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Щодо застосування законодавства у сфері закупівель
Міністерство економічного розвитку і торгівлі України на численні звернення щодо
застосування законодавства у сфері державних та публічних закупівель повідомляє.
Щодо оприлюднення повідомлення про внесення змін до договору та звіту про
виконання договору відповідно до Закону України “Про здійснення державних
закупівель”
Закон України “Про здійснення державних закупівель” від 10.04.2014 N 1197-VII (далі Закон 1197-VII) встановлював правові та економічні засади здійснення закупівель товарів,
робіт і послуг для забезпечення потреб держави та територіальної громади.
Відповідно до статті 10 Закону 1197-VII замовник безоплатно подавав для оприлюднення
на веб-порталі Уповноваженого органу в порядку, встановленому цим Законом,
інформацію про закупівлю, а саме, зокрема повідомлення про внесення змін до
договору у випадках, передбачених пунктами 1, 2, 4, 5 та 8 частини п'ятої статті 40 цього
Закону та звіт про виконання договору.
Крім того, ураховуючи статтю 13 Закону 1197-VII, яка передбачала закупівлю за
рамковими угодами та на підставі порядку, встановленого у рамковій угоді, замовник
укладав договори про закупівлю з переможцем відбору або конкурентного відбору та
повинен був подавати вищезазначену інформацію щодо укладених у результаті договорів
про закупівлю.
Поряд з цим наказом Мінекономрозвитку від 25.06.2014 N 743 “Про затвердження
Порядку розміщення інформації для оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого
органу з питань державних закупівель” офіційний загальнодержавний веб-портал
“Державні закупівлі” за адресою в мережі Інтернет: www.tender.me.gov.ua було визначено
веб-порталом Уповноваженого органу з питань державних закупівель та було затверджено
Порядок розміщення інформації для оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого
органу з питань державних закупівель (далі - Порядок).
Разом з тим згідно з частиною п’ятою Розділу IX “Прикінцеві та перехідні положення”
Закону України “Про публічні закупівлі” з 1 серпня 2016 року Закон України “Про
здійснення державних закупівель” визнано таким, що втратив чинність.
У свою чергу, наказ Мінекономрозвитку від 25.06.2014 N 743 з 1 серпня 2016 року
втратив чинність на підставі Наказу Мінекономрозвитку від 18.03.2016 N 477 “Про
затвердження Порядку розміщення інформації про публічні закупівлі”.

Таким чином, підстави для оприлюднення повідомлення про внесення змін до договору та
звіту про виконання договору з 1 серпня 2016 року відсутні, у зв’язку із втратою чинності
Закону 1197-VII та Порядку.
Щодо оприлюднення повідомлення про внесення змін до договору та звіту про
виконання договорів у розумінні Закону України “Про публічні закупівлі”
Закон України “Про публічні закупівлі” (далі - Закон) установлює правові та економічні
засади здійснення закупівель товарів, робіт і послуг для забезпечення потреб держави та
територіальної громади.
Закон застосовується до замовників, за умови, що вартість предмета закупівлі дорівнює
або перевищує відповідні вартісні межі, встановлені в абзацах другому і третьому частини
першої статті 2 Закону.
Ураховуючи вимоги статті 10 Закону, замовники самостійно та безоплатно через
авторизовані електронні майданчики оприлюднюють на веб-порталі Уповноваженого
органу в порядку, встановленому Уповноваженим органом та цим Законом, повідомлення
про внесення змін до договору та звіт про виконання договору.
У свою чергу, виходячи зі змісту пункту 5 частини першої статті 1 Закону, договір про
закупівлю укладається між замовником і учасником за результатами проведення однієї з
процедур закупівель, передбачених статтею 12 Закону. Тому, форма повідомлення про
внесення змін до договору, яка затверджена наказом Мінекономрозвитку від 22.03.2016 N
490, передбачає зазначення випадків для внесення змін до істотних умов договору згідно з
частиною четвертою статті 36 Закону.
Ураховуючи викладене, повідомлення про внесення змін до договору та про виконання
такого договору у разі закінчення строку його дії, виконання або розірвання,
оприлюднюється замовником відповідно до статті 10 Закону саме щодо договорів про
закупівлю у розумінні Закону, тобто укладених за результатом проведення однієї з
процедур закупівель, передбачених статтею 12 Закону, та у випадках передбачених
частиною четвертою статті 36 Закону і статтею 10 Закону.
Щодо інформації про кінцевого бенефіціарного власника
Ураховуючи вимоги пункту 29 частини першої статті 1 Закону, тендерна документація
розробляється та затверджується замовником і повинна містити перелік складових,
визначених частиною другою статті 22 Закону.
Разом з тим тендерна пропозиція подається замовнику відповідно до вимог тендерної
документації (пункт 30 частини першої статті 1 Закону).
Відповідно до пункту 9 частини першої статті 17 Закону замовник приймає рішення про
відмову учаснику в участі у процедурі закупівлі та зобов’язаний відхилити тендерну
пропозицію учасника в разі, якщо 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”.

Згідно з частиною третьою статті 17 Закону, зокрема замовник не вимагає
документального підтвердження інформації, що міститься у відкритих єдиних державних
реєстрах, доступ до яких є вільним.
У свою чергу, згідно із пунктом 9 частини другої статті 9 Закону України “Про державну
реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань” в
Єдиному державному реєстрі містяться такі відомості про юридичну особу, крім
державних органів і органів місцевого самоврядування як юридичних осіб:
інформація про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому
числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника, якщо засновник юридична особа (крім громадських формувань, адвокатських об’єднань, торговопромислових палат, об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, релігійних
організацій, державних органів, органів місцевого самоврядування, їх асоціацій,
державних та комунальних підприємств, установ, організацій): прізвище, ім’я, по батькові
(за наявності), дата народження, країна громадянства, серія та номер паспорта
громадянина України або паспортного документа іноземця, місце проживання,
реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності), дата народження,
а також повне найменування та ідентифікаційний код (для резидента) засновника
юридичної особи, в якому ця особа є кінцевим бенефіціарним власником (контролером). У
разі відсутності в юридичної особи кінцевого бенефіціарного власника (контролера)
юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її
засновника, якщо засновник - юридична особа, вноситься відмітка про причину його
відсутності.
У разі якщо засновниками юридичної особи є виключно фізичні особи, які є
бенефіціарними власниками (контролерами) юридичної особи, інформація про кінцевого
бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи не подається.
При цьому замовник відхиляє тендерну пропозицію в разі якщо наявні підстави, зазначені
у статті 17 і частині сьомій статті 28 цього Закону.
Ураховуючи викладене, рішення про відхилення тендерної пропозиції приймається
замовником з дотриманням вимог законодавства, зокрема ураховуючи вимоги абзацу
другого пункту 9 частини другої статті 9 Закону України “Про державну реєстрацію
юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань”.
Одночасно зазначаємо, що листи Міністерств не встановлюють норм права, носять
виключно рекомендаційний та інформативний характер.
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