНІ 

В новій редакції Закону України "Про публічні закупівлі" змінились деякі строки 
проведення процедури закупівлі та оприлюдення документів. Це було зроблено 
для того, щоб допомогти Замовникам уникнути порушень 

Строк розгляду скарги органом оскарження 

Був 15 робочих днів з дати початку розгляду скарги 

Став 10 робочих днів з дати початку розгляду скарги. Може бути аргументовано 
продовжено органом оскарження до 20 робочих днів. 

Тобто сам мінімальний строк розгляду скарги скоротився, протевін може бути 
продовженим. Загалом це має скоротити строк проведення процедури закупівлі, 
навіть якщо в закупівлі є оскарження. 

Звіт про укладений договір публікується 

Було протягом одного дня з дня укладення договору 

Стало протягом трьох робочих днів з дня укладення договору про закупівлю 
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Також зверніть увагу, що тепер це називається не звіт про укладений договір, 
а  звіт про договір про закупівлю, укладений без використання електронної 
системи закупівель. 

Звіт про виконання договору публікується 

Було протягом трьох днів з дня закінчення строку дії договору, виконання 
договору або його розірвання 

Стало протягом 20 робочих днів з дня закінчення строку дії договору про 
закупівлю або його виконання сторонами, або його розірвання 

Як ви можете побачити, значно зріс строк на оприлюднення звіту про виконання 
договору. Це особливо актуально буде на початку року, адже Замовники не 
повинні будуть тепер поспішати з оприлюдненням звіту на новорічні свята, бо 
буде достатньо часу для цього. Тим більше, буде час оцінити чи потрібна 
додаткова угода на 20 % чи вже можна публікувати звіт про виконання договору. 

Строки, які не були раніше передбачені Законом 

Також в Законі з'явились строки оприлюднення, яких раніше не було в Законі. 
Більшість з них стосуються спрощеної процедури закупівлі або закупівлі з 
обмеженою участю. Більш детально кожну з цих процедур ми розглянемо в 
окремих статтях, а зараз наведу кілька прикладів таких 

Оголошення про проведення спрощеної закупівлі 

Оголошення про проведення спрощеної закупівлі та проект договору про 
закупівлю публікується не пізніше ніж за шість робочих днів до кінцевого строку 
подання пропозицій. 

Раніше цих строків не було в Законі. Тепер, зважаючи на те, що порядок 
проведення спрощених закупівель передбачений Законом, всі строки стосовно 
публікації по спрощених закупівлях передбачені Законом. 
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Зміни до оголошення про проведення спрощеної закупівлі 

Зміни до оголошення про проведення спрощеної закупівлі та/або вимог до 
предмета закупівлі - протягом одного дня з дня прийняття рішення про їх 
внесення. 

Строки, які не змінились, але які мають певні уточнення 

Тут не будемо детально розглядати, просто хочу акцентувати вашу увагу на 
деяких моментах, давайте по порядку 

1. Зміни до тендерної документації та роз’яснення до неї як і раніше
оприлюднюються протягом одного дня з дня прийняття рішення про їх внесення 
або надання роз’яснень.  

Тепер в Законі чітко вказано, що такі зміни оприлюднюються в 
машинозчитувальному вигляді. Тобто не можна тепер прикріпити зміни в pdf, jpeg 
тощо. 

2. Договір про закупівлю та всі додатки до нього публікується протягом трьох
робочих днів з дня його укладення. 

В Закон додано зобов'язання публікувати не тільки договір, а й всі додатки до 
нього. Тобто, не опублікувати додатки до договору не можна. 

3. Повідомлення про внесення змін до договору про закупівлю та зміни до
договору у випадках, передбачених частиною п’ятою статті 41 цього Закону - 
протягом трьох робочих днів з дня внесення змін. 

Тут ми бачимо уточнення з приводу того, що необхідно публікувати зміни до 
договору тільки у випадках, що передбачені статтею 41. Адже до цього було 
багато суперечок з приводу того чи потрібно оприлюднювати абсолютно всі зміни 
до договору. Тепер в Законі чітко вказано, що не потрібно публікувати зміни до 
договору, у випадках, що не передбачені статтею 41. 

4. Звіт про результати проведення закупівлі автоматично формується
електронною системою закупівель та оприлюднюється протягом одного дня після 
оприлюднення замовником договору про закупівлю в електронній системі 
закупівель або відміни тендеру/спрощеної закупівлі, або визнання тендеру таким, 
що не відбувся. 

Тепер, як бачимо Законом передбачено, що звіт про результати автоматично 
публікується не тільки при публікації договору, а і в разі 
відміни тендеру/спрощеної закупівлі, або визнання тендеру таким, що не 
відбувся.  
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5. Договір про закупівлю не може бути укладено раніше ніж через 10 днів з
дати оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір 
укласти договір про закупівлю та не пізніше ніж через 20 днів з дня прийняття 
рішення про намір укласти договір про закупівлю відповідно до вимог тендерної 
документації та тендерної пропозиції переможця процедури закупівлі. У випадку 
обґрунтованої необхідності строк для укладання договору може бути 
продовжений до 60 днів. 

Ми бачимо, що у Замовника з'явилась можливість продовжити строк укладання 
договору до 60 днів (мова про календарні дні). Це допоможе Замовникам у яких 
довгий період візування договору всередині організації та, наприклад, 
Постачальникам-нерезидентам. Адже раніше бували випадки, коли Замовник з 
Постачальником просто не встигали за 20 днів укласти договір. 

Штрафи 
1700 гривень за: 

- порушення порядку визначення предмету закупівлі 
- за несвоєчасне надання замовником роз’яснень; 
- розмір забезпечення тендерної пропозиції перевищує межі, встановлені 

законом; 
- тендерна документація складена не у відповідності до вимог закону; 
- ненадання інформації у випадках, передбачених законом; 
- порушення строків оприлюднення інформації або розгляду тендерної 

пропозиції. 

3400 гривень - за повторне порушення того ж року. 
Накладається на членів тендерного комітету, уповноважених осіб. 

Від 25 500 до 51 000 гривень за: 

- придбання товарів, робіт і послуг без проведення передбачених законом 
процедур; 

- безпідставне застосування переговорної процедури, конкурентного діалогу, 
торгів з обмеженою участю; 

- невідхилення тендерних пропозицій, які підлягали відхиленню; 
- безпідставне відхилення тендерних пропозицій; 
-  підписання з учасником договору, умови якого не відповідають вимогам 

тендерної документації; 
- внесення змін до істотних умов договору про закупівлю у непередбачених 

законом випадках; 
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- внесення недостовірних персональних даних до електронної системи та не 
оновлення їх у разі їхньої зміни; 

- порушення строків оприлюднення тендерної документації. 
Від 51 000 до 85 000 гривень - за повторне порушення того ж року. 
Накладається на членів тендерного комітету, уповноважених осіб. 

Від 34 000 до 85 000 гривень - за невиконання рішення АМКУ. 
Накладається на керівника Замовника. 

Від 34 000 до 170 000 гривень - за укладення договорів, які передбачають 
оплату товарів, робіт і послуг до/без проведення процедур закупівель, 
визначенихпзаконом. 
Накладається на керівника Замовника. 
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