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  ЗАТВЕРДЖУЮ 

  

  Директор ДГВПП  

       «Зовнішторгвидав України» 

  

   

   ______________ Д.О.Наумов  

 «03» жовтня 2011р. 

 

ІНСТРУКЦІЯ  

 подання, прийому та розміщення інформації про державні закупівлі в інформаційному бюлетені 

«Вісник державних закупівель» та  

на офіційному загальнодержавному веб-порталі «Державні закупівлі» 

(зі змінами від 30.10.2010р., 31.12.2010р.) 

 1.  ДГВПП «Зовнішторгвидав України» (далі – Підприємство) на виконання наказу Міністерства 

економіки України від 28.07.2010р. №932, відповідно до Закону України «Про здійснення 

державних закупівель» від 01.06.2010р. №2289-VI із змінами та доповненнями (далі – Закон), 

інших нормативно-правових актів у сфері державних закупівель здійснює: 

а) прийом передбаченої Законом інформації про державні закупівлі для публікації та 

оприлюднення (далі – Інформація) відповідно до Закону та цієї Інструкції; 

б) публікацію Інформації у державному офіційному друкованому виданні з питань 

державних закупівель – інформаційному бюлетені «Вісник державних закупівель» (далі – 

Бюлетень); 

в) оприлюднення Інформації на офіційному загальнодержавному веб-порталі «Державні 

закупівлі» за адресою в мережі Інтернет www.tender.me.gov.ua (далі – Веб-портал).  

1.1. Публікація та оприлюднення Інформації здійснюється Підприємством безоплатно.  

1.2. Інформація,  визначена Законом, приймається для розміщення на Веб-порталі  безоплатно. 

2. Інформація, яка публікується у Бюлетені (далі – Інформація для друку):  

 

- оголошення про проведення процедури закупівлі (оголошення про проведення відкритих торгів, 

оголошення про проведення процедури двоступеневих торгів, оголошення про проведення 

попередньої кваліфікації, запит цінових пропозицій, інформація про застосування процедури 

закупівлі в одного учасника); 

 

- повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів або цінової пропозиції, пропозиції за 

результатами застосування процедури закупівлі в одного учасника; 

 

- відомості про рамкову угоду, за якою укладено договір про закупівлю (у разі проведення 

закупівлі за рамковими угодами); 

 

- відомості щодо рішення спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади із 

забезпечення підготовки та реалізації в Україні інфраструктурних проектів для виконання завдань і 

заходів з підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з 

футболу та інших міжнародних спортивних подій (далі – Спеціально уповноважений орган) про 

погодження або відмову в погодженні застосування процедури закупівлі (у разі застосування 

процедури закупівлі в одного учасника); 
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- оголошення про результати процедури закупівлі (оголошення про результати проведення торгів, 

повідомлення про результати проведення попередньої кваліфікації, інформація про результати 

процедури запиту цінових пропозицій, інформація про результати проведення процедури закупівлі 

в одного учасника, повідомлення про відміну торгів або визнання їх такими, що не відбулися, 

повідомлення про відміну процедури закупівлі в одного учасника); 

 

- рішення органу оскарження. 

 

Зазначена у пункті 2 цієї Інструкції Інформація  для друку також  оприлюднюється на 

Веб-порталі. 

3. Інформація, яка оприлюднюється на Веб-порталі без публікації у Бюлетені (далі – Інформація 

для розміщення): 

- обґрунтування застосування процедури закупівлі в одного учасника;  

- документація конкурсних торгів або кваліфікаційна документація;  

- зміни до документації конкурсних торгів або кваліфікаційної документації та роз'яснення до неї 

(у разі наявності);  

- протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів, цінових пропозицій, кваліфікаційних 

пропозицій;  

- інформацію про відхилення пропозицій конкурсних торгів, цінових пропозицій, кваліфікаційних 

пропозицій та підстави такого відхилення у вигляді протоколу;  

- звіт про результати проведення процедури закупівлі.  

4. Бюлетень видається тричі на тиждень - щопонеділка, щосереди та щоп’ятниці.  

