
Закупівля товарів через 

Prozorro Market



Відповідно до нової редакції закону «Про публічні закупівлі», 

стаття 1 , пункт  8 :

Електронний каталог - систематизована база актуальних

пропозицій, що формується та супроводжується централізованою

закупівельною організацією в електронній системі закупівель та 

використовується замовником з метою відбору постачальника

товару (товарів), вартість якого (яких) є меншою за вартість, що

встановлена у пунктах 1 і 2 частини першої статті 3 цього Закону;



Для оформлення заявки на закупівлю в Prozorro Marke ( е-каталог)  необхідно виконати

наступну послідовність дій: В своєму кабінеті необхідно навести курсор на «МІЙ ДЗО» та 

обрати «PROZORRO MARKET» 



Далі йде перелік груп(категорій) товарів Prozorro Market (е-каталогу) та поле для 

пошуку товарів за назвою, класифікатором , брендом. Є можливість знайти предмет 

закупівлі за назвою , портібно у полі прописати назву та натиснути «ПОШУК». Або 

обрати групу товарів, натиснувши на відповідну назву групи. 



Далі, в групі «Нафта і дистиляти» знаходяться під категорії «Бензин», «Газ 

скраплений», «Дизельне паливо» . В нашому прикладі необхідно купити «Бензин» , 

натискаємо на назву.



Розкриється інформація для розширеного пошуку по Параметрам де можна визначити який саме

Бензин потрібно(як вибір товару в інтернет-магазині), та список постачальників у яких можна

придбати цей товар. Наприклад купуємо Бензин А-95(Євро5), талон .



Обираємо в Параметрах , натискаємо та бачимо список пропозицій від

Постачальників де зазначена коротка інформація про Постачальника, ціна товару (у 

різних Постачальників вона може бути різною), умови поставки тощо. Наприклад

АЗС«ОККО» 



Відкрилась детальна інформація по Постачальнику, ціні , додаткова інформація . 

Натискаємо кнопку «Додати до кошика» , можна продовжити пошук товарів , або

перейти в кошик натиснувши на Кошик.



Далі заповнюєте інформацію по Місцю поставки товарів або місце виконання робіт чи

надання послуг, зазначається кількість натиснувши -+( зверніть увагу на інформацію , яку 

зазначає постачальник по мінімальній сумі(кількості) закупівлі). Після заповнення

необхідної інформації ставимо V («галочку») у кваддраті та натискаємо «ЗАМОВИТИ»



Наступне що бачимо ,  повідомлення «Створено новий звіт» та натискаємо на 

посилання. 



Створюється драфт/чернетка закупівлі. Після того, як сформувалась чернетка , 

Постачальнику в кабінет на його майданчику приходить повідомлення про замовлення його

товару. Далі Постачальник протягом 2 робочих днів має зв’язатись з Замовником для 

підтвердження ціни та наявності товару.



Далі поза системою Замовник і Постачальник укладають(підписують) Договір. Після

укладання Договору Замовник в системі накладає ЕЦП/КЕП натиснувши на кнопку 

«Накласти КЕП/ЕЦП на умови оголошення» чим змінює статус закупівлі з “чернетки” на 

“опубліковано”. УВАГА!!! У випадку, коли Договір між Замовником та Постачальником не 

підписується потрібно натиснути кнопку «ВІДМІНИТИ ЗАКУПІВЛЮ» щоб видалити

замовлення. 



Далі, в «Протоколі розкриття» натискаємо «ПЕРЕМОЖЕЦЬ».

У цій формі нічого додатково заповнювати не потрібно , тільки натиснути кнопку «ЗБЕРЕГТИ». Оновлюємо

сторінку. 



Далі натискаємо кнопку «НЕОБХІДНИЙ ЕЦП/КЕП» та підписуємо. 

Оновлюємо сторінку.



Наступним кроком буде завантаження в систему контракту, для цього потрібно

натиснути кнопку «Додати контракт».



Відкриється форма для завантаження сканкопії Договору ( послідовність: 

натискаємо «Оберіть файл» ( 1 ) потім вказуємо назву документу ( 2 ) , далі тип 

документу ( 3 )  та натискаємо «ДОДАТИ» ( 4 ) .

1.2.

3.

4.



Далі, заповнюємо всі поля , якщо Ціна договору , визначена зарезультатами

переговорів з ПДВ необхідно вирахувати та заповнити поле Ціна договору без ПДВ. 

Далі натиснути «ЗБЕРЕГТИ».  Після збереження необхідно ОБОВ’ЯЗКОВО накласти

КЕП/ЕЦП. 


