
 

 

 

 
ВСТУПНЕ СЛОВО  

Захід, присвячений запуску публікації 
Боротьба зі змовою на торгах в енергетичному секторі в Україні 

Огляд процедури закупівлі в «Укренерго» 
 

вівторок, 15 червня 2021 hjre, 9:30 – 12:00 (час Париж), в Zoom 
 

Доброго ранку, шановні пані та панове!  

З радістю долучаю Вас до запуску звіту, підготовленого Організацією економічного 

співробітництва та розвитку про боротьбу зі змовою на торгах в енергетичному секторі 

в Україні в межах якого оглядатиметься процедура державної закупівлі в українській 

національній енергетичній компанії «Укренерго». Надзвичайно приємно бачити таку 

високу активність з боку України, світової спільноти, зокрема, членів Організації 

економічного співробітництва та розвитку Ваша сьогоднішня участь відображає 

важливість того, що ми закладаємо в цій роботі.   

Звіт, який презентуватиметься сьогодні є частиною ширшого проєкту щодо “Підтримки 

реформи в енергетичному секторі України ”, який був розпочатий ще в 2019 році. 

Хотілося би подякувати Уряду Норвегії за політичну і фінансову підтримку, а також за 

те, що довірили Організації економічного співробітництва та розвитку такий важливий 

проєкт.  

Конкурентна політика є ключовою з-поміж пріоритетів, визначених в Меморандумі про 

взаєморозуміння між Організацією економічного співробітництва та розвитку і Україною. 

Вона є центральною в реформі, що проводиться в енергетичному секторі.  Конкуренція 

є надзвичайно важливою для злагодженого функціонування та динамічної 

ринкової економіки.   

Боротьба проти змови на торгах, зокрема, найбільшим злом монополістичної 

практики - картелів.  Власне кажучи, картелі - це перше, що необхідно тримати під 

контролем в більшості юрисдикцій, адже саме вони найбільше утискають конкуренцію 

під час процедури державних закупівель.   

 

https://www.oecd.org/eurasia/competitiveness-programme/eastern-partners/supporting-energy-sector-reform-ukraine.htm
https://www.oecd.org/eurasia/competitiveness-programme/eastern-partners/supporting-energy-sector-reform-ukraine.htm


 

 

 
Це надзвичайно важливо позаяк близько 30% державних витрат припадає на 

процедури державних закупівель.  Коли конкурентний процес дестабілізується через 

появу картелів, кошти платників податків витрачаються даремно, і в результаті цього 

бракує коштів на такі важливі сфери як освіта, медична та інфраструктура.  Ба більше, 

всі нам добре відомо, що змова на торгах тісно пов”язана зі ще однією надзвичайно 

великою проблемою України - корупцією.  

У нашому огляді процедури державних закупівель «Укренерго» представлені 

надзвичайно важливі напрацювання, а також надаються адресні та практичні 

рекомендації для вдосконалення процедури державних закупівель «Укренерго» і 

ускладнення життя тих, хто утворює картелі в Україні.   

Сподіваємося, що «Укренерго» стане орієнтиром та прикладом того, як потрібно 

діяти.   Багато з цих рекомендації, які були представлені в звіті мають широку сферу 

застосування і можуть використовуватися іншими державними підприємствами, тож ми 

сподіваємося, що вони будуть застосовані якомога ширше.   

Це широке застосування потребуватиме підтримки та активного залучення не лише з 

боку державних підприємств, але значно більшої кількості установ.  В огляді також 

зосереджується увага на тому, що Парламент, міністерства й Антимонопольний 

комітет також відіграють надзвичайно важливу роль у боротьбі проти змови на 

торгах.  

Перш ніж я закінчу, хотілося б подякувати усім причетним до цього з боку України, а їх 

виявилося чимало, і багато з них з нами сьогодні тут, за їхню підтримку Організації 

економічного співробітництва та розвитку в цій роботі.  Особливу подяку хочеться 

висловити «Укренерго» за їхню мужність бути епіцентром цього критичного аналізу, а 

також відкритість і прозорість, без яких цей процес був би просто неможливим.  Немає 

жодних сумнівів в тому, що ці рекомендації, після застосування їх на практиці, принесуть 

чималу користь компанії Уряду і, зрештою, усім українцям.   

Дозвольте мені запевнити Вас в тому, що Організація економічного співробітництва та 

розвитку завжди залишатиметься на вашому боці, якщо ви продовжуватимете боротьбу 

зі змовою на торгах і будуватимете майбутнє України, де всюди панує справедливість і 

процвітання.    

Бажаю Вам активного обговорення цієї теми сьогодні.  Дякую! 


