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Законом України „Про здійснення держпавнтих закупівель” від 01.06.2012 

№ 2289-VI, зі змінами, (далі по тексту – Закон) встановлено, що для участі у 

процедурах закупівель учасники повинні мати кваліфікаційні дані, які 

відповідають таким критеріям: 

- наявність обладнання та матеріально-технічної бази;  

- наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні 

знання та досвід;  

- наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічних 

договорів;  

- наявність фінансової спроможності (баланс, звіт про фінансові 

результати, звіт про рух грошових коштів, довідка з обслуговуючого банку про 

відсутність (наявність) заборгованості за кредитами). 

Крім того, у Законі детально визначені обставини, за яких замовник може 

відмовити учаснику попередньої кваліфікації в участі у процедурі закупівлі, 

попередній кваліфікації учасників та зобов’язаний відхилити пропозицію 

конкурсних торгів, кваліфікаційну або цінову пропозицію. До них, зокрема, 

належить визнання учасника або учасника попередньої кваліфікації у 

встановленому законом порядку банкрутом та відкриття відносно нього 

ліквідаційної процедури (пункт 8 частини 1 статті 17 Закону) [1]. 

Так, згідно вимог пункту 2 частини 2 статті 22 Закону та підпункту 6 

пункту ІІІ Порядку заповнення документації конкурсних торгів, затвердженого 

наказом Міністерства економіки України від 26.07.2010 № 919 „Про 

затвердження стандартної документації конкурсних торгів” (далі по тексту – 

Порядок № 919) документація конкурсних торгів повинна містити 

кваліфікаційні критерії до учасників відповідно до статті 16, вимоги, 

встановлені статтею 17 цього Закону та інформацію про спосіб 

документального підтвердження відповідності учасників встановленим 

критеріям та вимогам згідно із законодавства. 

Причому, згідно частини 3 статті 16 Закону визначені замовником згідно з 

цією статтею кваліфікаційні критерії та перелік документів, що підтверджують 



 

 

інформацію учасників про відповідність їх таким критеріям, зазначаються 

замовником безпосередньо в документації конкурсних торгів. 

Проте, у випадку не визначення замовником конкретної документальної 

форми такого підтвердження, учасники у складі пропозиції надають документи, 

що містять відповідну інформацію, у відповідності до вимог чинного 

законодавства. 

Однак, результати проведеного уповноваженим органом – Міністерством 

економічного розвитку і торгівлі України моніторингу державних закупівель у 

замовників торгів у першому півріччі 2012 року, свідчать про збільшення 

негативних висновків за його результатами [2]. 

Зокрема, непоодинокі випадки, коли замовник вносить до відповідного 

розділу  документації конкурсних торгів “Кваліфікаційні критерії до учасників” 

вимогу, що для підтвердження того, що учасник у встановленому порядку не 

визнаний банкрутом чи проти нього не порушена справа про банкрутство, він 

повинен у складі пропозиції конкурсних торгів надати оригінал або нотаріально 

завірену копію довідки Агентства з питань банкрутства або Департаменту з 

питань банкрутства Міністерства економіки України про відсутність такого 

учасника в єдиній базі даних про підприємства, щодо яких порушено 

провадження у справі про банкрутство не більше встановленої давнини 

відносно дати розкриття  пропозицій конкурсних торгів. 

Отже, практика переконливо свідчить, щор при затвердженні документації 

конкурсних торгів замовниками не враховується, що: 

- Державну госпрозрахункову установу „Агентство з питань 

банкрутства” ліквідовано відповідно до постанови Кабінету Міністрів України 

від 24.09.2005 № 942; 

- Державний департамент з питань банкрутства Міністерства 

економіки України ліквідовано відповідно з постановою Кабінету Міністрів 

України  від 28.03.2011 № 346 “Про ліквідацію урядових органів”; 

- згідно з наказом Мінекономіки України від 25.12.2008 № 912 

створено Державне підприємство „Державний центр з питань відновлення 



 

 

платоспроможності та банкрутства”. Проте, у відповідності до наказу 

Мінекономрозвитку України від 20.03.2012 № 351 „Про ліквідацію державного 

підприємства „Державний центр з питань відновлення платоспроможності та 

банкрутства” його діяльність наказано ліквідувати, та 26 липня 2012 року він 

припинив свою дяльність. 

Разом з тим, зазначені дії замовників торгів є помилковими та містять 

ознаки порушень ними вимог статей 16 та 22 Закону в частині правильності 

оформлення документації конкурсних торгів. 

Водночас слід зазначити, що відповідно до Положення про Міністерство 

юстиції України, затвердженого Указом Президента України від 06.04.2011 № 

395, Мін’юст є головним органом з питань банкрутства. Згідно з підпунктом 36 

пункту 4 зазначеного Положення, Міністерство веде єдину базу даних про 

підприємства, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство, 

встановлює та затверджує форму подання арбітражним керуючим інформації, 

необхідної для ведення зазначеної бази даних. 

