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       Громадська організація      
 

             «Філософія Серця» 
 

  21037, а\с 4033, м. Вінниця,  т. 0432-69-78-38, e-mail: philofh@meta.ua, www.fs.edukit.vn.ua 
 

Вих. № 181 від «28» липня  2019р. Вінниицьке обласне територіальне відділення  

Антимонопольного комітету України 

   Адреса: 21036, м. Вінниця, Хмельницьке шосе, 7   

 e-mail: vn@amcu.gov.ua   

  

 Заявник: ГО «Філософія Серця» 
 Адреса: 21037, м. Вінниця, а\с 4033 

 Код ЄДРПОУ : 35111290 

 Тел. 0432-69-78-38 

 e-mail: philofh@meta.ua 

 

 Відповідач 1: ФОП Шевчук Євген 

Анатолійович 
 Адреса: 21011, м. Вінниця, вул. Ватутіна буд. 28 

кв. 58 

 Код ЄДРПОУ: 3038301896 

 

   Відповідач 2: ФОП "ШЕВЧУК ЛЮДМИЛА 

ОЛЕКСАНДРІВНА" 

 Адреса: 21011, м. Вінниця, вул. Якіра, буд. 45 

 Код ЄДРПОУ: 3138207980 

 

 Відповідач 3: ФОП "ДЗІСЬКО АРТЕМ 

ВАЛЕРІЙОВИЧ" 

 Адреса: 23252, Вінницька обл., смт. Вороновиця, 

вул. Леніна, буд. 125 

 Код ЄДРПОУ: 3109008377 

 

 Відповідач 4: ФОП "ДЗІСЬКО ЯНА 

СЕРГІЇВНА" 

 Адреса: 23252, Вінницька обл., смт. Вороновиця, 

вул. Паркова, буд. 49 

 Код ЄДРПОУ: 3307706126 

 

 Відповідач 5:  ФОП "ДОМБРОВСЬКИЙ 

ОЛЕКСАНДР ВІКТОРОВИЧ" 

 Адреса: 21011, м. Вінниця, вул. Якіра, буд. 45 

 Код ЄДРПОУ: 2289205034 

 

 Відповідач 6: ФОП "ДОМБРОВСЬКА 

ТЕТЯНА АНТОНІВНА" 

 Адреса: 21000, м. Вінниця, вул. Якіра, буд. 45 

 Код ЄДРПОУ: 2222712322 
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ЗАЯВА 

про порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону 

України "Про захист економічної конкуренції", у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених 

дій, що стосуються спотворення результатів торгів, аукціонів, конкурсів, тендерів 

 Громадська організація «Філософія Серця» представляє спільноту Дозорро у Вінницькій області і 

працює в сфері моніторингу державних закупівель з метою запобігання  корупції та зменшення 

корупційних ризиків, забезпечення своєчасного усунення умов та причин виникнення цих ризиків, 

вжиття заходів щодо недопущення корупційних правопорушень чи порушень, пов’язаних із корупцією, 

проведення розслідувань та вжиття заходів щодо притягнення до відповідальності осіб, винних у 

вчиненні корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, повідомлення про такі випадки 
спеціально уповноважених суб'єктів у сфері протидії корупції. 

Відповідно до статті 3 Закону України «Про публічні закупівлі», закупівлі здійснюються за 

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

стадіях закупівель.  

Згідно з п. 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції» порушеннями 

законодавства про захист економічної конкуренції є антиконкурентні узгоджені дії. 

 Узгодженими діями, відповідно до статті 5 Закону України «Про захист економічної 

конкуренції» є укладення суб'єктами господарювання угод у будь-якій формі, прийняття об'єднаннями 

рішень у будь-якій формі, а також будь-яка інша погоджена конкурентна поведінка (діяльність, 

бездіяльність) суб'єктів господарювання. Особи, які чинять або мають намір чинити узгоджені дії, є 

учасниками узгоджених дій. 

Частиною 1 статті 6  Закону України «Про захист економічної конкуренції» передбачено, що 

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

недопущення, усунення чи обмеження конкуренції. 

Відповідно до п. 4 ч. 2 статті 6 Закону України «Про захист економічної 

конкуренції» антиконкурентними узгодженими діями, зокрема визнаються узгоджені дії, які стосуються 

спотворення результатів торгів, аукціонів, конкурсів, тендерів. 

Вчинення антиконкурентних узгоджених дій забороняється і тягне за собою відповідальність 

згідно з законом (ч. 4 статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції»). 

За приписами статті 3 статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції» основним 

завданням АМКУ є участь у формуванні та реалізації конкурентної політики в частині, зокрема, 

здійснення державного контролю за дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції на 

засадах рівності суб'єктів господарювання перед законом та пріоритету прав споживачів, запобігання, 

виявлення і припинення порушень законодавства про захист економічної конкуренції. 

