
Версія від 07.06.2017 
ПОЯСНЕННЯ ДО ПРОЕКТУ ЗАКОНУ УКРАЇНИ 

Про внесення змін до Закону України «Про публічні закупівлі» 
 
У Законі України «Про публічні закупівлі» (Відомості Верховної Ради України, 2016 р., N 9, ст. 89): 

ПРОПОЗИЦІЇ / ЗМІНИ ОБГРУНТУВАННЯ 

У статті 1: 
1) частину першу після пункту 6 доповнити пунктом 61  в такій 

редакції: 

«Життєвий цикл – означає сукупність усіх послідовно та/або 
взаємопов'язаних процесів (етапів), включаючи необхідні 
дослідження і розробки, виробництво, торгівлю та її умови, 
транспортування, використання і технічне обслуговування 
протягом усього періоду існування продукту або робіт або 
надання послуги, починаючи з придбання сировини або 
генерування ресурсів і закінчуючи ліквідацією, 
завершенням послуг або утилізацією». 
Витрати на життєвий цикл продукції - це сумарні фінансові 
затрати споживача, які пов’язані з його придбанням та 
експлуатацією: 

- сукупні одноразові витрати на розробку, 
випробування, впровадження тощо; 

- ціна придбання; 
- експлуатаційні витрати за весь термін служби, 

включаючи витрати на утилізацію; 
- затрати на профілактичне обслуговування; 

- побічні витрати (затрати на гарантійні зобов’язання, на 

 
Дозволить уникнути існуючої практики оцінки пропозицій 
тільки по критерію «ціна» та запровадити проведення 
закупівель складної продукції (в.ч. техніки в сфері транспорту) 
з урахуванням співвідношення «ціна-якість», що в свою чергу 
створюватиме певні бар’єри для закупівлі неякісної та дешевої 
іноземної техніки, сприятиме локалізації виробництву 
складної техніки в Україні, а також зменшенню операційних 
витрат Замовників в майбутньому. 
 
Впровадження таких положень передбачено статтями 2, 31 та 
49 Директиви 2014/24/ЄС Європейського Парламенту і Ради 
ЄС від 26.02.2016. 
 
 



відшкодування збитків, на втрати від недоотримання доходу, 
затрати на надання альтернативних послуг та ін.).»; [КВБЗ] 
У статті 1: 

2) перше речення пункту 9) частини першої доповнити новим 
абзацом такого змісту: 
«у статутному капіталі юридичної особи частка акцій (часток, 
паїв) в розмірі 50 і більше відсотків належить іншій 
юридичній особі у статутному капіталі якої державна або 
комунальна частка акцій (часток, паїв) перевищує 50 
відсотків.». [Сумське НВО, КВБЗ] 

Дане положення забезпечуватиме поширення дії Закону на 
закупівлі, що проводяться підприємствами, акціями (частками) 
яких володіють державні підприємства, або підприємства 
державна частка акцій яких становить не менше 50% 
(афілійовані компанії).  
 

3) після пункту 26 доповнити пунктом 261  в такій редакції: 

«суб’єкт господарювання - будь-яка фізична або юридична 
особа або державне підприємство чи група таких осіб та/або 
підприємств, включно з будь-яким тимчасовим об’єднанням 
підприємств, що пропонує виконання робіт та/або роботи, 
поставку товарів або надання послуг на ринку.». [ФРУ] 
 
4) пункту 35 викласти в такій редакції: 
 
«учасник процедури закупівлі (далі - учасник) — це суб’єкт 
господарювання, який подав тендерну пропозицію.». [ФРУ] 

Дане положення дозволить брати участь у торгах тимчасовим 
об’єднанням юридичних осіб без створення окремої 
юридичної особи (т.з. консорціумам), що є поширеною 
міжнародною практикою. 
 
 
 
 
 
Відповідні зміни обумовлені доповненням попереднього 
положення.  

2. У статті 2: 
1) Видалити пункт 1 частини 4 статті 2. [КВБЗ] 

 

Виключення можливості закупівлі державними замовниками 
(в першу чергу, монополістами) у своїх афілійованих компаній 
товарів/робіт/послуг без проведення конкурсу.  

2) доповнити частиною 8 в наступній редакції: 
 
«Державним підприємствам, що визначені в установленому 
порядку природними монополіями, при здійсненні 
публічних закупівель на виконання робіт з модернізації та 
будівництва технічно складних об’єктів, забороняється 
ділити предмет закупівлі на частини.». [Зоря-Машпроект] 

При виконанні робіт з модернізації та будівництва технічно 
складних об’єктів, ділення предмету закупівлі на частини 
погіршує якість кінцевого комплексного продукту. 
 



