
Без дискримінації та змов. 
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Статистичні показники за 2021 рік 



● ФОП «ВЄДЄРНІКОВА К.В.» - 24 скарги

● ТОВ «ОКОВІТОВНА І.В.» - 12 скарг

● ТОВ «ЗАПОРІЖІНВЕСТОРГ» - 12 скарг

● ФОП «ТОКАР В.І.» - 6 скарг

● ФОП «ГОЛОВАС О.В.» - 6 скарг

ТОП-5 скаржників у 
регіоні

Загальна кількість скарг у 
області - 59

Управління освіти 
Рубіжанської міської ради

Замовник - «рекордсмен» 
за кількістю скарг

На цей орган припадає 72,88% скарг 
в Луганській області



Типові приклади помилок: Луганська область

Замовник: Управління освіти Рубіжанської міської ради

Відхилено через відсутність
довіреності на себе. 

Такі документи не передбачені
законодавством. Зафіксовано 4 випадки.   

Скарга щодо відхилення пропозиції
ФОП «ВЄДЄРНІКОВА К.В.» 

Пропозиція відхилена оскільки довідка про 
несудимість подана на фізичну особу, а не на 
ФОП. Проте такі довідки видаються виключно

на фізичну особу. Зафіксовано 3 випадки.

Скарга щодо відхилення пропозиції
ФОП «ТОКАР В.І.»

Замість тендерів, що оскаржувалися, замовник
оголосив 13 нових переговорних процедур для 

закупівлі. Колегія зобов’язала скасувати переговорну
процедуру, оскільки на той час рішення щодо

першого тендеру було прийнято.

В 7 процедурах проігноровано відсутність у 
переможця документів, які підтверджують

правомірність використання вагів та холодильників
(документи про володіння, користування тощо). 

Також пропозицію не підписано КЕП.

Скарга щодо визначення переможця
ФОП «ВЄДЄРНІКОВА К.В.» 

Скарга щодо переговорної процедури закупівлі
Три СКАРЖНИКА подали 13 скарг







Крок 1. Формування проконкурентного 
середовища на тендері

● Уникати надмірних та дискримінаційних вимог

● Вимагати підтвердження:

- безпечності і якості товару / послуги
- спроможності учасника виконати договір

● Оптимізувати обсяг та наповнення лотів



Крок 2. Рівне ставлення до учасників

*Мінус формальні помилки

Тендерна пропозиція

Тендерна документація



Крок 3. Протидія антиконкурентним 
узгодженим діям

● Відхиляти учасників, які притягалися до відповідальності 
за антиконкурентні узгоджені дії

● Відхиляти учасників, які пов’язані один з одним

● Інформувати Антимонопольний комітет 
про наявність ознак змови



Крок 4. Контроль виконання договору

● Вимагати забезпечення договору
● Передбачати заходи з контролю якості виконання договору

Під час укладення договору:

● Системно контролювати виконання договору
● Фіксувати факти порушень
● Застосовувати санкції до недобросовісних постачальників
● Інформувати про порушення відповідні органи 

(у т.ч. Антимонопольний комітет).

Під час виконання договору:



Дякую за увагу!

Ольга Піщанська
Голова Антимонопольного комітету України

● формуйте чіткі недискримінаційні умови тендерної документації
● постійно контролюйте виконання умов договору
● застосовуйте жорсткі санкції до тих, хто не виконує договір
● передавайте інформацію про порушників компетентним органам

Ключові поради замовникам: 


