
Zakupki.Рrom
Ваш провідник у світ закупівель



12 років
у створенні маркетплейсів

900 співробітників
працюють над покращенням якості
обслуговування наших клієнтів

> 100 мільйонів
візитів на наші маркетплейси
щомісячно

Ми — частина сім'ї маркетплейсів Evo



В Zakupki.Prom 
ми пишаємось



50+ фахівців відділу 
турботи

Нам довіряють 41% 
замовників 

5 рівень акредитації в 
Prozorro

Юридична підтримка

Доступні закупівлі у 
Prozorro Market

Зручний особистий 
кабінет

Ексклюзивна 
система відгуків

Допомога експертів, 
навчальний портал



Відновлення доступу



Відновлення доступу



Нормативне 
регулювання 
закупівель



1. Закон України “Про публічні закупівлі”

2. Постанова Кабміну № 822 (Прозорро маркет)

3. Постанова Кабміну № 169 (закупівлі під час воєнного стану)

Ключові нормативні акти



1. Закон України “Про публічні закупівлі”

2. Постанова Кабміну № 822 (Прозорро маркет)

3. Постанова Кабміну 169 (закупівлі під час воєнного стану)

Ключові нормативні акти

тимчасово 
вносить 
зміни



1. Закон України “Про публічні закупівлі”

2. Постанова Кабміну № 822 (Прозорро маркет)

3. Постанова Кабміну 169 (закупівлі під час воєнного стану)

4. Постанова Кабміну 723

Ключові нормативні акти

тимчасово 
вносить 
зміни

вносить зміни



2 основні групи замовників

Замовники, що здійснюють закупівлі для 
потреб оборони



2 основні групи замовників

Замовники, що здійснюють закупівлі для 
потреб оборони

1. Міністерством оборони України та його 
розвідувальним органом,

2. Міністерством внутрішніх справ України,
3.  Службою безпеки України,
4.  Національною гвардією України, 

Національною поліцією України,
5.  Державною прикордонною службою 

України, 
6. Службою зовнішньої розвідки України,
7.  Державною службою спеціального зв’

язку та захисту інформації України,
8. ….. 



2 основні групи замовників

Замовники, що здійснюють закупівлі для 
потреб оборони

Всі інші замовники
1. Міністерством оборони України та його 

розвідувальним органом,
2. Міністерством внутрішніх справ України,
3.  Службою безпеки України,
4.  Національною гвардією України, 

Національною поліцією України,
5.  Державною прикордонною службою 

України, 
6. Службою зовнішньої розвідки України,
7.  Державною службою спеціального зв’

язку та захисту інформації України,
8. ….. 



2 основні групи замовників

Замовники, що здійснюють закупівлі для 
потреб оборони

Всі інші замовникиПрямі договори



Всі інші замовники

1. Спрощена закупівля
2. Прозорро маркет
3. Прямі договори (за 

наявності відповідних 
винятків)



Всі інші замовники

50 000 грн

200 000 грн

● спрощені закупівлі (без обмеження максимального бюджету)
● Прозорро маркет ( ЗЦП, якщо є дві пропозиції і тільки товари)
● прямі договори (як виключення)

● спрощені закупівлі
● Прозорро маркет (тільки товари)
● прямі договори (як виключення)

● прямі договори
● Прозорро маркет (товари, роботи та послуги)
● спрощені закупівлі

 



Хто із звичайних замовників може укладати прямі договори?

1. Інформація з обмеженим доступом та така, 
розголошення якої може нести загрозу 
державі/безпеці/правопорядку

2. замовник перебуває в районі воєнних дій
3. відсутня технічна можливість використання 

електронної системи закупівель
4. неможливість дотримання строків закупівлі через 

нагальну потребу
5. - предмет закупівлі полягає у створенні/ придбанні 

витвору мистецтва або художнього виконання
- укладення договору про закупівлю з переможцем 
архітектурного або мистецького конкурсу
- відсутність конкуренції з технічних причин (має 
бути документально підтверджена замовником)
- захист прав інтелектуальної власності
- укладення договору про закупівлю з 
постачальником “останньої надії” або з 
постачальником універсальної послуги на 
постачання електричної енергії, природного газу

6. відмінено спрощену закупівлю через 
відсутність учасників, у тому числі за лотом;
7. виникла після укладення договору про 
закупівлю у замовника необхідність у 
постачанні додаткового обсягу товару у того 
самого постачальника
8. виникла після укладення договору про 
закупівлю у замовника необхідність закупівлі 
додаткових аналогічних робіт чи послуг у того 
самого учасника
9. здійснюється закупівля послуг з 
адвокатської діяльності;
10. здійснюється закупівля юридичних послуг, 
пов’язаних із захистом прав та інтересів 
України
11. здійснюється закупівля товарів, робіт і 
послуг для забезпечення функціонування об’
єктів критичної інфраструктури.



