


Вихід на новий рівень: 
ProZorro 2.0
Максим Нефьодов



Перший рік, результати пілоту:

52 тис. 
оголошених 

торгів

12,3 млрд. грн. 
планова сума 

закупівель

3000 
замовників

10 000
постачальників

Більше 12% 
економія на 
завершених 
закупівлях

2,87 
кількість 

пропозицій на 
торги

Дані модулю аналітики bi.prozorro.org



Перший рік, географія:
24 області прийняли участь 

у пілоті
Проведено навчання у всіх 

обласних центрах
ТОП 3 області за кількістю закупівель:
1. Київська (26,6 тис. торгів)
2. Дніпропетровська (8,7 тис. торгів)
3. Одеська (2,9 тис. торгів)
ТОП 5 області за економією*:
1. Миколаївська (17%)
2. Одеська (16%)
3. Донецька (15%)
4. Дніпропетровська (13%)
5. Рівненська (13%)

* Серед областей, де кількість завершених закупівель більше 1 тис. Дані модулю аналітики bi.prozorro.org



Перший рік, #перемоги:

червень, 
Міністерство оборони України проводить понадпорогові закупівлі через ProZorro

12 лютого, 
1й успішна закупівля, Міністерство Юстиції України закупило клавіатури та миші комп'ютерні  

жовтень, 
Міжнародна рітейл-компанія вперше почала приймати участь у держ. закупівлях (тільки через ProZorro) 

травень, 
Кабінет Міністрів України прийняв розпорядження про пілотний проект ProZorro

грудень, 
Верховна Рада України ухвалила закон «Про Публічні Закупівлі»





Вихід на новий рівень: ProZorro 2.0

Дмитро Шимків





ProZorro 2.0: запуск 
повнофункціональної 
системи та нового сайту
Олександр Наход



Закон «Про публічні закупівлі» вводиться в дію 
поетапно:

01 квітня 2016 р.
– центральні органи виконавчої влади
– замовники, що здійснюють діяльність 

в окремих сферах господарювання 
(монополісти)

01 серпня 2016 р.
– всі замовники

Є час для замовників та учасників підготуватися до переходу на нову систему  

1 місяць до старту



Ключові зміни Закону:
1. Введення електронних закупівель (ProZorro), в т.ч. електронних аукціонів
2. Електронна процедура оскарження 
3. Введення поняття Уповноважених осіб та Центральних закупівельних організацій
4. Допорогові та надпорогові процедури в одній системі

Що таке ProZorro?
ProZorro – це гібридна система закупівель, що складається з Центральної Бази Даних (+модуль аукціонів) та Майданчиків.
Замовник реєструється на Майданчику, оголошує закупівлю, інформація потрапляє до центральної бази даних та дублюється на всіх майданчиках.
Учасник може подати пропозицію з будь-якого майданчика. 



1. Активне залучення нових постачальників збільшує конкуренцію та 
економить державні кошти

2. Майданчики забезпечують та розвивають сервіс, орієнтований на клієнта 
3. Наявність державної Центральної бази даних забезпечує єдиний формат 

та надійний обмін інформацією між усіма майданчиками

Переваги гібридної системи:



Статус запуску нової системи

 Створено новий портал prozorro.gov.ua (тестується на prozorro.org)
Протягом березня 
• система доопрацьовується та виходить із новим функціоналом
• для ЦОВВ та монополістів буде проведено необхідне навчання
• очікується прийняття всіх супровідних нормативних актів

 Закон «Про публічні закупівлі» підписаний Президентом

Система ProZorro буде готова працювати 
за новим законом!



Пошук, може навіть кращий за google
1. «Живі підказки»  за частиною 
слова/напису

2. Пошук за комбінаціями та приблизними збігами

3. Єдиний пошук для електронних 
та паперових закупівель



«Стара система» vs «нова система»
«Старий портал» tender.me.gov.ua

продовжує діяти, поки всі Замовники 
не перейдуть під дію закону «Про 

публічні закупівлі»

але
• строк публікації зменшуємо до 1 

дня
• подовжуємо час роботи порталу
• поступово все більше послуг 

робимо безкоштовними

Переваги ProZorro для замовників 
та учасників, які всі відчують одразу:

• модуль планування - нарешті можна 
побачити, чи повністю використаний 
бюджет

• електронна подача пропозицій
• електронний аукціон, що дозволяє 

значно зменшити ціну пропозиції
• електронне оскарження зі 

скороченими термінами розгляду
• зручний пошук та моніторинг
• наступним кроком – інтеграція з 

відкритими реєстрами, 
використання типових специфікацій, 
каталогів та електронних договорів





Розвиток системи 
моніторингу та громконтролю
Віктор Нестуля



З ними реформа стала можливою



ProZorr’е фінансування
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ФАКТИЧНО – $ 242.800 ; 
ПІДТВЕРДЖЕНЕ ФІНАНСУВАННЯ – $ 486.800

Пожертви бізнесу - 18,27% WNISEF - 41,94% GIZ - 39,79%



Сучасна система моніторингу
Знайти «свою» школу та порівняти її з 
іншими стане можливим
Порівняти ціни по всій Україні – наступний 
крок
Система «червоних прапорців»
Система ризик менеджменту
300 ліцензій для професіоналів
Орган оскарження PorZorro





Плани на 2016 рік та нові 
виклики реформи
Олександр Стародубцев



Реформа – це не тільки ProZorro

• Прозорість процесу – від планування до постачання товару
• Простота доступу для бізнесу
• Доступність для аналізу та контролю громадськістю
• Оперативність та ефективність оскарження
• Професійність закупівельників

Зручність для всіх учасників!

Стратегічні цілі реформи:



Ключові напрямки реформи
• Впровадження системи електронних закупівель ProZorro
• Подальший розвиток ІТ: інтеграція з публічними реєстрами, електронні каталоги
• Платформа для моніторингу закупівель
• Імплементація WTO GPA
• Пілотування центральних закупівельних організацій ЦЗО
• База стандартних специфікацій
• Он-лайн роз'яснення
• Он-лайн курс для замовників

Все тільки починається



Чому наша реформа відбулась?




