
Без дискримінації та змов. 
Добросовісна конкуренція у сфері 

шкільного харчування
Ольга Нечитайло

Державний уповноважений

Антимонопольного комітету України



● Проблема 1 - слабкі вимоги тендерної документації тягнуть 
за собою ризики неякісного виконання договору.

● Проблема 2 - перевірка пропозицій учасників здійснюється 
недбало - більшість скарг стосуються неправомірно обраних 
переможців.

● Проблема 3 - перевірка здійснюється 
упереджено - пропозиції відхиляються з "надуманих" 
підстав. 
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Головні проблеми «невимогливої» 
тендерної документації
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Статистичні показники 
за 2019-2021 роки 



Типові приклади помилок: Івано-Франківська область

Замовник 1: Департамент освіти та науки    

Івано-Франківської міської ради

Проігноровано відсутність у переможця 
документів, які підтверджують 

якість товару 
(декларація виробника/
посвідчення про якість).   

Скарга щодо визначення переможця
ФОП «Собенко Н. Б.»

Пропозиція відхилена оскільки відсутні 
документи, що містять інформацію про 

виробника товару. 

Проте документація не містила вимог 
до таких документів. Скаржник зазначив, 

що виробляє товар самостійно 
та надав декларацію виробника.

Скарга щодо відхилення пропозиції
ФОП «Баворовський Є. О..»

Замовник 2: Управління освіти 
Коломийської міської ради



Типові приклади помилок: Хмельницька область

Замовник 1: Управління освіти 
Старокостянтинівської міської ради

Проігноровано відсутність 
у переможця листів-відгуків, 
які мали бути подані разом

з аналогічними договорами у складі 
тендерної пропозиції. 

Скарга щодо визначення переможця
ТОВ «ПОДІЛЛЯХЛІБ»

Пропозиція відхилена оскільки на товар 
надані сертифікати, які складені та видані 

самим скаржником.  

Проте документація не містила відповідних 
вимог до документів, якими має бути 

підтверджена якість товару.

Скарга щодо відхилення пропозиції
ФОП «Наум Л. А.»

Замовник 2: Управління освіти і науки                     
Кам'янець-Подільської міської ради 



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!

● 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: 


