
 
 

Вих. 01/10_594  

Голові Сумського обласного територіального 

відділенню Антимонопольного комітету України  

Касьяну Євгену Миколайовичу 

Адреса: вул. Харківська 31/1, м. Суми, 40035   

e-mail: sm@amcu.gov.ua        

 

Громадської організації  

«Агентство ефективних рішень»  

e-mail: ageffsolutions@gmail.com    

  

  

ЗАЯВА 

Про порушення, передбачене п.4 ч.2 ст. 6; п.1 ст. 50 Закону “Про захист економічної 

конкуренції”, у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються 

спотворення результатів торгів, аукціонів, конкурсів, тендерів 

 ГО Центр “Агенство ефективних рішень” здійснює громадський контроль у сфері публічних 

закупівель та звертається до Вас з інформацією про наступне.  

Проаналізувавши оприлюднену на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель (далі - 

Система) інформацію, встановлено участь у закупівлях учасників, в діях яких вбачаються ознаки 

антиконкурентних узгоджених дій з метою спотворення результатів торгів замовника АТ "Укрпошта" в 

особі Сумської дирекції, код ЄДРПОУ 22981300 (далі - Замовник). Унікальний номер закупівлі - UA-

2019-03-21-001072-a.  

Зокрема, вчинення антиконкурентних узгоджених дій вбачаються між наступними учасниками: 

1. ТОВ “Комерційне підприємство “ІНТЕРТЕЛЕКОМ” (код ЄДРПОУ 23820881) та ФОП Сірик 

Юрій Анатолійович (код ЄДРПОУ 2962121996) Унікальний номер закупівлі - UA-2019-03-21-

001072-a (Лот 5). 

За результатами розгляду тендерних пропозицій учасників у вказаній закупівлі Замовник уклав 

договір з ФОП Сіриком Юрієм Анатолійовичем № 12-223 від 02.05.2019 року. 

Ознаки змови в діях учасників процедури закупівлі ТОВ “Комерційне підприємство 

“ІНТЕРТЕЛЕКОМ” та ФОП Сірика Юрія Анатолійовича полягають у наступному: 

1. Обидва учасники вказали на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель однакову 

контактну інформацію, зокрема, вказали одного і того ж представника учасника та один і той самий 

мобільний номер телефону: 

• ТОВ “Комерційне підприємство “ІНТЕРТЕЛЕКОМ”. Представник учасника: Кравченко 

Оксана Олексіївна. Телефон учасника: + 380995382393. 

• ФОП Сірик Юрій Анатолійович. Представник учасника: Кравченко Оксана Олексіївна. 

Телефон учасника: + 380995382393. 

2. Тендерні пропозиції учасників ТОВ “Комерційне підприємство “ІНТЕРТЕЛЕКОМ” та ФОП 

Сірик Юрій Анатолійович подані на бланках з однаковою емблемою-абревіатурою “ІТК”. 
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3. У довідці про персональні відомості про учасника конкурсних торгів в системі Prozorro та на 

бланках тендерної пропозиції ФОП Сірик Юрій Анатолійович вказує наступну поштову адресу: 40004, 

м. Суми, вул. Праці, 37.  

Таку ж поштову та юридичну адресу вказує у довідці про персональні відомості про учасника 

конкурсних торгів в системі Prozorro та на бланках тендерної пропозиції учасник ТОВ “Комерційне 

підприємство “ІНТЕРТЕЛЕКОМ”: 40004, м. Суми, вул. Праці, 37. 

4. Обидва учасники здійснили одну і ту ж саму помилку у своїх довідках про персональні 

відомості про учасника конкурсних торгів в системі Prozorro, зокрема у назві довідки назвали 

Систему “ProZzoro”, замість Prozorro. 

5. Вищеназвані учасники подали свої тендерні пропозиції з різницею у 14 хвилин. 