У статті 3: 
частину першу викласти у такій редакції: 

«1. Закупівлі здійснюються за такими принципами: 
добросовісна конкуренція серед учасників; максимальна 
економія та ефективність;  
стимулювання інновацій;  [«КВБЗ»] 
відкритість та прозорість на всіх стадіях закупівель; 
недискримінація учасників; 

об’єктивна та неупереджена оцінка тендерних пропозицій; 
запобігання корупційним діям і зловживанням». 

 
 
 
 
 
Створює засади для поширення застосування  інноваційної 
продукції, які закладені в основу Директиви 2014/24/ЄС 
Європейського Парламенту і Ради ЄС від 26.02.2016.   

У статті 4: 
1) частину першу викласти в такій редакції: 
«1. Закупівля здійснюється відповідно до річного плану, у 
випадку укладання довгострокових договорів – відповідно 
до затвердженого Замовником плану видатків за таким 
договором. Річний план, додаток до річного плану та зміни до 
них безоплатно оприлюднюються на веб-порталі 
Уповноваженого  органу з питань закупівель протягом п’яти 
днів з дня їх затвердження.». [Електрон, КВБЗ] 

На сьогодні в Україні відсутня практика укладання 
довгострокових договорів, що обмежує можливість залучення 
іноземних інвестицій в українську економіку та створення 
продукції, що раніше не виготовлялася в Україні.. 
Внесення змін дозволить прискорити виконання вимог МВФ 
щодо впровадження в Україні довгострокового (п'ятирічного) 
бюджетного планування. 
 

5. Частину 5 статті 10 доповнити новим абзацом такого змісту: 
 «Інформація, яка стосується певних рішень, які 
приймаються в ході процедури закупівель, в тому числі, 
інформація щодо рішень не присуджувати контракт чи не 
укладали рамкову угоду, повинна оприлюднюватись на веб-
порталі та надсилатися замовниками без потреби для 
кандидатів або учасників конкурсних торгів запитувати 
таку інформацію». [ФРУ] 
 
6. У статті 13: 
 
1) частину першу доповнити новим абзацом такого змісту: 

«замовник приймає рішення щодо застосування закупівлі за 

 
Зміни сприяють підвищенню прозорості інформації щодо 
результатів публічних закупівель. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Сприяє поширенню застосування рамкових угод при закупівлі 
товарів/робіт/послуг цикл створення та постачання яких 



рамковими угодами на підставі наступних критеріїв: 
для товарів, робіт і послуг існує постійно діючий ринок; 
товари, роботи і послуги закуповуються з метою уніфікації, 

стандартизації або забезпечення сумісності з наявними 
товарами, технологіями, роботами чи послугами»; [ФРУ] 
 
2) частину другу доповнити абзацом такого змісту: 
«Замовники, для яких були укладені рамкові угоди, повинні 
мати можливість використовувати їх для одноразових або 
багаторазових закупівель». [ФРУ] 

 
3) Пункт 1 частини 3 викласти у новій редакції: 
«строк, на якій укладається угода, що не може 
перевищувати сім років». [ФРУ]   

 
3) Частину сьому доповнити абзацом такого змісту: 
«Рамкові угоди не повинні використовуватися державними 
замовниками, які не зазначені в них». [ФРУ] 

перевищує 12 місяців. 
 

У статті 16: 
частину другу викласти в такі редакції: 

«2. Замовник установлює один або декілька з таких 
кваліфікаційних критеріїв: 

наявність обладнання та матеріально-технічної бази в 
Україні, в т.ч. для післягарантійного обслуговування; [Зоря-
Машпроект, КВБЗ] 

наявність можливості подовження життєвого циклу 
виробу в процесі його експлуатації; [ФРУ] 

наявність документально підтвердженої частки доданої 
вартості створеної в Україні в розмірі не менше 40% від 
загальної вартості товарів/робіт/послуг;  

 

 
 
 
 
Для Замовників, які закуповують продукцію, що має складний 
або спеціалізований характер, вирішальну роль має, в т.ч. і 
післягарантійне обслуговування.  
 
 
Обмеження прямого неконтрольованого імпорту іноземних 
товарів/робіт/послуг, що стимулюватиме залучення 
українських виробників до виробництва на території України. 
 