Всі інші замовники



АМКУ та ДАСУ

Працює у звичайному режимі

скарги тільки по процедурах

Працює у звичайному режимі

моніторинг тільки по процедурах

можливість звернення через 
Прозорро



можливість звернення через Прозорро

переходимо за посиланням на Прозорро



можливість звернення через Прозорро

відкриваємо форму звернення



можливість звернення через Прозорро

заповнюємо та надсилаємо



Участь у спрощених 
закупівлях



участь у спрощених закупівлях

достатньо 1-го учасника, щоб закупівля відбулась      (в такому разі пропускається аукціон)

відсутнє оскарження в АМКУ

відсутня можливість “24 години на виправлення”

період уточнення складає не менше 3 робочих днів

період подання пропозицій не менше 5 робочих днів

менше вимог та документів ніж у процедурах (наприклад, Відкриті торги)



Знайти 
закупівлю



Знайти 
закупівлю



Знайти 
закупівлю



Знайти закупівлю за 
допомогою 
інструменту пошуку



Ознайомитись 
з вимогами



Ознайомитись 
з вимогами



Ознайомитись 
з вимогами



Вимоги у закупівлі на 6 684 000 гривень



Як подати 
пропозицію до 
закупівлі?



вкажіть суму за весь обсяг 
закупівлі

прикріпіть документи

перейдіть до підписання 
пропозиції



Підпишіть 
пропозицію за 
допомогою КЕП



Підпишіть 
пропозицію за 
допомогою КЕП



Вітаємо, ви учасник закупівлі



Аукціон

Має 3 раунди

Під час кожного раунду, кожен учасник 
може знизити свою пропозицію на крок 
аукціону або більше

Ваша пропозиція може бути не змінена

Першим знижується учасник з 
найбільшою ціною

https://zakupki.prom.ua/auction_sandbox


Тренажер аукціонів
Ексклюзивний тренажер імітує аукціон, що дозволяє зрозуміти правила 
його проведення та виробити свою стратегію участі. Завдяки тестовому 
аукціону ви розберетесь:

Як роблять ставки учасники

Як розробити власну стратегію

Як відбувається аукціон

https://zakupki.prom.ua/auction_sandbox
https://zakupki.prom.ua/auction_sandbox
https://zakupki.prom.ua/auction_sandbox
https://zakupki.prom.ua/auction_sandbox
https://zakupki.prom.ua/auction_sandbox


Звіти та аналітика



Звіти та аналітика



Звіти та аналітика



Аналіз замовника



Аналіз замовника



Аналіз постачальника



Аналіз постачальника



Продавайте державі 
без тендеру
Державний онлайн-магазин Prozorro Market, де 
підприємці продають державі БЕЗ тендеру.

кваліфікація лише 1 раз

оплата лише за результат



Для того, щоб почати працювати у каталозі, потрібно пройти кваліфікацію

Для цього необхідно подати документи, що підтверджують ваш досвід 
постачання товарів, через спеціальний функціонал



Проводять кваліфікацію дві організації

ДУ “Професійні закупівлі”

(товари загального призначення)

ДП “Медичні Закупівлі України”

(медична та фармацевтична продукція)

https://education.zakupki.prom.ua/shho-take-elektronniy-katalog-prozorro-market-ta-yak-postachalniku-rozmistiti-tam-tovari/
https://education.zakupki.prom.ua/yak-doluchitisya-do-prozorro-market-postachalniku-medichnoyi-ta-farmatsevtichnoyi-produktsiyi/


Класифікатор ДК 021:2015
Категорії, як і раніше, визначаються за 4-м символом ДК 021:2015. До 10 р. днів відбувається 
розгляд заявки на кваліфікацію. Кількість заявок не обмежена.

Але є певні особливості для деяких категорій



Учасник обирає процедуру кваліфікації

потрібну процедуру 
можна знайти у вкладці 
“Прозорро маркет” в 
особистому кабінеті:



Учасник обирає процедуру кваліфікації та ...подає документи

та подати заявку, 
натиснувши на 
кнопку

...шаблони заяв 
та вимоги



Учасник обирає процедуру кваліфікації та ...подає документи

прикріпити файли 
та подати заявку



Учасник обирає процедуру кваліфікації та ...подає документи

Рекомендуємо накладати на заяву КЕП



Ваша заявка та заявки інших учасників доступні на сторінці кваліфікації

заявка розглядається до 10 робочих днів



протягом 5р. днів після відповідного рішення учаснику надається доступ

Ваша заявка та заявки інших учасників доступні на сторінці кваліфікації



Як додати 
свої пропозиції



Як додати 
свої пропозиції



Як додати 
свої пропозиції



Імпорт пропозицій



Оберіть вкладку Prozorro Market

імпорт пропозицій

оновлення пропозицій



Оберіть вкладку Prozorro Market



Імпорт пропозицій



Імпорт пропозицій

1. Ціна (amount) – це обов’язкове поле для заповнення, в якому необхідно вказати ціну товару. Зверніть 
увагу, що ціна в цьому полі не повинна перевищувати значення поля максимальна сума пропозиції (max 
order amount). 