5. У Бюлетені Інформація для друку розміщується: 

за рубриками: 

- Оголошення про проведення процедури закупівлі
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- Оголошення про результати процедури закупівлі 

- Повідомлення про акцепт 

- Повідомлення про відміну торгів чи визнання їх такими, що не відбулися, повідомлення 

про відміну процедури закупівлі в одного учасника (у разі наявності) 

- Відомості щодо рішення спеціально уповноваженого органу 
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- Рішення органу оскарження 

- Відомості про рамкову угоду, за якою укладено договір про закупівлю 

за галузями: 

- Будівництво, будівельні матеріали та спецтехніка 

                                                 
1
 В рубриці «Оголошення про проведення процедури закупівлі» також розміщується інформація про застосування 

процедури закупівлі в одного учасника товарів, робіт і послуг за кошти, розпорядником яких є Спеціально 

уповноважений орган, для виконання завдань і заходів Державної цільової програми підготовки та проведення в 

Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу. 
2
 В рубриці «Відомості щодо рішення спеціально уповноваженого органу»  розміщуються відомості щодо рішення 

Спеціально уповноваженого органу. 
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- Комп'ютери та оргтехніка, програмне забезпечення 

- Господарчі товари і культурно-побутова продукція 

- Легка промисловість 

- Меблі 

- Медицина та соціальна сфера 

- Наукові дослідження та розробки 

- Нерухомість та оренда 

- Енергетика, паливо, хімія 

- Поліграфія, друкарська справа 

- Сільське господарство 

- Харчова промисловість та громадське харчування 

- Технологічне обладнання, комплектуючі та матеріали, технічне обслуговування 

- Транспортні засоби та комплетуючі, технічне обслуговування, транспортні послуги 

- Товари, роботи, послуги 

- Консалтингові послуги, навчання 

- Метали та продукція металообробки 

- Житлово-комунальне, побутове обслуговування та спецтехніка 

6. Подання Інформації. 

6.1. Спосіб подання Інформації. 

6.1.1. Інформація для друку подається:   

- особисто – відповідно до підпункту 6.2.2. пункту 6.2. цієї Інструкції; 

- телефаксом – відповідно до підпункту 6.2.3. пункту 6.2.  цієї Інструкції; 

- через «Кабінет Замовника» на Веб-порталі – відповідно до підпункту 6.2.3. пункту 

6.2.  цієї Інструкції (Рис. 1).   

 

6.1.2. Інформація для розміщення подається:   

- особисто на носіях інформації – відповідно до підпункту 6.2.2. пункту 6.2. Інструкції; 

- через «Кабінет Замовника» на Веб-порталі – відповідно до підпункту 6.2.4. пункту 

6.2. Інструкції; 

- електронною поштою – відповідно до підпункту 6.2.5  пункту 6.2 Інструкції. 
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Рис. 1 

 

 

6.2. Порядок подання Інформації. 

6.2.1. Інформація подається секретарем комітету з конкурсних торгів організації-замовника 

(далі - Замовник) або іншою уповноваженою особою Замовника.  

6.2.2. У разі подання Інформації особисто: 

6.2.2.1. Секретар комітету з конкурсних торгів Замовника, або член комітету конкурсних торгів, 

на якого тимчасово покладено виконання обов`язків секретаря, повинен надати до 

Підприємства засвідчену копію рішення про призначення секретарем або про покладення 

обов`язків секретаря відповідно та посвідчення особи. 
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6.2.2.2. Інші уповноважені особи Замовника повинні надати до Підприємства засвідчену копію 

довіреності від Замовника на подання Інформації до Підприємства із зазначенням виду 

процедури закупівлі та предмету закупівлі щодо якого подається Інформація, а також 

посвідчення особи. 

6.2.2.3. У разі ненадання зазначених документів представниками замовника, Підприємство 

може відмовити у прийнятті Інформації, що подається відповідно до цієї Інструкції.  

6.2.3. У разі подання Інформації для друку телефаксом або через «Кабінет Замовника» на 

Веб-порталі.  

Замовником надсилається оригінал Інформації для друку (копія відомостей щодо 

рішення Спеціально уповноваженого органу про погодження або відмову в погодженні 

застосування процедури закупівлі в одного учасника, завірена печаткою Замовника) із 

зазначенням вхідного номеру та номеру Бюлетеня, в якому опублікована дана інформація, на 

поштову адресу Підприємства протягом двох робочих днів з дня отримання підтвердження 

щодо прийняття Інформації для друку. 

6.2.4. Подання Замовником Інформації через «Кабінет Замовника» на Веб-порталі 

здійснюється у наступному порядку (Рис. 2):  

Рис. 2 

 

6.2.4.1. Замовник повинен отримати доступ до функції «Кабінет Замовника» на Веб-порталі 

шляхом проходження відповідної реєстрації на Підприємстві.  