Громадська організація «Філософія Серця» вважає, що відповідачі своїми спільними діями 

сприяли спотворенню результатів торгів шляхом погоджених дій, а саме подання різних погоджених 

цінових пропозицій̆ на аукціони, що дозволило їм контролювати хід аукціонів та гарантувало, що вони 

відбудуться.  

Після оприлюднення результатів конкурсу (аукціону) було оприлюднено документи, що були 

подані учасниками. Ретельно вивчивши документи дійшли висновку, що дії  ФОП Шевчук Євген 

Анатолійович, ФОП "ШЕВЧУК ЛЮДМИЛА ОЛЕКСАНДРІВНА", ФОП "ДЗІСЬКО АРТЕМ 

ВАЛЕРІЙОВИЧ", ФОП "ДЗІСЬКО ЯНА СЕРГІЇВНА", ФОП "ДОМБРОВСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР 

ВІКТОРОВИЧ" та ФОП "ДОМБРОВСЬКА ТЕТЯНА АНТОНІВНА" мають ознаки вчинення 

антиконкурентних узгоджених дії шляхом узгодження своїх пропозицій та стратегії поведінки під час 

конкурсу (аукціону), що призвело до спотворення результату конкурсу (аукціону). 

Факти, які підтверджують вчинення антиконкурентних узгоджених дій Відповідачами, що 

призвели до спотворення результатів конкурсів (аукціонів):  

- Відповідно до інформації Єдиного державного реєстру Відповідачі 2,5 і 6 зареєстровані за 

однаковою адресою - м. Вінниця, вул. Якіра, буд. 45. 
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- інформації  аналітичної системи clarity:      Відповідач 2 зазначала однаковий номер мобільного 

телефону контактної особи в системі Прозорро з Відповідачами 1, 3, 5. 

 

 
 

 

 

Відповідач 3 зазначив однаковий номер мобільного телефону контактної особи в системі Прозорро з 

Відповідачами 2, 4, 6. 
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- Документи у складі тендерних пропозицій мають однакове оформлення, шрифт, зміст та 

пунктуаційні помилки (відсутність крапок в кінці речення). 
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- Назви документів, що входять до складу Відповідачів мають однакові назви. 
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Надаємо Антимонопольному комітету України інформацію, що підтверджує вчинення 

антиконкурентних узгоджених дій учасниками  ФОП Шевчук Євген Анатолійович, ФОП 

"ШЕВЧУК ЛЮДМИЛА ОЛЕКСАНДРІВНА", ФОП "ДЗІСЬКО АРТЕМ ВАЛЕРІЙОВИЧ", ФОП 

"ДЗІСЬКО ЯНА СЕРГІЇВНА", ФОП "ДОМБРОВСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ВІКТОРОВИЧ" та ФОП 

"ДОМБРОВСЬКА ТЕТЯНА АНТОНІВНА"   відповідно до інформації розміщеної в системі ProZorro -  

Замовником Комунальна установа "Обласний пансіонат для осіб з інвалідністю та осіб похилого 

віку" (код ЄДРПОУ 02770067) було оприлюднено інформацію про закупівлі: 

 

посилання https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2018-01-17-001175-a , стосовно закупівлі «риба свіжа»,  ДК 

021:2015: 03310000-5 — Риба, ракоподібні та продукція водного господарства на суму  550 000,00 грн. 

Переможець - ФОП Дзісько А.В.  

посилання https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2018-01-17-000793-b , стосовно закупівлі «риба морожена»,  

ДК 021:2015: 03310000-5 — Риба, ракоподібні та продукція водного господарства на суму  300 000,00 

грн. Переможець - ФОП Дзісько А.В.  

посилання https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2018-02-10-000075-b , стосовно закупівлі «борошномельно 

крупяна продукція»,  ДК 021:2015: 15610000-7 — Продукція борошномельно-круп’яної промисловості на 

суму  430 000,00 грн. Переможець - ФОП Дзісько А.В. 

посилання https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-01-30-001026-a , стосовно закупівлі «риба свіжа»,  ДК 

021:2015: 03310000-5 — Риба, ракоподібні та продукція водного господарства на суму  600 000,00 грн. , 

Переможець - ФОП Дзісько А.В. 

посилання https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-02-01-000994-a , стосовно закупівлі «риба морожена»,  

ДК 021:2015: 03310000-5 — Риба, ракоподібні та продукція водного господарства на суму  300 000,00 

грн. Переможець - ФОП Дзісько А.В. 

