
Додаток 1 

Приклади планування замовниками закупівель, 

які вони об’єктивно не могли передбачити 
 

Приклад 4 

Замовником 1-3-ої категорії заплановано та проведено відкриті торги на суму 300 000 

грн. Вид предмету – товари. За результатами закупівлі укладено договір про закупівлю на 

суму 260 000 грн. Розглянемо 3 різні ситуації здійснення нової закупівлі  у  разі виникнення 

потреби у замовника, яку він об’єктивно не міг передбачити. 

а) Замовник приймає рішення зекономлені за результатами проведення закупівлі 

кошти направити на додаткову закупівлю того самого товару . 

б) Замовнику виділяють додаткові кошти в сумі 20 000 грн. і він приймає рішення 

зекономлені за результатами проведення закупівлі кошти, а також додатково виділені 

кошти направити на додаткову закупівлю того самого товару.  

в) Укладений договір про закупівлю було розірвано після його часткового виконання на 

суму 110 000 грн. Замовник приймає рішення зекономлені за результатами проведення 

закупівлі кошти, додатково виділені кошти в сумі 20 000 грн., а також невикористані 

кошти, що залишились після розірвання договору, направити на закупівлю того самого 

товару. 

Наводимо в табличному вигляді можливі рішення щодо вибору замовником способів 

проведення закупівель в даному прикладі з врахуванням зазначених в ньому обставин 

(Таблиця 1). 

Приклад 5 

Замовником 1-3-ої категорії оголошено відкриті торги на суму 3 000 000 грн. Вид 

предмету – товари. При цьому: 

а) за результатами закупівлі було укладено договір на суму 2 900 000 грн. Замовник 

приймає рішення зекономлені за результатами проведення закупівлі кошти направити на 

додаткову закупівлю того самого товару. 

б) за результатами закупівлі було укладено договір на суму 2 900 000 грн. Замовнику 

виділяють додаткові кошти в сумі 2 000 000 грн. і він приймає рішення зекономлені за 

результатами проведення закупівлі кошти, а також додатково виділені кошти 

направити на додаткову закупівлю того самого товару. 

в) процедуру було відмінено через відхилення всіх тендерних пропозицій. Потреба у 

закупівлі зазначеного предмету у замовника залишилась. Крім того, на закупівлю 

аналогічного товару було виділено додаткові кошти у розмірі 2 000 000 грн. Замовник 

приймає рішення невикористані кошти, що залишились після проведеної закупівлі, а 

також додатково виділені кошти направити на додаткову закупівлю того самого 

товару. (Офіційний курс євро визначений НБУ на час прийняття замовником рішення 

щодо проведення додаткової закупівлі становив 30,50 грн.). 

 Аналогічно наводимо в табличному вигляді можливі рішення щодо вибору 

замовником способів проведення закупівель в даному прикладі з врахуванням зазначених в 

ньому обставин (Таблиця 2). 
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Приклад 6 

Замовником 1-3-ої категорії заплановано та проведено відкриті торги з публікацією 

англійською мовою на суму 5 000 000 грн. Вид предмету – товари. За результатами 

закупівлі укладено договір про закупівлю на суму 4 850 000 грн. При цьому: 

а) зекономлені за результатами проведення закупівлі кошти було вирішено направити 

на додаткову закупівлю того самого предмету закупівлі. 

б) зекономлені за результатами проведення закупівлі кошти, а також додатково 

виділені кошти в сумі 100 000 грн. було вирішено направити на додаткову закупівлю того 

самого предмету закупівлі. 

В таблиці 3 наводимо можливі рішення щодо вибору замовником способів проведення 

закупівель в даному прикладі з врахуванням зазначених в ньому обставин. 

Приклад 7 

Замовником 1-3-ої категорії було заплановано та проведено спрощену закупівлю на 

суму 180 000 грн. Вид предмету – товари. При цьому: 

а) за результатами закупівлі укладено договір про закупівлю на суму 150 000 грн. 

Замовник приймає рішення зекономлені за результатами проведення закупівлі кошти 

направити на додаткову закупівлю того самого товару . 

б) за результатами закупівлі укладено договір про закупівлю на суму 150 000 грн. 

Замовнику виділяють додаткові кошти в сумі 100 000 грн. і він приймає рішення 

зекономлені за результатами проведення закупівлі кошти, а також додатково виділені 

кошти направити на додаткову закупівлю того самого товару.  

в) спрощену закупівлю відмінено через відсутність пропозицій учасників для участі в 

ній. Потреба у закупівлі зазначеного предмету у замовника залишилась. Крім того, на 

закупівлю аналогічного товару було виділено додаткові кошти у розмірі 30 000 грн. 

