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Національна атомна енергогенеруюча 
компанія “Енергоатом” 

 

РОЗ’ЯСНЕННЯ 
 

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України розглянуло лист 

Національної атомної енергогенеруючої компанії “Енергоатом” від 02.02.2015                

№ 1429/10 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 5 частини першої статті 1 Закону документація 

конкурсних торгів - це документація, що розробляється та затверджується 

замовником, оприлюднюється для вільного доступу та безоплатно подається 

замовником під час проведення торгів (конкурсних торгів) фізичним/юридичним 

особам. Документація конкурсних торгів не є об’єктом авторського права та/або 

суміжних прав.  

Згідно з пунктом 2 частини другої статті 22 Закону 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. 

Відповідно до частини першої статті 17 Закону Замовник приймає рішення про 

відмову учаснику, учаснику попередньої кваліфікації в участі у процедурі закупівлі, 
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попередній кваліфікації учасників та зобов’язаний відхилити пропозицію 

конкурсних торгів (кваліфікаційну, цінову пропозицію) учасника (учасника 

попередньої кваліфікації) у разі, якщо, зокрема службова (посадова) особа учасника 

або учасника попередньої кваліфікації, яку уповноважено учасником або учасником 

попередньої кваліфікації представляти його інтереси під час проведення процедури 

закупівлі, була засуджена за злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої 

не знято або не погашено у встановленому законом порядку. 

Таким чином, у складі пропозиції конкурсних торгів учасника має міститися 

документальне підтвердження з відповідною інформацією про відповідність учасника 

вимозі, встановленій у документації конкурсних торгів згідно з пунктом 5 частини 

першої статті 17 Закону, тобто довідка про відсутність судимості службової 

(посадової) особи учасника, яка уповноважена таким учасником представляти 

інтереси під час проведення процедури закупівлі, що має повноваження щодо підпису 

документів пропозиції конкурсних торгів учасника та якій надано право в 

установленому законодавством порядку вчиняти дії від імені юридичної особи-

учасника. 

При цьому, виходячи зі змісту частини другої статті 27 Закону, представника 

учасника, якого уповноважено в установленому законодавством порядку бути 

присутніми лише на розкритті пропозицій конкурсних торгів, вимога, передбачена у 

документації конкурсних торгів відповідно до пункту 5 частини першої статті 17 

Закону, не стосується. 

 

Заступник директора департаменту  
державних закупівель та державного замовлення                              Лілія ДУДНИК 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Казберч Є.А., 286-03-24 

 

 

 