6. Учасники ТОВ “Комерційне підприємство “ІНТЕРТЕЛЕКОМ” та ФОП Сірик Юрій 

Анатолійович кількаразово приймали участь у одних і тих самих закупівлях, зокрема: 

 

Унікальний 

номер 

закупівлі 

Замовник Предмет закупівлі  Очікувана 

вартість 

UA-2019-09-02-

001307-a 
Відділ освіти, молоді та спорту 

Новослобідської сільської ради 
Послуги провайдерів з 

підключення інтернету 
603 114,00 грн 

UA-2019-09-02-

000076-a 
Путивльська загальноосвітня 

школа І-ІІІст.№1 ім.Радіка 

Руднєва 

Послуги провайдера 476 404,00 грн 

UA-2019-08-08-

002670-b 
Відділ освіти, молоді та спорту 

Новослобідської сільської ради 
Послуги провайдерів з 

підключення Інтернету  
603 114,00 грн 

 

Вчинення антиконкурентних узгоджених дій також вбачаються між наступними учасниками: 

2. ТОВ “Комерційне підприємство “ІНТЕРТЕЛЕКОМ” (код ЄДРПОУ 23820881) та ФОП 

Козленко Сергій Миколайович (код ЄДРПОУ 2753006579) Унікальний номер закупівлі - UA-

2019-03-21-001072-a (Лот 6). 

За результатами розгляду тендерних пропозицій учасників у вказаній закупівлі Замовник уклав 

договір з ФОП Козленком Сергієм Миколайовичем №12-224 від 02.05.2019 року. 

Ознаки змови в діях учасників процедури закупівлі ТОВ “Комерційне підприємство 

“ІНТЕРТЕЛЕКОМ” та ФОП Козленка Сергія Миколайовича полягають у наступному: 

1. Обидва учасники вказали на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель однакову 

контактну інформацію, зокрема, вказали одного і того ж представника учасника та один і той самий 

мобільний номер телефону: 

• ТОВ “Комерційне підприємство “ІНТЕРТЕЛЕКОМ”. Представник учасника: Кравченко 

Оксана Олексіївна. Телефон учасника: + 380995382393. 

• ФОП Козленко Сергій Миколайович. Представник учасника: Кравченко Оксана Олексіївна. 

Телефон учасника: + 380995382393. 

2. Тендерні пропозиції учасників ТОВ “Комерційне підприємство “ІНТЕРТЕЛЕКОМ” та ФОП 

Козленко Сергій Миколайович подані на бланках з однаковою емблемою-абревіатурою “ІТК”. 



3. На бланках тендерної пропозиції обох учасників вказана одна і та ж сама електронна 

адреса: sales@sitv.com.ua. 

4. У довідці про персональні відомості про учасника конкурсних торгів в системі Prozorro та на 

бланках тендерної пропозиції ФОП Козленко Сергій Миколайович вказує наступну поштову адресу: 

40004, м. Суми, вул. Праці, 37.  

Таку ж поштову та юридичну адресу вказує у довідці про персональні відомості про учасника 

конкурсних торгів в системі Prozorro та на бланках тендерної пропозиції учасник ТОВ “Комерційне 

підприємство “ІНТЕРТЕЛЕКОМ”: 40004, м. Суми, вул. Праці, 37. 

5. Обидва учасники здійснили одну і ту ж саму помилку у своїх довідках про персональні 

відомості про учасника конкурсних торгів в системі Prozorro, зокрема у назві довідки назвали 

Систему “ProZzoro”, замість Prozorro. 

6. Вищеназвані учасники подали свої тендерні пропозиції з різницею у 10 хвилин. 

7. Учасники ТОВ “Комерційне підприємство “ІНТЕРТЕЛЕКОМ” та ФОП  Козленко Сергій 

Миколайович кількаразово приймали участь у одних і тих самих закупівлях, зокрема: 

 

Унікальний 

номер 

закупівлі 

Замовник Предмет закупівлі  Очікувана 

вартість 

UA-2019-10-10-

001743-b 
Відділ освіти 

Миколаївської селищної 

ради 

Придбання послуг з доступу 

до Інтернету закладів 

загальної середньої освіти 

1 617 600,00 

грн 

UA-2019-10-08-

001089-b 
Відділ освіти Білопільської 

районної державної 

адміністрації 

Придбання послуг з доступу 

до Інтернету закладів 

загальної середньої освіти 

2 500 000,00 

грн 

UA-2019-08-19-

001114-a 
Відділ освіти 

Миколаївської селищної 

ради 

Придбання послуг з доступу 

до Інтернету закладів 

загальної середньої освіти 

1 617 600,00 

грн 

 

Окрім того, вчинення антиконкурентних узгоджених дій вбачаються також між наступними 

учасниками: 

3. ТОВ “Комерційне підприємство “ІНТЕРТЕЛЕКОМ” (код ЄДРПОУ 23820881) та ФОП 

Перов Андрій Олександрович (код ЄДРПОУ 3331720794) Унікальний номер закупівлі - UA-2019-

03-21-001072-a (Лот 7). 

