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Резюме попередніх висновків та рекомендацій
У останньому Індексі антикорупційної політики в оборонному секторі, розробленому
міжнародною організацією Transparency International, український сектор оборони отримав
загальну оцінку «D», що свідчить про низький рівень прозорості та «високий» рівень
корупційного ризику1. Оборонні закупівлі отримали ще нижчі бали та були відмічені як найбільш
непрозора та вразлива до корупції сфера в оборонному секторі. Річний бюджет Міністерства
оборони України на 2018 рік складає 86,6 мільярдів гривень (2,8 мільярди євро) 2. З них бюджет
закупівель Міністерства оборони складає 32,7 мільярдів гривень (1 мільярд євро) 3. Загалом
більше 55% цього закупівельного бюджету використовується для закупівель за закритою
процедурою, а зокрема закупівлі озброєння та військової техніки на 95% є засекреченими4. За
оцінкою експертів з військової тематики, з якими були проведені інтерв’ю, у разі наявності
корупційної складової у закритій закупівлі, від 5 до 40 відсотків бюджету такої закупівлі може
розкрадатися5. Cтає очевидно, що для забезпечення кращого спрямування ресурсів для захисту
цивільних та військових явно потрібна більша прозорість та підвищений рівень контролю.
Корупцію можливо виявити та навіть запобігти їй. І хоча корупційні схеми можуть бути
складними та непрозорими, але при спостереженні та дослідженні у них проявляються чіткі
типові практики та ознаки неправомірних дій. У цьому попередньому звіті ми прагнемо виявити
найпоширеніші «червоні прапорці» – ознаки корупції6 – шляхом прочитання 35 надійних джерел
та аналізу понад 47 випадків заявленої чи доведеної корупції у військових закупівлях в Україні
протягом 2014-2018 рр. У кожному випадку ми ставили два найголовніші запитання:
1) Які «червоні прапорці» можуть давати знак чиновникам Міністерство оборони України
(далі – Міноборони), громадським організаціям або контролюючим органам, що
потрібна ретельніша перевірка?
2) Які конкретні набори даних можуть бути оприлюднені у майбутньому, щоб допомогти
запобігти найпоширенішим різновидам корупції, або сприяти їх виявленню тим, хто
здійснює нагляд?
Ґрунтуючись на результатах виконаного аналізу, ми виявили шість категорій «червоних
прапорців», які найчастіше виникали у розглянутих випадках. Ці шість категорій «червоних
прапорців» подані у цьому звіті в узагальненому вигляді поруч із можливими кейсами та
конкретними рекомендаціями щодо того, як запобігати корупційним ризикам та виявляти їх.
Цей аналіз може бути джерелом інформації для майбутніх реформ, спрямованих на визначення
формату процесу закупівлі, який виконують відповідні посадові особи, проведення внутрішніх
перевірок компаніями та урядовими установами, та сприяти проведенню заходів із нагляду
народними депутатами, журналістами, громадськими організаціями та посадовими особами з
правоохоронних органів.

http://government.defenceindex.org/countries/ukraine/
Верховна Рада України, офіційний веб-портал, Закон України № 2246-VIII" Про Державний бюджет України на 2018 рік", 3 березня
1999 року: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2246-19.
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Дані Міністерства оборони, надані НАКО у відповідь на запит про доступ до публічної інформації, станом на липень 2018 року.
4
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Звертаємо вашу увагу на те, що для цілей цього дослідження «Шість «червоних прапорців»: найбільш розповсюджені корупційні
ризики в оборонних закупівлях України» стосуються індикаторів найбільш розповсюджених корупційні ризиків у закупівлях
Міністерства оборони України.
6
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Шість найпоширеніший «червоних прапорців» – це:
конкуренція може бути свідомо обмежена;
посадова особа може втручатися у процес закупівлі для надання безпідставної переваги
певній компанії;
переможець торгів може бути пов’язаний із публічною особою як акціонер або бізнеспартнер;
Міноборони може надати можливість некваліфікованому постачальнику або компанії,
пов’язаною з державою-агресором, отримати та виконати контракт;
погоджені умови контракту можуть суттєво відрізнятися від типових у галузі або на ринку;
компанія з історією неетичної поведінки або кримінальним минулим може отримати
контракт.
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Які саме набори даних має опублікувати Міністерство оборони, щоб запобігти
виникненню найпоширеніших «червоних прапорців» корупційних ризиків?
Чинний процес закупівель для потреб оборони непрозорий, значна частина закупівель містить
державну таємницю та є засекреченою на термін від 5 до 30 років. Згідно з Індексом
антикорупційної політики в оборонному секторі, краща практика полягає у засекреченні в
середньому 1-5% витрат на оборону. Потрібні кардинальні і термінові реформи. Якщо
скористатися допомогою громадянського суспільства, результатів можна досягти швидко:
наприклад, протягом 2013-2015 рр. Міністерство оборони Республіки Грузія здійснило реформи
зі збільшення прозорості, в ході яких зменшило засекречені витрати з 90% до менш ніж 6 % 7.
Між даними, які оприлюднює Міністерство оборони щодо секретних та публічних закупівель,
спостерігаються значні розбіжності, тож доводиться визнати, що відносно засекречених
закупівель не опубліковано жодної корисної інформації. Тільки у відповідь на офіційний запит
про доступ до публічної інформації було виявлено, що у 2018 році більше 55% всіх оборонних
закупівель, а серед закупівель озброєння та військової техніки – більше 95%, є засекреченими8.
Інформація замовчується начебто з міркувань національної безпеки, хоча більшість інформації,
яку потребують контролюючі органи для викриття корупції, мають незначний вплив або жодного
впливу на національну безпеку. Набори даних, які справді чутливі щодо питань національної
безпеки, як-от конкретні технічні вимоги для унікальних зразків озброєнь, легко можуть бути
вилучені з переліку інформації для публікації.
Transparency International рекомендує, щоб для усіх закупівель, включно із засекреченими,
Міністерство оборони України регулярно публікувало такі набори даних:
1. З якими компаніями укладено контракт поза конкуренцією.
2. Яку процедуру було обрано для завершених торгів (наприклад, конкурентну,
переговорну, або прямий контракт з одним постачальником). За якими правовими
критеріями було обрано виняток з конкурентних торгів. Які правові причини для вибору
переговорної процедури або прямих закупівель. Імена відповідальних посадових осіб.
3. Стандарти допуску до торгів, методичні вказівки для процесу відбору, включно з
інформацією, яким чином відбувалася оцінка заявок постачальників.
4. Оцінка Міноборони вартості товарів або послуг при оголошенні тендеру або запрошенні
учасників торгів, включно з інформацією про ринкову ціну, яка використовувалася для
оцінки оголошеної вартості, в тому числі із засекреченими закупівлями.
5. Назви юридичних осіб учасників та переможців торгів (опубліковані після підписання
контракту), номер контакту, номер змін до контракту, опис замовлених товарів та послуг,
тривалість тендерної процедури, передбачений тендером час між підписанням
контракту та запланованим часом його виконання, вартість контракту, укладеного з
переможцем торгів (опублікована одразу після – не до – оголошення переможця), імена
підрядників, агентів та консультантів, найнятих для виконання контракту 9.
6. Опубліковане підтвердження від голови тендерного комітету, що компанія-переможець
відповідає усім кваліфікаційним вимогам.
Грузія,
Q.24,
Індекс
антикорупційної
політики
в
оборонному
секторі,
Transparency
International,
http://government.defenceindex.org/generate-report.php?country_id=6288
8
Дані Міністерства оборони, надані НАКО у відповідь на запит про доступ до публічної інформації, станом на липень 2018 року.
9
Зміни до контракту – це будь-яка зміна до умов контракту. Номер зміни до контракту – це ідентифікаційний номер, який видає
установа, що однозначно визначає певну зміну до контракту. Департамент оборони США зобов'язаний видавати та публікувати всі
номери змін до контрактів.
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7. Критерії вибору переможця, застосовані до пропозицій та обґрунтування вибору
переможця.
8. Імена та посади держслужбовців, які відігравали формальну чи неформальну роль в
ухваленні рішень, а також публічне підтвердження від тендерного комітету Міноборони
щодо кожного тендеру, що кожна особа, пов’язана зі складанням тексту або процесу
закупівлі, яка має конфлікт інтересів, була виявлена та виключена із процесу ухвалення
рішень.
9. Загальна кількість контрактів, укладених із кожним постачальником, сумарні вартості
контрактів за 3 або 12 місяців, дати контрактів та імена посадових осіб, які підписували
контракти.
10. Підписаний контракт (завантажений в електронну систему як додаток) та будь-які
переглянуті контракти, із зазначенням погоджених змін у ціні, даті виконання та будьяких змінах в умовах після підписання контракту.
Додатково для засекречених закупівель, Міноборони України має:
11. Розкрити дані про закупівлі та контракти, які стосуються національної безпеки, для
зовнішнього контролюючого органу, якому наданий відповідний доступ, наприклад, для
внутрішнього або зовнішнього аудиту, а також для парламентського комітету.
12. Публікувати всі дані та контракти щодо засекречених закупівель, які стосуються
національної безпеки, після завершення строку секретності.
13. Розробити внутрішні, публічно доступні методичні вказівки щодо проведення
маркетингових досліджень до початку тендеру, стандартизації технічних вимог,
проведення внутрішньої перевірки учасників торгів.
Для постачальників
На момент подання заявки керівник компанії має бути зобов’язаний підготувати для
опублікування завірене підтвердження, що компанія, її власники та керівництво:
а. не мають випадків невиконання зобов’язань за контрактом чи іншої
несприятливої юридичної діяльності, яка явно вказує на корумповані бізнесові
практики;
б. не підозрюються, не перебувають у розслідуванні, не мають обвинувального
вироку щодо неконкурентних практик, корупційної чи злочинної діяльності в
Україні чи за кордоном;
в. не були засуджені за злочинну діяльність або порушення інших відповідних
законів в Україні чи за кордоном;
г. відповідають усім кваліфікаційним вимогам.
14. Під час вибору переможця торгів Міноборони має публікувати підтвердження, що воно
провело внутрішню перевірку для забезпечення вищепереліченого.
15. Переможець торгів/обраний постачальник має засвідчити (а Міноборони опублікувати):
а. Імена та громадянства керівників компаній та бенефіціарних власників, назви,
дати та країни приєднання, кредитні рейтинги, перевірені рахунки, веб-сайти та
зареєстровані адреси цих компаній. Ця інформація також має бути завірена та
опублікована для великих підрядників та консультантів, яких найняли для
виконання контракту.
б. Підтвердження усіх легальних акціонерів, включно із запропонованими (та
пізніше підтвердженими як найнятими) підрядниками та консультантами. Має
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бути деталізовано з точністю до всіх бенефіціарних власників, які мають 5% або
більше акцій.
в. Чи публічна особа10 або її партнери надавали постачальнику кредитний договір,
вексель та/або інший борговий договір.
г. Чи мають фінансові зв’язки з публічною особою, чиновником Міноборони,
його/її родичами, бізнес-партнерами через акціонера, керівника чи працівника
компанії або запропонованого підрядника, і якщо так, ім’я публічної особи та її
причетність до компанії.