6.2.4.2. Реєстрація Замовника відбувається після надання Замовником заявки, оформленої за 

встановленим зразком. (Рис. 3). 

6.2.4.3. Заявка щодо отримання доступу подається на фірмовому бланку організації особисто, 

по факсу або на електронну адресу. 

6.2.4.4. У разі подання заявки щодо отримання доступу до функції «Кабінет Замовника» за 

допомогою факсимільного зв’язку або електронної пошти, Замовник надсилає оригінал 

відповідної заявки на адресу Підприємства протягом двох робочих днів.    

 

 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/u22/u22/Local%20Settings/Local%20Settings/t.shestak/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Local%20Settings/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/OLK25/zrazok.doc
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Рис.3 

 

6.2.4.5. Реєстрація відбувається протягом доби з моменту отримання Підприємством заявки від 

Замовника на реєстрацію. Підтвердження надання доступу надсилається на електронну адресу 

Замовника, що вказана в заявці.  

6.2.4.6. У разі не отримання Підприємством у строки, визначені цієї Інструкцією, оригіналу 

заявки, Підприємство має право закрити доступ до функції «Кабінет Замовника» на Веб-

порталі.  

6.2.5. Подання Замовником Інформації для розміщення  електронною поштою здійснюється 

у наступному порядку (Рис. 4). 

6.2.5.1. Замовник надсилає лист із зазначенням найменування Замовника та Інформацією для 

розміщення  (далі - Лист) на електронну адресу Підприємства, в залежності від типу 

документа, а саме:  

- документація конкурсних торгів (ДКТ) - dkt@tender.me.gov.ua; 

- зміни до документації конкурсних торгів (ЗДКТ) - zdkt@tender.me.gov.ua; 

- роз’яснення до докуменації конкурсних торгів (РДКТ) - rdkt@tender.me.gov.ua; 

- запит цінових пропозицій (ЗЦП) - zcp@tender.me.gov.ua; 

- обгрунтування застосування процедури закупівлі в одного учасника (ОБГ) - 

obg@tender.me.gov.ua; 

- протокол розкриття пропозцій (ПР) - pr@tender.me.gov.ua; 

mailto:%20dkt@tender.me.gov.ua
mailto:%20zdkt@tender.me.gov.ua
mailto:%20rdkt@tender.me.gov.ua
mailto:%20zcp@tender.me.gov.ua
mailto:%20obg@tender.me.gov.ua
mailto:%20pr@tender.me.gov.ua
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- інформація про відхилення пропозицій (ІВ) - iv@tender.me.gov.ua; 

- звіт про результати проведення процедури закупівлі (ЗВІТ) - zvit@tender.me.gov.ua. 

Рис.4  

 

6.2.5.2. Інформація для розміщення надсилається у прикріпленому файлі, назва якого має 

відповідати вхідному номеру оголошення про проведення процедури закупівлі.  

6.2.5.3. У темі Листа Замовник обов’язково зазначає номер Бюлетеня, в який (якому) 

прийнято (опубліковано) оголошення про проведення процедури закупівлі та тип документа за 

скороченою формою (ОБГ - обґрунтування, ДКТ - документація, ЗДКТ - зміни до 

документації, РДКТ - роз’яснення до ДКТ, ЗЦП - запит цінових пропозицій, ПР - протокол 

розкриття, ІВ - інформація про відхилення, ЗВІТ – звіт. 

6.2.5.4. Інформація для  розміщення приймається, якщо загальний обсяг не перевищує 10 Мв. 

У разі, якщо загальний обсяг перевищує дозволений, Замовник має право архівувати дану 

інформацію. Замовник подає Інформацію для  розміщення у наступних форматах - .pdf, .zip, 

.rtf, .doc, .docx., інші формати не приймаються та не оприлюднюються. 

6.2.5.5. Строки подання Інформації для  розміщення: 

- обґрунтування застосування процедури закупівлі в одного учасника у день отримання 

підтвердження прийняття оголошення про проведення процедури закупівлі (вхідного номера) 

за умови, що дане оголошення набране; 

- документацію конкурсних торгів або кваліфікаційну документацію та додаткову 

інформацію до запиту цінових пропозицій, що надається Замовником та не публікується у 

Бюлетені (далі – Запит),  у день отримання підтвердження прийняття оголошення про 

проведення процедури закупівлі (вхідного номера), але не пізніше ніж за тридцять два 

календарних дня до дня розкриття пропозицій конкурсних торгів або кваліфікаційних 

пропозицій, якщо Законом для окремих процедур закупівлі не встановлено інший строк або у 

