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Голові Черкаського обласного 
територіального відділення 
Антимонопольного комітету України 
Чемич Юлії Сергіївні 

 
Громадська організація “Молода Черкащина” здійснює громадський      

моніторинг публічних закупівель, що здійснюються Замовниками в       
Черкаській області.  

У ході моніторингу нами були виявлені факти, що можуть свідчити          
про можливу змову учасників процедури відкритих торгів із закупівлі         
товарів, що проводились Замовниками Черкаської області, відповідно до        
Закону “Про публічні закупівлі”.  

Протягом 2017-2018 років Замовником - Відділом      
житлово-комунального господарства Уманської міської ради було      
оголошено 5 процедур закупівель послуг, пов’язаних із обслуговуванням        
житлово-комунального сектора міста, зокрема: 

5 грудня - оголошення про закупівлю послуг з озеленення територій          
та утримання зелених насаджень (UA-2017-12-05-004657-c); 

5 грудня - оголошення про закупівлю поховальних та супутніх         
послуг (UA-2017-12-05-004657-c); 

5 грудня - оголошення про закупівлю послуги з прибирання снігу          
(очищення міських вулиць від снігу) (UA-2017-12-05-001519-a); 

8 грудня - оголошення про закупівлю послуг з прибирання та          
підмітання вулиць (утримання вулично-дорожньої мережі)     
(UA-2017-12-08-001620-c); 

У результаті участь в усіх процедурах закупівлі взяло участь два          
учасники - ТОВ “Каскад-сіті”, код ЄДРПОУ 41750071, та УКП         
"Комунальник", код ЄДРПОУ 03366285. 



Відповідно до реєстру юридичних та фізичних осіб підприємців,        
ТОВ “Касад-сіті” зареєстроване за адресою 20300, Черкаська обл., місто         
Умань, ВУЛИЦЯ ШОЛОМ АЛЕЙХЕМА, будинок 30. Бенефініарний       
власник - Левченко Генадій Вікторович. Контактний телефон       
380982759911. 

Відповідно до реєстру юридичних та фізичних осіб підприємців,        
УКП "Комунальник" зареєстроване за адресою 20300, Черкаська обл.,        
місто Умань, ВУЛИЦЯ ШОЛОМ АЛЕЙХЕМА, будинок 30.       
Бенефініарний власник - відсутній. Контактний телефон 0474433241. 

Учасником трьох із чотирьох зазначених вище закупівель був ФОП         
Кучеренко Станіслав Володимирович, код ЄДРПОУ (ІПН) - 2718523811. 

Відповідно до реєстру юридичних та фізичних осіб підприємців,        
ФОП Кучеренко Станіслав Володимирович зареєстрований за адресою       
20300, Черкаська обл., місто Умань, ВУЛИЦЯ КУМАНОВСЬКОГО       
ВІКТОРА, будинок 62, контактний телефон - 04744 48550 та 0637189950. 

Відповідно до інформії Єдиного державного реєстру декларацій       
Левченко Геннадій Вікторович 23 березня 2017 року відповідно до вимог          
Закону “Про запобігання корупції” подав декларацію, де вказав місцем         
роботи Уманське комунальне підприємство "Комунальник", посада -       
Завідуючий господарством.  
(https://public.nazk.gov.ua/declaration/8998c6c1-d6d9-4c7b-a4ae-af0c123294b
1) Інших декларацій, зокрема перед звільненням фізичної особи Левченка         
Геннадія Вікторовича відсутні.  

Відповідно до змісту поданої декларації, дружина Левченка       
Геннадія Вікторовича - Левченко Світлана Семенівна працює головним        
бухгалтером Уманського комунального підприємства "Комунальник", що      
додатково підтверджуєтся документами, поданими на підтвердження      
кваліфікаційних критеріїв учасником закупівель - УКП “Комунальник”.  

Додатково, відповідно до змісту поданої декларації протягом 2016        
року Левченко Геннадій Вікторович задекларував дохід - гонорар та інші          
виплати згідно з цивільно-правовим правочинами, джерелом якого є        
Кучеренко Станіслав Володимирович.  

Таким чином ми приходимо до висновку, що станом на 2016 та 2017            
рік між учасниками закупівлі існували сталі відносини, зокрема трудові.  



На підтвердження наявної матеріальної технічної бази учасником       
закупівель ТОВ “Каскад-сіті” була наданий договір суборенди техніки №1         
від 27 листопада, укладений між ТОВ “Каскад-сіті” - суборендар, та ФОП           
Швець Оксаной Анатлоївной - орендаром. 

 
Виходячи зі змісту договору Орендар передає суборендару в        

користування комунальну техніку, що належить Відділу з питань        
комунальної власності та земельних відносин Уманської міської ради, код         
ЄДРПОУ - 40526154. Проте, відповідно до інформації з реєстру         
транспортних засобів Відділ з питань комунальної власності та земельних         
відносин Уманської міської ради не має у власності зазначених в договорі           
техніки.  



 
Данна техніка перебуває у власності іншого учасника закупівлі -         

УКП "Комунальник", що підтверджуєтся його тендерними пропозиціями,       
а також витягом з реєстру транспортних засобів Міністерства внутрішніх         
справ.  

Таким чином для підтвердження наявності матеріально-технічної      
бази та право її використання учасниками закупівлі подана інформація про          
одні і ті ж транспортні засоби одночасне використання якої неможливе,          
хоча випливає із змісту поданих учасниками документів.  

Отже, виходячи з того, що ТОВ “Каскад-сіті”, як юридичну особу          
було зареєстровано за тиждень до оголошення Замовником торгів, зміни в          
річний план закупівель Замовником стосовно внесення інформації про        
данні закупівлі, вносились в день оголошення торгів, ми приходим до          
висновку, що ТОВ “Каскад-сіті” було створено з умислов участі в          
майбутніх торгах про які було відомо завдяки звязку із Замовником. 

На наш погляд між учасниками закупівлі, що мають сталі         
господарські звязки, була відсутня реальна конкуренція і могло мати місце          
узгодження дій з метою спотворення результатів торгів, що є порушенням          
Закону “Про захист економічної конкуренкції”. 

Просимо вас дослідити викладені вище факти і у разі їх          
підтвердження притягнути осіб винних у порушення Закону “Про захист         
економічної конкуренції” до передбаченої відповідальності.  

 
З повагою, 
представник ГО “Молода Черкащина” Чемирис Артур 


