
АНАЛІЗ ЗАКУПІВЕЛЬ ТОВАРІВ, РОБІТ І ПОСЛУГ, 

ЗДІЙСНЕНИХ У 2020 РОЦІ 

При проведенні аналізу закупівель за 2020 рік використовувались 

статистичні дані згідно динамічних показників електронної системи закупівель 

Prozorro (далі – ЕСЗ) по закупівлям товарів, робіт і послуг, здійсненим у 2020 

році наступними Замовниками – Дніпровською міською радою, її виконавчими 

органами, комунальними підприємствами, установами і закладами міської ради. 

 

 

За даними ЕСЗ у 2020 році Замовниками було оголошено 22 522 закупівлі, 

які складались з 22 996 лотів, очікувана вартість – 15 690 560 400,95 грн., 

початкова сума договорів – 10 424 837 887,34 грн., поточна сума договорів – 

10 089 104 248,17 грн.  

 

 
 

Кількість успішно завершених закупівель – 18 836, які складались з 19 167 

лотів (83,6% від загальної кількості здійснених закупівель), очікувана вартість – 



10 891 800 571,30 грн. Відповідно, кількість неуспішних закупівель – 3 686, які 

складались з 3 829 лотів (16,4% від загальної кількості здійснених закупівель), 

очікувана вартість – 4 798 759 829,66 грн. (відображено в діаграмі 1). Загальна 

сума економії в закупівлях, що успішно завершились в 2020 році, склала 

406 323 106,93 грн. 

 

 
 

Діаграма 1  

Частка кількості успішно завершених закупівель до неуспішних закупівель у 
2020 році 

 
За даними ЕСЗ у 2020 році загальна кількість Замовників – 236, кількість 

укладених договорів – 19 050. Загальна кількість учасників – 5 407, середня 

кількість пропозицій учасників на торги протягом 2020 року становила – 2,03. 

1. Кількісні показники в розрізі процедур закупівель за 

2020 рік, порівняння з показниками 2019 року 

У 2019 році Замовниками за даними ЕСЗ було здійснено 17 376 закупівель, 

які складались з 17 993 лотів, очікувана вартість – 18 452 542 844,91 грн. В 

порівнянні з даними 2020 року, загальна кількість закупівель збільшилась на 

29,6%, натомість, очікувана вартість зменшилась на 14,97%. Кількість успішно 

завершених закупівель у 2020 році – 13 281, які складались з 13 671 лотів (78,7% 

від загальної кількості здійснених закупівель у 2019 році), кількість неуспішних 

закупівель – 4 095, які складались з 4 322 лотів (21,3% від загальної кількості 

здійснених закупівель у 2019 році). 

Порівняння успішно завершених закупівель за роками зображено в табл. 1. 
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Таблиця 1 

Порівняння даних по закупівлям у 2019-2020 роках 

Водночас розподіл кількості успішно завершених закупівель у 2019-2020 

роках за процедурами закупівель зображено в табл. 2. 

Таблиця 2 

Кількісні показники успішно завершених закупівель у розрізі процедур закупівель 
у 2019-2020 роках 

Згідно даних, наведених в таблиці 2, з конкурентних методів закупівель 

найчастіше у 2020 році Замовники застосовували допорогові закупівлі (18,9%), 

відкриті торги (11,9%) та спрощені закупівлі (9,3%). При цьому у 2020 році, при 

Роки Загальна кількість 

закупівель/лотів 

Очікувана вартість 

(грн.) 

Кількість 

успішних 

закупівель/лотів 

% від 

загальної 

кількості 

2020 22 522 / 22 996 15 690 560 400,95 18 836 / 19 167 83,6 

2019 17 376 / 17 993 18 452 542 844,91 13 281 / 13 671 78,7 

Процедура закупівлі Кількість 

закупівель у 

2020 році  

% від 

загальної 

кількості  

Кількість 

закупівель у 

2019 році 

% від 

загальної 

кількості 

Порівняння 

років за 

кількістю 

закупівель, % 

Відкриті торги 2 241 11,9 2 069 15,6 7,7 

Відкриті торги із 

публікацією англ. 

