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ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення зміни до статті 3 Закону
України "Про публічні закупівлі" щодо
закупівлі юридичних послуг
Національним банком України

ЗАКОН УКРАЇНИ
-1- Н.д. Мовчан О. В. (р.к. №351)
Назву проекту Закону України викласти в
такій редакції:
"Про внесення змін до статті 40 Закону
України "Про публічні закупівлі" щодо умов
застосування
переговорної
процедури
закупівлі"
-2- Н.д. Мовчан О. В. (р.к. №351), Н.д.
Жупанин А. В. (р.к. №106)
Назву проекту Закону України викласти в
такій редакції:
"Про внесення змін до Закону України
"Про публічні закупівлі" щодо закупівлі
юридичних послуг Національним банком
України"
-3- Н.д. Демченко С. О. (р.к. №244)

Відхилено

Про внесення змін до Закону України
"Про публічні закупівлі" щодо закупівлі
юридичних послуг Національним банком
України

Враховано

Відхилено

Назву Закону викласти в такій редакції:
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№

Редакція, прийнята в першому читанні
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"Про внесення зміни до статті 3 Закону
України "Про публічні закупівлі" щодо
закупівлі
юридичних
послуг
для
представництва інтересів замовника в органах
влади іноземних держав, а також ті, які
пов’язані із захистом його прав та інтересів
під час врегулювання спорів, розгляду в
закордонних юрисдикційних органах справ"
7

Верховна Рада України п о с т а н о в л я

Верховна Рада України п о с т а н о в л я

є:
8

9

І. Частину п’яту статті 3 Закону України
"Про публічні закупівлі" (Відомості
Верховної Ради України, 2016 р., № 9, ст. 89)
доповнити пунктом 121 такого змісту:

«121) юридичні послуги, закупівля яких
здійснюється Національним банком України
для представництва його інтересів в органах
влади іноземних держав, а також ті, які
пов’язані із захистом його прав та інтересів
під час врегулювання спорів, розгляду в
закордонних юрисдикційних органах справ,
учасником яких є Національний банк
України».

є:
-4- Н.д. Підласа Р. А. (р.к. №100)

Відхилено

Абзац перший розділу І законопроекту
викласти у наступній редакції:
"І. Частину другу статті 40 Закону України
"Про
публічні
закупівлі"
(Відомості
Верховної Ради України, 2016 р., № 9, ст. 89)
доповнити пунктом 8 такого змісту:";
-5- Н.д. Підласа Р. А. (р.к. №100)

Відхилено

викласти абзац у наступній редакції:
І. Частину другу статті 40 Закону України
"Про
публічні
закупівлі"
(Відомості
Верховної Ради України, 2016 р., № 9, ст. 89)
доповнити пунктами 8 та 9 такого змісту:
-6- Н.д. Демченко С. О. (р.к. №244)

Відхилено

Абзац перший Розділу І викласти в такій
редакції:
"І. Частину п’яту статті 3 Закону України
"Про
публічні
закупівлі"
(Відомості
Верховної Ради України, 2016 р., № 9, ст. 89)
доповнити пунктом 14 такого змісту:"
-7- Н.д. Підласа Р. А. (р.к. №100)

Враховано редакційно

Абзац другий розділу І законопроекту
викласти у наступній редакції:
"8) закупівлі Національним банком
України юридичних послуг, пов’язаних із
захистом його прав та інтересів під час
врегулювання спорів, розгляду в закордонних
юрисдикційних органах справ, учасником
яких є Національний банк України, а також

І. Внести до Закону України "Про
публічні закупівлі" (Відомості Верховної
Ради України, 2019 р., № 45, ст. 289 із
наступними змінами) такі зміни:

1. Частину п’яту статті 3 доповнити
пунктом 121 такого змісту:
"121) юридичні послуги, закупівля яких
здійснюється
Національним
банком
України для представництва його інтересів в
органах влади іноземних держав, а також
юридичні послуги, пов’язані із захистом
його прав та інтересів під час врегулювання
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Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

для представництва його інтересів в органах
влади іноземних держав.";
-8- Н.д. Демченко С. О. (р.к. №244)
Абзац другий Розділу І викласти в такій
редакції:
"14) юридичні послуги, закупівля яких
здійснюється замовником для представництва
його інтересів в органах влади іноземних
держав, а також ті, які пов’язані із захистом
його прав та інтересів під час врегулювання
спорів,
розгляду
в
закордонних
юрисдикційних органах справ, учасником
яких є замовник, з можливістю припинення дії
договору про закупівлю таких послуг в
односторонньому порядку замовником без
застосування щодо нього санкцій та за умови,
що вартість таких послуг не перевищує два
мільйони гривень."

