Інформаційний лист Замовникам (думка Експерта prozorro)
Шановні Замовники!
Зверніть увагу, з 1 січня 2017 року змінюється спосіб визначення предмета закупівлі.
Нагадуємо, що предмет закупівлі визначається Замовниками згідно з “Порядком визначення
предмета закупівлі”, затвердженим наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі
України від 17.03.2016 N 454 (далі - Порядок).
Порядком, зокрема, передбачено, що з 1 січня 2017 року застосовуються положення абзаців
другого і четвертого пункту 1 розділу ІІ Порядку. Це означає, що якщо Ви будете
затверджувати річний план закупівель на 2017 рік після 1 січня 2017 року, то предмет
закупівлі товарів та послуг потрібно визначати за показниками третьої - п'ятої цифр
національного класифікатора України ДК 021:2015 “Єдиний закупівельний словник” (далі Єдиний закупівельний словник) із зазначенням у дужках конкретної назви товару чи
послуги. Схематично це можна зобразити так:
ДК 021:2015 (3-5 знак) - конкретна назва товару у дужках
При визначенні окремих частин предмета закупівлі (лотів) Вам потрібно користуватись
показниками четвертої - восьмої цифр Єдиного закупівельного словника. Схематично це
виглядає так:
ДК 021:2015 (4-8 знак) - конкретна назва товару

У разі затвердження річного плану закупівель на 2017 рік до 31 грудня 2016 року.
Якщо Вам необхідно здійснити закупівлю в 2016 році на 2017, Ви можете затвердити річний
план закупівель на 2017 рік до 31 грудня 2016 року*. У такому разі Ви повинні
користуватись тими правилами визначення предмету закупівлі, які діють на момент
затвердження Вами річного плану, а саме: визначати предмет закупівлі за показником
п'ятого знака Державного класифікатора продукції та послуг ДК 016:2010 із зазначенням у
дужках предмета закупівлі відповідно до показників третьої - п'ятої цифр Єдиного
закупівельного словника, а також конкретної назви товару чи послуги. Виглядатиме це так,
як на схемі:
ДК 016:2010 (5 знак) - ДК 021:2015 (3-5 знак) - конкретна назва товару в дужках
І при визначенні предмета закупівлі за лотами Ви повинні використовувати показники
шостого - десятого знаків Державного класифікатора продукції та послуг ДК 016:2010, із
зазначенням у дужках предмета закупівлі відповідно до показників четвертої - восьмої
цифр Єдиного закупівельного словника.
ДК 016:2010 (6-10 знак) - ДК 021:2015 (4-8 знак) - конкретна назва товару
* затверджуйте річний план у кінці 2016 року тільки в разі нагальної потреби
здійснити/розпочати закупівлю в 2016 році. Майте на увазі, якщо Ви затвердите річний
план цього (2016) року і не розпочнете закупівлю, то для проведення закупівлі в 2017 році
Вам необхідно буде перезатверджувати річний план відповідно до нових умов визначення
предмета закупівлі. Чому? Тому що у Вас предмет закупівлі в оголошенні про закупівлю має
відповідати предмету закупівлі в річному плані. Тому, щоб не ускладнювати і не

перезатверджувати нічого, краще затвердити план на початку 2017 року і вже за
правилами визначення предмета закупівлі, які діятимуть на той час.

