
Додаток 
Щодо підстав для відмови в участі у процедурі закупівлі 

Підстава для відхилення Учасники процедури закупівлі Переможець процедури закупівлі 

Частина перша статті 17 Закону     

1. Замовник має незаперечні докази того, що учасник 

процедури закупівлі пропонує, дає або погоджується дати 

прямо чи опосередковано будь-якій службовій (посадовій) 

особі замовника, іншого державного органу винагороду в 

будь-якій формі (пропозиція щодо найму на роботу, цінна 

річ, послуга тощо) з метою вплинути на прийняття рішення 

щодо визначення переможця процедури закупівлі або 

застосування замовником певної процедури закупівлі 

перевіряється безпосередньо замовником під час проведення 

процедур закупівель, документи від учасників не 

вимагаються 

перевіряється безпосередньо замовником під 

час проведення процедур закупівель, документи 

від переможця не вимагаються 

2. Відомості про юридичну особу, яка є учасником процедури 

закупівлі, внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які 

вчинили корупційні або пов’язані з корупцією 

правопорушення 

перевіряється безпосередньо замовником у Єдиному 

державному реєстрі осіб, які вчинили корупційні або 

пов’язані з корупцією правопорушення, документи від 

учасників не вимагаються 

перевіряється безпосередньо замовником у 

Єдиному державному реєстрі осіб, які вчинили 

корупційні або пов’язані з корупцією 

правопорушення, документи від переможця не 

вимагаються 

3. 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 

 

перевіряється безпосередньо замовником у Єдиному 

державному реєстрі осіб, які вчинили корупційні або 

пов’язані з корупцією правопорушення, документи від 

учасників не вимагаються 

перевіряється безпосередньо замовником у 

Єдиному державному реєстрі осіб, які вчинили 

корупційні або пов’язані з корупцією 

правопорушення, документи від переможця не 

вимагаються 
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4. Суб’єкт господарювання (учасник) протягом останніх 

трьох років притягувався до відповідальності за порушення, 

передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 

статті 50 Закону України "Про захист економічної 

конкуренції", у вигляді вчинення антиконкурентних 

узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів 

тендерів 

перевіряється безпосередньо замовником у Зведених 

відомостях про рішення органів Комітету про визнання 

вчинення суб’єктами господарювання порушень 

законодавства про захист економічної конкуренції у вигляді 

спотворення результатів торгів (тендерів) та накладення 

штрафу, документи від учасників не вимагаються  

перевіряється безпосередньо замовником у 

Зведених відомостях про рішення органів 

Комітету про визнання вчинення суб’єктами 

господарювання порушень законодавства про 

захист економічної конкуренції у вигляді 

спотворення результатів торгів (тендерів) та 

накладення штрафу, документи від переможця 

не вимагаються 

5. Фізична особа, яка є учасником процедури закупівлі, була 

засуджена за злочин, учинений з корисливих мотивів 

(зокрема, пов’язаний з хабарництвом та відмиванням коштів), 

судимість з якої не знято або не погашено у встановленому 

законом порядку 

надається учасниками в довільній формі довідка, видана Міністерством внутрішніх 

справ України, для надання фізичним особам 

відомостей про притягнення до кримінальної 

відповідальності, відсутність (наявність) 

судимості або обмежень, передбачених 

кримінально-процесуальним законодавством 

України 
6. Службова (посадова) особа учасника процедури закупівлі, 

яка підписала тендерну пропозицію (або уповноважена на 

підписання договору в разі переговорної процедури 

закупівлі), була засуджена за злочин, вчинений з корисливих 

мотивів (зокрема, пов’язаний з хабарництвом, шахрайством 

та відмиванням коштів), судимість з якої не знято або не 

погашено у встановленому законом порядку 

7. Тендерна пропозиція подана учасником конкурентної 

процедури закупівлі або участь у переговорній процедурі 

бере учасник, який є пов’язаною особою з іншими 

учасниками процедури закупівлі та/або з уповноваженою 

особою (особами), та/або з керівником замовника 

перевіряється безпосередньо замовником під час проведення 

процедур закупівель, зокрема інформацію про перелік 

засновників (учасників) юридичної особи;  прізвище, ім'я, по 

батькові  осіб, які обираються (призначаються) до органу 

управління юридичної особи можна переглянути в єдиному 

державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - 

підприємців та громадських формувань  

перевіряється безпосередньо замовником під 

час проведення процедур закупівель, документи 

від переможця не вимагаються 
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8. Учасник процедури закупівлі визнаний у встановленому 

законом порядку банкрутом та стосовно нього відкрита 

ліквідаційна процедура 

перевіряється безпосередньо замовником у Єдиному реєстрі 

підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про 

банкрутство, документи від учасників не вимагаються 

перевіряється безпосередньо замовником у 

Єдиному реєстрі підприємств, щодо яких 

порушено провадження у справі про 

банкрутство, документи від переможця не 

вимагаються 

9. У Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних 

осіб - підприємців та громадських формувань відсутня 

інформація, передбачена пунктом 9 частини другої статті 9 

Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, 

фізичних осіб - підприємців та громадських формувань" (крім 

нерезидентів) 