Згідно з наказом Мін’юсту “Про затвердження Положення про Єдину базу 

даних про підприємства, щодо яких порушено провадження у справі про 

банкрутство” від 15.09.2011 № 3018/5, зареєстрованим 19.09.2011 за 

№ 1106/19844, держатель Єдиної бази даних – Мін’юст, Адміністратор Єдиної 

бази даних – державне підприємство “Інформаційний центр” Мін’юсту, що 

надає витяги з Єдиної бази даних. 

Типовим стандартом надання адміністративної послуги з видачі довідок з 

Єдиної бази даних про підприємства, щодо яких порушено провадження у 

справі про банкрутство, затвердженого наказом Мін’юсту від 11.11.2011 № 

3305/5, зареєстрованим 14.11.2011 за № 1297/20035, передбачено, що 

інформаційні довідки з Єдиної бази даних про підприємства, щодо яких 

порушено провадження у справі про банкрутство, надаються відповідними 

структурними підрозділами Головних управлінь юстиції Мін’юсту в 

Автономній Республіці Крим, головних управлінь юстиції в областях, містах 



 

 

Києві та Севастополі, що забезпечують реалізацію повноважень у сфері 

банкрутства, за місцезнаходженням боржника. 

Наказом Міністерства юстиції України від 15.09.2011 № 3018/5, що 

зареєстрований в Міністерстві юстиції України 19 вересня 2011 року за № 

1106/19844 затверджено Положення про Єдину базу даних про підприємства, 

щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство, що встановлює 

порядок формування, ведення й користування Єдиною базою даних про 

підприємства, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство, а 

також порядок надання відомостей з неї. 

Єдина база даних про підприємства, щодо яких порушено провадження у 

справі про банкрутство - це автоматизована база даних, що містить інформацію 

про суб’єктів підприємницької діяльності, відносно яких триває або завершена 

процедура банкрутства, про стан провадження у справі про банкрутство, про 

реєстр вимог кредиторів та інші дані, які отримані від арбітражних керуючих та 

господарських судів. 

Держателем Єдиної бази даних є Міністерство юстиції України, що 

розробляє нормативно-правову базу для функціонування Єдиної бази даних, 

затверджує методичні рекомендації щодо ведення Єдиної бази даних та 

здійснює безпосередній контроль за її створенням. 

Разом з тим, Адміністратором Єдиної бази даних є державне підприємство 

„Інформаційний центр” Міністерства юстиції України (далі - Адміністратор), 

що забезпечує технічне, технологічне створення та супроводження 

програмного забезпечення Єдиної бази даних, проводить навчання щодо 

наповнення та користування Єдиною базою даних, забезпечує надання доступу 

реєстраторам до Єдиної бази даних, захист і збереження інформації у Єдиній 

базі даних, надає витяги з Єдиної бази даних, тощо. 

Водночас, Реєстраторами Єдиної бази даних є Держатель через 

Департамент нотаріату, банкрутства та функціонування центрального 

засвідчувального органу, структурні підрозділи Головного управління юстиції 

Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головних 



 

 

управлінь юстиції в областях, містах Києві та Севастополі, що забезпечують 

реалізацію повноважень у сфері банкрутства. 

Реєстратори вносять відомості до Єдиної бази даних щодо боржників 

відповідно до інформації, наданої арбітражними керуючими (розпорядниками 

майна, керуючими санацією, ліквідаторами) за формами, затвердженими 

наказом Міністерства юстиції України від 09.09.2011 № 2089/5 „Про 

затвердження форм подання арбітражними керуючими інформації, необхідної 

для ведення єдиної бази даних про підприємства, щодо яких порушено 

провадження у справі про банкрутство, та Інструкції щодо їх заповнення”, 

зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 12.09.2011 за № 1074/19812, 

ухвал господарських судів у справі про банкрутство, документів про результати 

перевірок діяльності арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих 

санацією, ліквідаторів) та інших документів. 

Крім того, ними забезпечуються відповідність відомостей, що вносяться до 

Єдиної бази даних, даним документів, на підставі яких здійснюється їх 

внесення, а також надаються інформаційні довідки з Єдиної бази даних в 

порядку, встановленому Положенням. 

Право доступу до інформації, яка міститься у Єдиній базі даних, що 

ведеться українською мовою, у повному обсязі мають Держатель через 

Департамент нотаріату, банкрутства та функціонування центрального 

засвідчувального органу, а також Адміністратор  Єдиної бази даних і його філії, 

а територіальні органи з питань банкрутства мають доступ до інформації 

Єдиної бази даних виключно щодо боржників, державна реєстрація яких як 

суб’єктів підприємницької діяльності проведена на території відповідної 

адміністративно-територіальної одиниці України. 

До Єдиної бази даних відносяться відомості про: 

- боржника (найменування, код згідно з ЄДРПОУ (для юридичних осіб); 

прізвище, ім’я та по батькові, номер та дата запису в Єдиному державному 

реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців про проведення 

державної реєстрації (для фізичних осіб - підприємців); місцезнаходження (для 



 

 

юридичних осіб) або місце проживання (для фізичних осіб - підприємців); 

основний вид діяльності відповідно до КВЕД, форма власності); 

- cтан провадження у справі про банкрутство (у тому числі дата порушення 

провадження у справі про банкрутство та судова процедура, в якій перебуває 

боржник); 

- фінансово-економічні показники діяльності боржника, у тому числі щодо 

погашення заборгованості із заробітної плати; 

- реєстр вимог кредиторів та склад комітету кредиторів; 

- арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, 

ліквідаторів), підстави та результати здійснення заходів з державного нагляду 

(контролю) за їх діяльністю; 

- іншу інформацію щодо провадження у справі про банкрутство боржника, 

отриману з ухвал (рішень) господарського суду та інших документів. 

