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Інструкція щодо обрання товару в Prozorro.Market 
 

Прийняти участь в  Prozorro.Market  може лише зареєстрований та ідентифікований Замовник. 

 Для того, щоб найти відповідний товар для початку необхідно виключити Тестовий режим (в 

разі, якщо він включений) та перейти до вкладки  «Prozorro.Market». 
 

  
Далі Вам необхідно обрати відповідну категорію та профіль.  Категорія визначається згідно ДК 

021-2015, тобто "33600000-6 Фармацевтична продукція" це одна категорія. Профіль - це конкретний 

опис предмету закупівлі, всі товари, що відповідають вимогам профілю, можуть бути у відповідному 

профілі.  

  

Наприклад: Нам необхідно здійснити закупівлю шприців. Для цього нам необхідно увійти у 

профіль «Медичні матеріали» - «Шприци» та знайти необхідний товар (для зручності пошуку Ви 
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можете скористатися фільтрами, що розташовані збоку). Також Ви можете скористатисяпошуковою 

строкою: ввівши назву категорії або необхідного товару на натиснувши кнопк «Шукати» 

 Після того, як Ви найшли відповідний товар Вам необхідно натиснути на нього: 

 

 
 

Далі Вам відкриється Вікно з пропозиціями від Постачальників: 
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Якщо Вас влаштовує пропозиція постачальника Ви вписуєте необхідну кількість товару та 

натискаєте «Додати до кошика». 

 

 
 

Після Чого у Вас з’явиться повідомлення про успішне додавання товару до кошика. 

 

 
 

Щоб завершити замовлення Вам необхідно натиснути на кнопку «Перейти до кошика» або 

натиснути на вкладку «Кошик», що знаходиться в особовому кабінеті та  якщо все вірно натиснути 

на кнопку «Замовити». 

 
 

Під час формування замовлення на майданчику формується чернетка звіту про укладений 

договір, в яку  необхідно внести  усю інформацію з замовлення. Ця чернетка не публікується на порталі 

і переглянути її можна лише в кабінеті на майданчику. Проте після укладання договору з 
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постачальником, Ви маєте внести такий договір у чернетку звіту та опублікувати його, через 

накладання ЕЦП/КЕП. 

Задля уникнення зайвих конфліктів між замовниками та постачальниками  ДП «Прозорро» був 

розроблений примірний договір поставки, який замовники можуть використовувати. З договором 

можна ознайомитись за посиланням 

Звіти, що будуть створені при замовленні з каталогу, матимуть відмітку про те, що закупівля була 

проведена з використанням е-каталогу. 

Постачальник має зв'язатися з замовником протягом 2х робочих днів від дати замовлення. Якщо 

замовник хоче прискорити цей процес, він може самостійно зв’язатися з постачальником, по 

контактам, що зазначені в пропозиції каталогу. 

Правилами використання Prozorro Market не визначені стандартні строки на укладання договору, 

проте ми рекомендуємо користувачам не перевищувати 5 днів від дати замовлення. 

Примірним договором на поставку товарів, передбачений строк оплати - 15 робочих днів від дати 

поставки.  

Правилами Prozorro Market стандартний строк поставки визначений як 7 календарних днів, від 

дати укладання договору. Проте Замовник під час формування замовлення може цей строк збільшити.  

Після внесення всієї необхідної інформації, а саме: місце та дата поставки та дані по контактні 

особу необхідно натиснути  кнопку «Сформувати звіт».  

 

 

https://prozorro.gov.ua/news/tipovij-dogovir-dlya-prozorro-market
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ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! Що рядок плану автоматично не створюється. Його необхідно створювати 

окремо. 

Якщо не підписаний договір з постачальником Вам необхідно зайти в особистий кабінет у 

вкладку «Мої закупівлі» - «Тендери», знайти цю закупівлю та натиснути кнопку «Детальніше». Далі 

Вам необхідно натиснути на кнопку «Скасувати тендер/лот», що знаходиться на боковій панелі меню 

в середині Вашого Звіту(черновика). 

 

Наступним кроком Вам необхідно обрати об’єкт скасування з випадаючого меню та вказати 

причину скасування. Щоб завантажити в систему документи необхідно натиснути на кнопку «Додати 

файл». Після того, як всі дії виконані та завершилось завантаження документів необхідно натиснути 

на кнопку «Скасувати» 

 

Якщо Ви зв’язалися з постачальником, підписали договір та отримали товар Вам необхідно 

завершити оформлення звіту. Для цього необхідно зайти в особистий кабінет у вкладку «Мої 

закупівлі» - «Тендери», знайти цю закупівлю та натиснути кнопку «Детальніше».  
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Натисніть на вкладку «Визначення переможців»: 

 
 

У вікні КВАЛІФІКАЦІЯ УЧАСНИКІВ Вам необхідно натиснути кнопку «Визначення 

переможців»: 
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Відкриється вікно для додавання протоколу про визначення переможця необхідно прикріпити 

документ, вибрати тип документу «Повідомлення про рішення» та натиснути «Визначити 

переможцем» 

 
 

Після чого накласти ЕЦП/КЕП натиснувши на кнопку «Накласти ЕЦП/КЕП» та підписати його.  
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Для завантаження договору Вам необхідно натиснути на кнопку «Договір» у вкладці 

«Визначення переможців». 

 
 

У спливаючому вікні Вам необхідно спочатку додати відсканований підписаний договір з усіма 

додатками.  
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Зачекати кінця завантаження файлу (2-3 хв) 

 

 
Якщо документ ще 

завантажується 

 

 

 

Якщо документ вже 

завантажено 

 

 

 

Після завантаження документів зазначити тип документів обравши з випадаючого меню та 

заповнити всю необхідну інформацію по договору. 

 
 



 Авторизований електронний майданчик «ТЕНДЕР-online» 

 
 

Сторінка 10 з 10 

Після того, як всі документи були завантажені, а дані були додані необхідно натиснути кнопку 

«Активувати». 

Увага! Перед активацією контракту завантажте всі необхідні документи (договір, додатки, тощо...) та 

дочекайтеся їх завантаження до ЦБД. Активація незворотня та блокує можливість редагувати або 

додавати документи. 

Для завершення публікації необхідно накласти електронно цифровий підпис натиснувши кнопку 

«Накласти ЕЦП/КЕП» 

 
 

Після накладання ЕЦП/КЕП, натиснувши кнопку «Договір» ви зможете переглянути дані по 

договору. 

 

 

 

Вдалих закупівель!!! 


