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Державне підприємство 
“Південна залізниця” 

 
РОЗ’ЯСНЕННЯ 

 

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України                                            

(далі – Мінекономрозвитку України) розглянуло лист ДП “Південна залізниця”                

від 29.01.2015 № НЗТ06/44 щодо застосування законодавства у сфері державних 

закупівель та повідомляє. 

Закон України “Про здійснення державних закупівель” (далі - Закон) 

встановлює правові та економічні засади здійснення закупівель товарів, робіт і послуг 

для забезпечення потреб держави та територіальної громади. 

Відповідно до пункту 3 частини другої статті 17 Закону замовник може 

прийняти рішення про відмову учаснику, учаснику попередньої кваліфікації в участі 

у процедурі закупівлі, попередній кваліфікації учасників та може відхилити 

пропозицію конкурсних торгів (кваліфікаційну, цінову пропозицію) учасника 

(учасника попередньої кваліфікації) у разі, якщо учасник або учасник попередньої 

кваліфікації зареєстрований в офшорних зонах. Перелік офшорних зон 

встановлюється Кабінетом Міністрів України. 

У зв’язку з тим, що перелік складових, який повинна містити документація 

конкурсних торгів, визначено частиною другою статті 22 Закону, зокрема пунктом 

другим частини другої статті 22 Закону встановлено, що документація конкурсних 

торгів повинна містити, зокрема вимоги, встановлені статтею 17 цього Закону, та 

інформацію про спосіб документального підтвердження відповідності учасників 

встановленим вимогам згідно із законодавством, замовником встановлюється вимога 

щодо наявності документу, який містить інформацію про реєстрацію учасника. 
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Відповідно до пункту 31 частини першої статті 1 Закону учасник процедури 

закупівлі (далі - учасник) - фізична особа, у тому числі фізична особа - підприємець, 

юридична особа (резидент або нерезидент), яка письмово підтвердила намір взяти 

участь у процедурі закупівлі та/або подала пропозицію конкурсних торгів, або цінову 

пропозицію, або взяла участь у переговорах у разі застосування переговорної 

процедури закупівлі. 

При цьому перелік офшорних зон затверджений розпорядженням Кабінету 

Міністрів України від 23.02.2011 № 143-р. 

Таким чином, замовник перевіряє інформацію про реєстрацію саме учасника 

або учасника попередньої кваліфікації в переліку офшорних зон, встановленому 

Кабінетом Міністрів України. 

Водночас прийняття рішення про відмову учаснику, учаснику попередньої 

кваліфікації в участі у процедурі закупівлі, попередній кваліфікації учасників та 

відхилення пропозиції конкурсних торгів (кваліфікаційної, цінової пропозиції) 

учасника (учасника попередньої кваліфікації) є правом замовника. 

Крім того, частиною першою статті 5 Закону встановлено, що вітчизняні та 

іноземні учасники беруть участь у процедурах закупівель на рівних умовах. 

 
Заступник директора департаменту  
державних закупівель та державного замовлення                              Лілія ДУДНИК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Беспалова А.В., 286-03-10 