перевіряється безпосередньо замовником у Єдиному 

державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - 

підприємців та громадських формувань, документи від 

учасників не вимагаються 

перевіряється безпосередньо замовником у 

Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, 

фізичних осіб - підприємців та громадських 

формувань, документи від переможця не 

вимагаються 

10. Юридична особа, яка є учасником процедури закупівлі 

(крім нерезидентів), не має антикорупційної програми чи 

уповноваженого з реалізації антикорупційної програми, якщо 

вартість закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) або робіт 

дорівнює чи перевищує 20 мільйонів гривень (у тому числі за 

лотом) 

надається учасниками  копія антикорупційної програми або 

копія наказу про призначення Уповноваженого з реалізації 

антикорупційної програми 

документи від переможця не вимагаються 

11. Учасник процедури закупівлі є особою, до якої 

застосовано санкцію у виді заборони на здійснення у неї 

публічних закупівель товарів, робіт і послуг згідно із Законом 

України "Про санкції" 

перевіряється безпосередньо замовником, документи від 

учасників не вимагаються (рішення РНБО від 28.04.2017 (із 

змінами) «Про застосування персональних спеціальних 

економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)», 

затвердженого Указом Президента України від 15.05.2017 № 

133/2017 та рішення РНБО від 14.05.2020   «Про 

застосування, скасування і внесення змін до персональних 

спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів 

(cанкцій)», затвердженого Указом Президента України від 

14.05.2020 № 184/2020). Більш детальну інформацію можна 

переглянути  в  узагальнених відповідях  Уповноваженого 

органу за посиланням 

https://www.me.gov.ua/InfoRez/DocumentsList?lang=uk-

UA&id=f2e30594-ba6c-420f-9c24-

2a852415a884&tag=InforezKnowledgeDb 

перевіряється безпосередньо замовником під 

час проведення процедур закупівель, документи 

від переможця не вимагаються 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/184/2020#n2
https://www.me.gov.ua/InfoRez/DocumentsList?lang=uk-UA&id=f2e30594-ba6c-420f-9c24-2a852415a884&tag=InforezKnowledgeDb
https://www.me.gov.ua/InfoRez/DocumentsList?lang=uk-UA&id=f2e30594-ba6c-420f-9c24-2a852415a884&tag=InforezKnowledgeDb
https://www.me.gov.ua/InfoRez/DocumentsList?lang=uk-UA&id=f2e30594-ba6c-420f-9c24-2a852415a884&tag=InforezKnowledgeDb
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12. Службова (посадова) особа 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 правопорушення, пов’язаного з 

використанням дитячої праці чи будь-якими формами 

торгівлі людьми 

надається учасниками в довільній формі довідка, видана Міністерством внутрішніх 

справ України, для надання фізичним особам 

відомостей про притягнення до кримінальної 

відповідальності, відсутність (наявність) 

судимості або обмежень, передбачених 

кримінально-процесуальним законодавством 

України 

 

 

13. 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 

  

  

 

 

 Заходи щодо розстрочення і відстрочення такої 

заборгованості у порядку та на умовах, визначених 

законодавством країни реєстрації такого учасника 

надається учасниками в довільній формі довідка, що видана, Державною податковою 

службою України  про відсутність 

заборгованості з платежів, контроль за 

справлянням яких покладено на контролюючі 

органи, форма якої затверджена наказом 

Міністерства фінансів України від 03.09.2018 

року №733 

 

Автоматично формується в електронній 

системі закупівель в результаті інтеграції 

електронної системи закупівель з 

інформаційними системами Державної 

фіскальної служби України  

 

 

Прийняття відповідного рішення органу 

доходів і зборів та укладення договору про 

розстрочення (відстрочення) відповідно до 

Наказу Міністерства доходів і зборів України 

від 10.10.2013 № 574 
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Частина друга статті 17 Закону     

Учасник процедури закупівлі не виконав свої зобов’язання за 

раніше укладеним договором про закупівлю з цим самим 

замовником, 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. 

Учасник процедури закупівлі, що перебуває в обставинах, 

зазначених у частині другій статті 17 Закону, 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.   

надається учасниками в довільній формі Документальне підтвердження для переможця  

визначається замовником в тендерній 

документації самостійно  

           Детально за посиланням 

https://www.me.gov.ua/InfoRez/Details?id=11ed44

bf-c3c6-428b-878d-b545f34729e3&lang=uk-UA 

 

  

 

https://www.me.gov.ua/InfoRez/Details?id=11ed44bf-c3c6-428b-878d-b545f34729e3&lang=uk-UA
https://www.me.gov.ua/InfoRez/Details?id=11ed44bf-c3c6-428b-878d-b545f34729e3&lang=uk-UA

