
Додаток 5 до Порядку 
проведення публічних закупівель 
уповноваженою особою 

 
 

Життєвий цикл закупівлі 
 
 

I.Відкриті торги  

 

 
                      Відкриті торги  

1 день Оприлюднення в електронній системі закупівель оголошення про 
проведення відкритих торгів, тендерної документації та проєкту 
договору про закупівлю. Строк подання тендерних 
пропозицій не може бути менший ніж 15 днів. 

 
16 день Проведення електронного аукціону, розкриття тендерних 

пропозицій та визначення найбільш економічно вигідної пропозиції.
 
 Після оцінки тендерних пропозицій Замовник розглядає на 

відповідність вимогам тендерної документації тендерну пропозицію, яка 
визнана найбільш економічно вигідною. Строк розгляду не повинен 
перевищувати 5 робочих днів з дня визнання найбільш економічно 
вигідної пропозиції та може бути аргументовано продовжено 
Замовником до 20 робочих днів.

 
21 день Визнання переможця процедури закупівлі та прийняття рішення про 

намір укласти договір. Оприлюднення в електронній системі закупівель 
протоколу розгляду тендерних пропозицій  протягом одного дня з дня 
його затвердження та повідомлення про намір укласти договір про 
закупівлю – протягом одного дня з дня прийняття рішення про визнання 
переможця процедури закупівлі.

 
30 день  Укладання договору про закупівлю. 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. Оприлюднення в електронній системі закупівель договору 
протягом трьох робочих днів з дня його укладення. 

1 день Оприлюднення в електронній системі закупівель оголошення про 
проведення відкритих торгів, тендерної документації та проєкту 
договору про закупівлю. Строк подання тендерних 
пропозицій не може бути менший ніж 15 днів. 

 
11 день  Подання скарги до Постійно діючої адміністративної колегії 

Антимонопольного комітету України з розгляду скарг про порушення 
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законодавства у сфері публічних закупівель (далі – Орган оскарження). 
Строк подання – не пізніше ніж за чотири дні до дати, установленої 
для подання тендерних пропозицій. 

 
13 день Розміщення Органом оскарження в електронній системі закупівель 

рішення про прийняття скарги до розгляду у строк, що не перевищує 
трьох робочих днів з дня внесення скарги до реєстру скарг, із 
зазначенням дати, часу і місця розгляду скарги

 
40 день Прийняття рішення Органом оскарження за результатами розгляду 

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

 
41 день Надання Органом оскарження в електронній системі закупівель 

інформації про резолютивну частину рішення протягом одного 
робочого дня після прийняття рішення за результатами розгляду 
скарги та розміщення рішення в електронній системі закупівель 
протягом трьох робочих днів з дня його прийняття. 

 Рішення Органу оскарження набирають чинності з дня їхнього 
прийняття та є обов’язковими для виконання Замовниками, особами, 
яких вони стосуються. Якщо рішення не було оскаржене до суду, таке 
рішення має бути виконано не пізніше 30 днів з дня його прийняття 
Органом оскарження.

 
42 день Внесення змін до тендерної документації на виконання рішення 

Органу оскарження та оприлюднення їх в електронній системі 
закупівель. У разі внесення змін до тендерної документації строк для 
подання тендерних пропозицій продовжується Замовником в 
електронній системі закупівель таким чином, щоб з моменту внесення 
змін до тендерної документації до закінчення кінцевого строку подання 
тендерних пропозицій залишалося не менше семи днів. 

 
48 день Проведення електронного аукціону, розкриття тендерних 

пропозицій та визначення найбільш економічно вигідної пропозиції.
 
 Після оцінки тендерних пропозицій Замовник розглядає на 

відповідність вимогам тендерної документації тендерну пропозицію, яка 
визнана найбільш економічно вигідною. Строк розгляду не повинен 
перевищувати 5 робочих днів з дня визначення найбільш економічно 
вигідної пропозиції та може бути аргументовано продовжено 
Замовником до 20 робочих днів.

 
75 день Визнання переможця процедури закупівлі та прийняття рішення про 

намір укласти договір. Оприлюднення в електронній системі закупівель 
протоколу розгляду тендерних пропозицій  протягом одного дня з дня 
його затвердження та повідомлення про намір укласти договір про 
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закупівлю – протягом одного дня з дня прийняття рішення про визнання 
переможця процедури закупівлі.

 
84 день Подання скарги до Органу оскарження на дії Замовника. 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 унаслідок рішення, дії 
чи бездіяльності Замовника, але до дня укладення договору про 
закупівлю. 

86 день  Розміщення Органом оскарження в електронній системі закупівель 
рішення про прийняття скарги до розгляду у строк, що не перевищує 
трьох робочих днів з дня внесення скарги до реєстру скарг, із 
зазначенням дати, часу і місця розгляду скарги.

