
Таблиця 1 

Умови застосування окремих видів закупівлі та оприлюднення інформації про них в електронній системі закупівель 

                            Сума 

       Умови 
0,01 грн. – 50 000 грн. 

для замовників 1-3 категорій: 

50 000 грн. – 200 000 грн.  

(для робіт: 50 000 грн. – 1 500 000 грн.) 

для замовників 1-3 категорій: 

> 200 000 грн.  

(для робіт: > 1 500 000 грн.) 

для замовників 4 категорії: 

50 000 грн. – 1 000 000 грн.  

(для робіт: 50 000 грн. – 5 000 000 грн.) 

для замовників 4 категорії 

> 1 000 000 грн.  

(для робіт: > 5 000 000 грн.) 

Закупівля без використання системи 

(у тому числі без застосування 

електронних каталогів) 

Замовник включає в річний план таку 

закупівлю та обов’язково оприлюднює звіт 

про договір про закупівлю, укладений без 

використання електронної системи закупівель. 

- - 

Закупівля з застосуванням 

електронних каталогів (доступно 

лише для придбання товарів) 

Замовник включає в річний план таку 

закупівлю. Звіт про договір про закупівлю, 

укладений без використання електронної 

системи закупівель, створюється системою 

автоматично. 

Замовник включає в річний план таку 

закупівлю. Звіт про договір про закупівлю, 

укладений без використання електронної 

системи закупівель, створюється системою 

автоматично. 

- 

Спрощені/Допорогові закупівлі 

Замовник включає в річний план таку 

закупівлю. Електронна система з метою 

відбору постачальника товару, надавача 

послуги та виконавця робіт (допорогові 

закупівлі) використовується за рішенням 

замовника.  

Замовник включає в річний план таку 

закупівлю. Застосування порядку проведення 

спрощених закупівель є обов’язковим, за 

виключенням випадків, визначених Законом.  

- 

Придбання предметів закупівлі, на які 

не поширюється дія Закону, визначені 

частиною п'ятою статті 3 Закону  

(за винятком пункту 21 частини п'ятої 

статті 3 Закону) 

Замовник не включає в річний план такі 

закупівлі. Оприлюднення інформації про такі 

закупівлі в електронній системі не 

вимагається. 

Замовник не включає в річний план такі 

закупівлі. Оприлюднення інформації про такі 

закупівлі в електронній системі не 

вимагається. 

Замовник не включає в річний 

план такі закупівлі. 

Оприлюднення інформації про 

такі закупівлі в електронній 

системі не вимагається. 

Придбання замовниками, які 

здійснюють діяльність в окремих 

сферах господарювання, предметів 

закупівлі, на які не поширюється дія 

Закону, визначені частиною шостою 

статті 3 Закону 

Замовник не включає в річний план такі 

закупівлі. Оприлюднення інформації про такі 

закупівлі в електронній системі не 

вимагається. 

Замовник не включає в річний план такі 

закупівлі. Оприлюднення інформації про такі 

закупівлі в електронній системі не 

вимагається. 

Замовник не включає в річний 

план такі закупівлі. 

Оприлюднення інформації про 

такі закупівлі в електронній 

системі не вимагається. 

Винятки застосування спрощених 

закупівель визначені частиною 

сьомою статті 3 Закону 

Замовник включає в річний план таку 

закупівлю та обов’язково оприлюднює звіт 

про договір про закупівлю, укладений без 

використання електронної системи закупівель. 

Замовник включає в річний план таку 

закупівлю та обов’язково оприлюднює звіт 

про договір про закупівлю, укладений без 

використання електронної системи закупівель. 

- 

Закупівля гемопоетичних 

стовбурових клітин, робіт та послуг, 

що пов’язані з їх придбанням (пункт 

21 частини п'ятої статті 3 Закону) 

Замовник включає в річний план таку 

закупівлю та обов’язково оприлюднює звіт 

про договір про закупівлю, укладений без 

використання електронної системи закупівель. 

Замовник включає в річний план таку 

закупівлю та обов’язково оприлюднює звіт 

про договір про закупівлю, укладений без 

використання електронної системи закупівель. 

Замовник включає в річний 

план таку закупівлю та 

обов’язково оприлюднює звіт 
про договір про закупівлю, 

укладений без використання 

електронної системи закупівель. 

 


