
 
ПОЛОЖЕННЯ 

 
ПРО ВКЛЮЧЕННЯ ТА ПОРЯДОК ВЕДЕННЯ РЕЄСТРУ ПОСТАЧАЛЬНИКІВ 
АГЕНТСТВА ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ ІТАЛІЇ  «ІЧЕ» – ПРЕДСТАВНИЦТВА 

У КИЄВІ – ВІДДІЛУ РОЗВИТКУ ТОРГОВЕЛЬНОГО ОБМІНУ  
ПОСОЛЬСТВА ІТАЛІЇ В УКРАЇНІ 

 
 
 Дане Положення визначає порядок включення до Реєстру 

постачальників та ведення Реєстру постачальників, створеного 
Агентством «ІЧЕ» – Представництво у Києві – Відділ  розвитку 
торговельного обміну Посольства Італії в Україні (далі – Агентство 
«ІЧЕ» – Представництво у  Києві). 

Дане Положення відповідає вимогам Інструкції № 4 щодо 
виконання законодавчої Постанови від 18 квітня 2016 р. № 50, 
затвердженої рішенням від 26 жовтня 2016 р.  № 1097  Національного 
антикорупційного відомства (далі - НАВ), стосовно складання та  
ведення переліків суб’єктів економічної діяльності; положеннь 
Постанови Міністерства закордонних справ та міжнародного 
співробітництва від 2 листопада 2017 р.  № 192  та Постанови від 30 
жовтня 2018  №12 Голови дипломатичного представництва Італії в 
Україні. 

 
Стаття 1. ЗАЦІКАВЛЕНІ  СУБ’ЄКТИ  (Суб’єкти економічної 

діяльності) 
 
До Реєстру постачальників Агентства «ІЧЕ» – Представництво у Києві 

можуть бути включені суб’єкти економічної діяльності, готові постачати 
товари, послуги та/або виконувати роботи на умовах, зазначених у 
наступних статтях. 

 
Стаття 2. СТРУКТУРА РЕЄСТРУ ПОСТАЧАЛЬНИКІВ 
 
a. Реєстр постачальників складається з 5 галузевих категорій. 

Розподіл на галузеві категорії наступний: 
 
Галузева категорія A  ► ОРГАНІЗАЦІЯ ВИСТАВОК ТА ЯРМАРОК 
Галузева категорія B  ► ОФІСНІ ТА КАНЦЕЛЯРСЬКІ ТОВАРИ 
Галузева категорія C  ► ОФІСНІ МЕБЛІ ТА ТЕХНІКА 
Галузева категорія D  ► РОБОТИ ТА/АБО ОБСЛУГОВУВАННЯ 



Галузева категорія E  ► ПОСЛУГИ ТА КОНСУЛЬТАЦІЇ 
 
б. Можна подавати заяву про включення до реєстру не більше ніж у 3 

вищеперераховані  галузеві категорії. 
в. Галузева категорія до якої суб’єкт економічної діяльності подає 

заяву про включення має відповідати виду діяльності підприємства 
зазначеному у витязі з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, 
фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Міністерства 
юстиції України. 

г. Агентство «ІЧЕ» - Представництво у Києві залишає за собою право 
приймати заяви про включення до Реєстру тільки щодо тих товарів, послуг, 
робіт та/або обслуговування,  які можуть бути необхідні. 

 
Стаття 3. ВИМОГИ ДО ЗАЯВИ ПРО ВКЛЮЧЕННЯ ДО РЕЄСТРУ 
 
Для прийняття заяви про включення до Реєстру український  суб’єкт 

економічної діяльності: 
а. має бути зареєстрований у Єдиному державному реєстрі 

Міністерства юстиції України. 
б. не має підпадати під дію обмежень, передбачених ст.9, п.3 

Постанови Міністерства закордонних справ та міжнародного співробітництва 
№ 192/2017;  та має підписати «Заяву про відповідність вимогам для 
підписання договору»  з Агентством «ІЧЕ» – Представництво у Києві, що 
додається до даного Положення.  

в. не повинен мати протягом трьох попередніх років підтверджені 
серйозні порушення та недоліки щодо виконання договорів  з Агентством 
«ІЧЕ» – Представництво у Києві, які призвели до розірвання договору або 
до його відкликання.  

 
Важливе: У разі подання заяви консорціумом, вищезазначеним 

вимогам має відповідати як консорціум, так і кожне з підприємств, що 
входить до складу консорціуму. 