 
113 день Прийняття рішення Органом оскарження за результатами розгляду 

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

 
114 день  Надання Органом оскарження в електронній системі закупівель 

інформації про резолютивну частину рішення протягом одного 
робочого дня після прийняття рішення за результатами розгляду 
скарги та розміщення рішення в електронній системі закупівель 
протягом трьох робочих днів з дня його прийняття. 

 Рішення Органу оскарження набирають чинності з дня їхнього 
прийняття та є обов’язковими для виконання Замовниками, особами, 
яких вони стосуються. Якщо рішення не оскаржене до суду, таке 
рішення має бути виконано не пізніше 30 днів з дня його прийняття 
Органом оскарження.

 
115 день  Прийняття Замовником рішення про відхилення тендерної 

пропозиції переможця процедури закупівлі на виконання рішення 
Органу оскарження.

 
 Розгляд Замовником наступної пропозиції учасника, який за 

результатами оцінки надав наступну найбільш економічно вигідну 
пропозицію. Строк розгляду не повинен перевищувати 5 робочих днів з 
дня визначення найбільш економічно вигідної пропозиції та може бути 
аргументовано продовжено Замовником до 20 робочих днів. 

 
120 день  Визнання переможця процедури закупівлі та прийняття рішення про 

намір укласти договір. Оприлюднення в електронній системі закупівель 
протоколу розгляду тендерних пропозицій  протягом одного дня з дня 
його затвердження та повідомлення про намір укласти договір про 
закупівлю – протягом одного дня з дня прийняття рішення про визнання 
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II. Відкриті торги з публікацією англійською мовою  

 

переможця процедури закупівлі.
  

130 день  Укладання договору про закупівлю. 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. Оприлюднення в електронній системі закупівель договору 
протягом трьох робочих днів з дня його укладення. 

1 день Оприлюднення в електронній системі закупівель оголошення про 
проведення відкритих торгів, тендерної документації та проєкту 
договору про закупівлю. Строк подання тендерних 
пропозицій не може бути менший ніж 30 днів. 

  

31 день Розкриття тендерних пропозицій. Замовник розглядає тендерні 
пропозиції на відповідність вимогам тендерної документації до 
проведення оцінки тендерних пропозицій у строк, що не перевищує 20 
робочих днів. 

  

58 день Складання та оприлюднення в електронній системі закупівель 
протоколу розгляду всіх тендерних пропозицій протягом одного дня з 
дня його затвердження. 

  

63 день  Проведення електронного аукціону. Дата і час проведення 
електронного аукціону визначаються електронною системою 
автоматично, але не раніше ніж через п’ять днів після оприлюднення 
протоколу розгляду тендерних пропозицій.

  

64 день Визнання переможця процедури закупівлі та прийняття рішення про 
намір укласти договір. Оприлюднення в електронній системі закупівель 
повідомлення про намір укласти договір про закупівлю – протягом 
одного дня з дня прийняття рішення про визнання переможця 
процедури закупівлі.

  

73 день  Укладання договору про закупівлю. 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. Оприлюднення в електронній системі закупівель договору 
протягом трьох робочих днів з дня його укладення. 
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Відкриті торги з публікацією англійською мовою   

1 день Оприлюднення в електронній системі закупівель оголошення про 
проведення відкритих торгів, тендерної документації та проєкту 
договору про закупівлю. Строк подання тендерних 
пропозицій не може бути менший ніж 30 днів. 

 
26 день  Подання скарги до Постійно діючої адміністративної колегії 

Антимонопольного комітету України з розгляду скарг про порушення 
законодавства у сфері публічних закупівель (далі – Орган оскарження). 
Строк подання не пізніше ніж за чотири дні до дати, установленої для 
подання тендерних пропозицій. 

 
28 день Розміщення Органом оскарження в електронній системі закупівель 

рішення про прийняття скарги до розгляду у строк, що не перевищує 
трьох робочих днів з дня внесення скарги до реєстру скарг, із 
зазначенням дати, часу і місця розгляду скарги.

 
55 день Прийняття рішення Органом оскарження за результатами розгляду 

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

 
56 день Надання Органом оскарження в електронній системі закупівель 

інформації про резолютивну частину рішення протягом одного 
робочого дня після прийняття рішення за результатами розгляду 
скарги та розміщення рішення в електронній системі закупівель 
протягом трьох робочих днів з дня його прийняття. 

 Рішення Органу оскарження набирають чинності з дня їхнього 
прийняття та є обов’язковими для виконання Замовниками, особами, 
яких вони стосуються. Якщо рішення не було оскаржене до суду, таке 
рішення має бути виконано не пізніше 30 днів з дня його прийняття 
Органом оскарження.