Відповідні відомості з Єдиної бази даних надаються у вигляді 

інформаційних довідок або витягів. 

Інформаційна довідка з Єдиної бази даних - це документ, який безоплатно 

надається за письмовим запитом юридичної особи або фізичної особи - 

підприємця стосовно порушення щодо нього (заявника) провадження у справі 

про банкрутство, визнання його банкрутом, перебування у процедурі 

банкрутства. 

Запит щодо отримання довідки надсилається або надається до відповідного 

територіального органу з питань банкрутства за місцезнаходженням боржника, 

оформлюється на бланку заявника (для фізичних осіб - підприємців за 

наявності), підписується заявником (керівником для юридичних осіб) та 

скріплюється його печаткою (за наявності).  

Довідка надається безоплатно протягом десяти робочих днів з дати 

надходження запиту, виготовляється на бланку відповідного територіального 

органу з питань банкрутства та підписується його керівником. 

Водночас, витяг з Єдиної бази даних - це документ, який надається 

Адміністратором або його філією на письмовий запит юридичної або фізичної 



 

 

особи про видачу витягу з Єдиної бази даних стосовно боржника, щодо якого 

порушено провадження у справі про банкрутство. 

За пошук у Єдиній базі даних інформації з видачею про це витягу 

справляється плата в розмірі, установленому Міністерством юстиції України. 

Витяг надається не пізніше наступного робочого дня з дати отримання 

запиту, складеного за встановленою формою. 

Відомості з Єдиної бази даних можуть надаватись у вигляді скороченого 

або повного витягу. 

Скорочений витяг повинен містити: 

1) номер витягу; 

2) відомості про заявника, який звернувся за наданням витягу; 

3) відомості, за якими здійснювався пошук інформації у Єдиній базі даних; 

4) відомості про боржника; 

5) відомості про дату порушення провадження у справі про банкрутство та 

судову процедуру, в якій перебуває боржник; 

6) відмітку про відсутність у Єдиній базі даних відомостей, зазначених у 

запиті. 

Поряд з цим, повний витяг містить: 

1) номер витягу; 

2) відомості про заявника, який звернувся за наданням витягу; 

3) відомості, за якими здійснювався пошук інформації у Єдиній базі даних; 

4) відомості про боржника; 

5) відомості про дату порушення провадження у справі про банкрутство та 

судову процедуру, в якій перебуває боржник; 

6) відомості про реєстр вимог кредиторів та склад комітету кредиторів;  

7) загальні дані щодо вартості активів, кредиторської і дебіторської 

заборгованостей; 

8) прізвище, ім’я та по батькові арбітражного керуючого (розпорядника 

майна, керуючого санацією, ліквідатора); 



 

 

9) відмітку про відсутність у Єдиній базі даних відомостей, зазначених у 

запиті. 

Разом з цим, у разі наявності у Єдиній базі даних відомостей про 

прийняття господарським судом постанови про визнання боржника банкрутом і 

відкриття ліквідаційної процедури повний витяг містить також відомості про 

фінансове становище банкрута. 

Витяг оформлюється Адміністратором з використанням спеціального 

бланка документів реєстрів інформаційної системи Міністерства юстиції 

України в одному примірнику, який видається особі, на запит якої він був 

виготовлений, скріплюється підписом та печаткою Адміністратора або його 

відповідної філії [3]. 

Таким чином, у випадку встановлення замовником конкурсних торгів у 

документації конкурсних торгів вимог щодо надання учасником документа 

щодо порушення провадження у справі про банкрутство, останній зобов’язаний 

надати у складі власної пропозиції довідку або витяг із Єдиної бази даних [4]. 

Крім того, замовник також не позбавлений права встановити в 

документації конкурсних торгів надання довідки про відсутність провадження у 

справі про банкрутство в довільній формі. 

Також, відповідно до наказу Міністерства юстиції України від 10.10.2011 

№ 3142/5 „Про встановлення розміру плати за пошук у Єдиній базі даних про 

підприємства, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство, 

інформації з видачею про це витягу” встановлений розмір плати за пошук у 

Єдиній базі даних про підприємства, щодо яких порушено провадження у 

справі про банкрутство, інформації з видачею про це витягу: 

- за пошук з видачею скороченого витягу - в розмірі 170 гривень 00 

копійок; 

- за пошук з видачею повного витягу - в розмірі 221 гривня 00 копійок [5]. 

Також, у випадку обмеження учасника у часі на отримання відповідної 

довідки безкоштовно, можливе термінове платне її надання (за цінами 

посередників у мережі Інтернет її вартість складає від 350 гривень) [6]. 
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