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строительство трубопроводов, линий связи и электроснабжения становится все больше.
Это объясняется изношенностью сетей трубопроводов и требует их немедленной замены.
Ключевые слова: публичные закупки; тендер; мониторинг закупок; стоимость прокладки
наружных сетей; рынок.

Elena V. Matsapura*

PREREQUISITES FOR STATE REGULATION 
OF THE PUBLIC PROCUREMENT MARKET FOR 

THE CONSTRUCTION OF EXTERNAL NETWORKS
The article analyzes the current state of the public procurement market for external heat sup-

ply networks, and reveals that with each passing year purchases for the construction of pipelines,
communication lines and electricity supply are increasing. This is due to the deterioration of the
pipeline networks and needs to be replaced immediately.
Keywords: public procurement; tender; procurement monitoring; cost of laying external networks; market.
Peer-reviewed, approved and placed: 03.09.2019.

Постановка проблеми. Фундаментальною ціллю державних закупівель є,
насамперед, створення конкуренції в процесі закупівель в державному секторі
з метою отримання найкращої пропозиції за гроші платників податків.
Система публічних закупівель забезпечує конкуренцію за рахунок збільшення
кола та географії учасників закупівель (через зручність укладення договорів та
доступність реєстрації на електронному майданчику) і забезпечення
анонімності учасників закупівель. За рахунок росту конкуренції зменшується
ціна і підвищується якість. Ефективна конкуренція можлива, якщо в її основу
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закладена оцінка групи показників, таких як функціональність, економіч ність,
після продажне обслуговування та інших якісних аспектів, а не лише ціни. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. За останні роки опубліковано
низку праць, спрямованих на критичне осмислення розвитку та становлення
законодавчої бази у сфері державних закупівель. Поява поняття «публічні
закупівлі» в українському законодавстві була обумовлена прийняттям Закону
України «Про публічні закупівлі» [1], також, теоретичну та нормативну основу
досліджень складають Постанови Кабінету міністрів [2], положення, інструк -
ції, програми та інші законодавчі акти з організації тендерних операцій, праці
вітчизняних та зарубіжних науковців: Олефіра А.О. [3], Дудара А.А. [4],
Севостьянової Г.С. [5], Остапчука Д. [6], Тоська Р.Р. [7], Науменка С.М. [8],
Сошникова А.О. [9], Альцивановича О.В., Цимбаленка Я.Ю. [10], Клювака О.В. [11],
Кравченка В.М. [12], Гальчинського Л.Ю., Гаврилової А.Г. [13], Круп’яка І. [14],
Ткаченка Н.Б. [15], Гэлбрейта Дж.К. [16], Самуэльсона П.Э. [17], Бєлєнкової
О.Ю. [18], Стеценко С.П., Ільїна Т.А. [19], Гойко А.Ф., СорокінаЛ.В., Скакун
В.А. [20], Титок В.В. [21], та багатьох інших. 

Мета дослідження. Здійснити огляд ринку зовнішніх мереж теплопо ста -
чання, як передумови формування та удосконалення організаційно-економіч -
ного механізму його регулювання.

Основні результати дослідження. Роком докорінних змін у системі публіч -
них закупівель України став 2016. По-перше, 17 лютого 2016 р. Президент
України підписав новий Закон України «Про публічні закупівлі». По-друге,
вся система публічних закупівель була переведена на електронний майданчик
і стала здійснюватись виключно в електронній формі. 

З 2018 року Державна аудиторська служба України почала не тільки
контролювати закупівлі, але й почала здійснювати моніторинг закупівель —
це аналіз дотримання замовником законодавства у сфері публічних закупівель
на всіх стадіях закупівлі з метою запобігання порушенням законодавства у
сфері публічних закупівель[1]. Моніторинг закупівель проводить центральний
орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного
фінансового контролю, та його органи на місцях. Таким органом є Державна
аудиторська служба України, яка діє на підставі Положення «Про державну
Аудиторську службу України», що затверджене Постановою КМУ від 3 лютого
2016 року. Відповідно до покладених на неї завдань вона реалізує державний
фінансовий контроль зокрема через здійснення моніторингу закупівель.

Портал, база даних та модуль електронного аукціону разом з партнерами
та стейкхолдерами формують Єдину систему електронних публічних
закупівель ПроЗорро (ProZorro).

Дані Єдиної системи електронних закупівель є дозволеними для їх
подальшого вільного використання та поширення. Будь-яка особа може
вільно копіювати, публікувати, поширювати, використовувати, у тому числі в
комерційних цілях, у поєднанні з іншою інформацією або шляхом включення
до складу власного продукту, публічну інформацію у формі відкритих даних з
обов’язковим посиланням на джерело отримання такої інформації.

Таким чином, система моніторингу дозволяє Державним установам та
замовникам тендеру бути на пульсі своїх закупівель чи закупівель
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підпорядкованих установ, знаходити проблемні місця і шляхи їх вирішення.
Учасники чи потенційні учасники зможуть оцінити ринок, історію своїх
закупівель, щоб приймати в майбутньому більш ефективні рішення.

Із запровадженням системи електронних закупівель PROZORRO та
запровадженням різноманітних аналітичних інструментів, питання
дотримання законодавства під час проведення конкретних закупівель
залишається досить актуальним. Враховуючи тисячі закупівель, які щодня
оголошуються в системі Prozorro, відслідкувати та перевірити їх в ручному
режимі майже неможливо. Система ризик-індикаторів ProZorro дозволяє в
автоматичному режимі виявляти ризикові закупівлі та ті, у яких потенційно
може бути порушення норм та принципів Закону “Про публічні закупівлі”. 

