
Можливості Prozorro+ для міст України



Як закупівлі відбуваються під час війни

ПОСТАНОВА №169: 

● Процес закупівлі: оборонні 
та публічні закупівлі 
товарів, робіт і послуг 
здійснюються без 
застосування процедур 
закупівель

● Звітування: не пізніше 20 
днів після завершення 
воєнного стану

швидкість закупівлі 
та наявність товару

ефективність витрачання 
коштів та економія

24.02.2022



Для чого?

● пошук постачальників найбільш 
необхідних товарів: пальне, харчові 
продукти, тактичний одяг тощо

Для кого?

● Державні або місцеві органи влади
● обласні військові адміністрації
● гуманітарні штаби
● благодійні фонди

ЩО ТАКЕ

Електронний каталог товарів 
першої необхідності 
під час війни 



>500
кваліфікованих 
постачальників

>200
категорій 
товарів

>3000
пропозицій товарів від 
реальних компаній



Інші 
переваги 
Prozorro+

Перелік товарів, які зараз шукає вся країна:

● пальне
● продукти харчування
● маршрутизатори, ноутбуки, зарядні пристрої
● тепловізори, підсумки тощо

Немає тендерів та зайвих документів

Команда підтримки Prozorro+ допомагає з 
пошуком:

● постачальника
● донора та фінансування

Доступ до великої бази постачальників з 
системи Prozorro 

Безкоштовна участь



Хто вже 
приєднався 
до Prozorro+

● Управління праці та соцзахисту Жмеринської 
міськради 

● Київський Палац дітей та юнацтва 
● Виконком Вінницької міськради 
● Виконком Кам’янець-Подільської міськради 
● Виконком Піщанської сільради
● Відділ освіти виконкому Центрально-міської 

райради (Дніпро) 
● ДУ "Інститут психіатрії, судово-психіатричної 

експертизи та моніторингу наркотиків МОЗ 
України" 

● Ємільчинська селищна рада Житомирської 
області 

● Запорізька міська рятувально-водолазна 
служба 

● КП “Визирського центру медико-санітарної 
допомоги (Одеса)

● КП “Центр первинної медико-санітарної 
допомоги №2 Дніпровського району м. Києва

● та багато інших



● Якщо вони не зареєстровані 
на одному з цих майданчиків —
потрібно зареєструватися

● Якщо зареєстровані— можна 
оголошувати потребу

майданчики, підключені дo Prozorro+

Як зареєструватися:

Вашим 
закупівельникам 
потрібно перевірити, 
до якого майданчика 
вони підключені



Оголошення потреби, 
якщо у вас є 
фінансування



Оголошення потреби, 
якщо у вас немає 
фінансування



Документи для отримання 
донорського фінансування

● Підтвердження потреби (наприклад, кількість 
біженців, яких ви прийняли);

● Обгрунтування обсягу (наприклад, нормативний 
документ, що регулює потребу на одного біженця);

● Підтвердження, що фінансування відсутнє ( 
наприклад, розпорядження про створення гумштабу, 
який не фінансується з місцевого бюджету



1. Яких товарів 
ви потребуєте 
просто зараз?

Запитання від



Запитання від 2. Чи отримуєте ви 
гуманітарні набори від 
вашої ОВА або інших 
донорів? 



3. Чи вистачає вам 
таких наборів?

Запитання від



4. Чи шукаєте ви 
донорське 
фінансування?

Запитання від



5. Чи проводите ви 
під час війни 
закупівлі? 

Запитання від



Василь Задворний,
генеральний директор ДП “Прозорро”
v.zadvornyy@prozorro.ua

Дякую за увагу!

mailto:v.zadvornyy@prozorro.ua

