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Єдиний закупівельний словник 
та система електронних 
державних закупівель ЄС: 
пояснення та рекомендації



TED: онлайн доступ до можливостей в ЄС у сфері державних закупівель

• Що	таке	TED?
– TED	(Tenders	Electronic Daily)	є	інтернет-версією	"Доповнення	до	офіційного	журналу	

ЄС",	присвячений	Європейським	державним	закупівлям.

• Як	я	можу	отримати	вигоду	з	TED?
– ТЕД	забезпечує	вільний	доступ	до	оголошень	тендерів	державних	закупівель

Європейського	Союзу.

– Кожен	день,	з	вівторка	по	суботу,	1,700 нових	тендерів	публікуються	на	TED.

– Ви	можете	переглядати,	шукати	і	сортувати	повідомлення	про	закупівлі	по	країнам,	
регіонам,	бізнес-секторам	і	багато	іншому.

– Інформація	про	кожний	документ	про	закупівлі	публікується	на	24	офіційних	мовах	ЄС.

• Чому	я	повинен	зареєструватися	на	TED?
– Для	персоналізації	профілів	пошуку відповідно	до	ваших	потреб.

– Для	отримання	повідомлень	електронною	поштою	на	основі	ваших	профілів	пошуку.
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ted.europa.eu



Єдиний Закупівельний Словник(ЄЗС) - Що це таке?

ЄЗС (від англ. - Common Procurement Vocabulary/CPV)- це номенклатура, що була
утворена в рамках ЄС для систематизації та класифікації товарів і послуг як
предметів договорів державних закупівель, а також полегшення пошуку актуальних
тендерних пропозицій в Єдиній Закупівельній Системі ЄС –TED (англ. Tenders
Electronic Daily). Поточна версія ЄЗС була затверджена Регламентом Комісії ЄС No
213/2008 від 28.11.2008 року і є обов’язковою для використання на території всього
Європейського Союзу

ЄЗС складається з основного словника для визначення предмета договору і
додаткового словника для додавання подальшої якісної інформації.

– Основний словник містить коди до 9 цифр (8 цифр коду + контрольна цифра),
пов'язаних з формулюванням, яке описує тип поставок, робіт чи послуг, що становлять
предмет договору закупівлі.

– Додатковий словник може бути використаний для розширення опису та
характеристики предмета договору закупівлі.



Як користуватись основним словником?

CPV	code Description

03000000-1 Agricultural, farming, fishing, forestry and related
products

03100000-2 Agricultural and horticultural products

03110000-5 Crops, products of market gardening and horticulture

03111000-2 Seeds

03111100-3 Soya beans

Перші	дві	цифри	ідентифікують	підрозділи	(XX000000-Y);	

Перші	три	цифри	ідентифікують	групи	(XXX00000-Y);	

Перші	чотири цифри	ідентифікують	класи	(XXXX0000-Y);	

Перші	п'ять	цифр	визначають	категорії	(XXXXX000-Y);	



Додатковий словник (Supplementary Vocabulary)

Елементи додаткового словника складаються з буквено-цифрового коду з
відповідним формулюванням, що дозволяє додати подальші подробиці в
відношенні конкретного характеру або призначення товарів, які будуть
придбані.

Буквено-цифровий код складається з:

• першого рівня, щомістить букву, що відповідає певній секції;

• другого рівня, який складається з чотирьох цифр, перші три з яких
позначають підрозділи, останній з них створений з метоюперевірки

Section A: materials

Group A: metal and alloy

AA01-1 Metal

AA02-4 Aluminum



Де	знайти	ЄЗС?

Чинна редакція ЄЗС міститься на сайті інформаційної
системи для державних закупівель (SIMAP). Сам словник,
посібник із користування ним та інші пов’язані файли
можна знайти за наступним посиланням:
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http://simap.ted.europa.eu/en/web/simap/cpv



Де знайти ЄЗС?
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http://simap.ted.europa.eu/en/web/simap/cpv



Як зареєструватись в системі TED?

Процедура реєстрації в електронній системі TED є простою та стандартною.

Перевагою реєстрації в системі TED є те, що завдяки цьому можна:

- Налаштовувати параметри пошуку відповідно до Ваших потреб та
проглядати оновлення у особистому акаунті;

- Оформити розсилку на електронну пошту відповідно до параметрів
пошуку;

- Визначити RSS канали (стрічок новин), пов’язаних із параметрами
пошуку, що відображатимуться у браузерах за допомогою
спеціальних вбудованих програм.
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Реєстрація в TED: крок 1
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http://ted.europa.eu/TED/main/HomePage.do

На	домашній	сторінці	TED	натискається	кнопка	‘Register	here’



Реєстрація в TED: крок 2
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Обираємо	тег	‘External’	



Реєстрація в TED: крок 3
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Після	цього	потрібно	натиснути	‘Create	an	account’



Реєстрація в TED: крок 4
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Проходимо	стандартну	процедуру	реєстрації	акаунту



Реєстрація в TED: крок 5
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Після переходу за посиланням, отриманим в електронному листі на особисту 
пошту, створюємо пароль. На наступній сторінці натискаємо ‘Proceed’



Реєстрація в TED: крок 6

14

Завершуємо 
реєстрацію, 

обираючи країну 
походження та 
погоджуючись з 

політикою 
конфіденційності TED

http://ted.europa.eu/TED/misc/register.do



Як використовувати ЄЗС при здійсненні пошуку тендерних пропозицій в системі TED? 

http://ted.europa.eu/TED/browse/browseByBS.do

Business	sectors	(CPV)

Виберіть	останнє	
видання або	’всі	

поточні	
повідомлення’



Як оформити розсилку за параметрами пошуку на електронну пошту?
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Після	максимального	уточнення	параметрів	пошуку	 (як	на	попередньому	слайді)	
натискаємо	‘Save	search’	та	‘Save	search	to	search	profile’



Як оформити розсилку за параметрами пошуку на електронну пошту?
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Додаємо	обрані	параметри	до	вже	існуючого	профілю	пошуку,	або	створюємо	
новий.	Після	цього	натискаємо	тег	‘Saved	search	profile’	на	особистій	панелі,	що	

знаходиться	ліворуч



Як оформити розсилку за параметрами пошуку на електронну пошту?
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Обираємо режим отримання новин щодо оновлень за обраними параметрами 
в розділі ‘Set as news alert’ та зберігаємо зміни



Знаходьте тендера,	беріть	участь	і	
перемагайте!
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