Замовник приймає рішення невикористані кошти, що залишились після проведеної 

закупівлі, а також додатково виділені кошти направити на додаткову закупівлю того 

самого товару.  

В таблиці 4 наводимо можливі рішення щодо вибору замовником способів проведення 

закупівель в даному прикладі з врахуванням зазначених в ньому обставин. 

Приклад 8 

Замовником 1-3-ої категорії було заплановано закупівлю товарів на суму 45 000 грн. 

Вид предмету – товари. Після укладення договору на зазначену суму замовником 

оприлюднено в системі звіт про договір про закупівлю, укладений без використання 

електронної системи закупівель. Замовник приймає рішення направити на закупівлю того 

самого товару додатково виділені кошти в сумі: 

а) 10 000 грн. 

б) 60 000 грн. 

в) 170 000 грн. 

В таблиці 5 наводимо можливі рішення щодо вибору замовником способів проведення 

закупівель в даному прикладі з врахуванням зазначених в ньому обставин. 
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Таблиця 1 

Таблиця рішень щодо вибору можливих методів проведення закупівель (Приклад 4) 
 

№ 

Очікувана 
вартість 

запланованої 
закупівлі, грн.  

Сума 
договору, 

грн 

Економія 
(залишок), 

грн.  

Додатково 
виділені 

кошти, грн.  

Очікувана вартість 
нового предмету 

закупівлі, грн.  
Способи закупівлі  

а 300 000,00 260 000,00 40 000,00 0,00 40 000,00 

- з використанням електронної системи закупівель у порядку, 

затвердженому наказом  ДП “ПРОЗОРРО” від 19.03.2019 року № 10 

(зі змінами) 

- з використанням електронних каталогів для закупівлі товарів 

- без використання електронної системи закупівель з обов’язковим 
оприлюдненням в електронній системі закупівель відповідно до 
статті 10 Закону звіту про договір про закупівлю, укладеного без 
використання електронної системи закупівель 

б 300 000,00 260 000,00 40 000,00 20 000,00 60 000,00 

- здійснення спрощених закупівель 

- з використанням електронних каталогів для закупівлі товарів 
(після прийняття відповідної постанови КМУ) 

- без застосування спрощених закупівель, у випадках визначених 
частиною сьомою статті 3 Закону, з обов’язковим оприлюдненням в 
електронній системі закупівель відповідно до статті 10 Закону звіту 
про договір про закупівлю, укладеного без використання 
електронної системи закупівель 

в 300 000,00 110 000,00 190 000,00 20 000,00 210 000,00 
- здійснення процедур закупівель: відкриті торги, торги з 
обмеженою участю (після введення в дію), конкурентний діалог, 
переговорна процедура закупівлі 
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Таблиця 2 

Таблиця рішень щодо вибору можливих способів проведення закупівель (Приклад 5) 
 

№ 

Очікувана 
вартість 

запланованої 
закупівлі, грн. 

Сума 
договору, 

грн 

Економія 
(залишок), 

грн. 

Додатково 
виділені 

кошти, грн. 

Очікувана 
вартість нового 

предмету 
закупівлі, грн. 

Способи закупівель 

а 3 000 000,00 2 900 000,00 100 000,00 0,00 100 000,00 

- здійснення спрощених закупівель 

- з використанням електронних каталогів для закупівлі товарів 

(після прийняття відповідної постанови КМУ) 

- без застосування спрощених закупівель, у випадках визначених 
частиною сьомою статті 3 Закону, з обов’язковим оприлюдненням 
в електронній системі закупівель відповідно до статті 10 Закону 
звіту про договір про закупівлю, укладеного без використання 
електронної системи закупівель 

б 3 000 000,00 2 900 000,00 100 000,00 2 000 000,00 2 100 000,00 
- здійснення процедур закупівель: відкриті торги, торги з 
обмеженою участю (після введення в дію), конкурентний діалог, 
переговорна процедура закупівлі 

в 3 000 000,00 - 3 000 000,00 2 000 000,00 5 000 000,00 
- здійснення конкурентних процедур закупівель із застосуванням 
положень частини третьої статті 10 Закону або переговорна 
процедура закупівлі 
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Таблиця 3 

Таблиця рішень щодо вибору можливих способів проведення закупівель (Приклад 6) 

№ 

Очікувана 
вартість 

запланованої 
закупівлі, грн.  

Сума 
договору, 

грн 

Економія 
(залишок), 

грн.  

Додатково 
виділені 

кошти, грн.  