За результатами розгляду тендерних пропозицій учасників у вказаній закупівлі Замовник уклав 

договір з ФОП Перовим Андрієм Олександровичем №12-225 від 02.05.2019 року. 

Ознаки змови в діях учасників процедури закупівлі ТОВ “Комерційне підприємство 

“ІНТЕРТЕЛЕКОМ” та ФОП Перова Андрія Олександровича полягають у наступному: 

1. Обидва учасники вказали на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель однакову 

контактну інформацію, зокрема, вказали одного і того ж представника учасника та один і той самий 

мобільний номер телефону: 

• ТОВ “Комерційне підприємство “ІНТЕРТЕЛЕКОМ”. Представник учасника: Кравченко 

Оксана Олексіївна. Телефон учасника: + 380995382393. 
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• ФОП Перов Андрій Олександрович. Представник учасника: Кравченко Оксана Олексіївна. 

Телефон учасника: + 380995382393. 

2. Тендерні пропозиції учасників ТОВ “Комерційне підприємство “ІНТЕРТЕЛЕКОМ” та ФОП 

Перова Андрія Олександровича подані на бланках з однаковою емблемою-абревіатурою “ІТК”. 

3. У довідці про персональні відомості про учасника конкурсних торгів в системі Prozorro учасник 

ФОП Перов Андрій Олександрович вказує свою електронну адресу:  sales@sitv.com.ua. 

Така ж електронна адреса вказана на бланках тендерної пропозиції учасника ТОВ “Комерційне 

підприємство “ІНТЕРТЕЛЕКОМ”. 

4. У довідці про персональні відомості про учасника конкурсних торгів в системі Prozorro та на 

бланках тендерної пропозиції ФОП Перов Андрій Олександрович вказує наступну поштову адресу: 

40004, м. Суми, вул. Праці, 37.  

Таку ж поштову та юридичну адресу вказує у довідці про персональні відомості про учасника 

конкурсних торгів в системі Prozorro та на бланках тендерної пропозиції учасник ТОВ “Комерційне 

підприємство “ІНТЕРТЕЛЕКОМ”: 40004, м. Суми, вул. Праці, 37. 

5. Обидва учасники здійснили одну і ту ж саму помилку у своїх довідках про персональні 

відомості про учасника конкурсних торгів в системі Prozorro, зокрема у назві довідки назвали 

Систему “ProZzoro”, замість Prozorro. 

6. Вищеназвані учасники подали свої тендерні пропозиції з різницею у 6 хвилин. 

7. Учасники ТОВ “Комерційне підприємство “ІНТЕРТЕЛЕКОМ” та ФОП  Перов Андрій 

Олександрович кількаразово приймали участь у одних і тих самих закупівлях, зокрема:  

 

Унікальний 

номер 

закупівлі 

Замовник Предмет закупівлі  Очікувана 

вартість 

UA-2019-05-20-

001399-a 
АТ "Укрпошта" в 

особі сумської 

дирекції  

Послуги надання доступу до 

всесвітньої мережі Інтернет для 

Сумської дирекції АТ "Укрпошта" 

11 600,00 грн 

UA-2019-03-21-

001072-a 
(Лот 2) 

АТ "Укрпошта" в 

особі сумської 

дирекції  

Послуги надання доступу до 

всесвітньої мережі Інтернет для 

Сумської дирекції АТ "Укрпошта" 

13 750,00 грн 

Додамо, вищеназвані учасники фізичні особи-підприємці жодного разу не приймали участь в 

одних і тих самих закупівлях разом. Водночас кожен з них приймав участь у закупівлях разом з 

ТОВ “Комерційне підприємство “ІНТЕРТЕЛЕКОМ”. 