Публічна особа – це термін, яким позначають того, хто наділений повноваженнями для виконання важливої ролі у державі.
Публічна особа зазвичай наражається на високий ризик хабарництва та корупції через свою посаду та вплив.
10
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Кому це дослідження може бути корисним?
Перелік «Червоних прапорців» (далі – Перелік) наведений з метою надати практичну
інформацію особам, які за посадою мають можливість запобігти або виявити корупцію в
українському секторі безпеки та оборони. На нашу думку, такий Перелік може бути цінним для:
• Посадових осіб в органах виконавчої влади, які встановлюють конкурентні вимоги та
ухвалюють рішення про контракти. Правила та процедури, які регулюють процеси процесу
закупівлі можуть запобігти шкідливим практикам, описаним у цьому дослідженні. Наприклад,
відповідні посадові особи можуть підвищити вимоги до допуску до участі у тендері, щоб не
допустити до конкурсу некваліфіковані, політично заангажовані, занадто закриті компанії або
такі, які мають зв’язки з державою-агресором.
• Посадових осіб в органах виконавчої влади, які відповідають за контроль та затвердження
закупівель. Ці посадові особи можуть бути представниками регулюючих органів, міністерств та
Укроборонпрому (УОП)11 і вони можуть скористатися цим Переліком для визначення певних дій
у процесі закупівлі та запобігти рішенням, які можуть призвести до сумнівних наслідків або
неоптимальних результатів.
• Народних депутатів та контролюючих органів. В Україні народні депутати відіграють офіційну
роль у затвердженні великих контрактів або контрактів, які стосуються національної безпеки. У
межах своїх повноважень вони можуть надіслати депутатський запит для отримання відповіді
на запитання щодо певного контракту. Члени антикорупційних комісій, аудиторських органів, та
інших урядових установ із повноваженнями щодо нагляду також можуть використати цей
Перелік для визначення пріоритетів та більш поінформованого виконання функцій моніторингу.
• Працівників правоохоронних органів. Національна поліція, Національна гвардія, військова
служба правопорядку та інші правоохоронні органи можуть використовувати цей Перелік для
власних розслідувань щодо підозрюваних у процесі закупівлі, як джерело потенційних справ,
або як корисний довідник.
• Громадських активістів, журналістів, міжнародних організацій та донорів. Працівники
громадських організацій, експерти з комунікацій, активісти та журналісти можуть користуватися
цим Переліком для перевірки доброчесності та легальності поточних чи минулих контрактів.
Зокрема, даний Перелік може допомогти їм визначити напрямки для запитів, скласти
рекомендації для публічної політики та обрати пріоритети для мобілізації обмежених ресурсів.
• Оборонних підприємств. Позаяк компанії оцінюють, чи варто брати участь у певному тендері,
чи краще стати партнером іншої компанії, цей Перелік може допомогти їм оцінити корупційні
ризики у виконанні замовлень для Міноборони, – наприклад, для власних процедур внутрішньої
антикорупційної перевірки, управління ризиками чи відповідності стандартам.

Укроборонпром (УОП) – об’єднання підприємств різного профілю у різних секторах оборонної промисловості України. До складу
цього концерну входять підприємства, які здійснюють розробку, виробництво, продаж, ремонт, модернізацію та знищення
озброєння, військового і спеціального обладнання та боєприпасів, а також беруть участь у військово-технічному співробітництві з
іноземними державами.
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«Червоні прапорці»:
як розпізнати корупцію у закупівлях
Конкуренція може бути свідомо обмежена
Коли на конкурентному ринку занадто мало учасників подаються на участь у тендері або одному
з учасників надто часто надають перевагу, це може свідчити про змову – корупційну
домовленість між компаніями задля свідомого обмеження конкуренції під час торгів. У цих
домовленостях також можуть брати участь посадові особи Міноборони.
Якщо у торгах беруть участь мало учасників (навіть один), це може свідчити про змову між
учасниками, коли група постачальників або компанія-учасник торгів та посадова особа
визначають між собою, хто має «виграти» тендер, а потім влаштовують «торги» за допомогою
таких схем як наприклад, виграш у торгах по черзі, доповнюючі заявки або домовленості про
ціни – у такий спосіб, щоб забезпечити перемогу наперед визначеного учасника у начебто
конкурентних торгах12.
Департаменти Міноборони можуть мати обґрунтовані підстави для обмеження конкуренції або
укладання контрактів напряму. Наприклад, може бути лише один постачальник певного
продукту, закупівля може бути терміновою або з міркувань національної безпеки отримана
технологія має надходити з надійного джерела. Згідно з даними нашого дослідження, в Україні
цими законними винятками часто зловживають: забагато контрактів укладають із мінімальною
або без жодної конкуренції та засекречують їх. За цих обставин обґрунтування має піддаватися
перевірці з боку громадськості або контролюючих органів. Але в Україні Міноборони не
зобов’язане пояснювати, чому воно вибрало певного постачальника.

Конкретні тривожні сигнали, що вказують на «червоні прапорці»
1.
2.
3.
4.

Великий відсоток контрактів, укладених з одним постачальником.
На відкриті торги подалося менше учасників, ніж очікувалося.
Строк подання заявок був невиправдано коротким.
Міноборони може прийняти заявку від учасника торгів, яка невигідна постачальнику, а
потім передомовитися про вигідніші для постачальника умови. Це може означати, що
компанія та посадова особа грають у «піддавки».
5. Учасники торгів або їхні заявки, які виглядають такими, що відповідають усім вимогам,
але можуть бути відхилені з незрозумілим поясненням або взагалі без пояснення.
6. Міноборони може укласти контракт із єдиним постачальником, хоча конкуренція була
би більш передбачуваною, доречною чи економічною вигідною.
7. Двоє чи більше постачальників можуть вигравати тендери по черзі, що дає підстави
припускати, що вони змовилися та діють за схемою «виграємо по черзі».

12

Більше див. OECD, Guidelines for Fighting Bid Rigging in Public Procurement.
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8. Компанії можуть подавати заявки, які виявляються свідомо неповними, некоректними,
неконкурентними, або можуть занадто рано відмовитися від участі у торгах, часто в
останній момент, та залишити лише одного учасника торгів.
9. Переможець торгів може надавати послуги тому, хто програв торги, після завершення
тендеру – наприклад, робити йому виплати або найняти його як підрядника або
надавача послуг – що може свідчити про те, що дві компанії могли змовитися про
перемогу однієї з них.

«Димова завіса»?
У листопаді 2016 року Міноборони оголосило тендер на закупівлю 150 тон «ДС-56» – особливої
маскувальної літньої димної суміші та 100 тон дощостійкої зимової димної суміші – за 5,3
мільйони грн (172 400 євро)13. В українському законодавстві немає юридично визначеного
мінімуму, максимуму чи рекомендованого проміжку часу щодо виконання робіт. Однак, за
оцінкою експертів Transparency International Україна, постачальникам було потрібно
щонайменше 14 днів після оголошення переможця, щоби виробити та доставити два різновиди
маскувальної димної суміші у такій великій кількості14. Проте у цьому тендері переможцю
відводилося лише сім днів для доставки 150 тон димної суміші марки «ДС-56»15. Лише один
учасник подав заявку на торги – ТОВ «Фірма «Альфа ЛТД»16. Transparency International Україна
публічно поставила під сумнів занадто короткі строки та результати тендеру. Військова
прокуратура Південного регіону України розпочала кримінальне розслідування та оголосила
попередні висновки у цій справі17:
1. Маскувальна димна суміш, поставлена ТОВ «Фірма «Альфа ЛТД» не відповідала марці
«ДС-56», яка була зазначена у тендерній документації.
2. Чиновники Міноборони не проводили тестувань маскувальної димної суміші від ТОВ
«Фірма «Альфа ЛТД» до завершення прийняття поставки.
3. Маскувальна димна суміш не виконує функції, для виконання яких вона закуповувалася,
зокрема, вона не маскує солдат щонайменше на 30 хвилин, як була передбачено
тендерною документацією.
Військова прокуратура повідомила, що маскувальна димна суміш ТОВ «Фірма «Альфа ЛТД»
призначена для кінозйомок і театральних постановок, вона не може виконувати функції,
необхідні для військових операцій. На момент написання цього звіту розслідування зловживань
оборонним бюджетом ще тривало18.

Які саме дані можуть запобігти корупційному ризику цього “червоного
прапорця”?
Існують значні розбіжності між обсягом даних, які публікує Міноборони для засекречених та для
публічних закупівель. Для засекречених закупівель не було опубліковано жодної корисної
ProZorro, Нафта й нафтопродукти, отримані з бітумних матеріалів (06.10.1) Petroleum, coal and oil products (09200) (димова суміш
ДС-56 літня (зимова) або еквівалент), 1 червня 2018 року: https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2016-11-17-001547-a
14
Transparency International Україна, Міністерство оборони України: відкриті закупівлі, 2017: https://ti-ukraine.org/wpcontent/uploads/2017/04/Zvit-minoborony.pdf
15
ProZorro, Нафта й нафтопродукти, отримані з бітумних матеріалів (06.10.1) Petroleum, coal and oil products (09200) (димова суміш
ДС-56 літня (зимова) або еквівалент), 1 червня 2018 року: https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2016-11-17-001547-a
16 Юридично зареєстрованими бенефіціарними власниками ТОВ «Фірма «Альфа ЛТД» є Тетяна Скорик та Олександр Скорик
(Opendatabot, 1 червня 2018 року: https://opendatabot.com/c/20222955)
17
Військова прокуратура Південного регіону України, Військова прокуратура криворізького гарнізону розпочала кримінальне
розслідування
за
фактом
закупівлі
неякісної
військової
власності,
16
березня
2018
року:
https://vppdr.gp.gov.ua/ua/news.html?_m=publications&_c=view&_t=rec&id=225864
18
Військова прокуратура Південного регіону України, Військова прокуратура криворізького гарнізону розпочала кримінальне
розслідування
за
фактом
закупівлі
неякісної
військової
власності,
16
березня
2018
року:
https://vppdr.gp.gov.ua/ua/news.html?_m=publications&_c=view&_t=rec&id=225864
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інформації. Це робиться начебто з міркувань національної безпеки, але більшість інформації, яку
потребують контролюючі органи для виявлення корупції, або не має жодного або має незначний
вплив на національну безпеку. Наприклад, кількість учасників торгів, опис товару чи послуги,
кількість угод, укладених із певними постачальниками, які публікуються в Україні щодо
публічних закупівель, але не для засекречених закупівель. Ця непрозорість суттєво підвищує
ризик корупції у засекречених закупівлях. Однак публікація таких даних щодо публічних та
засекречених закупівель є звичною практикою для багатьох інших держав, як-от Сполучені
Штати, Сполучене Королівство, та Нідерланди. Міноборони має розробити внутрішні публічно
доступні методичні рекомендації щодо проведення дослідження ринку до початку тендеру,
яким чином формально описувати технічні вимоги, проводити внутрішню перевірку учасників
торгів та засекречувати інформацію.
Відповідно до міжнародних стандартів, для усіх закупівель, включно із засекреченими,
Міноборони має опублікувати протягом 20 днів після оголошення переможця таку
інформацію19:
1. Назви учасників та переможців торгів (після оголошення результатів тендерів), номери
контрактів, номери змін до контрактів, опис закупівель, тривалість оголошення тендеру,
тривалість виконання умов контракту, остаточна ціна угоди (опублікована у відкритому
доступі одразу після – не до – оголошення результатів тендеру).
2. Загальна кількість угод, укладених із кожним постачальником, загальна вартість таких
контрактів протягом 3 або 12 місяців, дати оголошення результатів та відповідальних
осіб.
3. Імена підрядників, агентів та консультантів, які були найняті для виконання контракту20.

19 20 днів – це чинний строк для публікації цих даних для публічних закупівель.
20 На даний момент, якщо підрядник виконує більше 20% контракту, він має бути зазначений в угоді між постачальником та
Міноборони, хоча неясно, чи ця інформація підтверджена. Ці дані не оголошуються щодо засекречених закупівель.
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Посадова особа може втручатися у процес закупівлі для
надання безпідставної переваги певній компанії
Посадова особа може скористатися своєю офіційною чи неофіційною роллю у процесі розподілу
контрактів для зміни або спроби зміни результату на користь певної компанії. У багатьох
випадках компанія, яка отримує преференції, не є найбільш досвідченою і в разі перемоги не
запропонує нічого, що слугуватиме інтересам громадськості. Це збільшує імовірність того, що
посадова особа втрутилася у процес розподілу контрактів, оскільки вона або хтось у її
політичному, соціальному чи комерційному оточенні має зацікавленість у перемозі певної
компанії, або така компанія заплатила чиновнику за сприяння.

