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ВИБІР БУДІВЕЛЬНОГО ПІДРЯДНИКА ШЛЯХОМ ПУБЛІЧНИХ 

ЗАКУПІВЕЛЬ 

 

Вступ. Проаналізувавши Закон України «Про публічні закупівлі» 

[1] (далі – Закон) та доступні джерела ми виокремили загальне поняття 

підрядних торгів, в тому числі,  процесу обрання будівельних 

підрядників. Звідси, підрядні торги в сфері будівництва – це процедура 

закупівель будівельних та пов’язаних з ними робіт або надання послуг в 

інвестиційно-будівельній сфері діяльності. Така процедура 

застосовується на всіх стадіях будівельного проекту, котрий є 

документом та являє собою комплект матеріалів у графічному і 

текстовому вигляді. У ньому відбиваються і технічно обґрунтовуються 

всі прийняті архітектурні, будівельні, інженерні та художні рішення. 

Проект є обов’язковим, виконується з урахуванням всіх законодавчих 

стандартів і норм, і необхідний для зведення зручного, безпечного і 

довговічного житла [2]. В свою чергу, створення проекту 

регламентується Законами України «Про регулювання містобудівної 

діяльності» [3], «Про архітектурну діяльність», іншими законодавчими 

актами, а також технічними будівельними нормами [4].  

Розпочнемо з того, що вибір підрядника відбувається шляхом 

публічних торгів (аукціонів), згідно з Законом, в ході яких замовник 

обирає організацію, яка виконає в рамках обумовленої суми та в 

обумовлені строки, будівельні роботи і, зокрема, такі послуги: 

проектування, доставку, монтаж, пусконалагоджувальні роботи, інші 

інженерно-будівельні послуги. Метою аукціону є вибір підрядника з 

найвигіднішою або кращою пропозицією, котрий відповідає вимогам 

тендерного договору [5]. Такі процеси відбуваються на онлайн-

платформах. 
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Процедура проведення підрядних онлайн-торгів. По-перше, 

перед організацією торгів замовник повинен отримати відповідні 

інвестиційні ресурси або ж право розпоряджатися такими ресурсами на 

період виконання робіт і послуг. Далі відбувається розрахунок всіх 

можливих витрат в ході закупівлі. При потребі, на даному етапі може 

залучатися стороння інженерно-консультаційна компанія, котра 

проводить аналіз доцільності закупівлі тих чи інших послуг або робіт 

(згодом вона може брати участь в ході тендеру, даючи відповіді на 

вимоги й питання учасників). Після цих двох етапів налагоджується 

взаємодія і виокремлюється сфера відповідальності між замовником і 

потенційним підрядником. 

Надалі оголошується тендер, в нашому випадку - публічна 

закупівля, оскільки замовником виступає держава. Варто зауважити, що 

в тендерній документації має детально зазначатись інформація про 

обсяги робіт та їх види, а також умови будівництва, з метою оцінки 

потенційними підрядниками власних можливостей. 

Державний тендер проводиться відповідно до Закону «Про 

публічні закупівлі» на одному з електронних торговельних майданчиків. 

Варто розуміти, що авторизований електронний майданчик, згідно 1-ого 

пункту, 1-ої частини, статті1-ої  вищезгаданого Закону - це 

авторизована Уповноваженим органом інформаційно-

телекомунікаційна система, яка має комплексну систему захисту 

інформації з підтвердженою відповідністю згідно із Законом України 

"Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах", 

є частиною електронної системи закупівель та онлайн-сервісом, що 

забезпечує реєстрацію осіб, автоматичне розміщення, отримання і 

передання інформації та документів під час проведення закупівель, 

користування сервісами з автоматичним обміном інформацією, доступ 

до якого здійснюється за допомогою мережі Інтернет [6]. 

За підсумками торгів обирається переможець, з яким підписується 

контракт. 

Пороги та етапи проведення відкритих торгів. Загально 

процедуру відкритих торгів можна поділити на нижченаведені етапи.  
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1. Період подання пропозицій мінімально триває 15 днів. З 

першого дня і протягом всього періоду подання пропозицій замовник 

може вносити зміни до оголошення та тендерної документації, а 

підрядники - подавати свої пропозиції та звертатися до замовника (крім 

останніх 10 днів) із запитаннями про уточнення певної інформації або ж 

вимогами усунути порушення, які, на думку зареєстрованого 

користувача Системи (підрядника), виникли в процесі закупівлі. Без 

внесення замовником в систему відповіді на запитання або ігнорування 

вимоги підрядника, на момент завершення періоду подання пропозицій, 

закупівля може не перейти в стадію аукціону. 

Також, починаючи з дати початку приймання пропозицій і 

закінчуючи за 4 дні до закінчення терміну приймання пропозицій, будь-

які зареєстровані користувачі системи (окрім замовників) можуть 

подавати скарги (офіційні звернення до органу оскарження, а саме до 

АМКУ – Антимонопольний комітет України) на умови тендерної 

документації замовника. 