Обмеження неконтрольованого доступу до публічних 



наявність документального підтвердження, що 
учасник процедури є  виробником продукції або особою, 
яка має документальне підтвердження виробника на 
право участі у визначеній процедурі закупівлі; [КВБЗ] 

наявність працівників відповідної кваліфікації в Україні, 
які мають необхідні знання та досвід, в т.ч. для 
післягарантійного обслуговування; [Зоря-Машпроект, 
КВБЗ] 

наявність документально підтвердженого досвіду 
виконання аналогічних договорів». [КВБЗ] 

закупівель непрофільних організацій з метою зриву 
конкурсних процедур або їх переносу на невизначений строк. 
 
 
 
 
 
 
Посилення вимог щодо досвіду учасників.  

У статті 17: 
1) частину другу викласти в такій редакції: 
«2. Замовник може прийняти рішення про відмову учаснику в 
участі у процедурі закупівлі та може відхилити тендерну 
пропозицію учасника у разі, якщо учасник  має узгоджену в 
установленому порядку заборгованість із сплати податків і 
зборів (обов’язкових платежів).». [Електрон] 

 
 
 
 
Посилення позицій національних товаровиробників при 
здійсненні публічних закупівель. 

У статті 18: 
1) абзац 2 частини 2 доповнити новим абзацом такого змісту: 
«Скарги, що стосуються прийнятих рішень, дій чи 
бездіяльності замовника про відхилення всіх тендерних 
пропозицій учасників, подаються учасниками у 
електронному вигляді через електронну систему закупівель 
та в паперовому вигляді, безпосередньо до 
Антимонопольного комітету України, протягом 10 днів з 
дня отримання учасниками такого рішення»; [КВБЗ] 

 
 
Посилення позицій національних товаровиробників при 
здійсненні публічних закупівель через можливість подачі скарг 
у паперовому вигляді. 



У статті 18: 
 
2) абзац 3 частини 6 викласти в такій редакції: 
«Суб’єкт оскарження, інші учасники процедури закупівлі, 
замовник мають право взяти участь у розгляді скарги, у тому 
числі шляхом застосування телекомунікаційних систем в 
інтерактивному режимі реального часу. Розгляд скарги є 
відкритим, усі бажаючі можуть бути присутніми на розгляді. 
Особи, присутні на розгляді, можуть використовувати засоби 
фото-, відео- та звукозапису. Рішення, прийняте органом 
оскарження, проголошується прилюдно.»; [Електрон] 

 
 
 
Посилення позицій національних товаровиробників при 
здійсненні публічних закупівель через участь у розгляді скарг. 

У статті 18: 
 

3) абзац 1 частини 7 викласти в такій редакції: 
«У разі прийняття скарги до розгляду електронна система 
закупівель автоматично призупиняє початок електронного 
аукціону та не оприлюднює договір про  закупівлю і звіт про 
результати проведення процедури закупівлі. Інформація про 
судове оскарження з передбачених у п.2 цієї статті питань 
вноситься до електронної системи зацікавленою стороною на 
підставі відповідної ухвали суду за умови підтвердження 
відомостями Єдиного державного реєстру судових рішень.»; 
[Електрон] 

 
 
 
 
 
 
Посилення позицій національних товаровиробників при 
здійсненні публічних закупівель через участь у розгляді скарг. 

У статті 18: 
 
4) абзац 2 частини 7 викласти в такій редакції: 
«Замовнику забороняється вчиняти будь-які дії та приймати 
будь-які рішення щодо закупівлі, у тому числі укладення 
договору про закупівлю, крім дій, спрямованих на усунення 
порушень, зазначених у скарзі. Зупинення дій щодо закупівлі 
у випадку судового оскарження здійснюється згідно чинного 

 
 
 
 
 
 
Посилення позицій національних товаровиробників при 
здійсненні публічних закупівель. 



процесуального законодавства.»; [Електрон] 
У статті 18: 
 
5) абзац 4 частини 7 викласти в такій редакції: 
«У будь-якому разі укладення договору про закупівлю під час 
процедури оскарження до органу оскарження 
забороняється.»; [Електрон] 

 
 
 
Посилення позицій національних товаровиробників в 
процедурах оскарження. 