Конкретні тривожні сигнали, що вказують на «червоні прапорці»
1. Посадова особа може робити незвичайні або нерозумні кроки, щоб забезпечити участь
компанії у конкурсі, наприклад, зробити для компанії виняток і ухилитися від відкритого
конкурентного тендеру або від процесу прекваліфікації чи тестування.
2. Із компанією могли укласти контракт напряму, без проведення конкурентної процедури.
3. Посадова особа може чинити нестандартно, наприклад, звужувати технічні вимоги з
метою домогтися, щоби певна компанія була єдиним постачальником, який має
можливість брати участь у конкурсі за визначеними вимогами.
4. Посадова особа може надати компанії-учаснику чи компанії-переможцю
привілейований доступ до конфіденційної інформації для складання пропозиції.
5. Посадова особа з повноваженнями остаточного чи вагомого голосу для ухвалення
рішення може змінити результат конкурсу або в інший спосіб змінити рішення інших
чиновників, які першопочатково відповідальні за вибір переможців.
6. Проведення конкурсного відбору може відрізнятися від установлених урядом правил,
стандартів чи критеріїв, та/чи мати високий чи незвичайний рівень обережності та/чи
секретності.
7. Посадова особа, яка має вплив на присудження контракту, може запропонувати,
рекомендувати або вимагати від компанії укласти угоду про партнерство з іншою
компанією для заявки на контракт або роботи підряду, чим створює «примусовий союз».
Це може викликати стурбованість, особливо коли компанія, яку просуває посадова
особа, є менш досвідченою, пропонує менш високотехнологічне обладнання або має
явні політичні зв’язки.

Берці «Талан»
У 2016 році Міноборони у 12 тендерах закупило 245 000 пар армійських черевиків вартістю 355
мільйонів грн (11,5 мільйонів євро)21. Серед багатьох постачальників на українському ринку
лише одна компанія, ТОВ «Таланлегпром», подала документи на тендер і виграла його 22. Два
інші виробники взуття подали офіційні скарги до Міноборони, апелюючи до занадто короткого
проміжку часу підготовки до тендеру та виконання контракту: Міноборони виділило тільки 6
днів, за які учасники торгів мали зібрати та подати 52 документи, виробити та завірити банківські
гарантії, виробити, презентувати, отримати атестацію від Міноборони двох окремих проектів

Transparency International Україна, Міністерство оборони України: відкриті закупівлі, 2017: https://ti-ukraine.org/wpcontent/uploads/2017/04/Zvit-minoborony.pdf
22 ProZorro, Взуття різне, крім спортивного, захисного й ортопедичного (shoes, other, other than sports and protective), 1 червня 2018:
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2016-06-16-000497-c?lot_id=fc3db2021d6a44238f393c50e0462235#lots
21
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чобіт23. Міноборони відмовилося продовжити крайній строк 24. Щоб виконати умови контракту,
переможець торгів мав би виробляти кожну пару черевиків швидше, ніж за 3 хвилини,
працюючи 24 години на добу, 7 днів на тиждень, за умови, що виробник уже мав усі необхідні
матеріали, передбачені умовами тендеру25. Щоб мати можливість виконати замовлення,
компанія «Таланлегпром» провела переговори та продовжила строк виконання контракту для
виробництва та доставки у 24 з 25 контрактів, які виграла26. Остаточна ціна, погоджена між
Міноборони і «Таланлегпром», була майже вдвічі більшою за ринкову ціну 27.
Один виробник подав скаргу до Антимонопольного комітету України, апелюючи до
дискримінаційних вимог: технічні вимоги, описані у тендерному оголошенні, могла
задовольнити тільки одна компанія – ТОВ «Таланлегпром»28. Ця скарга була відхилена і
постачальник не отримав жодної відповіді від комітету з поясненням, чому саме29.
Як повідомляє джерело з Міноборони, черевики були замовлені Центром матеріального
забезпечення Збройних сил України, який встановив значно загальніші технічні вимоги до
черевиків, ніж ті, які були опубліковані потім30. Такі вимоги Центру дали би можливість брати
участь у тендері значно більшій кількості компаній. На момент написання звіту ми не змогли
встановити, чому ці технічні вимоги були потім звужені тендерною комісією Міноборони.

Які саме дані можуть запобігти корупційному ризику цього “червоного
прапорця”?
Цикл закупівель в українському оборонному секторі надто непрозорий і Міноборони зараз не
має зобов’язання обґрунтовувати, чому був обраний певний постачальник. Також немає жодних
юридичних наслідків для постачальника, що подав недостовірні дані до Міноборони. Якщо
Міноборони опублікує нижченаведені дані, воно зможе краще запобігти корупції або змові та
краще сприяти їх виявленню.
Публікація цих даних є стандартом у більшості країн ЄС та США:
1. Міноборони має оприлюднити інформацію щодо:
а. які компанії отримали замовлення напряму, поза конкурентними процедурами;
б. яка процедура була обрана для завершених тендерів (наприклад, відкриті торги,
переговорна процедура, або пряме замовлення);
в. за якими критеріями, що передбачені законом, було зроблено виняток до
процедури відкритих торгів, та які причини вибору переговорної процедури або
прямого контракту, а також імена відповідальних посадових осіб.
2. На момент подання заявки керівник компанії має оприлюднити завірене підтвердження,
що компанія, її власники та керівництво задовольняють кваліфікаційним вимогам.

ProZorro, Взуття різне, крім спортивного, захисного й ортопедичного (shoes, other, other than sports and protective), 1 червня 2018:
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2016-06-16-000497-c?lot_id=fc3db2021d6a44238f393c50e0462235#lots
24
ProZorro, Взуття різне, крім спортивного, захисного й ортопедичного (shoes, other, other than sports and protective), 1 червня 2018:
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2016-06-16-000497-c?lot_id=fc3db2021d6a44238f393c50e0462235#lots
25
Transparency International Україна, Міністерство оборони України: відкриті закупівлі, 2017: https://ti-ukraine.org/wpcontent/uploads/2017/04/Zvit-minoborony.pdf
26 Transparency International Україна, Міністерство оборони України: відкриті закупівлі, 2017: https://ti-ukraine.org/wpcontent/uploads/2017/04/Zvit-minoborony.pdf
27
Інтерв’ю 17: Колишній працівник Міністерства оборони, 4 травня 2018 року
28
ProZorro, Взуття різне, крім спортивного, захисного й ортопедичного (shoes, other, other than sports and protective), 1 червня 2018:
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2016-06-16-000497-c?lot_id=fc3db2021d6a44238f393c50e0462235#lots
29
ProZorro, Взуття різне, крім спортивного, захисного й ортопедичного (shoes, other, other than sports and protective), 1 червня 2018:
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2016-06-16-000497-c?lot_id=fc3db2021d6a44238f393c50e0462235#lots
30
Інтерв’ю 1: Посадова особа з Міністерства оборони, 20 квітня 2018 року
23
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3. Оприлюднене підтвердження від голови тендерного комітету, що компанія-переможець
задовольняє усім кваліфікаційним вимогам.
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Переможець торгів може бути пов’язаний із публічною
особою як акціонер або бізнес-партнер
Посадові особи, відповідальні за закупівлі, та контролюючі органи мають ретельніше перевіряти
випадки, коли міністерство веде справи з компаніями, у яких публічні особи є офіційними
акціонерами, позаяк це часто призводить до конфлікту інтересів. Наявність конфлікту інтересів
не є однозначною ознакою корупції. Однак він суттєво підвищує ризик того, що чиновник
використає свою владу в такий спосіб, який суперечитиме доброчесності конкурсу або
потенційній вигоді держави. Чим більш впливовою є публічна особа, тим імовірніше, що її роль
у процесі закупівель може послабити передбачені перевірки та збереження балансу
повноважень. У багатьох країнах компанії, якими володіють або керують публічні особи, або не
мають права брати участь у тендерах на державне замовлення або мають більше рівнів
перевірки.
Можуть бути інші, непрямі, канали завдяки яким публічні особи, пов’язані з постачальником,
можуть мати вигоду. Постачальник може спрямувати виплати публічній особі через інші
бізнесові канали, наприклад, консалтинг або договір підряду.
Викриття таких стратагем вимагає ретельної перевірки, позаяк інші бізнесові зв’язки можуть
бути каналом для переказу коштів публічній особі, особливо, якщо виплати перевищують
цінність наданих послуг. Може трапитися, що визначити власників акцій постачальника або
підрядників складно. У поєднання з іншими чинниками це може вказувати на приховану
бенефіціарну власність публічної особи, що вимагає більш ретельної перевірки. Крім вимоги
засвідченого розкриття бенефіціарних власників постачальником, може знадобитися перевірка
всіх вигодоотримувачів у структурі корпоративної власності компанії, це ускладнене тим, що
публічні особи часом переслідують свої інтереси непрямо, – наприклад, через офшорну дочірню
компанію або компанію вищого рівня у корпоративній структурі.

Конкретні тривожні сигнали, які вказують на «червоні прапорці»
1. Публічна особа може не зазначити конфлікт інтересів та/або усунути себе від процесу
конкурсного відбору.
2. Публічна особа може бути акціонером компанії або її підрядника, які були обрані для
виконання тендерних робіт, і тому мати право на дивіденди або іншу частину доходу.
Схожі конфлікти можуть бути там, де особа має фінансові, родинні, особисті, політичні,
бізнесові або інші тісні зв’язки з публічною особою, яка є акціонером, керівником, або
менеджером у компанії, що передбачає, що ця особа є «наближеною» особою або
«обличчям» публічної особи.
3. Акціонерна структура постачальника може містити ланцюжок чи мережу компанійпосередників, або мати складну корпоративну структуру, яка приховує те, хто саме є
кінцевим власником чи хто контролює компанію. Наприклад, це може відбуватися через
механізми номінальних акцій, акцій «на пред’явника», невиданих акцій або трастів 31.
4. Постачальник може стати консультантом або постачальником послуг публічної особи.

Юридичні документи можуть явно вказувати на особу як на номінального акціонера або він чи вона може мати відповідні ознаки,
наприклад, бути акціонером або керівником численних інших юридичних осіб, може працювати в юридичній фірмі, консалтинговій
фірмі або іншій фірмі, яка спеціалізується у створенні компаній-посередників або управлінні активами. Наприклад, перелік
акціонерів компанії, включений до списку документів компанії або іншого офіційного документу, не повністю розкриває всі акції
компанії або структура акціонерів компанії містить значну частку випущених, але не присвоєних акцій. У деяких, хоча звісно, не в усіх
випадках, це може викликати підозри, що компанія зарезервувала акції для публічної особи.
31
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5. Публічна особа може мати здатність впливати на ухвалення рішень у багатьох точках
процесу конкурсного відбору, займаючи кілька ролей із правом голосу чи обіймаючи
кілька посад у залучених офіційних установах.
6. Публічна особа або його/її компанія можуть видати постачальнику кредитну угоду,
вексель або інший борговий інструмент.

