
ДОДАТОК 1 
до тендерної документації 

  
1. Перелік документів та інформації  для підтвердження відповідності 

УЧАСНИКА  кваліфікаційним критеріям, визначеним у статті 16 Закону “Про 

публічні закупівлі”: 
 

№ 

п/п 
Кваліфікаційні 

критерії 
Документи та інформація, які підтверджують відповідність 

Учасника кваліфікаційним критеріям* 

3. Наявність 

документально 

підтвердженого 

досвіду 

виконання 

аналогічного 

(аналогічних) 

за предметом 

закупівлі 

договору 

(договорів) 

3.1. На підтвердження досвіду виконання аналогічного 

(аналогічних) за предметом закупівлі договору (договорів) Учасник 

має надати: 
3.1.1. довідку в довільній формі, з інформацією про 

виконання  аналогічного (аналогічних) за предметом закупівлі 

договору (договорів)  (не менше одного договору). 
Аналогічним вважається договір про надання послуг аналогічних 
до предмету закупівлі. 
3.1.2. не менше 1 копії договору, зазначеного у довідці у повному 

обсязі (з усіма укладеними додатковими угодами, додатками та 

специфікаціями до договору),  
3.1.3. копії/ю документів/у на підтвердження виконання не менше 

ніж одного договору зазначеного в наданій Учасником довідці.  
Інформація та документи можуть надаватися про частково 

виконаний  договір, дія якого не закінчена. 

*У разі участі об’єднання учасників підтвердження відповідності кваліфікаційним критеріям 

здійснюється з урахуванням узагальнених об’єднаних показників кожного учасника такого 

об’єднання на підставі наданої об’єднанням інформації. 

2. Підтвердження відповідності УЧАСНИКА  вимогам, визначеним у статті 17 Закону 

“Про публічні закупівлі” (далі – Закон).** 
 
Учасник процедури закупівлі, в тому числі об’єднання учасників, в електронній системі 

закупівель під час подання тендерної пропозиції підтверджує відсутність підстав, 

передбачених пунктами 5, 6,, 12 і 13 частини першої статті 17 Закону шляхом заповнення 

відповідних електронних полів, визначених адміністратором електронної системи 

закупівель і реалізованих в електронній системі закупівель.  
Заповненням відповідних електронних полів вважається проставлення учасником 

відмітки в чекбоксі/прапорці/перемикачі або іншому елементі графічного інтерфейсу 

користувача в залежності від технічної реалізації на майданчику учасника. 
Учасник процедури закупівлі, в тому числі об’єднання учасників, в електронній системі 

закупівель під час подання тендерної пропозиції підтверджує відсутність підстави, 

передбаченої частиною другою статті 17 Закону у вигляді довідки, складеної учасником 

у довільній формі, зміст якої підтверджує відсутність відповідної підстави для відмови в 

участі у процедурі закупівлі. 
Учасник процедури закупівлі, в тому числі об’єднання учасників, що перебуває в 

обставинах, зазначених у частині другій цієї статті, може надати підтвердження вжиття 
заходів для доведення своєї надійності, незважаючи на наявність відповідної підстави для 

відмови в участі у процедурі закупівлі. Для цього учасник (суб’єкт господарювання) повинен 

довести, що він сплатив або зобов’язався сплатити відповідні зобов’язання та відшкодування 

завданих збитків. 



Всю публічну інформацію щодо учасника, що оприлюднена у формі відкритих даних 

згідно із Законом України "Про доступ до публічної інформації" та/або міститься у відкритих 

єдиних державних реєстрах, доступ до яких є вільним, або публічної інформації, що є 

доступною в електронній системі закупівель, замовник перевіряє самостійно. 
У разі якщо учасник процедури закупівлі має намір залучити спроможності інших 

суб’єктів господарювання як субпідрядників/співвиконавців в обсязі не менше ніж 20 

відсотків від вартості договору про закупівлю у випадку закупівлі робіт або послуг для 

