
Порядок перев1рки наявност1 ознак пов'язаноеп учасниюв закушвель

1. Предмет перев1рки

1.1.У процес1 закушвл1 шд час розгляду пропозицп учасника
закуп1вл1 Замовники у розумшш Закону перев1ряють:

1.1.1чи е учасник процедури закушвл1 пов'язаною особою з шшим
учасником (учасниками) процедури закушвл1 та/або членом (членами)
Ком1тету або Комюп з  проведения допорогових закушвель такого
Замовника у значенн! Закону УкраУни "Про публ1чн1 закушвлГ;

1.1.2чи волод1е учасник процедури закушвл1 високим ризиком
пов'язаноеп вщповщно до критерП'в, наведених у шдпункп 3.1 цього

додатку.

1.2.У процес! закушвл1 пщ час розгляду пропозици учасника
закуп1вл1 Замовники, що не шдпадають п1д д1ю Закону, перев1ряють:

1.2.1 чи е учасник процедури закушвл! пов'язаною особою з шшим
учасником (учасниками) процедури закушвл1 та/або членом (членами)
Ком1тету або Комюп з проведения допорогових закуп1вель такого
Замовника, де:

пов'язаною особою с особа, яка вщповщае будь-якШ з таких ознак:

юридична особа, яка здшснюе контроль над учасником процедури
закушвл1 або контролюсться таким учасником процедури закушвлц або
перебувае шд сп1льним контролем з таким учасником процедури закушвлц

ф1зична особа або члени П с1м'Т, ЯК1 здШснюють контроль над

учасником процедури закушвлц
службова (посадова) особа учасника процедури закушвлц

уповноважена зд^снювати в1д 1мен1 учасника процедури закуп1вл!
юридичн1 дп, спрямован1 на встановлення, зм1ну або зупинення цив1льно-

правових В1дносин, та члени шм'У такоУ службовоУ (посадовоУ) особи;
ф1зичн1 особи - члени Ком)тету або Ком1С11 з проведения

допорогових закушвель, кер1вник замовника та/або члени Ухшх с1мей, як1
здшснюють контроль над учасниками процедури закушвл1 або

|уповноважен1 зд1йснювати В1Д 1мен1 учасника процедури закуп1вл1

юридичн! д!У, спрямован1 на встановлення, зм1ну або зупинення цившьно-
правових вщносин.

П1Д здШсненням контролю розум1еться можлив)сть здШснення
вир1шального впливу або вир)шальний вплив на господарську д1яльн1сть

учасника процедури закушвл1 безпосередньо або через бшыну к1льк1сть
пов'язаних ф1зичних чи юридичних ос1б, що зд^снюеться, зокрема,

Додаток 1
до Порядку здшснення закушвель

товар!в, роб1т та послуг у Груш Нафтогаз



шляхом решнзацп права володшня або користування вшма активами чи Ух

значною часткою, права виршального впливу на формування скла^у,
результати голосування, а також вчинення правочишв, що надавать

можливють визначати умови господарськоТ Д1яльносп, надава^и
обов'язков1 до виконання вказ1вки або виконувати функцн оргайу
управлшня учасника процедури закушвл^ або володшня часткою (пае)м,
пакетом акцш), що становить не менше шж 25 вщсотюв статутнбго

кашталу учасника процедури закутвль
для ф1зично1 особи загальна сума володшня часткою у статутному

кашташ учасника процедури закушвл1 визначаеться залежно вщ обсягу
корпоративних прав, що сукупно належать такш ф1зичнш особ^ члена^ и
шм'У та юридичним особам, яю контролюються такою ф1зичною особою

або членами и шм'У.

