
 

 

 

 

 

ПРОЄКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО 

 

Презентація публікації  

 

«Боротьба зі змовою на торгах при 
здійсненні державних закупівель у 
секторі енергетики України: огляд 
НЕК «Укренерго» 

 

Вівторок, 15 червня 2021 року 

 

9:30–12:00 (за паризьким часом) 

10:30–13:00 (за київським часом) 

 

Zoom, онлайн захід 

 

 

  



 ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗАХІД 

Цей онлайн захід стане платформою для обговорення основних висновків, результатів оцінювання та проблем, 
виявлених під час огляду публічних закупівель у енергетичному секторі України, проведеного ОЕСР на прикладі 
НЕК «Укренерго». Ця робота була проведена в рамках проєкту «Підтримка реформування сектору енергетики 
в Україні» відповідно до Меморандуму про взаєморозуміння між Урядом України та ОЕСР за фінансової підтримки 
Уряду Норвегії. 

Представники ОЕСР і України представлять висновки та рекомендації огляду ОЕСР «Боротьба зі змовою на 
торгах при здійсненні державних закупівель у секторі енергетики України: огляд НЕК «Укренерго», а також 
розкажуть про прогрес у вдосконаленні конкурентних практик. Як свідчать результати огляду ОЕСР, державні 
підприємства (ДП) в Україні можуть впровадити істотні покращення для подолання недоліків практик публічних 
закупівель, щоб сприяти запобіганню змовам під час торгів та їх виявленню. Додаткові загальні рекомендації 
Антимонопольного комітету України та Уряду передбачають вдосконалення практик публічних закупівель, у тому 
числі процедур і законодавства. Цей захід знаменує собою завершення огляду ОЕСР і початок нового етапу роботи, 
що передбачає проведення низки семінарів, організованих для посадових осіб із питань публічних закупівель НЕК 
«Укренерго», Антимонопольного комітету України, представників ДП і Уряду України.  У ході заходу 
забезпечуватиметься синхронний переклад англійською та українською мовами.  

 УЧАСНИКИ  

Ця зустріч є заходом закритого типу. Серед учасників будуть українські урядові та неурядові стейкхолдери, у тому 
числі ключові посадові особи різних відповідних урядових установ і міністерств (напр., Кабінету Міністрів, 
Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, Міністерства енергетики, 
Міністерства фінансів, Офісу Президента, НКРЕКП, Антимонопольного комітету). Крім того, будуть запрошені 
представники Парламенту і керівництва «Укренерго» та інших державних підприємств. Серед запрошених також 
будуть представники міжнародної спільноти (напр., країн-членів ОЕСР і міжнародних фінансових установ), а також 
неурядових органів, у тому числі бізнес-асоціацій.  

 РЕЄСТРАЦІЯ 

Зауважте, що для отримання посилання на захід і персонального ідентифікатора обов’язкова онлайн реєстрація. 
Після реєстрації учасники отримають проєкт звіту.   

Щоб зареєструватися, скористайтеся посиланням не пізніше 11 червня 2021 року (кінець робочого дня) за 
паризьким (CET) часом:  https://meetoecd1.zoom.us/webinar/register/WN_21OlEb1GRjKaV_kZTS7tcg   
 

 ТЕХНІЧНІ СПЕЦИФІКАЦІЇ 

Зауважте, що онлайн зустріч буде відкрита за годину до офіційного початку, тому рекомендуємо завчасно увійти 
в систему (принаймні за 30 хвилин), щоб забезпечити достатньо часу для допуску до зустрічі.  Після реєстрації ви 
отримаєте посилання на захід і персональний ідентифікатор.  
 
Зареєстрованим учасникам буде надіслана додаткова логістична інформація. 

 

 КОНТАКТИ 

Щоб отримати докладнішу інформацію, звертайтеся до таких контактних осіб:  

 Сабін Зігельскі, старший експерт з питань конкуренції, ОЕСР 

 Марія Мельник, експерт з питань конкуренції, ОЕСР  

 Такуя Оно, експерт з питань конкуренції, ОЕСР  

 Габріела Міранда, менеджер проєктів в Україні, Секретаріат з глобальних відносин, ОЕСР 
  

https://meetoecd1.zoom.us/webinar/register/WN_21OlEb1GRjKaV_kZTS7tcg
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«Боротьба зі змовою на торгах при здійсненні державних закупівель у секторі енергетики 
України: огляд НЕК «Укренерго» 

Віртуальна презентація публікації 

 Вівторок, 15 червня 2021 року 

9:30–12:00 (за паризьким (CET) часом // 10:30–13:00 (за київським (EEST) часом) 

10:00–10:30 (за 
київським часом) 
9:00–9:30 (CET) 

Вхід до віртуальної кімнати очікування 

Модератор: Габріела Міранда, менеджер проєктів в Україні, Секретаріат з глобальних відносин, ОЕСР  

10:30–11:00 (за 
київським часом) 

9:30–10:00 (CET) 

 

Вступне слово 

 Любченко Олексій Миколайович, Перший віце-прем'єр-міністр України - Міністр економіки 
України (уточнюється) 

 Його Високоповажність  Джеффрі Шлагенгауф, заступник Генерального секретаря ОЕСР 

 Александра Вако, заступник голови місії, Посольство Королівства Норвегії у Києві 

 Володимир Кудрицький, голова правління НЕК «Укренерго»  