Висновки, обґрунтування

Відхилено

Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

спорів,
розгляду
в
закордонних
юрисдикційних органах справ, учасником
яких є Національний банк України.
Закупівля таких послуг здійснюється
Національним
банком
України
у
визначеному ним порядку. За результатами
такої закупівлі Національний банк України
оприлюднює
в
електронній
системі
закупівель звіт про договір про закупівлю,
укладений без використання електронної
системи закупівлі, який повинен містити
таку інформацію:
найменування, місцезнаходження та
ідентифікаційний код замовника в Єдиному
державному реєстрі юридичних осіб,
фізичних осіб - підприємців та громадських
формувань, його категорія;
найменування юридичної особи (із
зазначенням для юридичної особи нерезидента коду/номера з торговельного,
банківського
чи
судового
реєстру,
реєстраційного
посвідчення
місцевого
органу влади іноземної держави про
реєстрацію юридичної особи), з якою
укладено договір;
дата та місце укладення договору;
назва предмета закупівлі;
прогнозована
ціна
договору
(за
наявності) та строк виконання договору.
Протягом 20 робочих днів з дня
виконання
сторонами
договору
або
закінчення строку його дії, за умови його
виконання сторонами, або його розірвання
Національний банк України оприлюднює в
електронній системі закупівель звіт про
виконання договору, який повинен містити
таку інформацію:
найменування, місцезнаходження та
ідентифікаційний код замовника в Єдиному
державному реєстрі юридичних осіб,
фізичних осіб - підприємців та громадських
формувань, його категорія;
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найменування юридичної особи (із
зазначенням для юридичної особи нерезидента коду/номера з торговельного,
банківського
чи
судового
реєстру,
реєстраційного
посвідчення
місцевого
органу влади іноземної держави про
реєстрацію юридичної особи), з якою
укладено договір;
дата та місце укладення договору;
назва предмета закупівлі;
прогнозована
ціна
договору
(за
наявності) та строк виконання договору;
фактична сума оплати за договором;
найменування та перелік виконаних
робіт/наданих послуг (за умови, що таким
договором та/або законодавством країни, за
правом якої такий договір було укладено,
передбачена така можливість);
причини розірвання договору, якщо таке
мало місце".
10

-9- Н.д. Мовчан О. В. (р.к. №351)

Враховано редакційно

Розділ І проекту Закону доповнити
абзацом третім наступного змісту:
"За результатами такої закупівлі в
електронній системі закупівель замовник
оприлюднює звіт про договір про закупівлю,
укладений без використання електронної
системи закупівель, договір про закупівлю та
всі додатки до нього, звіт про виконання
договору про закупівлю відповідно до статті
10 цього Закону.".

-10- Н.д. Мовчан О. В. (р.к. №351), Н.д.
Жупанин А. В. (р.к. №106)
Частину другу статті 40 Закону України
"Про
публічні
закупівлі"
(Відомості
Верховної Ради України, 2016 р., № 9, ст. 89)
доповнити пунктом 8 такого змісту:
"8) здійснення закупівлі товарів, робіт і
послуг
для
проведення
оператором

Відхилено

4

№

11

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

газотранспортної
системи
України
внутрішньотрубного
діагностування
магістральних газопроводів, модернізації
(реконструкції)
компресорних
станцій
газотранспортної системи України та
реалізації плану розвитку газотранспортної
системи,
затвердженого
Національною
комісією з питань державного регулювання у
сферах енергетики та комунальних послуг.".
-11- Н.д. Підласа Р. А. (р.к. №100)

Відхилено

доповнити законопроект новим абзацом
наступного змісту:
"9) закупівлі оператором газотранспортної
системи України юридичних послуг для
представництва інтересів в органах влади
іноземних держав, у тому числі з метою
забезпечення енергетичної безпеки та
протидії реалізації проекту Північний потік-2,
та ті, які пов’язані із захистом прав та
інтересів під час врегулювання спорів,
розгляду в закордонних юрисдикційних
органах справ, учасником яких є оператор
газотранспортної системи України."
-12- Н.д. Мовчан О. В. (р.к. №351)

Відхилено

Розділ І проекту Закону доповнити
абзацом третім наступного змісту:
"За результатами такої закупівлі в
електронній системі закупівель замовник
оприлюднює звіт про договір про закупівлю,
укладений без використання електронної
системи закупівель та звіт про виконання
договору про закупівлю.".
-13- Н.д. Підласа Р. А. (р.к. №100)

Враховано

доповнити законопроект новим абзацом
такого змісту:
"частину першу статті 42 доповнити
пунктом 13 такого змісту: "13) країна
походження
товару
щодо
кожної
номенклатурної позиції предмета закупівлі – у
разі закупівлі товару."."

Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

2. Частину першу статті 42 доповнити
пунктом 13 такого змісту:
"13) країна походження товару щодо
кожної номенклатурної позиції предмета
закупівлі – у разі закупівлі товару".
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№

12

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

-14- Н.д. Підласа Р. А. (р.к. №100)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

Враховано

Доповнити законопроект новим пунктом
такого змісту:
«Частину п’яту статті 3 Закону України
"Про
публічні
закупівлі"
(Відомості
Верховної Ради України, 2016 р., № 9, ст. 89)
доповнити пунктом 12-1 такого змісту:
«12-1) юридичні послуги, закупівля яких
здійснюється Національним банком України
для представництва його інтересів в органах
влади іноземних держав, а також юридичні
послуги, які пов’язані із захистом його прав та
інтересів під час врегулювання спорів,
розгляду в закордонних юрисдикційних
органах
справ,
учасником
яких
є
Національний банк України. Закупівля таких
послуг здійснюється Національним банком
України у визначеному ним порядку. За
результатами такої закупівлі Національний
банк України оприлюднює в електронній
системі закупівель звіт про договір про
закупівлю, укладений без використання
електронної системи закупівлі, який повинен
містити таку інформацію:
1) найменування, місцезнаходження та
ідентифікаційний код замовника в Єдиному
державному
реєстрі
юридичних
осіб,
фізичних осіб - підприємців та громадських
формувань, його категорія;
2) найменування юридичної особи (із
зазначенням для юридичної особи нерезидента коду/номера з торговельного,
банківського
чи
судового
реєстру,
реєстраційного посвідчення місцевого органу
влади іноземної держави про реєстрацію
юридичної особи), з якою укладено договір;
3) дата та місце укладення договору;
4) назва предмета закупівлі;
5) прогнозована ціна договору (за
наявності) та строк виконання договору.
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№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

Протягом 20 робочих днів з дня виконання
сторонами договору або закінчення строку
його дії, за умови його виконання сторонами,
або його розірвання, Національний банк
України оприлюднює в електронній системі
закупівель звіт про виконання договору, який
повинен містити таку інформацію:
1) найменування, місцезнаходження та
ідентифікаційний код замовника в Єдиному
державному
реєстрі
юридичних
осіб,
фізичних осіб - підприємців та громадських
формувань, його категорія;
2) найменування юридичної особи (із
зазначенням для юридичної особи нерезидента коду/номера з торговельного,
банківського
чи
судового
реєстру,
реєстраційного посвідчення місцевого органу
влади іноземної держави про реєстрацію
юридичної особи), з якою укладено договір;
3) дата та місце укладення договору;
4) назва предмета закупівлі;
5) прогнозована ціна договору (за
наявності) та строк виконання договору.
6) фактична сума оплати за договором;
7) найменування та перелік виконаних
робіт/наданих послуг (за умови, що таким
договором та/або законодавством країни, за
правом якої такій договір був укладений,
передбачена така можливість);
8) причини розірвання договору, якщо таке
мало місце.».
13
14

15

ІІ. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня,
наступного за днем його опублікування, але
не раніше дня набрання чинності Законом
України "Про внесення змін до деяких законів
України щодо окремих питань діяльності
Національного банку України".
2. Рекомендувати Національному банку

ІІ. Прикінцеві положення
-15- Н.д. Демченко С. О. (р.к. №244)

Відхилено

У пункті першому Розділу ІІ усі слова
після слова "опублікування" виключити.

-16- Н.д. Демченко С. О. (р.к. №244)

Відхилено

1. Цей Закон набирає чинності з дня,
наступного за днем його опублікування, але
не раніше дня набрання чинності Законом
України "Про внесення змін до деяких
законів України щодо окремих питань
діяльності Національного банку України".
2. Рекомендувати Національному банку
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№

Редакція, прийнята в першому читанні

України:
16
17
18

Пропозиції та поправки до проекту

Абзац перший пункту другого Розділу ІІ
після слова "Рекомендувати" доповнити
словами "Кабінету Міністрів України та".

забезпечити прийняття актів, необхідних
для реалізації цього Закону;
привести свої нормативно-правові акти у
відповідність із цим Законом.
Голова Верховної Ради
України

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

України:
забезпечити прийняття актів, необхідних
для реалізації цього Закону;
привести свої нормативно-правові акти у
відповідність із цим Законом.

19

ЄАС ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

Підписувач:Наталуха Дмитро Андрійович (3203419593)

Апарат Верховної Ради України
№ 04-16/03-2021/311064 від 06.10.2021

Сертифікат: 58E2D9E7F900307B0400000026532C00B7FD9600

Дійсний до: 14.07.2023 10:37:44

8