підтвердження його відповідності кваліфікаційним критеріям відповідно до частини 

третьої статті 16 Закону, замовник перевіряє таких суб’єктів господарювання на 

відсутність підстав, визначених у частині першій статті 17 Закону. Для підтвердження 

відповідності кожного з таких субпідрядника/співвиконавця вимогам визначеним у частині 

першій статті 17 Закону, учасником на кожного з них надається інформація, що 

підтверджує відсутність підстав передбачених пунктами 5, 6, 12 і 13 частини першої 

статті 17 Закону у довільній формі. Замовник не вимагає документів, що підтверджують 

відсутність підстав, визначених пунктами 1 і 7 частини першої цієї статті.  
 
**У випадку ненадання учасником інформації та/або довідки та/або не здійснення підтвердження під час подання 

тендерної пропозиції або надання її/їх не у відповідності до вимог передбачених тендерною документацією та 

електронною тендерною документацією або не в спосіб передбачений тендерною документацією та електронною 

тендерною документацією учасник вважається таким, що не відповідає встановленим абзацом першим частини 

третьої статті 22 Закону вимогам до учасника відповідно до законодавства та підлягає відхиленню на підставі 

пункту 1 частини 1 статті 31 Закону. 

3. Перелік документів та інформації  для підтвердження відповідності ПЕРЕМОЖЦЯ 

вимогам, визначеним у статті 17 Закону  “Про публічні закупівлі”: 
 3.1. Документи, які надаються  ПЕРЕМОЖЦЕМ (юридичною особою): 

№ 
п/п 

Вимоги статті 17 Закону 
(Замовник приймає рішення про 
відмову учаснику в участі у 

процедурі закупівлі та зобов’язаний 

відхилити тендерну пропозицію 

учасника в разі, якщо) 

Переможець торгів на виконання 

вимоги статті 17 (підтвердження 

відсутності підстав) повинен надати 

таку інформацію: 

1 Відомості про юридичну особу, яка є 

учасником процедури закупівлі, 

внесено до Єдиного державного 

реєстру осіб, які вчинили корупційні 

або пов’язані з корупцією 

правопорушення. 
(пункт 2 частини 1 статті 17 Закону) 

Перевіряється безпосередньо 

замовником у Єдиному державному 

реєстрі осіб, які вчинили корупційні 

або пов’язані з корупцією 

правопорушення, документи від 

переможців  не вимагаються 

2 Службову (посадову) особу учасника 

процедури закупівлі, яку 

уповноважено учасником 

представляти його інтереси під час 

проведення процедури закупівлі, 

фізичну особу, яка є учасником, було 

притягнуто згідно із законом до 

відповідальності за вчинення 

корупційного правопорушення або 

правопорушення, пов’язаного з 

корупцією. 
(пункт 3 частини 1 статті 17 Закону) 

Перевіряється безпосередньо 
замовником у Єдиному державному 

реєстрі осіб, які вчинили корупційні 

або пов’язані з корупцією 

правопорушення, документи від 

переможців  не вимагаються 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2939-17


3 Службова (посадова) особа учасника 

процедури закупівлі, яка підписала 

тендерну пропозицію (або 

уповноважена на підписання договору 

в разі переговорної процедури 

закупівлі), була засуджена за 

кримінальне правопорушення, 

вчинене з корисливих мотивів 

(зокрема, пов’язане з хабарництвом, 

шахрайством та відмиванням коштів), 

судимість з якої не знято або не 

погашено у встановленому законом 

порядку. 
(пункт 6 частини 1 статті 17 Закону) 

Довідка або довідка у формі 

електронного документа або копія 

нотаріально завіреної довідки про те, 

що службова (посадова) особа 

переможця процедури закупівлі, яка 

підписала тендерну пропозицію, до 

кримiнальної вiдповiдальностi не 

притягується, незнятої чи непогашеної 

судимостi не має та в розшуку не 

перебуває. Документ повинен бути не 
більше тридцятиденної давнини від дати 

подання документа. Додатково замовник 

перевіряє достовірність довідки на 

офіційному сайті МВС за посиланням 

http://wanted.mvs.gov.ua/test/. 