У статті 18: 
6) абзац 1 та 2 частини 8 викласти в такій редакції: 
«Розгляд скарги органом оскарження зупиняє перебіг строків, 
установлених частиною другою, абзацом восьмим частини 
третьої статті 35 цього Закону . 
Перебіг цих строків продовжується з дня, наступного за днем 
прийняття рішення органом оскарження за результатами 
розгляду скарги, рішення про припинення розгляду скарги або 
рішення про залишення скарги без розгляду, або внесення, 
підтвердженої Єдиними державним реєстром судових 
рішень, інформації про втрату чинності ухвалою суду про 
зупинення процедури закупівель.»; [Електрон»] 

 
 
Посилення позицій національних товаровиробників в 
процедурах оскарження. 

У статті 18: 
 
7) абзац 2 частини 10 викласти в такій редакції: 
«Орган оскарження має право залучати для отримання 
консультацій та експертних висновків представників 
державних органів (за погодженням з керівниками державних 
органів), експертів і спеціалістів, які не можуть бути 
пов’язаними особами та володіють спеціальними знаннями, 
необхідними для професійного та неупередженого розгляду 
скарги. Суб’єкт оскарження та замовник можуть надавати 
висновки експертів  і спеціалістів,  які володіють спеціальними 
знаннями,  та не є пов’язаними із ними особами. Висновки 
таких представників державних органів, експертів та 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Посилення позицій національних товаровиробників в 
процедурах оскарження. 



спеціалістів оприлюднюються в електронній системі 
закупівель та долучаються до матеріалів справи про розгляд 
скарги.»; [Електрон] 
У статті 18: 
 

8) частину 12 доповнити новим абзацом такого змісту: 
«У випадку зупинення процедури закупівель у зв’язку із 
судовим розглядом скарги, строк дії договору, укладеного за 
результатами закупівель, продовжується на строк чинності 
судового рішення зупинення закупівель». [Електрон] 

 
 
 
Посилення позицій національних товаровиробників в 
процедурах оскарження. 

Частину 3 статті 19 доповнити новим абзацом такого змісту: 

«При здійсненні закупівлі товарів, робіт і послуг у 
нерезидента України та при відсутності у конкурсі 
українського товаровиробника, замовник повинен отримати 
висновок центрального органу виконавчої влади, що 
реалізує державну політику у відповідній сфері, про те, що 
відповідні товари, роботи і послуги не виробляються (не 
виконуються, не надаються) на території України. Про 
наявність такого висновку зазначається у звіті про 
результати проведення процедури закупівлі.». [Асоціація 
ППЛ»] 

 
Частину 3 статті 21 доповнити новим абзацом такого змісту: 
«У випадках, коли до документів щодо закупівель вносяться 
значні зміни, строк для подання тендерних пропозицій, які 
відповідають вимогам, у тому числі внесення до них 
істотних змін, повинен бути продовжений на термін 
необхідний для погодження таких змін із замовником». 
[ФРУ] 

 
 
Протидія прямому імпорту та залучення національного 
товаровиробника до процесу державних закупівель. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Посилення позицій учасників закупівель через надання 
додаткового часу. 

У статті 28:   



1) абзац 3 частини першої викласти в такій редакції: 
«Критеріями оцінки є: 
- у разі здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг, що 
виробляються, виконуються чи надаються не за окремо 
розробленою специфікацією (технічним проектом), для яких 
існує постійно діючий ринок, - ціна; 

- у разі здійснення закупівлі, яка має складний або 
спеціалізований характер (у  тому числі інноваційної 
продукції, консультаційних послуг, наукових досліджень, 
експериментів або розробок, дослідно-конструкторських 
робіт), - вартість життєвого циклу або ціна разом з 
іншими критеріями оцінки, зокрема, такими як: 
складові життєвого циклу (експлуатаційні витрати, 
витрати енергоресурсів, витрати на післягарантійне 
технічне обслуговування, ремонти, витрати з утилізації 
та ін.), умови оплати, строк виконання, гарантійне 
обслуговування, передача технології (в т.ч. частка 
виконуваних за неї робіт у вартості продукції) та 
підготовка управлінських, наукових і виробничих кадрів. 

Методики розрахунку витрат протягом життєвого циклу 
для різних груп товарів затверджуються Кабінетом 
Міністрів України.»; [КВБЗ] 

 
 
 
 
 
 
 
Дозволить уникнути існуючої практики оцінки пропозицій 
тільки по критерію «ціна» та запровадити проведення 
закупівель складної продукції (в.ч. техніки в сфері транспорту) 
з урахуванням співвідношення «ціна-якість», що в свою чергу 
створюватиме певні бар’єри для закупівлі неякісної та дешевої 
іноземної техніки, сприятиме локалізації виробництву 
складної техніки в Україні, а також зменшенню операційних 
витрат Замовників в майбутньому. 
 
