
1

Особливості використання 
електронного каталогу 

Prozorro Market



Головне про Prozorro Market

Prozorro Market – це державний 
онлайн-магазин

до 200 тис. грн – працює за принципом 
“обрав - поклав у кошик - замовив”

від 200 тис. грн – запит ціни пропозиції 
для швидкого пошуку найкращої ціни на товар



Структура Prozorro Market. Коди CPV



Структура Prozorro Market. Категорії



Структура Prozorro Market. Товари



Структура Prozorro Market. Пропозиції



Структура Prozorro Market. Профілі (ТЗ) для ЗЦП



Prozorro Market - всі потрібні товари в одному місці

✓ 7 000+ профілів (ТЗ) 
для ЗЦП

✓ 84 000+ товарів
✓ 1 300+ категорій
✓ 200+ кодів CPV



Prozorro Market - що можна закупити?

Електрична енергія

Пальне

Офісне устаткування

Телевізійне обладнання

Комп’ютерне обладнання

Фрукти та овочі

М’ясо та м’ясопродукти

Молочні продукти

Риба

Сир та сирні продукти

Туалетний папір

Електричні побутові прилади

Побутова хімія

та багато іншого…



Постачальники вже 
кваліфіковані, їх не потрібно 

шукати

Відповідальність за 
кваліфікацію несе ЦЗО

ЦЗО слідкує за порушеннями 
постачальників

Prozorro Market - це безпечно



Prozorro Market - це зручно

Технічне завдання на товари вже 
стандартизоване 

Не потрібно готувати тендерну 
документацію



Prozorro Market - це швидко

4 дні на пряму угоду через Prozorro 
Market,  8 днів на угоду через ЗЦП

у порівнянні з 15 днями на спрощену 
закупівлю



Prozorro Market - це економно



Prozorro Market - це успішно

З вступу у силу змін до 169 постанови 
запити цінових пропозицій у Prozorro 

Market,  у 2 рази успішніші, ніж спрощені 
закупівлі

Закупівлі пального у 3 рази успішніші, 
ніж спрощені закупівлі



ПРЯМА ЗАКУПІВЛЯ ЧЕРЕЗ Е-КАТАЛОГ ПРЯМІ ЗАКУПІВЛІ



ЗАПИТ ЦІНОВОЇ ПРОПОЗИЦІЇ  



Що робити якщо Ви не знайшли потрібний товар?



Заповнити форму на додавання товару на майданчику,
після додавання товару ми повідомимо Вас

Що робити якщо Ви не знайшли потрібний товар?



Що робити якщо Ви не знайшли потрібний товар?



● Заправка та відновлення 
картриджів 

● Послуги з проведення 
ринкових досліджень

● Послуги з професійної 
підготовки у сфері підвищення 
кваліфікації

● Послуги з прибирання
● Послуги з прання і сухого 

чищення

Пілотування закупівель послуг у Prozorro Market



Переваги Prozorro Market

✓ Стандартизоване ТЗ 
✓ Перевірені постачальники 
✓ Швидкі закупівлі
✓ Економія на закупівлях
✓ Успішні закупівлі 
✓ Економія 
✓ Можливість впливати на 

розширення    асортименту



ЦЗО ДУ 
«Професійні закупівлі»

cpb.org.ua 
catalog@cpb.org.ua  

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

