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Інструкція для Замовників торгів щодо реєстрації на 
електронному майданчику «ТЕНДЕР-online» 

 

  Для роботи на електронному майданчику «ТЕНДЕР-online» (далі – Електронний 

майданчик) користувачам необхідно зареєструватися. Для цього натисніть на кнопку 

«Реєстрація», після чого Вам відкриється реєстраційна картка. 

 
  
 

Реєстрація користувача розпочинається із заповнення інформаційних полів 

(реквізитів), дані яких повинні відповідати дійсним даним (реквізитам) Користувача. 

В полі «Реєстрація як» оберіть «Замовник». 

 

Далі уважно заповнюйте поля реєстрації, вказуючи конкретні дані. У разі 

відсутності даних або некоректного їх заповнення Вам буде запропоновано заповнити 

їх належним чином. 
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У блоці «ЛОГІН ТА ПАРОЛЬ ДЛЯ ВХОДУ» необхідно заповнити поля: 

«Логін» (email)» – вкажіть адресу електронної пошти, на яку будуть приходити 

повідомлення від електронного майданчика. 

«Пароль» – не менше восьми символів. 

«Пароль ще раз» – повторіть даний пароль ще раз. 

 
 

 
В блоці «ЮРИДИЧНА АДРЕСА» вкажіть адресу реєстрації Вашої організації, 

заповнюючи відповідні поля. 

«Країна реєстрації» – за замовчуванням вказано Україна. 

«Регіон/область» – з випадаючого списку оберіть відповідну область. 

Населений пункт – вкажіть назву населеного пункту із зазначенням типу 

населеного пункту (наприклад: місто Житомир). 

Адреса – вкажіть поштову адресу у вказаному вище населеному пункті у форматі 

вулиця/провулок/проспект, назва вулиці, номер будинку, за наявності номер 

офісу/квартири/приміщення. 

Поштовий індекс – вкажіть п’ятизначний код відділення поштового зв’язку, на 

обслуговуванні якого перебуває Ваша організація. 
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Блок «ІНФОРМАЦІЯ ПРО УЧАСНИКА»: 

У полі «Схема реєстрації» з випадаючого списку необхідно обрати «Схема UA- 

EDR». 

У полі «Форма власності» з випадаючого списку необхідно обрати один із 

запропонованих варіантів (Юридична особа, Фізична особа-підприємець, Фізична 

особа, Інше). 

Якщо Ви Фізична особа-підприємець чи Фізична особа у полі «ЄДРПОУ» вказати 

ІПН. 
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У блоці «БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ» вкажіть МФО Вашого банку, номер  Вашого 

розрахункового рахунку (IBAN) та назву відділення Вашого банку. 

 

 

У блоці «ДОДАТКОВІ ВІДОМОСТІ» вкажіть чи являється Ваша організація 

платником ПДВ. Для цього Вам необхідно натиснути на «Так» або «Ні». 

Якщо Ваша компанія є платником ПДВ, то Вам необхідно вибрати зі списку Вид: 

«Моя компанія сплачує ПДВ на підставі особистого свідоцтва платника                          ПДВ» 

– головна компанія. 

«Моя компанія сплачує ПДВ на підставі свідоцтва платника ПДВ головної 

компанії» – філія головної компанії, яка не має власного свідоцтва ПДВ. 

А також заповнити поле «ІПН платника податків». 
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У блоці «ДАНІ ПРО УПОВНОВАЖЕНУ ОСОБУ (ДЛЯ ДОГОВОРУ)» 

необхідно вказати дані про особу, яка має право підпису договорів (Генеральний 

директор, Директор, Заступник директора, або будь-яка особа, яка має право підпису на 

основі довіреності). 

ПІБ, посаду та документ, що уповноважує діяти від імені підприємства заповнюйте 

у родовому відмінку. 

 

 
В розділі «УПОВНОВАЖЕНА КОНТАКТНА ОСОБА» вкажіть дані 

контактної особи, яка уповноважена Замовником на представлення його інтересів в 

сфері публічних закупівель. 
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Звертаємо Вашу увагу, що при заповненні контактних даних поле «Контактний 

телефон» є обов’язковим. Ці дані будуть розміщені на сайті для загального доступу. 

У полі «Мобільний телефон» потрібно ввести номер свого телефону. Це потрібно 

для підтвердження реєстрації на сайті. Цей номер не буде розміщено для загального 

перегляду. 

Поле «Електронна пошта» є Вашим унікальним ідентифікатором в системі, тому 

радимо перед збереженням даних ще раз переконатись в їх правильності. 

Особа, зазначена в цих полях, може співпадати з особою, зазначеною в полях 

«ДАНІ ПРО УПОВНОВАЖЕНУ ОСОБУ». 
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Далі Вам необхідно погодитись з усіма умовами, поставивши відповідні відмітки                  та 

натиснути на кнопку «Реєстрація». 

 

 
 

Після чого на екрані з’явиться повідомлення про успішну реєстрацію на 

електронному майданчику та автоматично відкриється веб-сторінка Вашого особистого 

кабінету. 

 

Для завершення реєстрації, необхідно перевірити електронну пошту та перейти за 

посиланням, що було надіслано у електронному листі. 

 

Закрийте вікно «Підтвердження реєстрації» та через деякий час повторно 

натисніть «Зареєструватись» для отримання наступного електронного листа. Якщо 

лист не отримано – зверніться в Call-centre Електронного майданчика. Контактні дані 

Ви можете знайти у вкладці «Контакти». 
 

У разі не отримання електронного повідомлення протягом кількох хвилин 

перевірте правильність вказаної електронної адреси та перевірте можливість 

випадкового попадання листа до папки «СПАМ». 

https://tender-online.com.ua/contacts
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Далі автоматично відкривається веб-сторінка Вашого особистого кабінету. В 

нижній частині веб-сторінки Вам буде запропоновано завантажити договір про надання 

послуг для ознайомлення та підписання. 
 

 

 

 

 

 

БАЖАЄМО ВДАЛИХ ЗАКУПІВЕЛЬ!!! 