Очікувана 
вартість нового 

предмету 
закупівлі, грн.  

Способи закупівлі  

а 5 000 000,00 4 850 000,00 150 000,00 0,00 150 000,00 

- здійснення спрощених закупівель 

- з використанням електронних каталогів для закупівлі товарів 
(після прийняття відповідної постанови КМУ) 

- без застосування спрощених закупівель, у випадках визначених 
частиною сьомою статті 3 Закону, з обов’язковим 
оприлюдненням в електронній системі закупівель відповідно до 
статті 10 Закону звіту про договір про закупівлю, укладеного без 
використання електронної системи закупівель 

б 5 000 000,00 4 850 000,00 150 000,00 100 000,00 250 000,00 
 - здійснення процедур закупівель: відкриті торги, торги з 
обмеженою участю (після введення в дію), конкурентний діалог, 
переговорна процедура закупівлі 
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Таблиця 4 

Таблиця рішень щодо вибору можливих способів проведення закупівель (Приклад 7) 

№ 

Очікувана 
вартість 
заплано-

ваної 
закупівлі, 

грн.  

Сума 
договору, 

грн 

Економія 
(залишок), 

грн.  

Додатково 
виділені 

кошти, грн.  

Очікувана 
вартість 
нового 

предмету 
закупівлі, 

грн.  

Способи закупівлі  

а 180 000,00 150 000,00 30 000,00 0,00 30 000,00 

- з використанням електронної системи закупівель у порядку, 

затвердженому наказом  ДП “ПРОЗОРРО” від 19.03.2019 року № 10 (зі 

змінами) 

- з використанням електронних каталогів для закупівлі товарів 

- без використання електронної системи закупівель з обов’язковим 
оприлюдненням в електронній системі закупівель відповідно до статті 10 
Закону звіту про договір про закупівлю, укладеного без використання 
електронної системи закупівель 

б 180 000,00 150 000,00 30 000,00 100 000,00 130 000,00 

- здійснення спрощених закупівель 

- з використанням електронних каталогів для закупівлі товарів (після 
прийняття відповідної постанови КМУ) 

- без застосування спрощених закупівель, у випадках визначених частиною 
сьомою статті 3 Закону, з обов’язковим оприлюдненням в електронній 
системі закупівель відповідно до статті 10 Закону звіту про договір про 
закупівлю, укладеного без використання електронної системи закупівель 

в 180 000,00 - 180 000,00 30 000,00 210 000,00 
- здійснення процедур закупівель: відкриті торги, торги з обмеженою 
участю (після введення в дію), конкурентний діалог, переговорна 
процедура закупівлі 
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Таблиця 5 

Таблиця рішень щодо вибору можливих способів проведення закупівель (Приклад 8) 

№ 

Очікувана 
вартість 
заплано-

ваної 
закупівлі, 

грн.  

Сума 
договору, 

грн 

Економія 
(залишок), 

грн.  

Додатково 
виділені 

кошти, грн.  

Очікувана 
вартість 
нового 

предмету 
закупівлі, 

грн.  

Способи закупівлі  

а 45 000,00 45 000,00 0,00 10 000,00 10 000,00 

- з використанням електронної системи закупівель у порядку, затвердженому 

наказом  ДП “ПРОЗОРРО” від 19.03.2019 року № 10 (зі змінами) 

- з використанням електронних каталогів для закупівлі товарів 

- без використання електронної системи закупівель з обов’язковим 
оприлюдненням в електронній системі закупівель відповідно до статті 10 Закону 
звіту про договір про закупівлю, укладеного без використання електронної 
системи закупівель 

б 45 000,00 45 000,00 0,00 60 000,00 60 000,00 

- здійснення спрощених закупівель 

- з використанням електронних каталогів для закупівлі товарів (після прийняття 
відповідної постанови КМУ) 

- без застосування спрощених закупівель, у випадках визначених частиною 
сьомою статті 3 Закону, з обов’язковим оприлюдненням в електронній системі 
закупівель відповідно до статті 10 Закону звіту про договір про закупівлю, 
укладеного без використання електронної системи закупівель 

в 45 000,00 45 000,00 0,00 170 000,00 170 000,00 

- здійснення спрощених закупівель 

- з використанням електронних каталогів для закупівлі товарів (після прийняття 
відповідної постанови КМУ) 

- без застосування спрощених закупівель, у випадках визначених частиною 
сьомою статті 3 Закону, з обов’язковим оприлюдненням в електронній системі 
закупівель відповідно до статті 10 Закону звіту про договір про закупівлю, 
укладеного без використання електронної системи закупівель 

 
 