мовою 

100 0,5 91 0,7 9 

Переговорна процедура 524 2,8 443 3,3 15,4 

Переговорна процедура 

за нагальною потребою 

374 2,0 

 

441 3,3 -17,9 

Процедура звітування 

про укладений договір 

9 330 

 

49,5 3 696 27,8 

 

60,4 

 

Спрощена 1 744 9,3 0 0 100 

Допорогова 3 563 18,9 6 538 49,2 -83,5 

Е-каталоги 132 0,7 3 0,1 97,7 

Звіт про укладений 

договір (СOVID-19) 

828 4,4 0 0 

 

100 

ВСЬОГО 18 836 100 13 281 100  



порівнянні з минулим 2019 роком, Замовниками було проведено на 15,4% більше 

закупівель за переговорною процедурою, на 7,7% більше відкритих торгів, на 9% 

більше відкритих торгів із публікацією англійською мовою, у той же період 

зменшилась кількість допорогових закупівель на 83,5%. Поряд з цим кількість 

звітів про укладені договори збільшилась у порівнянні з 2019 роком на 60,4% і 

становить 49,5% від загальної кількості всіх закупівель у 2020 році. Це може 

свідчити про небажання Замовників використовувати конкурентні методи 

закупівель із використанням ЕСЗ. 

Таким чином, у відсотковому значенні в ЕСЗ протягом 2020 року частка 

кількості конкурентних закупівель склала – 40,6%, при цьому частка кількості 

неконкурентних закупівель (переговорна процедура, переговорна процедура за 

нагальною потребою,  звіти про укладені договори, Е-каталоги та звіт про 

укладений договір (СOVID-19)) – 59,4% (відображено в діаграмі 2).   

Діаграма 2  

Частка кількості конкурентних закупівель до неконкурентних закупівель            
у 2020 році 

 

2. Рейтинг Замовників у 2020 році 

У 2020 році, згідно даних ЕСЗ, найактивніші Замовники: 

1. Департамент гуманітарної політики ДМР – здійснено 1 659 закупівель 

товарів, робіт і послуг та укладено 1 047 договорів;  

2. Департамент житлового господарства ДМР – здійснено 1 018 закупівель 

товарів, робіт і послуг та укладено 987 договорів;  

3. Департамент благоустрою та інфраструктури ДМР – здійснено 690 

закупівель товарів, робіт і послуг та укладено 594 договорів. 
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3. Рейтинг учасників закупівель у 2020 році 

У 2020 році збільшилась кількість учасників закупівель, яка склала 5 407 

суб’єктів, в порівнянні з 4 788 суб’єктами, які приймали участь в закупівлях 

Замовників у 2019 році.  

Таблиця 3 

Кількість учасників у розрізі процедур закупівель у 2019-2020 роках 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Процедура закупівлі Кількість 

учасників 

у 2020 

році  

Кількість 

учасників 

у 2019 

році 

Приріст 

учасників в 

порівнянні 

років, % 

Відкриті торги 1 935 1 918 0,9 

Відкриті торги із 

публікацією англ. 

мовою 

253 168 33,6 

Переговорна процедура 223 166 25,6 

Переговорна процедура 

за нагальною потребою 

84 41 49,4 

Процедура звітування 

про укладений договір 

1 985 891 55,1 

Спрощена 1 483 0 100 

Допорогова 2 012 2973 -47,8 

Е-каталоги 75 3 96 

Звіт про укладений 

договір (СOVID-19) 

234 0 100 



Аналіз активності учасників у розрізі процедур закупівель, які були 

завершені у 2020 році, (таблиця 3) свідчить, що найбільша їх кількість прийняла 

участь у допорогових закупівлях (2 012 учасників), процедурах відкритих торгів 

(1 935 учасника) та у спрощених закупівлях (1 483 учасника), не враховуючи 

учасників, з якими було укладено прямі договори (1 985). При цьому на 33,6% 

зросла кількість учасників у процедурах відкритих торгів з публікацією 

англійською мовою та на 49,4% у переговорній процедурі за нагальною 

потребою. 