 
57 день Внесення змін до тендерної документації на виконання рішення 

Органу оскарження та оприлюднення їх в електронній системі 
закупівель. У разі внесення змін до тендерної документації строк для 
подання тендерних пропозицій продовжується Замовником в 
електронній системі закупівель таким чином, щоб з моменту внесення 
змін до тендерної документації до закінчення кінцевого строку подання 
тендерних пропозицій залишалося не менше семи днів. 

 
63 день Розкриття тендерних пропозицій. Замовник розглядає тендерні 

пропозиції на відповідність вимогам тендерної документації до 
проведення оцінки тендерних пропозицій у строк, що не перевищує 20 
робочих днів. 
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90 день Складання та оприлюднення в електронній системі  закупівель 
протоколу розгляду всіх тендерних пропозицій протягом одного дня з 
дня його затвердження.

 
94 день Подання скарги до Органу оскарження на дії Замовника.  Скарги, що 

стосуються прийнятих рішень, дій чи бездіяльності Замовника, які 
відбулися після розгляду тендерних пропозицій, подаються протягом 
п’яти днів з дня оприлюднення в електронній системі закупівель 
протоколу розгляду тендерних пропозицій.

 
96 день  Розміщення Органом оскарження в електронній системі закупівель 

рішення про прийняття скарги до розгляду у строк, що не перевищує 
трьох робочих днів з дня внесення скарги до реєстру скарг, із 
зазначенням дати, часу і місця розгляду скарги.

 
123 день Прийняття рішення Органом оскарження за результатами розгляду 

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

 
124 день  Надання Органом оскарження в електронній системі закупівель 

інформації про резолютивну частину рішення протягом одного 
робочого дня після прийняття рішення за результатами розгляду 
скарги та розміщення рішення в електронній системі закупівель 
протягом трьох робочих днів з дня його прийняття. 

 Рішення Органу оскарження набирають чинності з дня їхнього 
прийняття та є обов’язковими для виконання Замовниками, особами, 
яких вони стосуються. Якщо рішення не оскаржене до суду, таке 
рішення має бути виконано не пізніше 30 днів з дня його прийняття 
Органом оскарження.

 
125 день  Скасування Замовником всі рішень, прийнятих після розкриття 

тендерних пропозицій учасників на виконання рішення Органу 
оскарження. 

 
125 день  Складання та оприлюднення в електронній системі закупівель 

протоколу розгляду всіх тендерних пропозицій протягом одного дня з 
дня його затвердження.

  

131 день Проведення електронного аукціону. Дата і час проведення 
електронного аукціону визначаються електронною системою 
автоматично, але не раніше ніж через п’ять днів після оприлюднення 
протоколу розгляду тендерних пропозицій.

 
132 день Визнання переможця процедури закупівлі та прийняття рішення про 

намір укласти договір. Оприлюднення в електронній системі закупівель 
повідомлення про намір укласти договір про закупівлю – протягом 
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III. Переговорна процедура закупівлі 

 

IV. Спрощені закупівлі 

одного дня з дня прийняття рішення про визнання переможця 
процедури закупівлі.

 
142 день Укладання договору про закупівлю. 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. Оприлюднення в електронній системі закупівель договору 
протягом трьох робочих днів з дня його укладення. 

1 день Оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про 
намір укласти договір. 

 
 
11 день  Укладання договору про закупівлю. 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. Оприлюднення в електронній системі закупівель договору 
протягом трьох робочих днів з дня його укладення. 

1 день Оприлюднення в електронній системі закупівель оголошення про 
проведення спрощеної закупівлі та проєкту договору про закупівлю –  не 
пізніше ніж за шість робочих днів до кінцевого строку подання 
пропозицій. 

 
7 день Проведення електронного аукціону, розкриття тендерних 

пропозицій та визначення найбільш економічно вигідної пропозиції.
 Розгляд на відповідність умовам, визначеним в оголошенні про 

проведення спрощеної закупівлі, та вимогам до предмета закупівлі 
пропозиції учасника, яка за результатами електронного аукціону (у разі 
його проведення) визнана найбільш економічно вигідною. Строк 
розгляду найбільш економічно вигідної пропозиції не повинен 
перевищувати п’ять робочих днів з дня завершення електронного 
аукціону. 

 
11 день Визнання переможця процедури закупівлі та прийняття рішення про 

намір укласти договір. Оприлюднення в електронній системі закупівель 
повідомлення про намір укласти договір про закупівлю – протягом 
одного дня з дня прийняття рішення про визнання переможця 
спрощеної закупівлі.
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12 день  Укладання договору про закупівлю. Замовник укладає договір про 
закупівлю з учасником, який визнаний переможцем спрощеної закупівлі, 
не пізніше ніж через 20 днів з дня прийняття рішення про намір 
укласти договір про закупівлю.