посилання https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-03-11-000936-a , стосовно закупівлі «овочі та фрукти 

оброблені»,  ДК 021:2015: 15330000-0 — Оброблені фрукти та овочі на суму  350 000,00 грн. Переможець 

- ФОП Дзісько А.В. 

 

 

посилання https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2018-01-03-000558-b  , стосовно закупівлі «масло 72.5%»,  ДК 

021:2015: 15530000-2 — Вершкове масло на суму  345 000,00 грн. Переможець - ФОП Дзісько Яна 

Сергіївна. 

посилання https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2018-01-02-000919-a , стосовно закупівлі «мясо»,  ДК 

021:2015: 15110000-2 — М’ясо на суму  535 000,00 грн. Переможець - ФОП Дзісько Яна Сергіївна. 

посилання https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2018-05-14-001339-a , стосовно закупівлі «зернові культури та 

картопля»,  ДК 021:2015: 03210000-6 — Зернові культури та картопля на суму  400 000,00 грн. 

Переможець - ФОП Дзісько Яна Сергіївна. 

посилання https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-01-30-000950-a , стосовно закупівлі «мясо»,  ДК 

021:2015: 15110000-2 — М’ясо на суму  1 000 000,00 грн. Переможець - ФОП Дзісько Яна Сергіївна. 

посилання https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-03-26-000071-b , стосовно закупівлі «фрукти»,  ДК 

021:2015: 03220000-9 — Овочі, фрукти та горіхи на суму  115 000,00 грн. Переможець - ФОП Дзісько Яна 

Сергіївна. 

 

посилання https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2018-02-01-001818-a , стосовно закупівлі «кава злакова, чай, 

крохмаль, манка, макарони»,  ДК 021:2015: 15860000-4 — Кава, чай та супутня продукція на суму  190 

600,00 грн. Переможець - ФОП Шевчук Л.О. 

посилання https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2018-02-17-000012-b , стосовно закупівлі «оселедці, рибні 

пресерви»,  ДК 021:2015: 15230000-9 — Сушена чи солена риба; риба в розсолі; копчена риба на суму 

 400 000,00 грн. Переможець - ФОП Шевчук Л.О. 

посилання https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2018-03-02-000623-b , стосовно закупівлі «миючі та чистящі 

засоби»,  ДК 021:2015: 39830000-9 — Продукція для чищення на суму  199 900,00 грн. Переможець - 

ФОП Шевчук Л.О. 
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посилання https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2018-03-13-001739-a , стосовно закупівлі «парфуми та засоби 

гігієни»,  ДК 021:2015: 33710000-0 — Парфуми, засоби гігієни та презервативи на суму  180 000,00 грн. 

Переможець - ФОП Шевчук Л.О. 

посилання https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-03-11-000549-b , стосовно закупівлі «оселедці, рибні 

пресерви»,  ДК 021:2015: 15230000-9 — Сушена чи солена риба; риба в розсолі; копчена риба на суму 

 450 000,00 грн. Переможець - ФОП Шевчук Л.О.  

 

 

посилання https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-06-13-000269-a , стосовно закупівлі «овочі та фрукти»,  

ДК 021:2015: 03220000-9 — Овочі, фрукти та горіхи на суму  650 000,00 грн. Переможець - ФОП 

Домбровський О.В. 

 

посилання https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2018-02-11-000082-b , стосовно закупівлі «кефір, ряжанка»,  

ДК 021:2015: 15550000-8 — Молочні продукти різні на суму  240 000,00 грн. Переможець - ФОП 

Домбровська Тетяна Антонівна. 

посилання https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2018-02-11-000081-b , стосовно закупівлі «сир твердий та 

кисломолочний»,  ДК 021:2015: 15540000-5 — Сирні продукти на суму  300 000,00 грн. Переможець - 

ФОП Домбровська Тетяна Антонівна. 

посилання https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2018-02-14-003406-c , стосовно закупівлі «овочі та фрукти 

оброблені»,  ДК 021:2015: 15330000-0 — Оброблені фрукти та овочі на суму  300 000,00 грн. Переможець 

- ФОП Домбровська Тетяна Антонівна. 

посилання https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2018-05-15-000907-c , стосовно закупівлі «овочі»,  ДК 

021:2015: 03220000-9 — Овочі, фрукти та горіхи на суму  500 000,00 грн. Переможець - ФОП 

Домбровська Тетяна Антонівна. 

посилання https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-01-30-004832-b , стосовно закупівлі «борошномельно - 

крупяна продукція»,  ДК 021:2015: 15610000-7 — Продукція борошномельно-круп’яної промисловості на 

суму  750 000,00 грн. Переможець - ФОП Домбровська Тетяна Антонівна. 

