
АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ

 Захист економічної конкуренції та сприяння її розвитку

 Контроль за концентраціями та узгодженими діями суб’єктів 

господарювання

 Оскарження публічних закупівель

 Державна допомога



Публічні закупівлі

60% скарг було задоволено



Найбільш поширені порушення з 

боку замовників під час проведення торгів

 Дискримінаційний підхід в частині відхилення тендерних пропозицій одних учасників, які не 
відповідають умовам документаці, та допуск до аукціону/визначення переможцем учасників, які 
також не відповідають умовам документації (не зменшується тенденція вибіркового підходу за 
наявності в учасників однакових порушень).

 Відхилення за процедурою "євроторгів/прекваліфікації" пропозицій учасників через 
невідповідність умовам документації тощо після проведення аукціону.

 Відхилення пропозицій переможців через ненадання ними зразків продукції, які у відповідності 
до вимог Закону не є складовою пропозиції та не можуть бути підставою для відхилення.

 Відхилення переможців торгів через ненадання/невідповідність документів, які не передбачені 
Законом для їх надання після проведення аукціону.

 Дискримінаційні умови документації в частині включення до предмету закупівлі ексклюзивних 
позицій лише одного виробника.



Комунальні підприємства
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Динаміка кількості комунальних 
підприємств в Україні

Кількість КП зростає у середньому на тисячу щороку 

після того, як відповідний Закон набрав чинності у 

повному обсязі

Проблематика КП очима АМКУ:

 Діють на конкурентних ринках і 

мають комерційний характер

 Створюються для уникнення 

конкурсних процедур

 Отримують державну 

допомогу/підтримку

Тобто, КП отримують переваги, які 

ставлять їх в привілейоване 

становище



Державна допомога

Проблематика ДД очима АМКУ:

- 80% повідомлень не стосуються державної допомоги

- Має місце невиконання рішень АМКУ і повторне звернення з того ж питання

- Створення штучних перешкод інших суб'єктам ринків через масштабне нарощення 

кількості підприємств комунальної форми власності

- Неповне розуміння необхідності інформування АМКУ про надання ДД у релевантних 

кейсах



Антиконкурентні дії органів влади

У середньому 23% щорічно у структурі припинених 
АМКУ порушень припадає на антиконкурентні дії органів 

влади

Найчастіше це:

- Схилення чи створення умов до порушень законодавства про 

ЗЕК

- Пряме чи опосередковане примушення до пріоритетного 

укладання договорів

- Надання окремим суб'єктам пільг чи інших переваг

- Створення несприятливих чи дискримінаційних умов діяльності 

454 АДОВ 

припинено 

АМКУ

у 2018 році



Пропозиції

 Публічні закупівлі:

- Покращити якість підготовки тендерних вимог

- Створити стандартні пакети документів

 Комунальні підприємства:

- Не створювати КП там, де є бізнес, здатний забезпечити якісні послуги

- Не дискримінувати приватний сектор, в т.ч. на конкурсах

 Державна допомога:

- Вчасно інформувати АМКУ та виконувати його рішення, ознайомитися із роз’ясненнями

- Не створювати штучних перешкод суб’єктам ринків через нарощування кількості КП

 Антиконкурентні дії:

- Не схиляти та не створювати умови для порушень законодавства про ЗЕК

- Не примушувати до пріоритетного укладання договорів

- Не надавати окремим суб'єктам пільг чи інших переваг

Створювати сприятливі та недискримінаційні умови діяльності для всіх


