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ПРО НАС
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Напрямки роботи  

Забезпечення 
потреб ЦОВВ в 

закупівлях

Адміністрування е-
каталогу Prozorro 

Market



Prozorro Market: 
нові можливості для бізнесу

Prozorro Market - це державний онлайн-маркетплейс, на якому 
Державні Замовники купують товари у Постачальників 

● до 50 тис. грн - працює за принципом 
“обрав - поклав у кошик - замовив”

● від 50 до 200 тис - Замовник робить запит ціни 
пропозиції на обраний товар для швидкого 
пошуку найкращої ціни



1,4 млрд грн 
купують державні замовники молочних продуктів на рік

(на суми до 200 тис грн) 

3% цього обсягу 
вже купують через Prozorro Market 

і ця сума постійно збільшуються

В Prozorro Market створені категорії:

15510000-6    Молоко та вершки
15530000-2    Вершкове масло
15540000-5    Сирні продукти
15550000-8    Молочні продукти різні

Молочна продукція в Prozorro Market









1. Постачальнику не потрібно шукати тендери - Ваші пропозиції бачать 
всі замовники

2. Не потрібно готувати тендерну пропозицію на кожну закупівлю - 
один раз пройшов кваліфікацію і працюєш три роки

3. Закупівлі відбуваються швидко

4. Комісія сплачується тільки при укладанні угоди

Переваги Prozorro Market



1. Зареєструватись на 1 з 6 майданчиків
2. Пройти кваліфікацію в Prozorro Market
3. Додати свої товари та ціни
4. чекати звернення Покупців на закупівлю товару або 

на Запит цінової пропозиції

Як почати продавати на Prozorro Market?

Майданчики з доступом до Prozorro Market:

https://smarttender.biz/?source_id=prozorro_link&utm_source=prozorro&utm_medium=link
https://gov.e-tender.ua/
http://zakupki.prom.ua/?source_id=prozorro_link&utm_source=prozorro&utm_medium=link
http://www.dzo.com.ua/?source_id=prozorro_link&utm_source=prozorro&utm_medium=link
https://zakupki.com.ua/
https://tender-online.com.ua/?source_id=prozorro_link&utm_source=prozorro&utm_medium=link


Подати заявку через особистий кабінет авторизованого е-майданчика
 КРОК 1 
  

Підтвердити досвід довідкою
(на вибір)

 КРОК 2

Мати досвід 5 угод 
на Prozorro 

Надати 20 
видаткових або 

податкових 
накладних

Як пройти кваліфікацію та стати 
постачальником Prozorro Market?

Надати 20 
фіскальних чеків



Заявка на кваліфікацію розглядається впродовж 10 робочих днів
 КРОК 3 
  

Після проходження кваліфікації, постачальник може 
● додати цінові пропозиції на товари, що є в е-каталозі
● пропонувати нові товари 
● брати участь у Запитах ціни пропозиції

 КРОК 4

Як пройти кваліфікацію та стати 
постачальником Prozorro Market?

Детальна інструкція за посиланням: 
https://cpb.org.ua/stati-postachalnikom 

https://cpb.org.ua/stati-postachalnikom


📌 Досвід не відповідає тій категорії, до якої 
постачальник подає заявку

📌 При підтвердженні накладними, не всі 
накладні відповідають потрібному коду

📌 Накладні надані не в повному обсязі

📌 Накладні не завірені або відсутній 
електронний підпис на заявці

Типові помилки при кваліфікації 



Що робити,
якщо ви не пройшли кваліфікацію?

Подати документи ще раз! 

Так, у те ж саме оголошення!



Як додати свій товар в Prozorro Market?

Детальна інструкція на 
сайті ЦЗО ДУ «Професійні 
закупівлі» 
https://cpb.org.ua/zapropo
nuvati-tovar-do-katalogu 



❏ Впродовж 2-х робочих днів реагувати на замовлення

❏ Вказувати актуальні ціни на товар 
та доставку

❏ Товар повинен відповідати 
заявленому в е-каталозі

❏ Зазначати актуальні контактні дані

Як працювати на Prozorro Market: 
правила для постачальників



Вартість 

❏ Проходження кваліфікації Prozorro Market - безкоштовно. 

❏ Додавання товарів - безкоштовно.

❏ Постачальники сплачують комісію  від суми укладених угод:
   3% при вартості закупівлі до 50 тис. грн; 
        2% – до 200 тис. грн; 
        1% – понад 200 тис. грн.

Як працювати на Prozorro Market: 
правила для постачальників



Правила які не варто порушувати

1. Порушення щодо доброчесної діяльності 
в електронному каталозі (постачальники змінюють ціни; пропонують 

інший товар).

2. Відображення товару, який не відповідає 
умовам оголошення.

Детальніше за посиланням: 
https://cpb.org.ua/zmіni-v-ogoloshennі-pro-provedennya-vіdboru-uchasnikіv-do-prozorro-

market 

https://cpb.org.ua/zm%D1%96ni-v-ogoloshenn%D1%96-pro-provedennya-v%D1%96dboru-uchasnik%D1%96v-do-prozorro-market
https://cpb.org.ua/zm%D1%96ni-v-ogoloshenn%D1%96-pro-provedennya-v%D1%96dboru-uchasnik%D1%96v-do-prozorro-market


Чому саме зараз?

Сезонність продажів 
молочних продуктів: 

грудень - березень
укладається 80% угод 

ЗАПРОШУЄМО ПОСТАЧАЛЬНИКІВ ДО 
PROZORRO MARKET!



ЦЗО ДУ 
«Професійні закупівлі»

https://cpb.org.ua 
info@cpb.org.ua 

+38 (063) 578-04-80 
(044) 578-04-80

https://cpb.org.ua
mailto:info@cpb.org.ua

