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Інструкція щодо замовлення товару в Prozorro+ на 

електронному майданчику «ТЕНДЕР-online» 

 
Prozorro+  це платформа для забезпечення нагальних потреб держави та відновлення 

українського бізнесу в часи війни. 

 

УВАГА!!! Для постачальників, які планують працювати із Prozorro+, необхідно 

подавати заяву на кваліфікацію за кодом ДК - 99999999-9!!! 

 
Переконайтесь, що Тестовий режим вимкнено – відсутня відмітка біля поля 

«Тестовий режим». Для цього Вам необхідно перейти до особистого кабінету та у 

випадку включення тестового режиму зняти її. 

 
Замовлення товару 

 

Крок 1: Необхідно перейти до Prozorro.Market - Розділ Prozorro+ 
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Крок 2: Вибрати необхідний профіль товару  

 

 

 

Крок 3: Ознайомитись з характеристикою товару та натиснути створити потребу 
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Крок 4. Вам буде повідомлено, що товар успішно додано до кошику. Далі наявна 

можливість продовжити працювати в каталозі або перейти до кошика 
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Крок 5. Перейти до кошика на натиснути замовити 

 

 
Крок 6. Далі йде створення звіту  

     Необхідно заповнити всі наявні поля 

 

Поля, які переносяться з профілю:  

● Кількість товару - як початкове значення 

● Адреса постачання - вказується країна та регіон (регіон опціонально) 

● Дата постачання - Початкова дата та кінцева дата 

● Загальна сума замовлення 

 

Обов'язкові поля для заповнення: 

1. "Назва предмета закупівлі": автоматично заповнюється з назви профілю 

2. Вказати кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг 

3. Загальна сума замовлення - змінена відповідно до нової кількості товару 

4. Валюта замовлення лише для відображення 

5. Заповнити поле “Місця поставки”: є можливість обрати країну, регіон/область, 

населений пункт, адреса, поштовий індекс 

6. Вказати строк поставки: поле початку поставки (не обов'язкове), поле кiнця 

поставки (обов'язкове), поле строк поставки є обов’язковим для заповнення 

7. Вказати Фінансування закупівлі - власні кошти або волонтерський фонд (після 

підтвердження замовлення фінансування закупівлі не редагується). 

8. Внести зміни до Дати поставки шляхом використання календаря 

9. Змінити Адресу поставки,  замінивши Можливість доставки. 
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Зверніть увагу: 

При обранні фінансування закупівлі (Волонтерський фонд) буде наявна можливість 

редагувати суму замовлення та кількість товару, завантажити документи до процедури 

(тендер в статусі "Підготовка угоди") 

 

 

Натиснути "Сформувати потребу" 

Після цього автоматично формується чернетка Звіту про договір (Закупівля без використання 

електронної системи) із загальною сумою товару. 

 

Крок 7. Опублікувати закупівлю (шляхом накладання КЕП) 

 

Крок 8. Статус процедури переходить в статус Підготовка угоди .  

 



6 

 

 

Ви маєте можливість: редагувати/скасувати процедуру або визначити переможця.  

 

 

 

Якщо необхідного товару немає в Prozorro+, 

у Вас наявна можливість заповнити заявку на пошук!!! 

 

1. Перейдіть в необхідний профіль товару 
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2. Знайдіть постачальника ДП "Прозорро". Пошук постачальника силами команди 

Прозорро+" 

 
3. Натисніть створити потребу  

4. Додайте товар до кошику та натисніть замовити  

5. Після цього формується чернетка , Вам необхідно натиснути редагувати та 

вказати необхідну кількість, спосіб фінансування та адресу доставки 

6. Після збереження заявки з Вами зв'яжеться команда Prozorro+ для уточнення 

запиту  

7. Після того, як постачальника буде знайдено, потрібно вказати точну кількість та 

суму замовлення і зберегти її.  

8. Далі необхідно  “Скасувати закупівлю”, щоб відмінити заявку, оскільки 

постачальника було знайдено та в поле “Опис” вкажіть  “Постачальника знайдено 

силами команди Прозорро+”.  

 

ВДАЛИХ ЗАКУПІВЕЛЬ!!! 