 
 
Стаття 4. ПОРЯДОК  ВКЛЮЧЕННЯ ДО РЕЄСТРУ ТА ТЕРМІНИ 

ПОДАННЯ ЗАЯВИ 
 
Заява про включення до Реєстру постачальників має бути надіслана 

електронною поштою на адресу: kiev@ice.it, у темі повідомлення слід 
зазначити: ЗАЯВА ПРО ВКЛЮЧЕННЯ ДО РЕЄСТРУ ПОСТАЧАЛЬНИКІВ 
АГЕНТСТВА «ІЧЕ» – ПРЕДСТАВНИЦТВО У КИЄВІ – ВІДДІЛ РОЗВИТКУ 
ТОРГОВЕЛЬНОГО ОБМІНУ ПОСОЛЬСТВА ІТАЛІЇ В УКРАЇНІ, у форматі 
PDF мають бути додані нижчезазначені документи, що знаходяться у 
форматі  Word на веб-сторінці АГЕНТСТВА «ІЧЕ» – ПРЕДСТАВНИЦТВО У 
КИЄВІ – ВІДДІЛ РОЗВИТКУ ТОРГОВЕЛЬНОГО ОБМІНУ ПОСОЛЬСТВА 
ІТАЛІЇ В УКРАЇНІ у розділі присвяченому РЕЄСТРУ ПОСТАЧАЛЬНИКІВ: 
https://www.ice.it/it/mercati/ucraina. 
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а. Заява про відповідність вимогам для підписання договору  з 
Агентством «ІЧЕ» – Представництво у Києві, зазначена у ст.3 п. б, 
включаючи витяг з єдиного реєстру Міністерства юстиції України ; 

б. Реєстраційна картка (1.для компаній; 2.для компаній-забудовників 
виставкових стендів; 3.для фахівців, 4.для фахівців з проектування 
виставкової експозиції), із зазначенням не більше 3 галузевих категорій . 

в. Додаткова документація, зазначена нижче у ст. 5 і ст. 6. 
 
У разі виникнення питань щодо заповнення документів, може бути 

надіслано е-майл на адресу: kiev@ice.it, у темі повідомлення слід зазначити: 
Назва підприємства - Запит щодо роз'яснень - Заява про включення до 
Реєстру постачальників Агентства «ІЧЕ» – Представництво у  Києві – 
Відділ розвитку торговельного обміну Посольства Італії в Україні. 

 
Документи, зазначені в пунктах а, б, в мають бути заповнені, 

надруковані, підписані на кожній сторінці офіційним представником, 
відскановані разом із копією документа, що посвідчує особу підписанта, і 
надіслані електронною поштою на адресу: kiev@ice.it, у темі повідомлення 
слід зазначити: Назва підприємства (або призвіще фахівця) – 
Відправлення документів для включення до Реєстру постачальників 
Агентства «ІЧЕ» – Представництво у Києві – Відділ розвитку 
торговельного обміну Посольства Італії в Україні. 

 
Відправлення заяви про включення до Реєстру постачальників 

не означає, що заяву схвалено; суб’єкт економічної діяльності отримає від 
Агентства «ІЧЕ» – Представництво у Києві  підтвердження про включення 
після перевірки, здійсненої Агентством «ІЧЕ» – Представництво у Києві 
протягом макс. 30 днів з моменту відправлення заяви про включення, за 
винятком передбаченого ст.7 даного положення. 

 
Стаття 5. НЕОБХІДНА ДОДАТКОВА ДОКУМЕНТАЦІЯ 
 
Необхідна додаткова документація, зазначена в даній статті і як вже 

було зазначено вище, має бути надіслана разом із реєстраційною карткою. 
 
СУБ'ЄКТИ НЕЗАЛЕЖНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: 
 
-Резюме; 
-Підтвердження про реєстрацію у відповідному професійному Реєстрі, 

якщо така діяльність підпадає під предмет договорy та передбачає 
реєстрацію в професійному реєстрі, наприклад, адвокатів, експертів, 
аудиторів. 

 
Повідомляємо, що використання послуг окремих фахівців передбачено 
тільки в особливих випадках, пов'язаних із видом послуги, що надається. 

 
ІНДИВІДУАЛЬНІ ТА КОЛЕКТИВНІ ПІДПРИЄМСТВА: 
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Витяг з Єдиного державного реєстру, доступного на сайті Міністерства 
юстиції України за посиланням https://usr.minjust.gov.ua/uaр/freesearch. 

 
Стаття 6. СПЕЦІАЛЬНА ДОКУМЕНТАЦІЯ 
 
Для галузевої категорії A - "Організація виставок та ярмарок" 

(картка містить  технічну інформацію щодо структури підприємства та 
реалізованих проектів з монтажу та облаштування виставкових стендів) 
повинні бути представлені: 

1. Посилання на основні проекти з облаштування виставкових стендів, 
реалізованих протягом останніх трьох років   із зазначенням забудованої 
площі, використаних матеріалів (наприклад: octanorm, palo alto, дерево 
і т.д.); у разі, якщо дані документи є великими, їх можна пересилати 
частками; 

2. Перелік обладнання, що належить заявникові та опис будівль та 
складських приміщень. 