посилання https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-02-13-000993-c , стосовно закупівлі «сир к/м та 

твердий»,  ДК 021:2015: 15540000-5 — Сирні продукти на суму  350 000,00 грн. Переможець - ФОП 

Домбровська Тетяна Антонівна. 

посилання https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-02-13-002234-a , стосовно закупівлі «кефір, ряжанка»,  

ДК 021:2015: 15550000-8 — Молочні продукти різні на суму  280 000,00 грн. Переможець - ФОП 

Домбровська Тетяна Антонівна 

 

 

У пункті 14 постанови пленуму Вищого господарського суду України від 26.12.2011 № 15 «Про 

деякі питання практики застосування конкурентного законодавства» зазначено, що для кваліфікації дій 

суб'єктів господарювання як антиконкурентних узгоджених дій не є обов'язковим з'ясування настання 

наслідків у формі відповідно недопущення, усунення чи обмеження конкуренції, ущемлення інтересів 

інших суб'єктів господарювання (конкурентів, покупців) чи споживачів, зокрема через заподіяння їм 

шкоди (збитків) або іншого реального порушення їх прав чи інтересів, чи настання інших відповідних 

наслідків. Достатнім є встановлення самого факту вчинення дій, визначених законом як антиконкурентні 

узгоджені дії. 

Разом з тим, змагання при проведенні торгів забезпечується таємністю інформації; змагальність 

учасників процедури закупівлі з огляду на приписи статей 1, 5, 6 Закону України «Про захист 

економічної конкуренції» передбачає самостійні та незалежні дії (поведінку) кожного з учасників та їх 

обов'язок готувати свої пропозиції конкурсних торгів окремо, без обміну інформацією; така змагальність 

виключає виявлені нами обставини, що свідчать про узгоджену поведінку ФОП Шевчук Євген 

Анатолійович, ФОП "ШЕВЧУК ЛЮДМИЛА ОЛЕКСАНДРІВНА", ФОП "ДЗІСЬКО АРТЕМ 

ВАЛЕРІЙОВИЧ", ФОП "ДЗІСЬКО ЯНА СЕРГІЇВНА", ФОП "ДОМБРОВСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР 

ВІКТОРОВИЧ" та ФОП "ДОМБРОВСЬКА ТЕТЯНА АНТОНІВНА". 

Виходячи з вищевикладеного, ми вважаємо, що було порушено Закон України «Про публічні 

закупівлі», Закон України «Про захист економічної конкуренції».  

 

https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2018-03-13-001739-a
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-03-11-000549-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-06-13-000269-a
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2018-02-11-000082-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2018-02-11-000081-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2018-02-14-003406-c
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2018-05-15-000907-c
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-01-30-004832-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-02-13-000993-c
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-02-13-002234-a


* * * Прийми розумом, відчуй Серцем! * * *        * * * Прийми розумом, відчуй Серцем! * * * 

 

* * * Прийми розумом, відчуй Серцем! * * *        * * * Прийми розумом, відчуй Серцем! * * * 

 

ПРОСИМО: 

1. Прийняти заяву до розгляду і провести перевірку викладених фактів. 

2. Встановити порушення ЗУ «Про захист економічної конкуренції» які були вчинені ФОП 

Шевчук Євген Анатолійович, ФОП "ШЕВЧУК ЛЮДМИЛА ОЛЕКСАНДРІВНА", ФОП "ДЗІСЬКО 

АРТЕМ ВАЛЕРІЙОВИЧ", ФОП "ДЗІСЬКО ЯНА СЕРГІЇВНА", ФОП "ДОМБРОВСЬКИЙ 
ОЛЕКСАНДР ВІКТОРОВИЧ" та ФОП "ДОМБРОВСЬКА ТЕТЯНА АНТОНІВНА". 

3. Накласти штраф на ФОП Шевчук Євген Анатолійович, ФОП "ШЕВЧУК ЛЮДМИЛА 

ОЛЕКСАНДРІВНА", ФОП "ДЗІСЬКО АРТЕМ ВАЛЕРІЙОВИЧ", ФОП "ДЗІСЬКО ЯНА 

СЕРГІЇВНА", ФОП "ДОМБРОВСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ВІКТОРОВИЧ" та ФОП "ДОМБРОВСЬКА 

ТЕТЯНА АНТОНІВНА"  що вчинили антиконкурентні узгоджені дії під час конкурсу (аукціону), що 
призвело до спотворення результату конкурсів (аукціонів) 

4. У разі залишення нашої заяви без розгляду, відкрити провадження проти Відповідачів за 

власної ініціативи, врахувавши наше звернення як повідомлення про вчинення порушення конкурентного 
законодавства. 

З повагою,   

Голова правління                                        Ю.В. Грига 

 