день подання оголошення, у разі  публікації оголошення про проведення процедури закупівлі у 

спеціальному випуску; 

mailto:%20iv@tender.me.gov.ua
mailto:%20zvit@tender.me.gov.ua
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- зміни до документації конкурсних торгів або кваліфікаційної документації та 

роз’яснення до неї, інформація про відхилення пропозицій конкурсних торгів, цінових 

пропозицій, кваліфікаційних пропозицій та підстави такого відхилення у вигляді протоколу, 

протягом двох робочих днів з дня прийняття такого рішення; 

- протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів, цінових пропозицій, 

кваліфікаційних пропозицій протягом двох робочих днів з дня розкриття пропозицій 

конкурсних торгів, цінових пропозицій, кваліфікаційних пропозицій; 

-  звіт про результати проведення процедури закупівлі Замовник надсилає протягом двох 

робочих днів з дня його затвердження. 

7. Прийом Інформації. 

7.1. Прийом Інформації для друку здійснюється: 

7.1.1. Прийом Інформації для друку здійснюється згідно з графіком прийому інформації 

Підприємства (далі – Графік), який розміщується на Веб-порталі. 

7.1.2. Інформація для друку, що подається поза Графіком, може додатково прийматися та 

публікуватися у спеціальних випусках, виходячи з технологічних можливостей Підприємства. 

Публікацію такої інформації Замовник оплачує на умовах термінового розміщення інформації 

за рахунком, що надає Підприємство, відповідно до поданої Замовником заявки на оплату 

(Рис.5). 

Рис.5 

 

7.1.3.  Прийом Інформації  для друку особисто або телефаксом здійснюється з 08.30 до 17.00 

кожного робочого дня (з понеділка по п’ятницю), через «Кабінет Замовника» на Веб-порталі 
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здійснюється кожного робочого дня (з понеділка по четвер) з 08.30 до 16.00, в останній 

робочий день прийому (п’ятниця)  з 08.30 до 12.00. 

 

7.1.4. Прийом Інформації для друку, а саме: оголошення про проведення процедури закупівлі 

та про результати процедури закупівлі (далі - Оголошення), які підлягають обов’язковому  

додатковому розміщенню у міжнародному інформаційному виданні з питань державних 

закупівель Уповноваженого органу та на веб-порталі Уповноваженого органу (далі – 

Міжнародне видання) англійською мовою, якщо очікувана вартість закупівлі перевищує суму, 

еквівалентну: 

для товарів – 200 тисяч євро; 

для послуг – 300 тисяч євро; 

для робіт – 500 тисяч євро 

 

здійснюється одночасно для публікації у Бюлетені та Міжнародному виданні за телефаксом 

міжнародного відділу Підприємства.  

  

У разі подання Інформації для друку відповідно до цього пункту, Оголошення подаються разом 

із заявкою на публікацію у Міжнародному виданні відповідно до Інструкції подання, прийому 

та розміщення інформації про державні закупівлі  у міжнародному друкованому виданні 

«Announcer of the public purchasing», затвердженої директором Підприємства.  

 

7.1.5. Підтвердженням прийому Інформації для друку є вхідний номер, що надається 

інформаційним відділом Підприємства.      

 

7.2. Прийом Інформації для розміщення. 

 

7.2.1. Прийом Інформації для розміщення електронною поштою та через «Кабінет 

Замовника» на Веб-порталі здійснюється з 08.30 до 17.00 кожного робочого дня (з понеділка по 

п’ятницю). 

 

7.2.2. Інформація для розміщення, що передана з порушенням строків оприлюднення та 

підпункту 6.2.5.5. пункту 6.2. цієї Інструкції, приймається та оприлюднюється з обов’язковим 

направленням повідомлення про порушення Замовником строків та/або порядку 

оприлюднення.  

7.2.3. Підтвердженням прийняття Підприємством Інформації для розміщення є відповідь, яку 

Замовник отримує протягом одного робочого дня від дати отримання Підприємством  

відповідної інформації на електронну адресу, з якої ним було направлено лист.  

7.3. У разі невідповідності поданої Замовником Інформації нормам законодавства 

Підприємство має право не прийняти Інформацію та запропонувати доопрацювати її. Після 

доопрацювання Інформація подається до Підприємства у порядку, встановленому цією 

Інструкцією. 

8. Порядок оприлюднення Інформації, що відповідає вимогам чинного законодавства та цієї 

Інструкції. 