4 Учасник процедури закупівлі 

визнаний у встановленому законом 

порядку банкрутом та стосовно нього 

відкрита ліквідаційна процедура. 
(пункт 8 частини 1 статті 17 Закону) 

Перевіряється безпосередньо 

замовником у Єдиному реєстрі 

підприємств, щодо яких порушено 

провадження у справі про 

банкрутство, документи не 

вимагаються 

5 Службова (посадова) особа учасника 

процедури закупівлі, яку 

уповноважено учасником 

представляти його інтереси під час 

проведення процедури закупівлі, було 

притягнуто згідно із законом до 

відповідальності за вчинення 

правопорушення, пов’язаного з 

використанням дитячої праці чи будь-
якими формами торгівлі людьми. 
(пункт 12 частини 1 статті 17 

Закону) 

Довідка або довідка у формі 

електронного документа або копія 

нотаріально завіреної довідки про те, 

що службова (посадова) особа 

переможця процедури закупівлі, яка 

підписала тендерну пропозицію, до 

кримiнальної вiдповiдальностi не 

притягується, незнятої чи непогашеної 

судимостi не має та в розшуку не 

перебуває. Документ повинен бути не 

більше тридцятиденної давнини від 

дати подання документа. Додатково 

замовник перевіряє достовірність 

довідки на офіційному сайті МВС за 

посиланням 

http://wanted.mvs.gov.ua/test/.. 

6 Учасник процедури закупівлі має 

заборгованість із сплати податків і 

зборів (обов’язкових платежів), крім 

випадку, якщо такий учасник здійснив 

заходи щодо розстрочення і 

відстрочення такої заборгованості у 

порядку та на умовах, визначених 

законодавством країни реєстрації 

такого учасника. 
(пункт 13 частини 1 статті 17 

Закону) 
  

Замовник самостійно перевіряє 

інформацію, що є доступною в 

електронній системі закупівель. 
Щодо переможця стосовно якого в 

електронній системі закупівель буде 

сформована довідка (квитанція) про 

наявність заборгованості із сплати 

податків і зборів (обов’язкових 

платежів) замовник перевіряє 

інформацію про розстрочення 

(відстрочення) такої заборгованості 

відповідним органом в реєстрі заяв про 

розстрочення, відстрочення грошового 

зобов’язання чи податкового боргу. 

http://wanted.mvs.gov.ua/test/
http://wanted.mvs.gov.ua/test/


Переможець стосовно якого в 

електронній системі закупівель буде 

сформована довідка (квитанція) про 

наявність заборгованості із сплати 

податків і зборів (обов’язкових 

платежів), який не здійснив 

розстрочення (відстрочення) такої 

заборгованості відповідним органом, 

може надати нову, чинну, сформовану 

більш пізньою датою та/або часом, 

довідку з податкової служби про 

відсутність податкової 

заборгованості. 
У випадку якщо в електронній системі 

закупівель не сформовано довідку 

(квитанцію) про 

наявність/відсутність заборгованості 

із сплати податків і зборів 

(обов’язкових платежів), переможець 

надає довідку про 

наявність/відсутність заборгованості 

із сплати податків і зборів 

(обов’язкових платежів), видану 

уповноваженим на видачу таких 

довідок органом, що діє станом на 

дату  подання документа. У випадку 

наявності в довідці інформації про 

заборгованість із сплати податків і 

зборів (обов’язкових платежів) 

замовник перевіряє інформацію про 

розстрочення (відстрочення) такої 

заборгованості відповідним органом в 

реєстрі заяв про розстрочення, 

відстрочення грошового зобов’язання 

чи податкового боргу. 