Згідно даних ЕСЗ у 2020 році найактивніші учасники, які приймали участь 

в закупівлях Замовників: 

– ТОВ «Епіцентр К», який прийняв участь в 536 лотах закупівель 

Замовників та з яким було укладено 489 договорів; 

– ТОВ «Контракт Продрезерв 5», який прийняв участь в 334 лотах 

закупівель Замовників та з яким було укладено 332 договори; 

– ТОВ «Аверс Канцелярія», який прийняв участь в 317 лотах закупівель 

Замовників та з яким було укладено 217 договорів. 

 

4. Кількісні та вартісні показники в розрізі предметів 

закупівель 

Згідно кількісних показників ЕСЗ у 2020 році Замовники найчастіше 

закуповували товари. Так, з 18 836 завершених закупівель, які складались з 

19 167 лотів, кількість закупівель у розрізі предметів закупівель виглядає 

наступним чином: 

- в частині придбання товарів – 10 304 закупівлі, які складались з 10 501 

лотів (54,7% від загальної кількості завершених закупівель), очікувана вартість 

– 3 574 072 707,43 грн., початкова сума договорів – 3 337 350 307,84 грн., 

поточна сума договорів – 3 312 275 006,50 грн.; 



 
 

- в частині придбання послуг – 6 761 закупівля, яка складалась з 6 894 лотів 

(35,9% від загальної кількості завершених закупівель), очікувана вартість – 

2 981 093 299,82 грн., початкова сума договорів – 3 337 350 307,84 грн., поточна 

сума договорів – 3 312 275 006,50 грн.;  

 

 
 

- в частині придбання робіт – 1 771 закупівля, яка складалась з 1 771 лотів 

(9,4% від загальної кількості завершених закупівель), очікувана вартість – 

4 336 634 514,04 грн., початкова сума договорів – 4 188 478 907,06 грн., поточна 

сума договорів – 3 897 769 306,87 грн. 

 

  



Кількісні показники завершених закупівель Замовників у розрізі предметів 

закупівель у 2020 році відображено в діаграмі 3.  

Діаграма 3  

Кількісні показники завершених закупівель у розрізі предметів закупівель  

у 2020 році 

 

Згідно даних ЕСЗ класифікація за кодами СРV по закупівлям у розрізі 

предметів закупівель, здійснених Замовниками у 2020 році, виглядає наступним 

чином: 

- в частині придбання товарів найбільша кількість закупівель за кодами         

СРV 33000000-0 – Медичне обладнання, фармацевтична продукція та засоби 

особистої гігієни – 11,8% від загальної кількості закупівель.  

- в частині придбання послуг найбільша кількість закупівель за кодами      

СРV 50000000-5 – Послуги з ремонту і технічного обслуговування – 6,8% від 

загальної кількості закупівель.  

- в частині придбання робіт найбільша кількість закупівель за кодами          

СРV 45000000-7 – Будівельні роботи та поточний ремонт – 6,8% від загальної 

кількості закупівель. 
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5. Вартісні показники в розрізі процедур закупівель 

За даними ЕСЗ очікувана вартість завершених закупівель, здійснених 

Замовниками у 2020 році, становила 10 891 800 571,30 грн. Відсотковий розподіл 

за очікуваною вартістю завершених закупівель у 2020 році за процедурами 

закупівель зображено в табл 4. 