Увага! Включення  до категорії A. буде здійснено Агентством «ІЧЕ» – 
Представництво у Києві тільки після розгляду  документації, зазначеної у п. 
1 та п.2 cт.6. 

За результатами такого розгляду визначаються параметри реєстрації, 
що стосуються таких даних як: забудована площа, кв. м.;використані 
матеріали. 

 
На підставі вищезазначених даних компанія, що включена до Реєстру,  

може бути запрошена до участі у тендерах на забудову виставкової площі, 
організованого Агентством «ІЧЕ» – Представництво у Києві. 

 
Стаття 7. СТРОКИ РОЗГЛЯДУ ДОКУМЕНТІВ 
 
Подана документація буде розглянута та вивчена протягом 30 днів з 

моменту отримання; у випадку, якщо вона є неповною або не відповідає 
вимогам, суб’єкт економічної діяльності  отримає електронною поштою 
запит на роз'яснення/доповнення. 

 
Стаття 8. ОБОВ'ЯЗОК ІНФОРМУВАННЯ ТА ОНОВЛЕННЯ 

РЕЄСТРАЦІЙНИХ ДАНИХ 
 
Суб’єкти, що включені до Реєстру зобов’язані повідомляти Агентству 

«ІЧЕ» -Представництво у Києві про всі зміни даних та інформації, внесених 
до реєстраційної картки компанії, протягом 30 днів з моменту настання 
зазначених змін; у разі невиконання цієї вимоги передбачені санкції, 
перелічені у ст.11 і ст.12 даного Положення. 

Повідомлення про такі зміни має бути негайно надіслано електронною 
поштою на адресу: kiev@ice.it.  

 
Стаття 9. ПЕРІОДИЧНЕ ОНОВЛЕННЯ РЕЄСТРУ ПОСТАЧАЛЬНИКІВ 
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Оновлення Реєстра постачальників Агентства «ІЧЕ» -  
Представництво у Києві, здійснюється щонайменше раз на рік, починаючи з 
2020 року. Агентство «ІЧЕ» -  Представництво у Києві звертатиметься до 
компаній, що включені до Реєстру постачальників, з запитом щодо 
оновлення інформації шляхом відправлення е-майлу на адресу, зазначену 
під час реєстрації у графі «юридична адреса».  

Після отримання е-майлу із запитом щодо оновлення інформації, 
суб’єкт економічної діяльності, включений до Реєстру постачальників 
Агентства «ІЧЕ» – Представництво у Києві повинен протягом 30 днів 
надіслати документацію, зазначену у ст. 5 даного Положення та оновлену 
«Заяву про відповідність вимогам для підписання договору»  з Агентством 
«ІЧЕ» – Представництво у Києві, як передбачено у ст. 4., п.а. 

Тільки після отримання зазначеної документації оновлення 
вважатиметься завершеним. 

 
Відсутність відповіді на запит щодо оновлення протягом 30 днів, 

унеможливлюватиме включення компанії до списку учасників у тендерах. 
 
Стаття 10. ОЦІНЮВАННЯ РОБОТИ ЗАРЕЄСТРОВАНИХ 

ПОСТАЧАЛЬНИКІВ 
 
Слід зазначити, що зареєстровані постачальники, яким доручено 

постачання товарів, надання послуг або здійснення робіт для Агентства 
«ІЧЕ» - Представництво у Києві, підлягають оцінюванню з боку директора 
Представництва Агентства «ІЧЕ» у Києві та відповідного місцевого 
співробітника. 

Така оцінка виражається у балах від 1 до 5, (1 – дуже погано, 2 – 
незадовільно, 3 – задовільно, 4 – добре, 5 – відмінно). Для кожного типу 
постачання передбачено різні крітерії оцінювання (не тільки технічні, а й 
терміни постачання, відповідність наданого товару/послуги, відсоток 
порушень при постачанні, здатність вирішувати проблеми, що виникають, 
тощо). 

Оцінювання проводиться Агентством «ІЧЕ» – Представництво у Києві, 
що підраховує середній бал для кожного договору у відповідності до різних 
крітеріїв, з метою майбутніх відборів. 

Крім того, у разі укладання постачальником більше, ніж одного 
договору із Агентством «ІЧЕ» – Представництво у Києві, по кожному 
договору здійснюватиметься окреме оцінювання, за результатами якого 
буде розраховано середній бал. 

 
Стаття 11. ПРИЗУПИНЕННЯ РЕЄСТРАЦІЇ 
 
Реєстрація у Реєстрі постачальників призупиняється на період часу, 

не менший шести місяців і не більший одного року, якщо за результатами 
оцінювання постачальник отримав середній бал, менший 3. 

