
 

 
 

 
 

Схеми в закупівлях 
 

 
На початку серпня 2019 року у Міністерстві економічного розвитку і торгівлі 
прозвітували, що середній обсяг закупівель, що проводяться у системі ProZorro – 
приблизно 600 млрд грн на рік . Однак все ще існує низка проблем, які потребують 
вирішення, це зокрема:  
● використання «партнерів»: тобто учасники тендеру домовляються між собою,        
визначають, хто має бути переможцем, а інші фірми не є справжніми конкурентами. 
● допуск компаній з «чорного списку» Антимонопольного комітету України.  
● перемога пов’язаних компаній, які належать одній особі, або близьким родичам.  
● дроблення закупівель, що дозволяє проводити масштабні тендери частинами. 
● заточення замовником вимог, під конкретного учасника торгів . 
 
Декількома компонентами з цих схем вміло скористалася фірма, яка фігурує в 
кримінальному провадженні, однак отримала понад 9 мільйонів гривень на проведення 
робіт. При тому, що її пропозиція була найвищою, вона обійшла п’ятьох конкурентів і 
виграла понад 9 мільйонів.  
Мова йде про ТОВ “Гарнет ІНК”. Це підприємство зареєстроване в 2016 році. Юридична             
прописка компанії в Одесі. Власники і засновники ТОВ - Дуков Олександр Олександрович            
та Осипов Євген Михайлович. Статутний фонд компанії - 1 тисяча гривень і замовлення,             
яке отримав “Гарнет ІНК” від білоцерківської влади на проведення робіт щодо           
регулювання річкового стоку та протипаводкові роботи, 9 мільйонів гривень.  
Незважаючи на досить коротку біографію фірми, вона вже є фігурантом кримінального 
провадження щодо факту привласнення, розтрати, заволодіння бюджетними коштами в 
особливо великих розмірах за попередньою змовою посадовими особами Регіонального 
ландшафтного парку Тилігульський з ТОВ «Укргазифікація Південь» під час здійснення 
реконструкції зєднувального каналу Тилігульський лиман - Чорне море та проведення 
будівництва гідротехнічних об`єктів. Як зазначили у прес-службі  СБУ, щоб «відмити 
кошти» фігуранти провадження вносили у документи неправдиві відомості про об’єми та 
вартість робіт. Бюджетні кошти потім перевели у готівку та привласнили.  
Роботи з реконструкції каналу провели неякісно, тому за кілька місяців виникла           
необхідність його відновлення. На це з бюджету виділили 37 460 000 грн тому ж              
підряднику .  
Спеціалістка з державних закупівель АО «Артіус зазначає. «Під час проведення процедур 
закупівель зазвичай учасники стикаються з тим, що замовники під час проведення 
закупівлі вже хочуть бачити конкретного учасника переможцем торгів і відповідно під 
нього прописують умови, які є дискримінаційними по відношенню до інших учасників. 
Наприклад в тендерній документації вказано умову про наявність досвіду виконання 
аналогічних договорів в конкретних роках чи конкретних видів робіт. Зокрема під час 
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проведення закупівлі на будівництва школи вимагають досвід саме з будівництва школи, 
але ж не має різниці який будинок будувати — чи школу, чи дитячий садок, чи 
університет» . 
 
 
 

 
[i] «ProZorro: сім схем обходу — сім методів боротьби з тим» - Режим             
доступу: 
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2543102-prozorro-sim-shem-obho
du-sim-metodiv-borotbi-z-tim.html 
[ii] Режим доступу:   
https://dozorro.org/blog/pokarannya-za-porushennya-v-prozorro-chi-ye-voni 
[iii] «Фігуранту кримінального провадження дали 9 млн на        
протипаводкові роботи» 
Режим доступу:  
https://wikiinvestigation.org/article/natural_resources/Ivan%20Kolobok/5de7
9ed8bbbca3251e06477e 
[iv] «ПУБЛІЧНІ ЗАКУПІВЛІ У БУДІВНИЦТВІ: ЧИ ДІЙСНО ПРОЗОРЕ        
PROZORRO?» - Режим доступу: http://kbu.org.ua/index.php?id=1289 
 
 
 
 

 

 

 

Цей проект фінансується 
Європейським Союзом 

 

 

Цей проект реалізовується  
Фондом Інновацій та Розвитку 

 
 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2543102-prozorro-sim-shem-obhodu-sim-metodiv-borotbi-z-tim.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2543102-prozorro-sim-shem-obhodu-sim-metodiv-borotbi-z-tim.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2543102-prozorro-sim-shem-obhodu-sim-metodiv-borotbi-z-tim.html
https://dozorro.org/blog/pokarannya-za-porushennya-v-prozorro-chi-ye-voni
https://dozorro.org/blog/pokarannya-za-porushennya-v-prozorro-chi-ye-voni
https://wikiinvestigation.org/article/natural_resources/Ivan%20Kolobok/5de79ed8bbbca3251e06477e
https://wikiinvestigation.org/article/natural_resources/Ivan%20Kolobok/5de79ed8bbbca3251e06477e
https://wikiinvestigation.org/article/natural_resources/Ivan%20Kolobok/5de79ed8bbbca3251e06477e
http://kbu.org.ua/index.php?id=1289
http://kbu.org.ua/index.php?id=1289