Таблиця 4 

Кількісні показники завершених закупівель за очікуваною вартістю у 
розрізі процедур закупівель у 2020 році 

Найдорожчі за сумою договори у 2020 році були укладені Замовниками з 

наступними учасниками: 

- департаментом благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради 

з ТОВ «ЛА СТРАДА» на надання послуг з утримання автошляхів міста, у т. ч. 

мостів та шляхопроводів та ліквідації стихійних сміттєзвалищ, загальна сума 

укладеного договору склала 278 562 000,00 грн., код CPV 90610000-6 послуги з 

прибирання та підмітання вулиць (закупівля UA-2020-04-08-003612-b); 

- департаментом житлового господарства Дніпровської міської ради з ТОВ 

«Група «Капітал Строй» на аварійне обслуговування внутрішньо-будинкових 

мереж водопостачання, водовідведення та електропостачання, загальна сума 

Процедура 

закупівлі 

Кількість 

закупівель / 

лотів у 2020 

році 

% від 

загальної 

кількості 

закупівель 

Загальна очікувана 

вартість, грн. 

% від суми 

загальної 

очікуваної 

вартості 

Відкриті торги 2 241 / 2 365 11,9 4 684 946 082,38 43,0 

Відкриті торги із 

публікацією англ. 

мовою 

100 / 106 0,5 

 

3 386 194 590,52 

 

31,1 

Переговорна 

процедура 

524 / 568 2,8 826 154 880,42 7,6 

Переговорна 

процедура за 

нагальною 

потребою 

374 / 400 2,0 

 

883 016 580,67 8,1 

Процедура 

звітування про 

укладений договір 

9 330 / 9330 

 

49,5 318 739 400,48 2,9 

 

Спрощена 1 744 / 1803 9,3 254 945 106,44 2,3 

Допорогова 3 563 / 3652 18,9 360 083 383,11 3,3 

Е-каталоги 132 / 132 0,7 1 162 456,16 0,1 

Звіт про 

укладений договір 

(СOVID-19) 

828 / 828 4,4 176 558 091,11 1,6 

ВСЬОГО 18 836 100 10 891 800 571,30 100 



укладеного договору склала 244 998 360,49 грн., код CPV 50800000-3 послуги з 

різних видів ремонту і технічного обслуговування (закупівля                                         

UA-2020-12-02-010900-b); 

- департаментом благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради 

з ТОВ «АВТОМАГІСТРАЛЬ 2016» на капітальний ремонт елементів благо-

устрою по вул. Набережній Перемоги, від буд. № 102 Б до буд. № 68/1 та від буд. 

№ 50 до буд. № 1 А у м. Дніпрі, загальна сума укладеного договору склала 239 

880 000,00 грн., код CPV 45453000-7 капітальний ремонт і реставрація (закупівля 

UA-2020-04-09-003523-b). 

Економія коштів в закупівлях, що успішно завершились у 2020 році, а саме 

різниця між очікуваними вартостями та переможними пропозиціями закупівель, 

склала 406 323 106,93 грн. В порівнянні з 2019 роком, коли економія коштів 

складала 362 467 569,34 грн., відбулось зростання економії коштів на 10,8%. 

 

 

6. Рівень конкуренції 

Протягом 2020 року Замовниками в ЕСЗ було проведено 11 151 конкурент-

них закупівель, які складались з 11 543 лотів, загальна очікувана вартість – 

13 110 838 497,16 грн. 

Розподіл кількості та очікуваної вартості закупівель на конкурентні 

(надпороги та допорогові закупівлі) та неконкурентні (переговорна процедура, 

переговорна процедура за нагальною потребою, звіти про укладені договори, Е-

каталоги, звіти про укладений договір (СOVID-19)) у порівнянні років наведено 

в табл. 5 та табл. 6. 