Варто знати, що у випадку внесення замовником зміни до 

оголошення чи тендерної документації, терміни закупівлі необхідно 

продовжити таким чином, щоб до дати завершення приймання 

пропозицій залишилося не менше, ніж 7 календарних днів, а нову 

версію тендерної документації та окремий файл із переліком змін 

потрібно оприлюднити через електронну платформу, на якій було 

опубліковано закупівлю. 

2. Аукціон. Після завершення періоду подання пропозицій 

системою автоматично визначається дата та час аукціону (в робочий 

день і робочий час). 

У особистому кабінеті відображатиметься посилання на аукціон. 

Замовник може перейти за посиланням і спостерігати за перебігом 

аукціону. Також посилання на аукціон буде загальнодоступним на веб-

порталі prozorro.gov.ua [7]. 

3. Розкриття та розгляд пропозицій. На даному етапі замовник 

розглядає подані пропозиції, але не одразу всі, а починає з мінімальної 

пропозиції за результатом аукціону.  У випадку, якщо пропозиція 

першого в черзі Постачальника Замовникові підходить, інші пропозиції 
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він вже не розглядає. Що стосується терміну, то він не повинен 

перевищувати 5 робочих днів. За аргументації, такий термін може бути 

продовженим до 20 робочих днів, що публікується в системі. 

4. Укладання договору. В день, коли замовник визначив 

переможця приймається рішення (наприклад рішення тендерного 

комітету) про намір укласти договір і протягом одного дня після 

прийняття такого рішення оприлюднює його на веб-порталі 

Уповноваженого органу (через який оголошували закупівлю)  

повідомлення про намір укласти договір. Після цього, не раніше, ніж 

через 10 днів з дня оприлюднення повідомлення про намір укласти 

договір, але не пізніше, ніж через 20 днів з дня прийняття рішення про 

намір укласти договір, замовник повинен укласти договір і прикріпити 

його в систему (у випадку обґрунтованої необхідності строк для 

укладання договору може бути продовжений до 60 днів). 

Процедура відміняється або визнається такою, що не відбулася, 

якщо на якомусь із етапів була наявна одна або декілька причин, що 

перераховані в ст. 32 Закону України "Про публічні закупівлі". 

Проблематика у сфері проведення публічних торгів  та методи 

удосконалення. Ґрунтовний аналіз структурних етапів проведення 

публічних торгів, послідовність дій їхніх учасників сприяє визначенню 

головної мети публічних закупівель, котра розкривається в протидії 

зловживанням при розпорядженні публічними коштами, в тому числі, з 

ознаками корупції. При утворенні тендерного комітету, призначенні 

уповноваженої особи або створенні централізованої закупівельної 

організації (всі три поняття є способами організації здійснення 

закупівельної діяльності) варто чітко прослідковувати взаємозв’язки 

сторін та їх інтересів, унеможливлювати допуск заінтересованих осіб, 

які діють виключно на власну користь, до організації процесу публічних 

торгів, оскільки потім кінцевим бенефіціаром, засновником або 

керівником компанії – переможця тендеру може бути службова чи 

посадова особа замовника, яка має відповідні повноваження щодо 

надання вказівок членам тендерного комітету. Такі випадки можуть 

свідчити про корупційну складову у закупівлях та мати наслідком 

адміністративну чи кримінальну відповідальність [8].  
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Гострим проблемним аспектом в Україні також є те, що у нас 

немає можливості відхилити учасника, якщо у нього погана ділова 

репутація, пов’язана з попередніми невиконаннями подібних контрактів 

чи вчиненням професійних порушень. З цього приводу виникає 

дискусія потреби наявності загальнодержавного переліку ненадійних 

контрагентів, а також можливості виключення із майбутніх закупівель 

не лише самої юридичної особи, але і її акціонерів та субпідрядників по 

проблемним контрактам, що зумовило б очищення списку, в якому 

залишалися б лише надійні старі та чесні нові підрядники [9]. 

Варто зазначити й позитивні аспекти публічних закупівель, котрі 

сприяють формуванню рівноправного, конкурентного середовища. 

Цього вдається досягти завдяки публічності та прозорості закупівельних 

етапів. Ще однією перевагою таких закупівель є закріплення поняття 

аномально низької ціни тендерної пропозиції - це ціна або приведена 

ціна найбільш економічно вигідної пропозиції за результатами аукціону 

[10]. Це нівелювало поняття демпінгу цін, коли замовнику терміново 

потрібні були послуги, а ціни були занадто високими.  

Висновок. Сфера публічних закупівель в Україні 

характеризується: прозорими процесами надання інформації стосовно 

закупівель; встановленням нової архітектури правовідносин, де 

ціноутворення змінюється в бік зменшення вартості послуг; боротьбою 

не тільки з корупцією, а й з монополізованим становищем деяких 

підрядників. Це все стало можливим завдяки застосуванню електронних 

платформ, що змусило сторони діяти добросовісно та в рамках закону. 
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