Мережа публічних осіб корпорації «Богдан»
Корпорація «Богдан» є великим постачальником в українському секторі оборони. Примітно, що
більшість угод укладені з нею не завдяки відкритим торгам, а через прямі, засекречені закупівлі,
де «Богдан» був єдиним претендентом на виконання контракту.
У 2009 році Петро Порошенко продав свою контрольну частку акцій корпорації «Богдан» своєму
бізнес-партнеру, Олегу Свинарчуку32. З липня 2012 року до лютого 2015 року Гладковський
(Свинарчук) був президентом корпорації «Богдан»33. У серпні 2014 року (невдовзі після того, як
Олег Гладковський змінив своє ім’я з Олега Свинарчука), Порошенко призначив Гладковського
Головою Міжвідомчої комісії із політики військово-технічного співробітництва та експортного
контролю34. Гладковський обіймає посаду Першого заступника Секретаря Ради національної
безпеки і оборони України (РНБО)35. Це очевидний потенційний конфлікт інтересів, коли
колишній власник контрольного пакету акцій та колишній керівник великого прямого
постачальника Міноборони очолює урядову установу, наділену повноваженнями керувати
оборонним сектором України.
Мережа задіяних публічних осіб, які зараз або раніше керували дочірніми компаніями
корпорації «Богдан», є широкою. Наприклад, ПрАТ «Завод «Кузня на Рибальському», яка
виробляє броньовані катери «Гюрза-М» знаходиться у власності Президента Петра Порошенка
та народного депутата Ігоря Кононенка36. Характерно, що ці зв’язки не стали підставою
ретельних внутрішніх перевірок для забезпечення виявлення та уникнення конфлікту інтересів.
Принаймні, Міноборони могло би прагнути уникнути корупційних ризиків шляхом забезпечення
умов, у яких ці тендери не були пов’язані з єдиним постачальником, та надати об’єктивне,
перевірюване публічне обґрунтування чому ці компанії були обрані Міноборони
постачальниками.
До того ж, крім тісних зв’язків із публічними особами, було виявлено низку додаткових
«червоних прапорців», які виникають довкола угод, укладених із корпорацією «Богдан».
Наприклад, протягом 2015-2017 рр. Міноборони закупило шість броньованих катерів «Гюрза-

Гладковський (раніше – Олег Свинарчук: він змінив своє прізвище на Гладковського у 2014 році), Національне антикорупційне
бюро України, 13 травня 2016, http://bit.ly/2wGXyHd (травень 2017 року). Це також зазначено у його декларації активів..
Гладковський Олег Володимирович: http://bit.ly/2vHoy4C (травень 2017 року).
33
Рада національної безпеки та оборони, Гладковський Олег Володимирович, 5 червня 2018 року:
http://www.rnbo.gov.ua/content/gladkovsky.html.
34
Рада національної безпеки та оборони, Гладковський Олег Володимирович, 5 червня 2018 року:
http://www.rnbo.gov.ua/content/gladkovsky.html.
35
Рада національної безпеки та оборони, Гладковський Олег Володимирович, 5 червня 2018 року:
http://www.rnbo.gov.ua/content/gladkovsky.html.
36
Відповідно до інформації Mind.ua, цей завод знаходиться у власності Президента Петра Порошенка та його бізнес-партнера,
народного депутата Ігоря Кононенка (Mind.ua, Рік оборонпрому: корупція, нереалізований потенціал та витік технології, 21 грудня
2018 року: https://mind.ua/publications/20179813-rik-oboronpromu-korupciya-nerealizovanij-potencial-i-vitik-tehnologij). Офіційний
запит на отримання інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та приватних підприємців України (Міністерство
юстиції України, Єдиний державний реєстр юридичних осіб, приватних підприємців та громадських об’єднань, 1 червня 2018 року:
https://usr.minjust.gov.ua/) виявив, що станом на 1 червня 2018 року ПрАТ «Завод «Кузня на Рибальському» керує Шандро Валерій
Олександрович. Тим не менше, згідно з інформаційним запитом до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та приватних
підприємців України (Міністерство юстиції України, Єдиний державний реєстр юридичних осіб, приватних підприємців та
громадських об’єднань, 1 червня 2018 року: https://usr.minjust.gov.ua/), станом на 1 червня 2018 року і Ігор Кононенко і Петро
Порошенко були кінцевими бенефіціарними власниками ПрАТ «Завод «Кузня на Рибальському».
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М»37. Військово-морські сили мали високоспеціалізовані вимоги: бронекатери мали бути
обладнані 30-міліметровою автоматичною гарматою, 30-міліметровим гранатометом, 7,62міліметровими кулеметом та двома ракетними системами 38. ПрАТ «Завод «Кузня на
Рибальському» був приватною верф’ю без жодного попереднього досвіду будівництва
військових бронекатерів39. Як повідомляється, «Гюрза-М» провалила випробування за кількома
параметрами, зокрема: недоліки конструкції, недостатня швидкість для моря, проблеми зі
стрільбою40. Тож незрозуміло, чому Міноборони вирішило закупити безпосередньо ці катери,
якщо переговорна процедура могла би забезпечити вищий рівень конкуренції, враховуючи
критерії ціни, національної безпеки та якості. Також незрозуміло, чому Міноборони наполягло
на цій закупівлі, незважаючи на питання довкола конфлікту інтересів та здатністю пройти
військові випробування.

Санітарні автомобілі «Богдан» із китайськими частинами
Корпорація «Богдан» бере участь щонайменше у 12 закупівлях Міноборони, включно з
броньованими вантажівками, які виробляє дочірня компанія ПАТ «Автомобільна компанія
«Богдан Моторс». У січні 2017 року веб-сайт Міноборони повідомляв, що санітарний автомобіль
«Богдан-2251» був затверджений Державним науково-дослідним центром як здатний
виконувати всі типи позашляхових рятівних операцій41. У засекреченій неконкурентній закупівлі
Міноборони закупило 100 санітарних автомобілів за 32 000 доларів США за автомобіль 42. Це
занадто висока ціна за відновлені автомобілі, сконструйованих на шасі від китайського пікапу 43.
Протягом першого року експлуатації 50% цих автомобілів зламалися, що було підтверджено
Радою волонтерів при Міноборони44. Згодом виявилося, що умови випробувань не передбачали
зимових опадів: ані льоду, ані снігу45. Шасі пікапу мали максимальне навантаження 1 000 кг.
Медична кабіна санітарного автомобіля важить 600 кг, залишаючи 400 кг для вантажу 46.
Команда медиків зазвичай складається із 6-7 осіб (одного водія, однієї особи озброєного
супроводу, двох парамедиків і двох-трьох поранених), без медичного обладнання47. Щоб
ефективно працювати, автомобіль має бути постійно перевантажений, а це збільшує імовірність
поломок48.
ГПУ розкрила махінації у закупівлі касок і спецзасобів на 30 мільйонів гривень, Censor.net, 25 січня 2018 року:
https://ua.censor.net.ua/news/3046568/gpu_rozkryla_mahinatsiyi_u_zakupivli_kasok_i_spetszasobiv_na_30_milyioniv_gryven_lysenko;
Сегодня, Закупівля вживаних човнів для українського флоту: плюси, мінуси та міжнародний досвід, 11 березня 2017 року:
https://ukr.segodnya.ua/ukraine/pokupka-korabley-bu-dlya-ukrainskogo-flota-plyusy-minusy-i-mezhdunarodnyy-opyt-926854.html
38
Сегодня, Закупівля вживаних човнів для українського флоту: плюси, мінуси та міжнародний досвід, 11 березня 2017 року:
https://ukr.segodnya.ua/ukraine/pokupka-korabley-bu-dlya-ukrainskogo-flota-plyusy-minusy-i-mezhdunarodnyy-opyt-926854.html
39
Інтерв’ю 22: Тарас Чмут, журналіст з Українського мілітарного порталу, 10 травня 2018 року
40
Інтерв’ю 22: Тарас Чмут, журналіст з Українського мілітарного порталу, 10 травня 2018 року
41
Міністерство оборони, Наказ "Про прийняття в експлуатацію Збройними силами України медичних автомобілів Богдан»2251 на
шасі Great Wall Wingle 5, 27 березня 2017 року: http://www.mil.gov.ua/content/mou_orders/180_nm_2017.pdf
42 Новое время, Служили два товарища, 5 квітня 2018 року: https://magazine.nv.ua/ukr/journal/3075-journal-no-13/sluzhili-dvatovarisha.html
43
Інтерв’ю 4: Міжнародний експерт, 24 квітня 2018 року; модель пікапа “Great Wall Wingle 5”.
44
Інтерв’ю 22: Тарас Чмут, журналіст з Українського мілітарного порталу, 10 травня 2018 року; Українська правда, Половина з
поставлених на фронт "Богданів" зламалися - волонтер, 28 січня 2018 року: https://www.pravda.com.ua/news/2018/01/28/7169814/
45
Transparency International Defence and Security та Transparency International Україна, Те, що лікар прописав? Корупційні ризики в
системі медичного постачання Міністерства оборони України, 2017: https://nako.org.ua/wp-content/uploads/2017/09/Te_-scho-likarpropysav_UKR_.pdf
46 Transparency International Defence and Security та Transparency International Україна, Те, що лікар прописав? Корупційні ризики в
системі медичного постачання Міністерства оборони України, 2017: https://nako.org.ua/wp-content/uploads/2017/09/Te_-scho-likarpropysav_UKR_.pdf
47
Transparency International Defence and Security та Transparency International Україна, Те, що лікар прописав? Корупційні ризики в
системі медичного постачання Міністерства оборони України, 2017: https://nako.org.ua/wp-content/uploads/2017/09/Te_-scho-likarpropysav_UKR_.pdf
48
Transparency International Defence and Security та Transparency International Україна, Те, що лікар прописав? Корупційні ризики в
системі медичного постачання Міністерства оборони України, 2017: https://nako.org.ua/wp-content/uploads/2017/09/Te_-scho-likarpropysav_UKR_.pdf
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«Богдан» звинуватив у технічних несправностях низькоякісне пальне, неправильну експлуатацію
та порушення умов сервісного обслуговування 49. Народний депутат Оксана Корчинська заявила,
що корпорація «Богдан» вимагала додаткову плату за ремонт автомобілів, які не працювали50.
Джерела, які ми опитали, стверджують, що ці дефекти були очевидні ще на стадії випробувань,
але закупівля все-одно була затверджена51.
Санітарний автомобіль є товаром подвійного призначення, який може вироблятися цивільним
виробником (як було цього разу), і не передбачає жодної унікальної військової технології – у
цьому випадку більшість компонентів автомобіля було зроблено із заново складених,
відновлених частин. Санітарні автомобілі могли бути закуплені на відкритих торгах, які би
надали можливість іншим постачальникам змагатися та перемагати на основі кращої ціни –
декілька постачальників могли взяти участь у тендері52. Альтернативою могла бути переговорна
процедура, яка би дала можливість посадовим особам, які проводили закупівлю, оцінити ціну
та якість. До оголошення тендеру Міноборони запросило кількох потенційних постачальників
санітарних автомобілів обговорити технічні вимоги Міноборони, що знімало необхідність
робити цю закупівлю напряму в одного постачальника53. Одне джерело повідомило, що
«Богдан» був обраний ще до того, як моделі санітарних автомобілів були вироблені та
протестовані, та заздалегідь, як Міноборони зустрілося з іншими постачальниками54.
Міноборони відмовилося повідомити НАКО будь-яку інформацію про цей тендер, незважаючи
на відсутність жодної явної потреби робити цю закупівлю засекреченою та з єдиним
постачальником.