Рис. 1. Фрагмент аналізу проведених закупівель по Україні за 2018-2019 рр:
будівництво трубопроводів, ліній зв’язку та електропостачання [22]

Рис. 2. Фрагмент аналізу проведених закупівель по м. Києву та Київській
обл. за 2018-2019 рр: будівництво трубопроводів, ліній зв’язку та

електропостачання [22]
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Діаграма 1. Статуси тендерів: Будівництво трубопроводів, 
ліній зв’язку та електропостачання Україна 2018-2019 рр.

Діаграма 2. Статуси тендерів: Будівництво трубопроводів, ліній зв’язку та
електропостачання Київської обл. 2018-2019рр [22]

Протягом січня 2018 – травня 2019 років у Київській обл. системою
ProZorro було зафіксовано 234 тендери на будівництво трубопроводів, ліній
зв’язку та електропостачання, загальна економія яких склала 24,39 млн.грн.
Кількість організаторів тендерів нараховує 49 організацій, а кількість
учасників тендеру 95.

Стан зовнішніх мереж м. Києва. Задоволення попиту на воду в містах, на
під при ємствах і в селищах здійснюється шляхом влаштування централі -
зованих систем водопостачання. Сучасний водопровід є системою складних
споруд для видобування води, очищення її (якщо це потрібно), зберігання
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необхідних запасів і транспортування до споживача. Каналізація складається
з комплексу споруд для організованого відведення стічної рідини, очищення її
і випуску в водоймище. Правильне вирішення питань водопостачання і кана -
лізації можливе лише в комплексній ув'язці з питаннями енергопоста чання,
газопостачання, транспорту та ін. [23]

Характеристика сучасного стану теплових мереж.
Протяжність магістральних і розподільчих теплових мереж в Україні (за

винятком власних тепломереж промислових підприємств) становить 24,3 тис. км
в двотрубному обчисленні, в тому числі:

- тепломережі Мінпаливенерго України – 3,5 тис. км діаметром від 125 до
1400 мм;

- комунальні тепломережі – 20,8 тис. км діаметром від 50 до 800 мм.
Стан більшості тепломереж незадовільний, понад 28% тепломереж

експлуатуються понад 30 років, 43% – понад 10 років і лише 29% тепломереж
мають термін експлуатації менше 10 років. Їхня зношеність перешкоджає
нормальному життю та розвитку населення, реконструкція та прокладка теплових
мереж і комунікацій являється однією з найактуальніших проблем сьогодення.

Втрати тепла в теплових мережах складають від 5 до 32% із серед ньо -
зваженим відсотком втрат у системах теплозабезпечення близько 14,3%.

Реконструкція теплових мереж з впровадженням попередньоізольованих
труб, систем обліку, контрольно-вимірювального обладнання тощо забез -
печи ть зменшення втрати тепла в тепломережах по Україні до 7% у 2030 р., в
тому числі в мережах ТЕЦ – до 8% та котельних – до 8,7%, переважно завдяки
покращанню їх технологічного стану. 

За даними системи DoZorro за період що розглядається найактивнішим
організатором тендерів являється: Комунальне підприємство "Керуюча
компанія з обслуговування житлового фонду Шевченківського району міста
Києва". Власкником комунального підприємства «Керуюча компанія з
обслуговування житлового фонду Шевченківського району м. Києва» є
територіальна громада міста Києва, від імені якої виступає Київська міська рада.

Кількість закупівель з будівництва трубопроводів, ліній зв’язку та
електропередач що оголосила КП "Керуюча компанія з обслуговування
житлового фонду Шевченківського району міста Києва" - 3, на загальну суму –
142959711,98 грн, економія склала – 19625136,82 грн. 

Основними підприємствами учасниками закупівель по Києву за 2018-
2019 рр. являються: ТОВ "ВЛД ГРУП", ТОВ "АЛЬФА СТАР ТЕЛЕКОМ", ПП
"ВОДОЛІТ".

Припустимо, перед нами поставили завдання підвищити ефективність
участі нашого підприємства у публічних закупівлях. Щоб розуміти, що варто
покращувати у першу чергу потрібно проаналізувати на скільки успішне наше
підприємство і які існують проблеми на даний момент. В цьому підприємству
учаснику тендеру допоможе карточка учасника модуля закупівель[22].

Протягом багатьох років сфера публічних закупівель в Україні була
глибоко корумпованою. Із впровадженням системи електронних закупівель
ProZorro як громадськість, так і бізнес отримали простий та систематизований
механізм контролю та нагляду за публічними закупівлями. А завдяки
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публічному статусу замовники стали відповідальніше ставитися до форму -
вання тендерної документації та відбору переможців.

Висновки. Проведені дослідження забезпечили одержання наступних
результатів та висновків: 

1. Проведення тендерів на будівництво зовнішніх мереж наразі є дуже
актуальним питанням, оскільки у м. Києві більшість комунікацій потребують
оновлення, а процедури публічних закупівель дозволяють суттєво зменшити
витрати на проведення такого оновлення.

2. Держава є одним із основних учасників ринку не лише з точки зору
виконання нею функцій регулювання та контролю, але й з точки зору того, що
вона виступає досить потужним споживачем товарів, робіт і послуг через
механізм публічних закупівель. Публічні закупівлі є вагомим інструментом
регулювання попиту та пропозиції, оскільки являють собою придбання
товарів, робіт і послуг за державні кошти.

3. Регулювання ринку публічних закупівель має розглядатися в загаль ному
контексті стратегічних пріоритетів регуляторної політики держави. Питання
оптимізації механізмів здійснення публічних закупівель відповідно до цілей
такої політики уявляється актуальним напрямом для подальших досліджень.
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