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Інструкція щодо створення Звіту про укладений договір 
на електронному майданчику "ТЕНДЕР-online" 

Умови:  
Для товарів та послуг: вартість предмета закупівлі на рік перевищує 50 тис. грн., але є 

меншою ніж 200 тис. грн. (1 млн грн. у «монополістів»). 
Для робіт: вартість предмета закупівлі на рік перевищує 50 тис. грн., але є меншою ніж 

1,5 млн грн. (5 млн грн. у «монополістів»). 
Оприлюднення: протягом одного дня з дня укладення договору. 

Форма звіту про укладений договір затверджена наказом Мінекономрозвитку № 490 від 22.03.2016. 
Щоб опублікувати Звіт про укладений договір Вам необхідно зайти в Ваш «Особистий кабінет» в 
розділ «Мої закупівлі» та перейти до вкладки «Тендери». 

 
Далі натисніть кнопку «Створити тендер». 

 
Етап 1 – Створення тендеру. 
Оберіть тип процедури “Звіт про укладений договір”. 

  

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0449-16
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Заповніть основну інформацію, що стосується закупівлі в блоці «Основні параметри закупівлі». 

 
 
Зверніть увагу!  
Уважно перевіряйте всю інформацію, що вносите. Після накладання ЕЦП та публікації Звіту 
про укладений договір змінити інформацію в ньому чи видалити його буде неможливо. 
Всі поля, позначені червоною зірочкою обов`язкові для заповнення. 
 
У блоці «Загальна інформація про закупівлю» вкажіть: 
- конкретну назву предмета закупівлі, що передбачена додатком до Річного плану (попередньо 
оприлюдненого в системі ProZorro); 
- інформацію про технічні та якісні характеристики товарів, робіт чи послуг (за наявності). 
Додайте документи, що стосується предмета закупівлі, окрім підписаного договору та протоколу (за 
наявності). 
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У блоці «Специфікація закупівлі» в полі «Конкретна назва предмета закупівлі» продублюйте назву 
предмета закупівлі, вкажіть кількість та оберіть одиницю виміру із випадаючого списку. 
 

 
 
Оберіть потрібний код класифікатора ДК 021:2015 на натисніть «ОК». 
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Далі вкажіть інформацію про місце поставки товарів, надання послуг чи виконання робіт. 

 
 
Зазначте період поставки товарів, надання послуг чи виконання робіт. 

 
 
Дату та час можете встановити вручну або скористатися календарем. 
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Зверніть увагу!  
У випадку закупівлі декількох видів товарів в межах однієї закупівлі натисніть кнопку «Додати 
товар» та заповніть відповідні поля. 
 

 
 
Далі оберіть контактну особу зі списку чи вкажіть нову. 
Для продовження формування Звіту натисніть «Зберегти та перейти до публікації». 
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Після оновлення сторінки у Вас з’явиться сформоване оголошення та строка з інформацією про 
відсутність електронного цифрового підпису. 

 
 
Для того щоб накласти електронно цифровий підпис Вам необхідно натиснути кнопку «Накласти 
ЕЦП» в кінці оголошення 

 
та підписати його.  

 
Зверніть увагу!  
Можливості підписати оголошення вже не буде, якщо не накласти ЕЦП на даному етапі. 
Після успішного накладання ЕЦП у вас з’явиться відповідне повідомлення та зміниться статус 
в інформаційній строці на початку оголошення 
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Етап 2 «Інформація про переможця». 
Для внесення відповідної інформації перейдіть до вкладки «Пропозиції», 

 
де потрібно заповнити та зберегти всю інформація про учасника, з яким було укладено договір.
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Етап 3 «Кваліфікація» 
Щоб прийняти рішення стосовно визначення переможця торгів необхідно перейти до вкладки 
«Кваліфікація» 

 
та натиснути кнопку «Кваліфікація» 

 
Для завантаження Рішення про визначення переможця (протокол) натисніть кнопку «Додати файл». 
Далі виберіть тип документа «Повідомлення для рішення» та натисніть кнопку «Визнати переможцем» 
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Етап 4 «Контракт» 
Для завантаження підписаного договору Вам необхідно натиснути кнопку «Контракт» у вкладці 
«Кваліфікація» 

 
Додайте Договір та оберіть його тип «Підписаний договір», далі натисніть кнопку «Завантажити»  

 

 
 

  



 Авторизований електронний майданчик «ТЕНДЕР-online» 

 
 

Сторінка 10 з 11 

Зачекати кінця завантаження файлу (2-3 хв) 

 
Якщо документ ще 

завантажується 
 
 
 

Якщо документ вже 
завантажено 

 
 
 
 

Далі необхідно заповнити дані про договір та натиснути кнопку «Активувати» 
 

 
У Вас має з’явитися таке повідомлення: 
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Для завершення публікації необхідно накласти електронно цифровий підпис натиснувши кнопку 
«Накласти ЕЦП» 

 
 
 
Після накладання ЕЦП, натиснувши кнопку «Контракт» ви зможете переглянути дані по договору.

 
Через деякий час можна перевірити на сайті prozorro.gov.ua чи опублікувався Ваш звіт в системі. 
 
 

Строки публікації звіти про укладений договір 
Звіт про укладений договір має бути опублікований в системі протягом одного дня з дня укладення 
договору. Це зазначено в частині 1 статті 10 Закону. 
Майте на увазі, що згідно статті 253 Цивільного кодексу України: Перебіг строку починається з 
наступного дня після відповідної календарної дати або настання події, з якою пов'язано його 
початок. Тобто, якщо Ви сьогодні уклали договір, то для публікації звіту є сьогоднішній і завтрашній 
день.  
Також зважте на те, що мова йде про календарні дні, а не робочі. Тому строки публікації в разі 
припадання на вихідний чи святковий день не переносяться. 
 

Робота з договором 
Коли Ви вносите зміни в договір по якому оприлюднено Звіт у Вас є технічна можливість опублікувати 
в системі повідомлення про внесення цих змін/розірвання договору. Також Ви можете опублікувати 
звіт про виконання договору. Дану інформацію Ви публікуєте за бажанням, адже Закон не зобов’язує 
це робити. 