Які саме дані можуть запобігти корупційному ризику цього “червоного
прапорця”?
1) Публікація імен та позицій посадових осіб, які відігравали офіційну чи неофіційну роль в
ухваленні рішенні та опублікування підтвердження від тендерного комітету про кожен
тендер, де особа, пов’язана з розробкою або укладанням угоди, яка має конфлікт
інтересів, була виявлена та усунута від процесу ухвалення рішень.
2) Підтвердження усіх акціонерів та бенефіціарних власників, включно із запропонованими
(а потім підтверджено найнятими) підрядниками та консультантами. Має бути
деталізовано з точністю до усіх бенефіціарних власників, які володіють 5% і більше акцій.
3) Чи є фінансові зв’язки з публічною особою чи чиновником Міноборони шляхом
родинних чи бізнесових зв’язків із представником компанії чи підрядника, і якщо так, то
імена цих публічних осіб та їхній стосунок до компанії.
4) Підтвердження від учасників торгів, що публічні особи чи їхні партнери надали
постачальнику кредитний договір, вексель або інший борговий договір.

Українська правда, "Богдан" запевнив, що Міноборони не відмовилися від закупівель, 11 лютого 2018 року:
https://www.pravda.com.ua/news/2018/02/11/7171286/
50
Україна молода, Міноборони припинило закуповувати "дефектні" санітарні автомобілі "Богдан", 11 лютого 2018 року:
http://umoloda.kiev.ua/number/0/218/120469/
51
Інтерв’ю 3: Анатолій Пінчук, бізнесмен з UPA “Ukrainian strategy”, 22 квітня 2018 року
52 Міноборони спочатку радилося з низкою компаній-виробників (Transparency International Defence and Security та Transparency
International Україна, Те, що лікар прописав? Корупційні ризики в системі медичного постачання Міністерства оборони України,
2017: https://nako.org.ua/wp-content/uploads/2017/09/Te_-scho-likar-propysav_UKR_.pdf).
53
Transparency International Defence and Security та Transparency International Україна, Те, що лікар прописав? Корупційні ризики в
системі медичного постачання Міністерства оборони України, 2017: https://nako.org.ua/wp-content/uploads/2017/09/Te_-scho-likarpropysav_UKR_.pdf
54
Transparency International Defence and Security та Transparency International Україна, Те, що лікар прописав? Корупційні ризики в
системі медичного постачання Міністерства оборони України, 2017: https://nako.org.ua/wp-content/uploads/2017/09/Te_-scho-likarpropysav_UKR_.pdf
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Міноборони може надати можливість некваліфікованому
постачальнику або компанії, пов’язаною з державоюагресором, отримати та виконати контракт
Якщо постачальник, котрий не має достатніх технічних, операційних чи фінансових ресурсів,
виграє тендер, то малоймовірно, що він буде найкращим варіантом для ефективного виконання
контракту. Також імовірно йому дали можливість брати участь у торгах або виграти їх
безпідставно, – бо він, наприклад, дав хабара чиновнику, який мав повноваження ухвалювати
рішення щодо результатів тендеру або через власні фінансові зв’язки з публічною особою.
У більшості випадків некваліфіковані постачальники імовірно вмотивовані фінансовою вигодою.
Але це не завжди так. Джерело в Укроборонпромі повідомило, що постачальники, які
зареєстровані у країні-агресорі або знаходяться у власності країни-агресора, регулярно беруть
участь у тендерах. Це є серйозною загрозою для національної безпеки української держави,
позаяк постачальники є «кишеньковими» компаніями, які беруть участь у торгах, щоб
перешкодити постачанню необхідних товарів та послуг, а також надати дані для своєї
контррозвідки або свідомо поставити українській армії браковане обладнання55. Процес
ретельної внутрішньої перевірки має дати чиновникам оборони можливість проаналізувати,
наскільки досвідченим і доречним є постачальник, а також виявити будь-які комерційні чи
політичні зв’язки з потенційно ворожою державою.

Конкретні тривожні сигнали, що вказують на «червоні прапорці»
1. Постачальник може не відповідати стандартам міністерства для допуску до торгів або
іншим правилам процесу відбору, але все одно вибраний у якості постачальника.
2. Постачальник та/або його керівництво можуть не мати жодного попереднього
аналогічного досвіду, мати мало або не мати жодної репутації в галузі.
3. Компанія може бути поглинута або в інший спосіб легально зареєстрована ледь не
перед (чи навіть після) оголошення переможцем конкурсного відбору. Може
виявитися, що компанія була створена спеціально під тендер. Вона може мати тісні
зв’язки з ворожою державою.
4. Компанія може не мати необхідних виробничих потужностей або активів, необхідних
для виконання роботи, включно з робочою силою, фінансами, обладнанням або
технічними навичками. Додаткові запитання можуть виникнути, коли компанія має
брак коштів і вона не подала фінансові гарантії, бухгалтерський баланс, перевірені
рахунки або кредитний рейтинг.
5. Постачальник може не демонструвати необхідні атрибути бізнеса, який працює –
наприклад, фізичної адреси, офісу, штату або веб-сайту.

Смертоносні турнікети від «АВ-Фарма»
Усі учасники бойових дій повинні постійно мати при собі принаймні два турнікети. Призначені
для зупинки кровотечі, турнікети можуть запобігти втраті кінцівок або смерті від кровотечі.
Поламаний турнікет може призвести до летального наслідку. Восени 2015 року Міністерство
оборони закупило 30 000 турнікетів у ПрАТ «АВ-Фарма»56. Ця компанія на ринку є новачком –
вона почала виробляти медичну продукцію у 2014 році, всього лише за рік до того, як виграла
Розмова з представником керівництва Укроборонпрому, квітень 2018 року
Transparency International Defence and Security та Transparency International Україна, Те, що лікар прописав? Корупційні ризики в
системі медичного постачання Міністерства оборони України, 2017: https://nako.org.ua/wp-content/uploads/2017/09/Te_-scho-likarpropysav_UKR_.pdf
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згаданий тендер57. Після того, як із АВ-Фарма підписали відповідну угоду, солдати повідомили,
що турнікети АВ-Фарма під тиском ламаються – у середньому у 60% випадків використання 58.
Неприйнятна якість закуплених турнікетів була підтверджена волонтерами медичної комісії
«Асоціації народних волонтерів України»59. Комісія підкреслила проблемність низьких
стандартів, розписаних у технічних вимогах, та відсутність випробувань турнікетів у наближених
до бойових умовах60.
Незалежний антикорупційний комітет у одному із своїх попередніх досліджень виявив, що на
ринку є декілька інших постачальників із відмінною репутацією, які мають можливість постачати
високоякісні турнікети. В інтерв’ю один з потенційних постачальників сказав, що він спочатку
брав участь у тендері, але не міг вкластися у занадто короткий строк для поставки, визначений у
тендерних вимогах, тому відкликав свою заявку61.
Солдати скаржилися Військово-медичному департаменту Міністерству оборони та міністру
оборони Степану Полтораку, звертаючи увагу на «відкати» чиновникам62. Незважаючи на ці
повідомлення, у 2015 році, закупівля була завершена і кількома місяцями пізніше, у квітні 2016
року, був оголошений наступний тендер на закупівлю 50 000 турнікетів із використанням точно
таких же технічних вимог, які раніше призвели до закупівлі бракованих турнікетів 63. Не було
проведено жодного розслідування чому цей тендер був проведений, незважаючи на провальні
тестування обладнання та ризики поранень і смертей від використання бракованих турнікетів у
польових умовах.

Які саме дані можуть запобігти корупційному ризику цього “червоного
прапорця”?
1. Постачальник має засвідчити (а Міноборони опублікувати) імена, громадянство
керівників компанії та її бенефіціарних власників, назву, дату та країну реєстрації,
кредитний рейтинг, перевірені рахунки, веб-сайти та зареєстровані адреси. Ця
інформація має бути засвідчена та опублікована для усіх підрядників та консультантів,
найнятих для виконання укладеного контракту.
2. Міноборони має публікувати стандарти допуску до торгів та методичні вказівки
проведення конкурсного відбору, включно з інформацією, яким чином мають
оцінюватися заявки учасників торгів.
3. Критерії ранжування чи присудження контрактів, що застосовуються до заявок та
обґрунтування вибору переможця, включно із засекреченими закупівлями.

АВ-Фарма, 1 June 2018: http://avpharma.com.ua/kompan%D1%96ya
Dn.depo.ua, Волонтери звинувачують Міноборони у приреченні воїнів на смерть через поламані турнікети, 24 травня 2016 року:
https://dn.depo.ua/ukr/dn/volonteri-zvinuvatili-minoboroni-u-prirechenni-biytsiv-na-24052016145700
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року:
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червня
2015
року:
https://www.facebook.com/VolunteerMedCommittee/photos/pcb.899930926745444/899930440078826/?type=3&theater
61 Transparency International Defence and Security та Transparency International Україна, Те, що лікар прописав? Корупційні ризики в
системі медичного постачання Міністерства оборони України, 2017: https://nako.org.ua/wp-content/uploads/2017/09/Te_-scho-likarpropysav_UKR_.pdf
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Dn.depo.ua, Волонтери звинувачують Міноборони у приреченні воїнів на смерть через поламані турнікети, 24 травня 2016 року:
https://dn.depo.ua/ukr/dn/volonteri-zvinuvatili-minoboroni-u-prirechenni-biytsiv-na-24052016145700
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Dn.depo.ua, Волонтери звинувачують Міноборони у приреченні воїнів на смерть через поламані турнікети, 24 травня 2016 року:
https://dn.depo.ua/ukr/dn/volonteri-zvinuvatili-minoboroni-u-prirechenni-biytsiv-na-24052016145700
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Погоджені умови контракту можуть суттєво відрізнятися від
типових у галузі або на ринку
Якщо остаточні умови контракту, погоджені між Міноборони та постачальником, суттєво
відрізняються від очікуваних, минулих угод або типових у галузі, це має бути підставою для
додаткової перевірки наглядових органів. Українське законодавство передбачає, що ціна за
одиницю товару не може зрости понад 10%, в іншому разі потрібно переоголосити тендер. Крім
того, немає загального правила, яке саме відхилення буде завеликим; лише ретельна перевірка
сектору та національного ринку може надати дані для поінформованого рішення.
Більшість департаментів Міноборони вимагають, щоб будь-які зміни до контрактів були
повністю обґрунтовані прямим керівником чиновника, який здійснює закупівлю. Такий підхід
допомагає забезпечити процедуру внутрішніх перевірок та балансу повноважень, а також
підзвітність на пізніших стадіях аудиту або розслідування. Це є проблематичним в Україні, де
особи держслужбовців, які відігравали роль у вирішенні долі тендеру, зазвичай приховані, що
робить спроби правоохоронних органів виявити порушення марними.
Непросто дійти висновку, чи Міноборони отримало найкращу ціну за високотехнологічну зброю
або певну технологію. Багато угод укладаються в результаті перемовин. Остаточні умови можуть
бути на користь компанії-переможця, а не держави, не лише через корупцію. Наприклад,
посадові особи могли халатно провести тендер або некоректно розрахувати вартість життєвого
циклу танка, який потребує сервісного обслуговування та унікальних комплектуючих частин.
Вони могли закласти занадто прості умови або погано провести переговори через брак досвіду,
інформації або не мати переваги у перемовинах.
Корупційні ризики, пов’язані з цим «червоним прапорцем», можуть бути суттєво вищими, коли
жодна з вищезазначених причин не є очевидною, а також коли мають місце інші «червоні
прапорці», наприклад, якщо некваліфікована компанія з ознаками прихованої власності
публічної особи виграє тендер на дуже вигідних умовах.