Реєстрація може також бути призупинена у випадку ненадання 
інформації щодо зміни даних внесених до реєстраційної картки компанії, у 
разі, якщо щодо постачальника відкрито судове та/або арбітражне 



провадження з боку Агентства «ІЧЕ» – Представництво у Києві (до моменту 
закриття такого провадження); або у разі якщо постачальник визнаний 
винним у затримці постачання, перевірок, що мали негативні результати, а 
також тимчасового невиконання одного із зобов'язань, передбачених у ході 
виконання договору. 

Рішення про призупинення ухвалюється директором Агентства «ІЧЕ» - 
Представництво у  Києві – і може бути відкликано у разі: закінчення 
зазначеного у ньому терміну, якщо зацікавлена сторона надала 
документальні докази припинення існування умов, на підставі яких це 
рішення було ухвалене. У разі, якщо встановлено, що ці умови продовжують 
мати місце, взамін рішення про призупинення може бути ухвалене рішення 
про скасування реєстрації. 

 
Повідомлення про призупинення реєстрації надсилається зацікавленій 

стороні електронною поштою. 
 
 
Стаття 12. СКАСУВАННЯ 
 
Скасування реєстрації у Реєстрі постачальників здійснюється, якщо 

постачальник: 
1. за результатами оцінювання отримав бал, нижчий ніж 3, за більш, 

ніж одне постачання/послугу; 
2. мав провадження щодо призупинення реєстрації, яке не було 

відмінено, або якщо його реєстрація призупинялась не менше 3-х разів 
протягом останніх 3-х років; 

3. був виключений із тендерів за рішенням інших італійських 
державних установ; 

4. був визнаний виним щодо неодноразових порушень при виконанні  
договору; 

5. не надав інформацію у відповідь на запит щодо оновлення 
реєстраційної інформації протягом двох років; 

6. не відповідає вимогам щодо включення до Реєстру. 
 
Рішення про скасування реєстрації ухвалюється директором 

Агентства «ІЧЕ» - Представництво у Києві. 
 
 
Стаття 13. УЧАСТЬ У ПРОЦЕДУРАХ - ВІДБІР ЗАРЕЄСТРОВАНИХ 

СУБ’ЄКТІВ 
 
При виборі постачальників Агентство «ІЧЕ» - Представництво у Києві 

дотримується, наскільки це можливо і як зазначено y вступі,  в Інструкції № 4 
щодо виконання законодавчої Постанови від 18 квітня 2016 р. № 50, 
затвердженої рішенням від 26 жовтня 2016 р.  № 1097  Національного 
антикорупційного відомства (далі - НАВ), стосовно складання та ведення 
переліків суб’єктів економічної діяльності; положень Постанови Міністерства 
закордонних справ та міжнародного співробітництва від 2 листопада 2017 р.  



№ 192  та Постанови від 30 жовтня 2018  №12 Голови дипломатичного 
представництва Італії в Україні. 

 
Агентство «ІЧЕ» - Представництво у Києві  залишає за собою право 

запрошувати зареєстровані суб'єкти на підставі оцінювання та беручи до 
уваги: 

 
а. Потенціал компанії/фахівця; 
б. Ротація запрошень серед зареєстрованих у Реєстрі у тій самій 

галузевій категорії; 
в. Оцінювання, що зазначене у ст.12; 
г.Кількість зареєстрованих у галузевій категорії відповідно до 

постачання товарів/послуг/робіт; 
д.Наявність інших діючих договорів та якість їх виконання; 
е. Відсутність відповіді на попередні запрошення; 
є. Відповідність, у деяких випадках, особливим вимогам (професійно-

технічним та фінансово-економічним). 
 
Включення до Реєстру постачальників не передбачає 

автоматичного права щодо отримання запрошень. 
 

 
Стаття 14. ВИКОРИСТАННЯ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ 
 
У відповідності до законодавства України щодо використання 

персональних даних суб’єкт економічної діяльності, що звернувся стосовно 
включення до Реєстру постачальників Агентства «ІЧЕ» - Представництво у 
Києві, дозволяє Агентству «ІЧЕ» - Представництво у Києві збирати та 
використовувати інформацію про компанію у цілях передбачених даним 
Положенням, і в разі необхідності, повідомляти ці дані компетентним 
італійським установам.  

 
Стаття 15. ДОЗВІЛ НА ПУБЛІКАЦІЮ ДАНИХ НА САЙТІ АГЕНТСТВА 

«ІЧЕ» 
 
Суб’єкт економічної діяльності, запит якого щодо включення до 

Реєстру постачальників Агентства «ІЧЕ» - Представництво у Києві було 
задоволено, дає згоду на публікацію на сторінці www.ice.it власної назви та 
відповідних галузевих категорій.  

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ice.it/