7 Учасник процедури закупівлі не 

виконав свої зобов’язання за раніше 

укладеним з замовником договором 

про закупівлю, що призвело до його 

дострокового розірвання, і було 

застосовано санкції у вигляді штрафів 

та/або відшкодування збитків - 
протягом трьох років з дати 

дострокового розірвання такого 

договору. 
(частина 2 статті 17 Закону) 

Довідка в довільній формі, яка 

містить інформацію про те, що між 

переможцем та замовником раніше не 

було укладено договорів або про те, що 

переможець процедури закупівлі 

виконав свої зобов’язання за раніше 

укладеним із замовником договором 

про закупівлю, відповідно підстав, що 

призвели б до його дострокового 

розірвання, і до застосування санкції у 

вигляді штрафів та/або відшкодування 

збитків не було або довідка з 

інформацією про те, що він надав 
підтвердження вжиття заходів для 

доведення своєї надійності, 

незважаючи на наявність відповідної 

підстави для відмови в участі у 

процедурі закупівлі. 



3.2. Документи, які надаються ПЕРЕМОЖЦЕМ (фізичною особою чи фізичною особою-
підприємцем): 

№ 
п/п 

Вимоги статті 17 Закону 
(Замовник приймає рішення про 

відмову учаснику в участі у процедурі 

закупівлі та зобов’язаний відхилити 

тендерну пропозицію учасника в разі, 

якщо) 

Переможець торгів на виконання 

вимоги статті 17 (підтвердження 

відсутності підстав) повинен надати 

таку інформацію: 

1 Службову (посадову) особу учасника 

процедури закупівлі, яку 

уповноважено учасником 

представляти його інтереси під час 

проведення процедури закупівлі, 

фізичну особу, яка є учасником, було 

притягнуто згідно із законом до 

відповідальності за вчинення 

корупційного правопорушення або 

правопорушення, пов’язаного з 

корупцією. 
(пункт 3 частини 1 статті 17 Закону) 

Перевіряється безпосередньо 

замовником у Єдиному державному 

реєстрі осіб, які вчинили корупційні 

або пов’язані з корупцією 

правопорушення, документи від 

переможців  не вимагаються 

2 Фізична особа, яка є учасником 

процедури закупівлі, була засуджена 

за кримінальне правопорушення, 

вчинене з корисливих мотивів 

(зокрема, пов’язане з хабарництвом та 

відмиванням коштів), судимість з якої 

не знято або не погашено у 

встановленому законом порядку 
 (пункт 5 частини 1 статті 17 Закону) 

Довідка або довідка у формі 

електронного документа або копія 

нотаріально завіреної довідки про те, 

що фізична особа, яка підписала 

тендерну пропозицію, до кримiнальної 

вiдповiдальностi не притягується, 

незнятої чи непогашеної судимостi не 

має та в розшуку не перебуває. Документ 

повинен бути не більше тридцятиденної 
давнини від дати подання документа. 

Додатково замовник перевіряє 
достовірність довідки на офіційному 

сайті МВС за посиланням 

http://wanted.mvs.gov.ua/test/. 

3 Учасник процедури закупівлі визнаний 

у встановленому законом порядку 

банкрутом та стосовно нього відкрита 

ліквідаційна процедура. 
(пункт 8 частини 1 статті 17 Закону) 

Перевіряється безпосередньо 

замовником у Єдиному реєстрі 

підприємств, щодо яких порушено 

провадження у справі про 

банкрутство, документи не 

вимагаються 

http://wanted.mvs.gov.ua/test/


4 Фізичну особу, яка є учасником, було 

притягнуто згідно із законом до 

відповідальності за вчинення 

правопорушення, пов’язаного з 

використанням дитячої праці чи будь-
якими формами торгівлі людьми. 
(пункт 12 частини 1 статті 17 Закону) 

Довідка або довідка у формі 

електронного документа або копія 

нотаріально завіреної довідки про те, 

що фізична особа, яка підписала 

тендерну пропозицію, до кримiнальної 

вiдповiдальностi не притягується, 

незнятої чи непогашеної судимостi не 

має та в розшуку не перебуває. 

Документ повинен бути не більше 
тридцятиденної давнини від дати 

подання документа. Додатково 

замовник перевіряє достовірність 

довідки на офіційному сайті МВС за 

посиланням 

http://wanted.mvs.gov.ua/test/. 