Беручи до уваги наведене вважаємо, що такі дії мають ознаки антиконкурентних узгоджених дій 

учасників з метою спотворення їх результатів.  

Положенням Про територіальне відділення Антимонопольного комітету України затвердженого 

розпорядженням Антимонопольного комітету від 23 лютого 2001 року №32 передбачено, що у сфері 

формування та реалізації конкурентної політики, сприяння розвитку добросовісної конкуренції 

територіальне відділення має  повноваження взаємодіяти із засобами масової інформації та 

громадськими організаціями у роботі із запобіганням порушення законодавства про захист економічної 

конкуренції. 
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Згідно ст.3 Закону України “Про публічні закупівлі”, закупівлі здійснюються за принципами, 

зокрема, добросовісної конкуренції серед учасників та відкритості і прозорості на всіх стадіях 

закупівель. 

Відповідно до ч.1 ст.6 Закону України “Про захист економічної конкуренції” Антиконкурентними 

узгодженими діями є узгоджені дії, які призвели чи можуть призвести до недопущення, усунення чи 

обмеження конкуренції. 

Згідно п.4 ч.2 ст.6 Закону України “Про захист економічної конкуренції”  Антиконкурентними 

узгодженими діями, зокрема, визнаються узгоджені дії, які стосуються спотворення результатів торгів, 

аукціонів, конкурсів, тендерів. 

За приписами п.1 ст.50 Закону України “Про захист економічної конкуренції” порушеннями 

законодавства про захист економічної конкуренції є антиконкурентні узгоджені дії. 

Згідно п.5 ч.1 ст.3 Закону України “Про антимонопольний комітет України”, основним завданням 

Антимонопольного комітету України є участь у формуванні та реалізації конкурентної політики в 

частині здійснення контролю щодо створення конкурентного середовища та захисту конкуренції у 

сфері державних закупівель.  

Реалізація вказаного завдання  здійснюється Антимонопольним комітетом України, зокрема, через 

розгляд заяв і справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції та проводити 

розслідування за цими заявами і справами (п.1 ст.7 Закону України”Про антимонопольний комітет”). 

 

Виходячи з вищевикладеного  

  

ПРОШУ: 

1. Прийняти заяву до розгляду. 

2. Провести перевірку викладених фактів. 

3. Встановити порушення ЗУ “Про захист економічної конкуренції”, які були вчинені 

учасниками ТОВ “Комерційне підприємство “ІНТЕРТЕЛЕКОМ” (код ЄДРПОУ 

23820881),  ФОП Сірик Юрій Анатолійович (код ЄДРПОУ 2962121996),  ФОП Козленко 

Сергій Миколайович (код ЄДРПОУ 2753006579), ФОП Перов Андрій Олександрович 

(код ЄДРПОУ 3331720794). 

4. Накласти штраф на  ТОВ “Комерційне підприємство “ІНТЕРТЕЛЕКОМ”,  ФОП Сірик Юрій 

Анатолійович,  ФОП Козленко Сергій Миколайович, ФОП Перов Андрій Олександрович за 

вчинення антиконкурентних узгоджених дій під час аукціону, що призвело до спотворення 

результатів торгів UA-2019-03-21-001072-a. 

5. Внести  ТОВ “Комерційне підприємство “ІНТЕРТЕЛЕКОМ”,  ФОП Сірик Юрій 

Анатолійович,  ФОП Козленко Сергій Миколайович, ФОП Перов Андрій Олександрович до 

“Зведених відомостей про рішення органів АМКУ щодо визначення вчинення суб’єктами 

господарювання порушень законодавства про захист економічної конкуренції у вигляді 

антиконкурентних узгоджених дій, які стосувались спотворення результатів торгів 

(тендерів)”. 

6. У разі залишення нашої заяви без розгляду, просимо провести перевірку викладених фактів 

“за власною ініціативою органів Антимонопольного комітету України” (відповідно до ст. 36 

Закону України “Про захист економічної конкуренції”).  

З повагою,  

член громадської організації  

«Агенство ефективних рішень»                                                                        Симчич О.Р. 



 