Конкретні тривожні сигнали, що вказують на «червоні прапорці»
1. Остаточні умови містять ціни, які суттєво нижчі або вищі за ринкові.
2. Умови або ціни остаточної або додаткової угоди можуть бути більш сприятливими для
компанії, ніж ті, про які міністерство першопочатково домовилось, або сприятливішими
для постачальника, ніж за іншими подібними угодами з міністерством, однак ринкова
ситуація суттєво не змінилася.
3. Одна або більше умов угоди могли бути змінені невдовзі після підписання – на користь
постачальника.
4. Відповідальний департамент Міноборони міг не докласти усіх необхідних зусиль для
оцінки ринкової вартості угоди, яку він укладає.
5. Пропозиція компанії-переможця може бути суттєво дорожчою чи дешевшою за оцінку
міністерства, або суттєво відрізнятися від пропозицій інших учасників торгів. Такі підозри
можуть бути вагомішими, якщо оцінка міністерства виявляється реалістичною та
ґрунтується на точному технічному аналізі, а не просто на першій-ліпшій пропозиції на
переговорах.
6. Умови остаточної угоди можуть містити суттєві відмінності від чинного законодавства чи
положень, або від типової угоди, яка використовується на тендерах.
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7. Остаточні умови можуть містити нестандартні положення, які зменшують зобов’язання
переможця, або роблять угоду ціннішою для переможця. Такими умовами можуть бути
додаткові податкові канікули, нечіткі або спотворені формули або курси обміну валют,
незвичайно довгі строки сплат, боргові гарантії, або інша нестандартна фінансова
підтримка державою переможця.

Переможна хода «Трейд Коммодіті»
Безпосередньо перед реформою публічних закупівель та запровадженням відповідної онлайнплатформи у квітні 2016 року, яка зробила оборонні закупівлі більш прозорими 64, Міноборони
уклало низку угод про закупівлю дизельного й авіаційного палива у ТОВ «Трейд Коммодіті». Ця
компанія за короткий період часу виграла 14 із 15 тендерів вартістю понад 1,2 мільярди гривень
(39 мільйонів євро)65. Перед цим, у 2015-2016 рр. Міноборони уклав із «Трейд Коммодіті»
контракти на суму понад 2 мільярди гривень (65 мільйонів євро) 66. На висококонкурентному
ринку, де 40 компаній пропонують паливо приблизно однакової якості з невеликою різницею у
ціні67, 93,3% виграних тендерів одним постачальників є аномалією.
У червні-серпні 2016 року Міноборони і «Трейд Коммодіті» уклали декілька додаткових угод
щодо постачання дизельного палива 68. Відповідно до повідомлення Національного
антикорупційного бюро України (НАБУ), ці додаткові угоди збільшили ціну за одиницю товару
від «Трейд Коммодіті» на 16%, якщо порівнювати з вартістю за одиницю товару, зафіксовану у
вихідному контракті69. Згідно з Законом, збільшення ціни понад 10% за одиницю товару
потребує оголошення нового тендеру70. Проте Міноборони продовжило переговори із «Трейд
Коммодіті» як з обраним постачальником і погодилось заплатити вищу ціну, що запросила
компанія.
Національне антикорупційне бюро України звинуватило «Трейд Коммодіті» у змові з
чиновниками, які здійснювали цю оборонну закупівлю, та розтраті 149 мільйонів гривень (4,8
мільйони євро)71. Чотири посадові особи з Міністерства оборони були затримані та допитані,
зокрема: Ігор Павловський, заступник міністра оборони; Володимир Гулевич, директор
Департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів міністерства; Борис
Малиш, начальник відділу організації постачання пально-мастильних матеріалів управління
поставок матеріальних ресурсів Департаменту держзакупівель; Володимир Шемовнєв, старший
інспектор відділу аудиту у сфері державних закупівель і моніторингу цін Департаменту
внутрішнього аудиту та фінансового контролю Міноборони72. Двоє представників керівництва

Система онлайн-закупівель ProZorro була запроваджена 1 квітня 2016 року.
DoZorro, Що відомо про скандальні закупівлі Міноборони, за якими НАБУ затримала посадовців, 11 жовтня 2017 року:
https://dozorro.org/news/sho-vidomo-pro-skandalnu-zakupivli-paliva-mou-za-yaku-nabu-zatrimala-chinovnikiv
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https://dozorro.org/news/sho-vidomo-pro-skandalnu-zakupivli-paliva-mou-za-yaku-nabu-zatrimala-chinovnikiv
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2017 року: http://gordonua.com/ukr/publications/-koruptsijnij-skandal-v-minoboroni-za-shcho-zatrimali-pavlovskogo-i-shcho-vidomopro-trejd-kommoditi-211946.html
69 DoZorro, Що відомо про скандальні закупівлі Міноборони, за якими НАБУ затримала посадовців, 11 жовтня 2017 року:
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ТОВ «Трейд Коммодіті», включно з директором Вадимом Майко втекли з України та оголошені
Інтерполом у міжнародний розшук73.

Які саме дані можуть запобігти корупційному ризику цього “червоного
прапорця”?
До кожного тендеру Міноборони має:
1. Публікувати власну оцінку вартості контракту – під час оголошення чи запрошення
учасників до участі у тендері. Також має оголошуватися інформація про ринкові ціни, що
була використана для оцінки вартості лотів, – як для публічних, так і для засекречених
закупівель.
2. Розкривати всі чутливі щодо національної безпеки дані про закупівлі, контракти з
незалежними внутрішніми та зовнішніми контролюючими органами, які мають
відповідний рівень доступу до державної таємниці, як-от служби внутрішнього і
зовнішнього аудиту та парламентські комітети.
3. Публікувати всі чутливі щодо національної безпеки дані про закупівлі після завершення
строку дії державної таємниці щодо них.
4. Підписані угоди (засекречені дані, завантажені як додатки, можуть бути відредаговані)
та будь-які переглянуті угоди, із вказанням будь-яких погоджених змін у цінах, строках
доставки, та змін до умов контракту, внесених після завершення тендеру.

Bihus.info, Interpol Announced "Trade Commodity" Executives for an International Search, 11 April 2018: https://bihus.info/interpologolosiv-u-miznarodnii-rozsuk-kerivnikiv-treid-kommoditi
73
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Компанія з історією неетичної поведінки або кримінальним
минулим може отримати контракт
Компанія, яка бере участь у конкурсі, або особа, яка володіє її акціями, може мати репутацію чи
історію участі у корупції, змові та іншій неетичній поведінці. Це може вказувати на те, що
компанія/особа схильна вдаватися до проблемних бізнесових практик, або що посадові особи
надавали їм певні преференції. Рівень суворості перевірки у відповідь на цей «червоний
прапорець» залежить від низки чинників, як-от надійність доказової бази стосовно чого
компанію/особу звинувачують.

Конкретні тривожні сигнали, які вказують на «червоні прапорці»
1. Компанія, її власник або керівництво можуть мати підозру, знаходитися під слідством
або мати обвинувальний вирок за неконкурентні практики або кримінальні дії в Україні
чи за кордоном.
2. Компанія, її власник або керівництво можуть бути засуджені за злочинну діяльність або
порушення інших відповідних законів в Україні чи за кордоном.
3. Компанія, її власник або керівництво можуть мати історію невиконання зобов’язань за
контрактом або іншої сумнівної діяльності, яка вказує на неетичні бізнесові практики.

Неконкурентні практики «Вог Аеро Джет»
28 листопада 2016 року тендерний комітет Міноборони провів переговори з ТОВ «Вог Аеро
Джет» і трьома іншими компаніями про те, хто отримає два великі лоти на постачання
дизельного палива74. За два тижні, 2 грудня, компанія «Вог Аеро Джет» перемогла в обох
тендерах на постачання понад дев’ять тон дизельного палива вартістю 190 мільйонів гривень
(6,2 мільйони євро)75.
Компанія «Вог Аеро Джет» була звинувачена й оштрафована за змову щодо ціни у трьох
незалежних справах, розглянутих Антимонопольним комітетом України (АМКУ), що спричинило
подальші розслідування дій цієї компанії 76. Незважаючи на це, Міноборони провело тендер
дуже швидко. Також Міноборони вибрало переможця за переговорною процедурою, а не через
відкриті торги (де учасник торгів із найнижчою ціною був би обраний автоматично).
Незрозуміло, чому Міноборони вирішило уникнути відкритих торгів, які би забезпечували
вигіднішу ціну для держави.
Протягом того ж місяця, у відповідь на скаргу від іншого учасника торгів, Київський
господарський суд заборонив Міноборони отримувати дизельне паливо від «Вог Аеро Джет» 77.
Суд постановив, що Міноборони має припинити виконувати контракт із компанією «Вог Аеро
Джет», яку вважають пов’язаною із Юрієм Бірюковим, помічником Міністра оборони та
радником Президента України78.

ProZorro, Рідке паливо та газ: мастильні матеріали (Petroleum, coal and oil products), 2018: https://prozorro.gov.ua/tender/UA-201611-14-001643-a?lot_id=a7f94bd13e7a48cfb80a02e62b3f2204#lots
75
ProZorro, Рідке паливо та газ: мастильні матеріали (Petroleum, coal and oil products), 2018: https://prozorro.gov.ua/tender/UA-201611-14-001643-a?lot_id=a7f94bd13e7a48cfb80a02e62b3f2204#lots
76
Biz.NV, Звинувачення підтверджені Вищим господарським судом: https://biz.nv.ua/ukr/markets/holova-amku-zprohnozuvavzakinchennja-rozsliduvannja-proti-okko-ta-wog-2457378.html
77
NV Business, Суд заборонив Міністерству оборони купувати дизельне паливо у WOG, 22 грудня 2016 року:
https://biz.nv.ua/ukr/markets/sud-zaboroniv-minoboroni-kupuvati-dizpalivo-u-wog-341993.html
78 NV Business, Суд заборонив Міністерству оборони купувати дизельне паливо у WOG, 22 грудня 2016 року:
https://biz.nv.ua/ukr/markets/sud-zaboroniv-minoboroni-kupuvati-dizpalivo-u-wog-341993.html; Інтерв’ю 17: Колишній працівник
Міністерства оборони, 4 травня 2018 року
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Закон уповноважує Міноборони проводити переговори з учасниками торгів, щоб оцінити
наскільки компанія підходить до ролі виконавця державного замовлення. Вони також мають
проводити внутрішню перевірку постачальників, включно з тим, які ризики постачальник може
становити для Міноборони79. Незрозуміло, за якими критеріями компанія «Вог Аеро Джет» була
обрана як найкраща компанія, яким чином вона пройшла перевірку, зважаючи на попередні
вироки за неконкурентні дії. Також незрозуміло, наскільки часто Міноборони проводить
регулярні перевірки, і якщо проводить, які саме постачальники проходять такий контроль.
Однак, достеменно відомо, що у лютому 2017 року Генеральна прокуратура України в інтересах
держави в особі Міністерства оборони України подала в суд на компанію «Вог Аеро Джет» і за
розглядом справи на компанію «Вог Аеро Джет» судом було накладено стягнення на користь
Міноборони у сумі 10,3 мільйони грн. (300 тисяч євро)80. Компанія оскаржувала це рішення,
однак Верховний Суд відхилив її клопотання.81

Які саме дані можуть запобігти корупційному ризику цього “червоного
прапорця”?
1. На момент подачі заявки керівник компанії-учасника торгів має подати офіційно
завірене підтвердження, що компанія, її власники та керівництво:
а. Не мають історії невиконання зобов’язань за контрактом або іншої шкідливої
діяльності, яка може мати вагомі підстави припускати корумповані бізнесові
практики;
б. Не мають підозру, не перебувають під розслідуванням та не мають обвинувачень
в антиконкурентних практиках, корумпованій або злочинній діяльності в Україні
чи за кордоном;
в. Не були засуджені за злочинну діяльність або порушення інших законів в Україні
чи за кордоном.
2. При виборі переможця торгів, Міноборони має публікувати підтвердження, що було
проведено усі перевірки, щоб переконатися, що вищенаведені твердження істинні.