членами шм'У вважаються подружжя, Д1ти, батьки, р1дн1 брат 1

сестри, д1дусь, бабуся, онуки, усиновлювач^ усиновлен1, а також 1нр11
особи, за умови Тх пост1Йного проживания разом з пов'язаною особо^> 1

ведения з нею сп1льного господарства;
1.2.2 чи волод1е учасник процедури закуп1вл1 високим р1внем риз^ку

пов'язаност! В1дпов1дно до критерпв, наведених у пункт! 3.2 ць<}го
Додатку.

2.1нструментарш перев1рки

2.1. ГПд час розгляду в1дповщно до пункту 1 цього додатка
Замовники проводять анал1з наявних у 1х розпорядженш документ1в,
в1домостей та 1нформацп щодо учаснишв процедури закуп1вл1, а такрж
даних з в1дкритих джерел з метою визначення (станом на дату проведе^ия
перев1рки та протягом одного року до моменту подання пропозищй для
участ1 в закуп1вл1):

1)учасниюв (акц1онер1в) та  к1нцевих бенеф1щарних власни<1в
учасника процедури закуп1вл1;

2)юридичних ос1б, корпоративними правами у яких волоще
(волод1в) учасник процедури закушвлц юридичних ос1б, корпоративними
правами у яких волод1ють (волод1ли) таю особи;

3)ф1зичних ос1б, яю е (були) членами колег1ального виконавчого
органу учасника процедури закушвл1, одноошбним виконавчим органо^^, е
(були) членами наглядово!' ради або 1нших оргашв учасника процедури
закуп1вл1, утворення яких передбачено статутом або шшим установчим
документом, а також члешв ам'У таких ос1б;

4)ф1зичних ошб, уповноважених здШснювати вщ 1мен1 учасника
процедури закушвл! юридичн1 дй';

5)юридичного та ф1зичного м!сцезнаходження учасника процед^ри

закуп1вл1;



6) шших обставин, що мають значения для встановлення факту

ов'язаност1  або високого ризику пов'язаност! учасника процедури

ЗакуШВЛП
2.2. Члени Комиету та Комкн з проведения допорогових закушвель,

:онфл1ктних комк^, голова та члени колепального виконавчого органу

бо особа, що здшснюе повноваження одноойбного виконавчого органу,

члени наглядово)' ради Компани або шдприемства Компани надають
Департаменту безпеки Компанп та Служб1 комплаенсу Групи Нафтогаз
заповнену актуальною шформащею про себе та член^в свой' йм'Т анкету,
зразок яко'1 додаеться, щор1чно не тзшше 15 лютого, а у раз1 змши

шформаци, наведено'! в анкет^ - протягом п'яти робочих дшв. Кр1м того,

на окремий запит за шдписом Директора з безпеки "Групи Нафтогаз",
зазначена шформащя мае негайно надаватись Департаменту безпеки та
йужб1 комплаенсу Групи Нафтогаз.

3. Критера високого ризику пов'язаносп учасника процедури

закушв.гп

3.1. За умови, що В1дповщн1 обставини не дають шдстав Замовнику у

розумшш Закону для встановлення факту пов'язаносп В1дпов1дно до
пункту 7 частини 1 статп 17 Закону УкраТни "Про публ1чн1 закуп1вл1",
критер^ями високого ризику пов'язаност1 учасника процедури закутвл! е:

1)учасник процедури закушвл! мае сп1льну адресу або фактичне

мюцезнаходження з 1ншим учасником процедури закуп1вл! (кр1м випадку,
коли так1 учасники е пщприемствами Компанн), членом Ком^тету, Ком1с11

з проведения допорогових закушвель, головою та членами колепального

виконавчого органу або особою, що здшснюе повноваження одноо^бного
виконавчого органу, членами наглядовоТ ради Компанн або шдприемства
Компанп;

2)учасник процедури закушвл1 належить до групи ойб, пов'язаних
вщносинам контролю, до якоУ також належить 1нший учасник процедури

закутвл1 (кр1м випадку, коли таю учасники е пщприемствами Компанп);
3)ф1зична особа, що е бенефщ1арним власником учасника процедури