 

 



Таблиця 5 

Кількісні показники конкурентних та неконкурентних процедур закупівель 

у 2019-2020 роках 

Процедури закупівлі Кількість закупівель 

/лотів у 2020 році  

Кількість закупівель 

/ лотів у 2019 році 

Приріст в порівнянні 

років, % 

Конкурентні 11 151 / 11 543 12 629 / 13 159 -11,7 

Неконкурентні 11 371 / 11 453 4 747 / 4 834 58,3 

ВСЬОГО 22 522 / 22 996  17 376/ 17 993  

Таблиця 6 

Вартісні показники конкурентних та неконкурентних процедур закупівель 

у 2019-2020 роках 

Процедури закупівлі Очікувана вартість у 

2020 році (грн.) 

Очікувана вартість у 

2019 році (грн.) 

Приріст в порівнянні 

років, % 

Конкурентні 13 110 838 497,16 16 710 600 122,70 -21,5 

Неконкурентні 2 579 721 903,79 1 741 942 722,21 32,5 

ВСЬОГО 15 690 560 400,95 18 452 542 844,91  

 

У 2020 році, у порівнянні з попереднім звітним періодом, кількість 

конкурентних процедур зменшилася на 11,7%, при цьому очікувана вартість 

конкурентних закупівель зменшилась на 21,5%. Водночас кількість 

неконкурентних закупівель збільшилась на 58,3%. 

Частка допорогових закупівель до надпорогів за кількістю та очікуваною 

вартістю у 2020 році зображена на діаграмах 4 та 5. 

Діаграма 4  

Частка допорогових закупівель до надпорогів за кількістю у 2020 році 
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Діаграма 5  

Частка допорогових закупівель до надпорогів за очікуваною вартістю                      

у 2020 році 

 

За даними ЕСЗ у 2020 році середня кількість пропозицій учасників на торги 

збільшилась у порівнянні з 2019 роком (2,0) і становить – 2,03. 

Найбільша конкуренція в 2020 році відбулась при закупівлі друкованої 

продукції на замовлення, закупівля UA-2020-04-23-001328-b, яка була здійснена 

комунальною установою «Дніпровській міський територіальний центр соціаль-

ного обслуговування (надання соціальних послуг)» Дніпровської міської ради за 

кодом CPV 22458000-5 Друкована продукція на замовлення, очікувана вартість 

– 22 000,00 грн. Кількість отриманих пропозицій учасників – 13, найменша 

цінова пропозиція учасника-переможця закупівлі – ФОП Шлюпенков О.А., з 

яким Замовником було укладено договір, склала 9 885,00 грн. Тобто економія 

коштів склала 12 115,00 грн. (55,1% від очікуваної вартості закупівлі). 

В закупівлі консультаційних послуг з питань підприємницької діяльності та 

управління (послуг з проведення незалежної оцінки майна) закупівля                       

UA-2020-03-30-001691-b, яка була здійснена комунальним підприємством 

«Дніпроводоканал» Дніпровської міської ради за кодом CPV 79410000-1 

Консультаційні послуги з питань підприємницької діяльності та управління, 

очікувана вартість – 231 280,00 грн., було отримано 12 пропозицій учасників. 

Найменша цінова пропозиція учасника-переможця закупівлі – ТОВ 

«КОМПАНIЯ «ЕКСПЕРТ КОНСАЛТИНГ», з яким Замовником було укладено 

договір, склала 4 735,00 грн. Тобто економія коштів склала 226 545,00 грн. (або 

97,9% від очікуваної вартості закупівлі). 

Підсумовуючи вищевикладене та враховуючи прийняті у 2020 році зміни до 

Закону України «Про публічні закупівлі», протягом звітного періоду 

Замовниками здійснювались закупівлі товарів, робіт і послуг в ЕСЗ з метою 

забезпечення ефективного та прозорого їх здійснення, створення конкурентного 

середовища у сфері публічних закупівель, запобігання проявам корупції у цій 

сфері та розвитку добросовісної конкуренції, що зазначено у відповідних 

розділах аналізу. 
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