Верховна Рада України, офіційний веб-портал, Закон України № 922-VIII "Про публічні закупівлі", 25 грудня 2015 року:
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/922-19
80
Єдиний державний реєстр судових рішень, 30 березня 2017 року, http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/65739968
81
Єдиний державний реєстр судових рішень, 7 лютого 2018 року, http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/72092563#
79
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Офіційна позиція Міністерства оборони щодо виявлених у
дослідженні корупційних ризиків
Для того, щоб врахувати погляд відповідального органу влади щодо виявлених у цьому
дослідженні корупційних ризиків, цей звіт був наданий для ознайомлення Міноборони.
Офіційна позиція міністерства полягає у наступному82:
1. закупівлі озброєння та військової техніки для потреб Збройних сил мають особливості,
які майже повністю відрізняються від закупівлі продукції цивільного використання;
2. закупівля озброєння та військової техніки Міноборони здійснюється відповідно до
вимог чинного законодавства та нормативно-правових документів;
3. усі закупівлі озброєння та військової техніки перевіряються та контролюються
відповідними контролюючими органами;
4. закупівлі озброєння та військової техніки організовані відповідно до діючого
законодавства і максимально виключають корумповану складову в структурі
Міноборони;
5. формування вартості продукції на основі аналізу розрахунково-калькуляційних
матеріалів вважається більш ефективною процедурою щодо ефективного використання
державних коштів, аніж на підставі тендерних процедур;
6. якщо до закупівлі озброєння та військової техніки застосовувати конкурентну
процедуру, то відсутність інших вітчизняних виробників призведе до неможливості
такої закупівлі, водночас залучення іноземних виробників аналогічної продукції
обмежується рядом проблем;
7. разом із тим, Міноборони і Генштаб здійснюють поступове переозброєння на
озброєння та військову техніку іноземного виробництва, які відповідають стандартам
НАТО;
8. наміри авторів звіту НАКО покращити систему закупівель та викорінити корупційні
ризики підтримуються Міноборони.

82

Лист Міністерства оборони, надані НАКО у відповідь на запит про доступ до публічної інформації, станом на вересень 2018 року.

28

Як реформувати внутрішній та зовнішній контроль: покрокова
інструкція
Корупційні ризики, виявлені у цьому звіті, можуть бути зменшені здебільшого у два способи:
шляхом збільшення прозорості та шляхом реформування процедур внутрішнього та
зовнішнього контролю. Наші попередні рекомендації щодо того, у який спосіб збільшити
прозорість, наведені у резюме цього звіту «Які саме дані можуть виявити ці “червоні
прапорці”?». Далі ми подаємо наші детальні попередні рекомендації щодо того, яким чином
варто вдосконалити закупівельні процедури на всіх етапах циклу оборонних закупівель. На
кожному етапі, ще до початку перегляду, покращення процедур внутрішнього та зовнішнього
контролю, посадова особа, відповідальна за закупівлі і наглядові установи мають зробити
вибірку випадків серед завершених тендерів, поставивши наступні запитання:

Етап планування

Етап
конкуренції

Етап перевірки
та визначення
переможця

Етап виконання
контракту

Етап
завершення
контракту

Етап планування






Чи була ця закупівля запланованою?
Хто просуває закупівлю товарів чи послуг?
Чи потрібні ці товари або послуги Міноборони?
Чи є ця закупівля спеціальною, і якщо так, то чи повністю обґрунтована її терміновість
або інша резонна причина?
Чи це придбання узгоджено та включено до комплексного плану, який задовольняє
потреби Міноборони вчасно та за розумну ціну?

Етап конкуренції












Хто розробив обсяги робіт і технічні вимоги до закупівлі, чи є у них конфлікт інтересів, чи
є ці обсяги робіт і технічні вимоги обґрунтованими, чи були вони підтверджені та
перевірені іншим департаментом?
Чи обсяг робіт і технічні вимоги дають можливість максимальної конкуренції? Чи були
вони вузько сформульовані, щоб надати преференцію одному виконавцю, відсіявши
решту? Чи вони надто розпливчасті, ускладнюючи участь учасникам торгів?
Чи Міноборони оголосило про намір закупівлі якомога ширше? Як довго була відкрита
можливість подати документи на тендер?
Якщо придбання стосується комерційного товару або послуги, чи існує справжній
комерційний ринок такого товару або послуги?
Чи є замовлення невиправдано великим або терміновим і чи виключає воно інших або
менших конкурентів?
Чи було проведено дослідження ринку, щоб переконатися, скільки постачальників
пропонують продукти чи послуги, які саме, в які строки та за якою ринковою ціною?
Чи Міноборони скористалося своєю перевагою покупця? (Чи гуртове замовлення
підходить більше ніж часті малі замовлення? Чи гуртове замовлення має конкурентну
ціну у порівнянні з ринковою?)
Чи контракти йдуть пакетом, що призводить до обмеження чи відсутності конкуренції?
Якою має бути доречна тривалість контракту? Довший період виконання може зберегти
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час та ресурси шляхом зменшення кількості оголошених тендерів, але невиправдано
довга тривалість дає перевагу одній компанії та може бути неконкурентною.

Етап перевірки та визначення переможця















Яке було обґрунтування того, що була застосована неповна та відкрита конкурентна
процедура? Чи є якийсь конфлікт інтересів (особистий чи організаційний), який міг
вплинути на вибір переможця (наприклад, чи є проблема попередніх переможців?)
Чи всі учасники торгів пройшли комплексну перевірку продуктивності та
відповідальності?
Яким чином буде здійснюватися фінансування компанії-переможця, наприклад, чи
шляхом позики?
Чи до визначення переможця був проведений аудит для підтвердження
запланованих витрат, включно з витратами на менеджмент?
Чи головні виконавці подали план залучення підрядників? Скільки рівнів підряду
буде застосовано головним виконавцем? Чи підрядники надали дані, як-от адреси,
імена керівництва, бенефіціарних власників та досвід роботи?
Скільки тендерних пропозицій було отримано (чи була мала кількість заявок на
конкурентному ринку підставою для подальших перевірок?)? Чи обраний
виконавець справді запропонував «найкращу ціну» за лот?
Чи був контракт укладений із відповідальним виконавцем (компанією із задовільним
рівнем виконання та історією етичної бізнес-поведінки)?
Чи були подані скарги, зокрема від інших учасників торгів, до Міноборони чи іншої
відповідальної установи?
Чи можна чітко визначити бенефіціарних власників та усіх вигодоотримувачів від
виконання угоди?
Чи фінансували бенефіціарні власники провладну партію, чи вони пов’язані з нею?
Чи учасник торгів надав замовнику від міністерства вчасну, точну, та повну
інформацію про вартість або ціну?

Етап виконання контракту















Чи є в розпорядженні уряду достатньо механізмів забезпечення нагляду за виконанням
контракту та чи мають установи внутрішнього та зовнішнього аудиту та парламентський
комітет, які мають доступ до державної таємниці, доступ до всіх документів?
Чи виконавець відповідає на запити державних контролюючих органів?
Чи були обсяги робіт, вимоги чи фінансові умови змінені, і якщо так, то яким чином?
Чи умови контракту є конкретними (узгоджені умови, технічні специфікації, ціни)?
Чи виконання контракту з часом просувається і чи вкладається у бюджет?
Чи всі витрати або ціни прийнятні, можуть бути виконані, та резонні?
Чи міністерство отримало продукти чи послуги, які воно замовляло?
Які можливі варіанти припинення дії контракту?
Яким чином фінансується виконання контракту?
Чи ці адекватні суми виплат за договором (особливо винагороди, стимули або вартість
виконання)?
Чи виконавець оплачує роботу підрядників?
Чи були виявлені будь-які конфлікти інтересів (особисті або організаційні), що могли
вплинути на виконання контракту?
Чи залучена установа висловлювала якісь скарги?
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Чи проводився аудит виконання контракту, і якщо так, чи у звітах з аудиту зазначається
шахрайство, розтрата або зловживання?
Чи є сумнівні чи непідтверджені витрати?
Чи державний замовник правильно оцінив виконання контракту?

Етап завершення контракту






Чи був контракт виконаний вчасно та відповідно до бюджету?
Чи текст контракту актуальний і вірний?
Чи була виконана оцінка діяльності і чи була вона точною?
Чи виконавець виконав усі вимоги контракту? Хто це підтвердив?
Чи державний замовник готовий надалі укладати контракти із виконавцем, чи є досвід
виконання ним робіт, який варто оприлюднити?
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Додатки
Додаток 1: Респонденти
Інтерв’ю 1: Посадова особа з Міністерства оборони, 20 квітня 2018 року.
Інтерв’ю 2: Волонтер з громадянського суспільства, 20 квітня 2018 року.
Інтерв’ю 3: Анатолій Пінчук, бізнесмен з UPA "Ukrainian strategy", 22 квітня 2018 року.
Інтерв’ю 4: Міжнародний експерт, 24 квітня 2018 року.
Інтерв’ю 5: Міжнародний експерт, 25 квітня 2018 року.
Інтерв’ю 6: Міжнародний експерт, 25 квітня 2018 року.
Інтерв’ю 7: Працівник Верховної Ради, 25 квітня 2018 року.
Інтерв’ю 8: Працівник Верховної Ради, 25 квітня 2018 року.
Інтерв’ю 9: Денис Бігус, журналіст Bihus.info, 30 квітня 2018 року.
Інтерв’ю 10: Міжнародний експерт, 30 квітня 2018 року.
Інтерв’ю 11: Експерт з громадянського суспільства, 2 травня 2018 року.
Інтерв’ю 12: Станіслав Коношук, Міністерство оборони, 2 травня 2018 року.
Інтерв’ю 13: Міжнародний експерт, 2 травня 2018 року.
Інтерв’ю 14: Посадова особа з Міністерства оборони, 2 травня 2018 року.
Інтерв’ю 15: Посадова особа з Міністерства оборони, 3 травня 2018 року.
Інтерв’ю 16: Юрій Гусєв, колишній працівник Міністерства оборони, 3 травня 2018 року.
Інтерв’ю 17: Колишній працівник Міністерства оборони, 4 травня 2018 року.
Інтерв’ю 18: Міжнародний експерт, 2 травня 2018 року.
Інтерв’ю 19: Артем В’юнник, бізнесмен з Атлон-авіа, 4 травня 2018 року.
Інтерв’ю 20: Колишній працівник Міністерства оборони, 8 травня 2018 року.
Інтерв’ю 21: Вадим Кодачигов, бізнесмен з Асоціація виробників озброєння і військової
техніки, 8 травня 2018 року.
Інтерв’ю 22: Тарас Чмут, журналіст з Українського мілітарного порталу, 10 травня 2018 року.
Інтерв’ю 23: Steen Bruun-Nielsen, Міжнародний експерт З Bruun-Nielsen EUservices, 11 травня
2018 року.
Інтерв’ю 24: Роман Бочкала, журналіст з Обозревателя, 11 травня 2018 року.
Інтерв’ю 25: Олексій Братущак, журналіст з Української Правди, 11 травня 2018 року.
Інтерв’ю 26: Вадим Авербух, бізнесмент з Elbit Systems ltd, 14 травня 2018 року.
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Додаток 2: Набори даних, які мають бути опубліковані
Які саме дані можуть запобігти
корупційному ризику цього “червоного
прапорця”?

Чи на практиці це
стандартно
публікується
Міноборони для
засекречених
(ДОЗ)
закупівель?83

Чи законом
передбачено
публікацію цих
даних для
засекречених
(ДОЗ) закупівель?

Чи публікується
щодо
неконкурентних
публічних
закупівель
(переговорної
процедури та
звіту про
укладений
договір)?84

Чи законом
передбачено
публікацію цих
даних для
неконкурентних
публічних
закупівель?