закушвл1 або членом його наглядовоУ ради, колепального виконавчого

органу або одноойбним виконавчим органом або е членом им')' одшеТ 1з
таких оаб, е членом наглядовоТ ради, колепального виконавчого органу
або  одноойбним  виконавчим органом  Компанн  або  пщприемства
Компанй";

4)учасник процедури закуп1вл1 належить до групи ойб, пов'язаних

вщносинами контролю, одна з  яких волод1е акц1ями (частками) у
юридичнш особ1, бшьше 50% акц1й (часток, пшв) у яких належать
Компанп;

5)учасник процедури закушвл1, який на дату здшснення перев1рки
не е пов'язаною особою з шшим учасником (учасниками) процедури
закутвл! та/або членом (членами) Комиету,  Ком1сн з  проведения



допорогових закушвель Замовника у розумшш Закону у значены Закрну
Украши "Про публ1чы закутали', але був такою пов'язаною особою

протягом року до моменту подання пропозицш для учаеп в закушвлц
Замовники у розумшш Закону оприлюднюють визначення пов'язацо'Т

особи, надане у шдпункп 1.1.1 цього додатка, та критерп високого ризику
пов'язаност1 учасника процедури закушвлц встановлеш пунктом 3.1. у
склад1 документацй процедури закутвлй

3.2. За умови, що вщповщш обставини не дають шдстави Замовни^у,
що не шдпадае тд д1ю Закону, для встановлення факту пов'язаноеп
В1дповщно до шдпункту 1.2.1 цього додатка, критер1ями високого ризику

пов'язаносп учасника процедури закушвл1 е:
1)учасник процедури закушвл1 мае сшльну адресу або фактичне

мюцезнаходження з шшим учасником процедури закушвл1 (кр1м випадку,
коли таю учасники е шдприемствами Компанп), членом Ком1тету, Ком|сн

з проведения допорогових закушвель, головою та членами колепальнрго
виконавчого органу або особою, що здшснюе повноваження одноо^бного

виконавчого органу, членами наглядовоТ ради шдприемства Компанп;

2)учасник процедури закушвл! належить до групи ос1б, пов'язаг их
в1дносинам контролю, до яко1 також належить 1нший учасник процедУри
закуп1вл1 (кр1м випадку, коли таю учасники е шдприемствами Компанй))

3)ф1зична особа, що е бенеф1щарним власником учасника процедури
закушвл1 або членом його наглядовоТ ради, колепального виконавчрго
органу або одноощбним виконавчим органом або е членом шм'Т одн1е| 13

таких ощб, е членом наглядовоТ ради, колепального виконавчого орг^ну

або одноос1бним виконавчим органом шдприемства КомпанГТ;
4)учасник процедури закушвл1 належить до групи ойб, пов'язаних

В1дносинам контролю, одна з яких волод1е акц1ями (частками) у юридичый
особ1, б1льше 50% акщй (часток, паТв) у яких належать Компанй';

5)учасник процедури закушвлц який на дату здшснення перев1рки
не е пов'язаною особою з шшим учасником (учасниками) процедури
закушвл1 та/або членом (членами) Комнету, Ком1сй' з  проведе^ия
допорогових закушвель Замовника, що не шдпадае шд Д1Ю Закону^ у

розум1нн1 шдпункту 1.2.1 цього додатка, але був такою пов'яза^ою
особою протягом року до моменту подання пропозицш для участ! в

закушвлц
Замовники, що не шдпадають шд д1ю Закону, оприлюдню^ть

визначення пов'язаноТ особи, надане у шдпункп 1.2.1 цього додатка,| та

критерп високого ризику пов'язаносп учасника процедури закуп1вл1,

встановлен! пунктом 3.2, у склад1 документацй' процедури закушвлй

4. Виявлення ознак пов'язаност^ ознак високого ризику та Тх

наслщки
4.1. У проек^ договору про закуп1влю (1стотних умовах догово^у)