Впровадження таких положень передбачено статтями 2, 31 та 
49 Директиви 2014/24/ЄС Європейського Парламенту і Ради 
ЄС від 26.02.2016. 
 

2) частину першу доповнити новим абзацом такого змісту: 
«Використання тільки ціни або тільки вартості для оцінки 
найбільш економічно вигідної пропозиції забороняється у 
випадках коли предметом закупівлі є продукція, яка має 
складний або спеціалізований характер (засоби підвищеної 
небезпеки) і в зв’язку з цим повинна відповідати високій 
якості». [ФРУ] 

Дозволить уникнути існуючої практики оцінки пропозицій 
тільки по критерію «ціна» та запровадити проведення 
закупівель складної продукції (в.ч. техніки в сфері транспорту) 
з урахуванням співвідношення «ціна-якість», що в свою чергу 
створюватиме певні бар’єри для закупівлі неякісної та дешевої 
іноземної техніки, сприятиме локалізації виробництву 
складної техніки в Україні, а також зменшенню операційних 
витрат Замовників в майбутньому. 
 



Впровадження таких положень передбачено статтями 2, 31 та 
49 Директиви 2014/24/ЄС Європейського Парламенту і Ради 
ЄС від 26.02.2016. 

У статті 28:  
 
3) частину третю викласти в такій редакції: 
«У разі якщо для визначення найбільш економічно вигідної 
тендерної пропозиції крім ціни застосовуються й інші критерії 
оцінки, у тендерній документації визначається їх вартісний 
еквівалент або питома вага цих критеріїв у загальній оцінці 
тендерних пропозицій. В цьому випадку питома вага 
критерію «ціна» не може бути нижчою ніж 50% відсотків. 
[КВБЗ] 
У разі застосування критеріїв ефективності, пов’язаних з 
життєвим циклом і стійкістю процесу виробництва робіт, 
товарів та послуг технічні специфікації, складені 
замовниками, повинні відображати різноманітність 
стандартів, технічних рішень і характеристик, в тому числі 
тих, які складені на основі критеріїв ефективності, 
пов’язаних з життєвим циклом і стійкістю процесу 
виробництва робіт, товарів та послуг.». [ФРУ] 

 
 
 
 
 
 
 
На сьогодні, питома вага цінового критерію не може бути 
нижчою ніж 70 відсотків, крім випадку застосування 
процедури конкурентного діалогу. Зміни сприятимуть 
поширенню критеріїв оцінки на базі життєвого циклу, що в 
свою чергу, створюватиме певні бар’єри для закупівлі 
неякісної та дешевої іноземної техніки, сприятиме локалізації 
виробництву складної техніки в Україні, а також зменшенню 
операційних витрат Замовників в майбутньому. 
 
 

У статті 31 
1) В редакції абзацу 1 частини першої положення 
«відсутність подальшої потреби в закупівлі товарів, робіт і 
послуг» виключити. [КВБЗ] 

 

Положення, що дисциплінують Замовників та 
унеможливлюють ухилення від укладення договору з 
переможцем. 

У статті 31 
2) абзац 7 частини першої викласти в такій редакції: 
«відхилення всіх тендерних пропозицій, при умові не 

 
 
Положення, що дисциплінують Замовників та 



подання скарги учасниками на рішення, дії чи бездіяльність 
замовника про відхилення всіх тендерних пропозицій 
учасників. Рішення про відміну процедури закупівлі за цією 
підставою приймається не раніше 10 днів з дня отримання 
учасниками рішення про відхилення всіх тендерних 
пропозицій через електронну систему закупівель»; [Сумське 
НВО, КВБЗ] 

унеможливлюють ухилення від укладення договору з 
переможцем. 
 
 

У статті 31 
3) Доповнити частиною 4 такого змісту: 
«Учасник має право оскаржити рішення Замовника про 
відміну торгів чи визначення їх такими, що не відбулися, 
звернувшись до органу оскарження протягом десяти днів з 
дня отримання такого рішення через електронну систему 
закупівель. 
За результатами розгляду скарги орган оскарження має 
право прийняти рішення про поновлення процедури 
закупівлі». [Сумське НВО] 

 
 
 
Надає можливість поновлення процедури, якщо її було 
безпідставно заблоковано. 

 
Примітки: 
 
паеувор   - зміни внесені в січні-березні 2017р. 
 
                -  зміни внесені в травні-червні 2017р. 

 