 Юрій Драганчук, заступник Міністра фінансів  

11:00–11:30 (за 
київським часом) 

10:00–10:30 (CET) 

Офіційна презентація публікації: основні висновки та рекомендації 

 Антоніо Капоб’янко, в.о. керівника відділу з питань конкуренції ОЕСР 

 Сабіне Зігельскі, старший експерт відділу з питань конкуренції ОЕСР 

11:30–12:30 (за 
київським часом) 

10:30–11:30 (CET) 

 

Круглий стіл українських стейкхолдерів: об’єднання зусиль для боротьби зі змовами учасників 
публічних торгів 

 Представник, Міністерство економіки України (уточнюється) 

 Наталія Буроменська, заступниця голови/державний уповноважений, Антимонопольний 
комітет України (АМКУ) 

 Марина Безрукова, член правління НЕК «Укренерго»  

 Тетяна Коротка, заступниця бізнес-омбудсмена 

 Олексій Соболев, директор ДП "Прозоро.Продажі" 

 Народний депутат України Олексій Мовчан, голова підкомітету з питань регулювання 
публічних закупівель та ефективного управління державним і комунальним майном Комітету 
Верховної Ради України з питань економічного розвитку (уточнюється) 

12:30–12:45 (за 
київським часом) 

11:30–11:45 (CET) 

 

Думки міжнародної спільноти 

 Ден Глед, керівник Групи з боротьби зі змовами під час закупівель Міністерства юстиції США 

 Представник, Європейський інвестиційний банк (уточнюється)  

 Представник, Представництво Європейського Союзу в Україні (уточнюється) 

12:45–13:00 (за 
київським часом) 

11:45–12:00 (CET) 

Заключне слово  

 Александра Вако, заступник голови місії, Посольство Королівства Норвегії у Києві 

 Максим Юрков, член правління НЕК «Укренерго» 

 Антоніо Гомеш, заступник Директора з фінансових питань і питань підприємництва ОЕСР 

  



 ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОЄКТ 

У 2019 році ОЕСР розпочала проєкт «Підтримка реформування сектору енергетики в Україні» відповідно до 
Меморандуму про взаєморозуміння між Урядом України та ОЕСР. Цей трирічний проєкт спрямований на 
вдосконалення інвестування, корпоративного управління державних підприємств (ДП), конкуренції та 
антикорупційних практик у секторі енергетики України. Проєкт реалізується ОЕСР у тісній співпраці з Урядом 
України за фінансової підтримки Уряду Норвегії. Робота триватиме до грудня 2021 року та охоплюватиме 
аналітичні дані, рекомендації щодо політики, адаптовані для енергетичного сектора на основі настанов та 
інструментів ОЕСР, а також заходи з розбудови спроможності на різних рівнях державного управління.  

Спираючись на результати попередньої роботи ОЕСР, зокрема на Огляд ОЕСР законодавства та політики у 
сфері забезпечення конкуренції: Україна, 2016 і Рекомендації Ради ОЕСР щодо боротьби зі змовами під час 
публічних закупівель, ОЕСР підготувала огляд «Боротьба проти змов під час публічних закупівель у секторі 
енергетики України» на прикладі НЕК «Укренерго» У цьому огляді оцінюються практики закупівель НЕК 
«Укренерго» — української державної енергетичної компанії та національного оператора енергосистеми. 
Отримані в результаті рекомендації можуть допомогти вдосконалити конкурентні практики НЕК «Укренерго» 
зокрема та українського сектора енергетики в цілому. 

Докладнішу інформацію див. за посиланням: oe.cd/UAenergy2021 

 

 ОРГАНІЗАЦІЯ ЕКОНОМІЧНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА ТА РОЗВИТКУ  

ОЕСР — це унікальний форум, у рамках якого органи влади співпрацюють задля вирішення економічних, 
соціальних та екологічних завдань глобалізації. ОЕСР також концентрує зусилля на наданні підтримки органам 
влади в реагуванні на нові процеси і проблеми, зокрема у сфері корпоративного управління, інформаційної 
економіки та проблем, пов’язаних зі старінням населення. ОЕСР також працює над наданням підтримки урядам у 
їх зусиллях з відновлення за принципом «краще, ніж було» після кризи, пов’язаної з COVID-19, а також над 
забезпеченням сталого та інклюзивного економічного відновлення. ОЕСР надає органам влади платформу для 
порівняння досвіду реалізації політики, пошуку рішень спільних проблем, визначення належної практики і роботи 
з узгодження внутрішньої та міжнародної політики. До країн-членів ОЕСР належать: Австралія, Австрія, Бельгія, 
Канада, Чилі, Чеська Республіка, Колумбія, Данія, Естонія, Фінляндія, Франція, Німеччина, Греція, Угорщина, 
Ісландія, Ірландія, Ізраїль, Італія, Японія, Корея, Латвія, Литва, Люксембург, Мексика, Нідерланди, Нова Зеландія, 
Норвегія, Польща, Португалія, Словацька Республіка, Словенія, Іспанія, Швеція, Швейцарія, Туреччина, Велика 
Британія та Сполучені Штати Америки. Європейський Союз також бере участь у роботі ОЕСР.  

Докладнішу інформацію див. на вебсайті: www.oecd.org 
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