8.1. У день публікації відповідної Інформації для друку - оприлюднюються: 

- оголошення про проведення процедури закупівлі (оголошення про проведення відкритих 

торгів, оголошення про проведення процедури двоступеневих торгів, оголошення про 

проведення попередньої кваліфікації, запит цінових пропозицій, інформація про застосування 

процедури закупівлі в одного учасника); 
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- повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів або цінової пропозиції (пропозиції за 

результатами застосування процедури закупівлі в одного учасника); 

- оголошення про результати процедури закупівлі  (оголошення про результати проведення 

торгів, повідомлення про результати проведення попередньої кваліфікації, інформація про 

результати процедури запиту цінових пропозицій, інформація про результати проведення 

процедури закупівлі в одного учасника, повідомлення про відміну торгів або визнання їх 

такими, що не відбулися, повідомлення про відміну процедури закупівлі в одного учасника). 

8.2. У день публікації оголошення про проведення відповідної процедури закупівлі у Бюлетені - 

оприлюднюються: 

- документація конкурсних торгів або кваліфікаційна документація; 

- Запит; 

- обґрунтування застосування процедури закупівлі в одного учасника. 

8.3. Протягом одного робочого дня з дати прийому відповідної інформації Підприємством - 

оприлюднюються: 

- протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів, цінових пропозицій, кваліфікаційних 

пропозицій;  

- інформація про відхилення пропозицій конкурсних торгів, цінових пропозицій, 

кваліфікаційних пропозицій та підстави такого відхилення у вигляді протоколу; 

- зміни до документації конкурсних торгів або кваліфікаційної документації та роз'яснення до 

неї (у разі наявності); 

- звіт про результати проведення процедури закупівлі. 

9.1. Порядок внесення змін в Інформацію.  

9.1.1. У разі необхідності виправлення помилки(-ок) в Інформації для друку Замовник надає 

особисто або надсилає телефаксом та одночасно поштою оригінал листа за зразком (Рис.7), в 

якому зазначає про допущену(-ні) ним помилку(-и), з оригіналом Інформації для друку у 

правильній редакції. Підприємство вносить відповідні зміни на Веб-порталі, проінформувавши 

Замовника листом-відповіддю, протягом тридцяти календарних днів від дати отримання 

зазначеного листа. 

9.1.2. У разі необхідності виправлення помилки(-ок) в Інформації для розміщення, Замовник 

надсилає на електронну адресу в залежності від типу документа відповідно до пункту 6.2.5.1. 

цієї Інструкції та одночасно поштою оригінал листа, в якому зазначає про допущену(-ні) ним 

помилку(-и), разом з прикріпленим файлом з виправленим документом. Підприємство 

розміщує відповідну інформацію на Веб-порталі протягом тридцяти календарних днів від дати 

отримання зазначеного листа. 

9.2. На умовах терміновості (протягом семи робочих днів), виправлення допущених 

Замовником помилок в Інформації може здійснюватися на умовах оплати за рахунком, що 

надає Підприємство, за виключенням випадків, коли помилка допущена Підприємством.  

9.3. Якщо  Інформація  для розміщення була надіслана помилково, видалення  файлу з цією 

Інформацією можливе безоплатно на підставі оригінала листа Замовника, за умови якщо на 
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день отримання Підприємством зазначеного листа відповідна інформація  ще не була 

оприлюднена на Веб-порталі. 

 

Рис.6 

 

9.4. Видалення файлу з Інформацією для розміщення, який був надісланий помилково після 

оприлюднення цієї інформації, на Веб-порталі здійснюється на підставі оригіналу листа 

Замовника на умовах оплати за рахунком, що надає Підприємство. 

9.5. Підприємство має право відмовити Замовнику у виправленні помилок  в Інформації, якщо 

їх виправлення призводить до порушення чинного законодавства.  

9.6. Підприємство має право відмовити у виправлені технічної помилки, видаленні файлу з 

помилково розміщеною інформацією, якщо Замовник не дотримався вимог підпунктів 9.1.1, 

9.1.2 пункту 9.1. цієї Інструкції. 

10. Відповідальність за достовірність та відповідність поданої Інформації вимогам чинного 

законодавства несе Замовник.   

12. Підприємство має право надавати платні довідково-консультаційні послуги щодо порядку 

застосування цієї Інструкції, норм законодавства у сфері державних закупівель, пов`язаних з 

публікацією та оприлюдненням Інформації, зокрема, щодо приведення Інформації у 

відповідність до законодавства. 

Головний редактор         Пазич Ю.А. 