1) Підтвердження від Міноборони про те:
а. які компанії отримали замовлення
напряму, поза конкурентними
процедурами;
б. яка процедура була обрана для
завершених тендерів (наприклад, відкриті
торги, переговорна процедура, або пряме
замовлення);
в. за якими критеріями, що передбачені
законом, було зроблено виняток до
процедури відкритих торгів, та які
причини вибору переговорної процедури
або прямого контракту, а також імена
відповідальних посадових осіб.
2) Завірене підтвердження від керівника
компанії, що компанія, її власники та

Ні

Ні

a. Ні
б. Так
в. Так - для
переговорної
процедури, Ні для процедури
звіту про контракт

a. Ні
б. Так
в. Так - для
переговорної
процедури, Ні для процедури
звіту про контракт

Ні

Ні

Ні

Ні

Чи публікується
щодо
конкурентних
публічних
закупівель
(процедури
відкритих торгів,
переговорної
процедури для
потреб оборони
та конкурентного
діалогу)?85
a. Ні
б. Так
в. Так

Чи законом
передбачено
публікацію цих
даних для
конкурентних
публічних
закупівель?

Рекомендації

a. Ні
б. Так
в. Так

Для всіх типів
закупівель
потрібні
законодавчі та
процедурні зміни
для публікації цих
даних.

Так

Так

Для засекречених
закупівель та

Засекречені закупівлі - ті, закупівля яких за державним оборонним замовленням становить державну таємницю (див. Закон України "Про державне оборонне замовлення").
Неконкурентні публічні закупівлі - це переговорна процедура та звіт про укладений договір.
Переговорна процедура - це процедура, що використовується замовником як виняток і відповідно до якої замовник укладає договір про закупівлю з учасником після проведення переговорів з одним
або кількома учасниками (див. Закон України "Про публічні закупівлі")
Звіт про укладений договір - оприлюднюється постфактум в разі здійснення закупівель без використання електронної системи закупівель, якщо вартість предмета закупівлі дорівнює або перевищує 50
тисяч гривень та є меншою за порогову (див. Закон України "Про публічні закупівлі")
85
Конкурентні публічні закупівлі - це процедура відкритих торгів, переговорна процедура для потреб оборони та конкурентний діалог.
Процедура відкритих торгів - це основна процедура закупівлі, за якою тендерні пропозиції мають право подавати всі зацікавлені особи (див. Закон України "Про публічні закупівлі")
Переговорна процедура для потреб оборони - це процедура закупівлі, яка здійснюється відповідно до Закону України "Про особливості здійснення закупівель товарів, робіт і послуг для гарантованого
забезпечення потреб оборони"
Конкурентний діалог - це процедура, яка застосовується, коли замовник не може визначити необхідні вимоги і йому необхідно провести переговори з учасниками (див. Закон України "Про публічні
закупівлі")
83
84
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керівництво задовольняють
кваліфікаційним вимогам.

86
87

3) Оприлюднене підтвердження від
голови тендерного комітету, що компаніяпереможець задовольняє усім
кваліфікаційним вимогам.

Ні

Ні

Так

Так

Так

Ні

4) Назви учасників та переможців торгів
(після оголошення результатів тендерів).

Ні

Ні

Так - хоча дані по
допороговим
закупівлям не
завжди точні

Так

Так - хоча дані по
допороговим
закупівлям не
завжди точні

Так

5) Номери контрактів, номери змін до
контрактів, опис закупівель.

Ні

Ні

Так - хоча зміни
до контракту
публікуються
лише щодо
надпорогових
закупівель

Так

Так - хоча зміни
до контракту
публікуються
лише щодо
надпорогових
закупівель

Так

6) Тривалість оголошення тендеру,
тривалість виконання умов контракту.

Ні

Ні

Так (протягом 20
днів після
оголошення
результатів
тендеру)

Так

Так (протягом 20
днів після
оголошення
результатів
тендеру)

Так

Поріг для товарів та послуг - 200 тисяч грн (в окремих сферах - 1 мільйон грн), для робіт - 1,5 мільйона грн (в окремих сферах - 5 мільйонів грн).
Поріг для товарів та послуг - 200 тисяч грн (в окремих сферах - 1 мільйон грн), для робіт - 1,5 мільйона грн (в окремих сферах - 5 мільйонів грн).
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закупівель за
переговорною
процедурою
потрібні
законодавчі та
процедурні зміни
для публікації цих
даних.
Реформа має
передбачати
відповідальність
за подання
неправдивої
інформації.
Для засекречених
закупівель
потрібні
законодавчі та
процедурні зміни
для публікації цих
даних.
Для засекречених
закупівель
потрібні
законодавчі та
процедурні зміни
для публікації цих
даних86.
Для засекречених
закупівель
потрібні
законодавчі та
процедурні зміни
для публікації цих
даних87.
Для засекречених
закупівель
потрібні
законодавчі та
процедурні зміни
для публікації цих
даних.

88

7) Остаточна сума договору (опублікована
у відкритому доступі одразу після – не до
– оголошення результатів тендеру).

Ні

Ні

Так (у контракті)

Так

Так (у контракті)

Так

8) Загальна кількість угод, укладених із
кожним постачальником, загальна
вартість таких контрактів протягом 3 або
12 місяців, дати оголошення результатів та
відповідальних осіб.
9) Імена підрядників, агентів та
консультантів, які були найняті для
виконання контракту.

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

10) Міноборони має публікувати власну
оцінку вартості контракту – під час
оголошення чи запрошення учасників до
участі у тендері. Також має оголошуватися
інформація про ринкові ціни, що була
використана для оцінки вартості лотів, – як
для публічних, так і для засекречених
закупівель.
11) Розкривати всі чутливі щодо
національної безпеки дані про закупівлі,
контракти з незалежними внутрішніми та
зовнішніми контролюючими органами, які
мають відповідний рівень доступу до
державної таємниці, як-от служби
внутрішнього і зовнішнього аудиту та
парламентські комітети.
12) Публікувати всі чутливі щодо
національної безпеки дані про закупівлі
після завершення строку дії державної
таємниці щодо них.
13) Публікувати підписані угоди
(засекречені дані, завантажені як додатки,
можуть бути відредаговані) та будь-які
переглянуті угоди, із вказанням будь-яких
погоджених змін у цінах, строках

Ні

Ні

Оцінку - так,
ринкові ціни - ні

Оцінку - так,
ринкові ціни - ні

Оцінку - так,
ринкові ціни - ні

Оцінку - так,
ринкові ціни - ні

Так

Так

-

-

-

-

Для забезпечення
більш
регулярного
цивільного
контролю потрібні
процедурні зміни.

Ні

Так

-

-

-

-

Ні

Ні

Перша угода - так,
публікується для
надпорогових, але
не для
допорогових
закупівель.

Перша угода - так,
публікується для
надпорогових, але
не для
допорогових
закупівель.

Перша угода - так,
публікується для
надпорогових, але
не для
допорогових
закупівель.

Перша угода - так,
публікується для
надпорогових, але
не для
допорогових
закупівель.

Для забезпечення
правозастосуванн
я потрібні
процедурні зміни.
Для всіх типів
закупівель
потрібні
законодавчі
зміни.

Компанія має бути зазначена у полі у текстовому вигляді лише якщо підрядник виконує понад 20% робіт, не зазначається для товарів та послуг.
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Для засекречених
закупівель
потрібні
законодавчі та
процедурні зміни
для публікації цих
даних.
Для всіх типів
закупівель
потрібні
законодавчі
зміни.
Для всіх типів
закупівель
потрібні
законодавчі
зміни88.
Для всіх типів
закупівель
потрібні
законодавчі
зміни.

доставки, та змін до умов контракту,
внесених після завершення тендеру.
14) Імена, громадянство керівників
компанії та її бенефіціарних власників,
назву, дату та країну реєстрації, кредитний
рейтинг, перевірені рахунки, веб-сайти та
зареєстровані адреси. Ця інформація має
бути засвідчена та опублікована для усіх
генеральних підрядників та консультантів,
найнятих для виконання укладеного
контракту.
15) Стандарти Міноборони щодо допуску
до торгів та методичні вказівки
проведення конкурсного відбору,
включно з інформацією, яким чином
мають оцінюватися заявки учасників
торгів.
16) Критерії ранжування чи присудження
контрактів, що застосовуються до заявок
та обґрунтування вибору переможця,
включно із засекреченими закупівлями.
17) Публікація імен та позицій посадових
осіб, які відігравали офіційну чи
неофіційну роль в ухваленні рішенні та
опублікування підтвердження від
тендерного комітету про кожен тендер, де
особа, пов’язана з розробкою або
укладанням угоди, яка має конфлікт
інтересів, була виявлена та усунута від
процесу ухвалення рішень.
18) Підтвердження усіх акціонерів та
бенефіціарних власників, включно із
запропонованими (а потім підтверджено
найнятими) підрядниками та
консультантами. Має бути деталізовано з
точністю до усіх бенефіціарних власників,
які володіють 5% і більше акцій.
19) Чи є фінансові зв’язки з публічною
особою чи чиновником Міноборони

Ні

Ні

Змінена угода не
публікується.
Ні

Змінена угода не
публікується.
Ні

Змінена угода не
публікується.
Ні

Змінена угода не
публікується.
Ні

Ні

Ні

Так

Так

Так

Так

Для засекречених
закупівель
потрібні
законодавчі
зміни.

Ні

Ні

Так

Так

Так

Так

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Для засекречених
закупівель
потрібні
законодавчі
зміни.
Для всіх типів
закупівель
потрібні
законодавчі
зміни90.

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Для всіх типів
закупівель
потрібні
законодавчі
зміни.

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Для всіх типів
закупівель

Для всіх типів
закупівель
потрібні
законодавчі
зміни89.

Для публічних закупівель публікується тільки назва та юридична адреса компанії; учасник торгів не зобов'язаний надавати інформацію, яка наявна у відкритих джерелах (таких, як реєстр бенефіціарних
власників).
90 Для публічних закупівель є документ тендерного комітету, у якому зазначені його члени на момент визначення переможця, тільки для надпорогових закупівель.
У разі дійсного конфлікту інтересів комітет усуває не свого члена, а учасника торгів.
89
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шляхом родинних чи бізнесових зв’язків із
представником компанії чи підрядника, і
якщо так, то імена цих публічних осіб та
їхній стосунок до компанії.
20) Підтвердження від учасників торгів,
що публічні особи чи їхні партнери надали
постачальнику кредитний договір, вексель
або інший борговий договір.
21) На момент подачі заявки керівник
компанії-учасника торгів має подати
офіційно завірене підтвердження, що
компанія, її власники та керівництво:
а. Не мають історії невиконання
зобов’язань за контрактом або іншої
шкідливої діяльності, яка може мати
вагомі підстави припускати корумповані
бізнесові практики.
б. Не мають підозру, не перебувають під
розслідуванням та не мають обвинувачень
в антиконкурентних практиках,
корумпованій або злочинній діяльності в
Україні чи за кордоном;
в. Не були засуджені за злочинну
діяльність або порушення інших законів в
Україні чи за кордоном.
22) При виборі переможця торгів,
Міноборони має публікувати
підтвердження, що було проведено усі
перевірки, щоб переконатися, що
вищенаведені твердження істинні.
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Для публічних закупівель закон вимагає відсутності конфлікту інтересів, але не окремого твердження про це.
Учасники торгів подають документ, який свідчить, що вони не пов'язані ані з членами тендерного комітету, ані з іншими учасниками торгів.
92 Для публічних закупівель учасник торгів подає заяву про відсутність судимості за кримінальний злочин (протягом торгів - заяву, після завершення торгів - офіційну довідку).
Закон вимагає від учасника торгів подати заяву про відсутність корупційних дій і для юридичних і для фізичних осіб, але реєстр містить дані лише для фізичних осіб.
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