2. Сума мінімального замовлення (min order amount) – треба вказати мінімальний обсяг замовлення у 
гривнях;

3. Місто доставки (locality) – вкажіть міста, до яких ви здійснюєте доставку*

4. Область доставки (region) – вкажіть область, до якої ви здійснюєте доставку*

5. Опис*



Імпорт пропозицій

Наразі максимальна кількість товарних позицій у шаблоні, який ви завантажили, складає 600 позицій;

в Excel-файлі, який ви завантажили, повинен бути лише 1 лист;

ви можете встановити різні умови для різних регіонів, продублювавши рядок та вказавши іншу ціну та інший 
регіон.



Імпорт пропозицій



Імпорт пропозицій

натисніть на першу кнопку імпорту;

скачайте та заповніть 2-5* полів;

завантажте заповнений файл назад на 
майданчик



Повідомлення про замовлення



останні ключові зміни

нові категорії, зокрема послуги
50310000-1 Технічне обслуговування і ремонт офісної техніки
50750000-7 Послуги з технічного обслуговування ліфтів
55240000-4 Послуги центрів і будинків відпочинку
60140000-1 Нерегулярні пасажирські перевезення
66510000-8 Страхові послуги
71520000-9 Послуги з нагляду за виконанням будівельних робіт
72410000-7 Послуги провайдерів
79710000-4 Охоронні послуги
79820000-8 Послуги, пов’язані з друком
80570000-0 Послуги з професійної підготовки у сфері підвищення кваліфікації
90510000-5 Утилізація/видалення сміття та поводження зі сміттям
90910000-9 Послуги з прибирання
98310000-9 Послуги з прання і сухого чищення

https://prozorro.gov.ua/framework/f82141a277a045fbac38299245e733b9
https://prozorro.gov.ua/framework/36765c2aa0e34890a25ca519b52f7680
https://prozorro.gov.ua/framework/f5ed2711232b48a9af9be0eee57532d7
https://prozorro.gov.ua/framework/bc08ed60d5c04af3b568d6cd3415c505
https://prozorro.gov.ua/framework/f19f32bb4d684bb280e3d0be654b20fb
https://prozorro.gov.ua/framework/397b51f1e4db4d4d8d826fc9c714fdeb
https://prozorro.gov.ua/framework/bd226e22741f4383af3ecd97cdd8f173
https://prozorro.gov.ua/framework/6af62ef2f46247b4842e1140cdb6c3c5
https://prozorro.gov.ua/framework/459a16aea7c5475f8fd61c9a6d4c5c93
https://prozorro.gov.ua/framework/f1889b38a45f49c8b8e9eb2f544247f1
https://prozorro.gov.ua/framework/70d651f13d834428af938c1b4eddc511
https://prozorro.gov.ua/framework/1b3cd79a4d664ee3922469df365f16f2
https://prozorro.gov.ua/framework/01f950c92dfb43fb801dad297ecff087


останні ключові зміни

зміни у тарифах:

до 50 000 грн -3% від суми договору
50 001 - 200 000 грн - 2% від суми договору, але не більше, ніж 3400 грн
від 200 001 грн - 1% від суми договору, але не більше, ніж 3400 грн



Як взяти участь у
“Запиті ціни 
пропозиції”?







товари, у яких є ваші 
пропозиції

список товарів, що можуть брати участь у 
закупівлі



подаємо 
пропозицію



ви не можете відкликати пропозицію

при внесенні змін до пропозиції ви не можете змінити обраний товар, але можете змінити ціну

Після подання пропозиції



у запиті ціни пропозицій відсутній аукціон

переможцем по завершенні етапу подання пропозицій 
визначається учасник з найнижчою ціною

додатково



після завершення етапу подання пропозицій ви можете підтвердити вашу 
пропозицію або відмовитись від участі

при підтвердженні ви зможете укласти договір із замовником, 
у випадку відмови - почнеться кваліфікація наступного учасника

На кваліфікації



Аналіз цін



Аналіз цін

ціни всіх учасників по всім товарам 
у Prozorro Market

пропонуйте найбільш привабливі 
пропозиції для замовників

інформація оновлюється кожні 4 
години



пропонуйте найбільш привабливі пропозиції для замовників

ціни всіх учасників по всіх товарах у Prozorro Market

інформація оновлюється кожні 4 години

Аналіз цін



PRO.ZAKUPKI



PRO.ZAKUPKI



Підтримка



Підтримка



Дякуємо за увагу!

i.chemeris@zakupki.prom.ua

мій особистий номер: +380634060511

mailto:i.chemeris@zakupki.prom.ua