який е частиною документацй закушвл), Замовником у розумшш Закону

обов'язковому порядку передбачаеться умова про те, що виявлення факту



ов'язаност! учасника процедури закушвл1 вщповщно до пщпункту 1.1.1

;ього додатка тд час виконання договору дае право Замовнику у
озум1нн1 Закону на роз1рвання договору в односторонньому порядку (або

[а штрафш санкцп, якщо у зв'язку 13 особливютю предмета договору
!амовник у розумшш Закону не зможе реал1зувати право на роз1рвання
[оговору без шкоди для себе).

4.2.У проект! договору про закушвлю (ютотних умовах договору),
кий е частиною документацп процедури закутшм, Замовником, що не
вдпадае пщ д1ю Закону, в обов'язковому порядку передбачаеться умова
[ро те, що виявлення факту пов'язаност1 учасника процедури закушвл1
пдно з шдпунктом 1.2.1 цього додатка пщ час виконання договору дае
[раво Замовнику, що не пщпадае пщ д1ю Закону, на роз1рвання договору в
щносторонньому порядку (або штрафш санкцп, якщо у зв'язку 13
юобливютю предмета договору Замовник, що не пщпадае тд д1ю Закону,

зможе реал1зувати право на роз1рвання договору без шкоди для себе).
4.3.Ршення про виявлення одного або декшькох критерйв високого

зизику пов'язаност1 учасника процедури закушвл) щодо конкретного
щасника процедури закутвл1 приймаеться Ком^етом або Ком^^ею з
зроведення допорогових закушвель Замовника у розумшш Закону до
прилюднення повщомлення про нам1р укласти догов1р про закуп1влю.

4.4.Р1шення про наявн1сть пов'язаност1 вщповщно до шдпункту
.2.1 цього додатка та/або виявлення одного або декшькох критерпв

шсокого ризику пов'язаност1 учасника процедури закутал!, встановлених
зунктом 3.2 цього додатка, щодо конкретного учасника процедури
закушвл1 приймаеться Ком1тетом або Комю1ею з проведения допорогових
закушвель Замовника, що не пщпадае тд дпо Закону, до оприлюднення

ловщомлення про нам^р укласти догов1р про закутвлю.
4.5.До проекту договору (додатково! угоди), що пщлягае укладенню

переможцем процедури закутали щодо якого прийнято р1шення про
зиявлення одного або декшькох критерпв високого ризику пов'язаност!,

К1 е частиною документацп процедури закушвл1 або до перелжу 1стотних
мов договору, Замовником у розумшш Закону включаються вс1 таю

мови:
1)В1дсутн!сть попередньо! оплати; оплата за товари, роботи, послуги

не рашше шж через 15 робочих дшв П1сля виконання роб1т, надання послуг
або поставки товар1в;

2)надання контрагентом забезпечення виконання договору протягом

10 робочих дшв з дати пщписання додатково! угоди;
3)збшьшення розм1ру штрафних санкщй, передбачених проектом

договором, на 5% вщ суми (проценту) штрафних санкцш;
4)автоматична згода контрагента на проведения вшзного аудиту

перев1рки) представниками Замовника у розум1нн1 Закону або Замовника,
що не пщпадае шд д1ю Закону, для встановлення достов!рност1 надано!
ним !нформацй';



чак|ться

5) не менше шж б-мшячний строк гарант на товари, робот^ чи
послуги. Необхщнють гарант та и конкретний строк визначасться
Ком1тетом або Ком^ею з проведения допорогових закушвель.

4.6. У раз1 прийняття р^шения, передбаченого пунктом 4.4 вього
додатка, Замовники, що не тдпадають тд д1ю Закону, в^хиллють

пропозищю учасника або укладають з ним догов^р, до якого включа
умови, передбачен! пунктом 4.5 цього додатка.