5 Учасник процедури закупівлі має 

заборгованість із сплати податків і 

зборів (обов’язкових платежів), крім 

випадку, якщо такий учасник здійснив 

заходи щодо розстрочення і 

відстрочення такої заборгованості у 

порядку та на умовах, визначених 

законодавством країни реєстрації 

такого учасника. 
  (пункт 13 частини 1 статті 17 

Закону) 
  

Замовник самостійно перевіряє 

інформацію, що є доступною в 

електронній системі закупівель. 
Щодо переможця стосовно якого в 

електронній системі закупівель буде 

сформована довідка (квитанція) про 

наявність заборгованості із сплати 

податків і зборів (обов’язкових 

платежів) замовник перевіряє 

інформацію про розстрочення 

(відстрочення) такої заборгованості 

відповідним органом в реєстрі заяв про 

розстрочення, відстрочення грошового 

зобов’язання чи податкового боргу. 

Переможець стосовно якого в 

електронній системі закупівель буде 

сформована довідка (квитанція) про 

наявність заборгованості із сплати 

податків і зборів (обов’язкових 

платежів), який не здійснив 

розстрочення (відстрочення) такої 

заборгованості відповідним органом, 

може надати нову, чинну, сформовану 

більш пізньою датою та/або часом, 

довідку з податкової служби про 

відсутність податкової заборгованості. 

У випадку якщо в електронній системі 

закупівель не сформовано довідку 

(квитанцію) про наявність/відсутність 

заборгованості із сплати податків і 

зборів (обов’язкових платежів), 

переможець надає довідку про 

наявність/відсутність заборгованості 

http://wanted.mvs.gov.ua/test/


із сплати податків і зборів (обов’язкових 

платежів), видану уповноваженим на 

видачу таких довідок органом, що діє 

станом на дату  подання документа. У 

випадку наявності в довідці інформації 

про заборгованість із сплати податків і 

зборів (обов’язкових платежів) 

замовник перевіряє інформацію про 

розстрочення (відстрочення) такої 

заборгованості відповідним органом в 

реєстрі заяв про розстрочення, 

відстрочення грошового зобов’язання чи 

податкового боргу. 

6 Учасник процедури закупівлі не 

виконав свої зобов’язання за раніше 

укладеним з замовником договором про 

закупівлю, що призвело до його 

дострокового розірвання, і було 

застосовано санкції у вигляді штрафів 

та/або відшкодування збитків - 
протягом трьох років з дати 

дострокового розірвання такого 

договору. 
(частина 2 статті 17 Закону) 

Довідка в довільній формі, яка 

містить інформацію про те, що між 

переможцем та замовником раніше не 

було укладено договорів або про те, 

що переможець процедури закупівлі 

виконав свої зобов’язання за раніше 

укладеним з замовником договором 

про закупівлю, відповідно підстав, що 

призвели б до його дострокового 

розірвання, і до застосування санкції у 

вигляді штрафів та/або 

відшкодування збитків не було або 

довідка з інформацією про те, що він 

надав підтвердження вжиття заходів 

для доведення своєї надійності, 

незважаючи на наявність відповідної 

підстави для відмови в участі у 

процедурі закупівлі.. 

4. Інша інформація встановлена відповідно до законодавства (для УЧАСНИКІВ - 
юридичних осіб, фізичних осіб та фізичних осіб-підприємців). 

Інші документи від Учасника: 

1 Якщо тендерна пропозиція подається не керівником учасника, зазначеним у Єдиному 

державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських 

формувань, а іншою особою, учасник надає довіреність або доручення на таку особу. 

2 
Достовірна інформація у вигляді довідки довільної форми, в якій зазначити дані 

про наявність чинної ліцензії або документа дозвільного характеру на провадження 

виду господарської діяльності, якщо отримання дозволу або ліцензії на провадження 

такого виду діяльності передбачено законом. Замість довідки довільної форми 

учасник може надати чинну ліцензію або документ дозвільного характеру 
 


