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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 "Антикорупційна платформа» 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 двох учасників - ФОП Сімонова Тетяна 

Володимирівна (код ЄДРПОУ 3228210382) та ТОВ “АП ПІ УКРАЇНА” (код ЄДРПОУ 41132109), в 

діях яких вбачаються ознаки антиконкурентних узгоджених дій з метою спотворення результатів торгів 

Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області код ЄДРПОУ 40108798 (далі 

- Замовник). Унікальний номер закупівлі - UA-2019-08-05-001248-b. 

За результатами розгляду тендерних пропозицій учасників у вказаній закупівлі Замовник уклав 

договір з ФОП Сімонова Тетяна Володимирівна №397 від 19.09.2019 року на суму 72 999 грн.  

Ознаки змови в діях учасників процедури закупівлі ФОП Сімонова Тетяна Володимирівна та ТОВ 

“АП ПІ УКРАЇНА” полягають у наступному: 

1. Відповідно до інформації з Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичної осіб-підприємців та 

громадських формувань одним із засновників ТОВ “АЙ ПІ УКРАЇНА” є Сімонов Ігор Арсенович 

(адреса засновника: 14017, Чернігівська обл., місто Чернігів, Новозаводський район, ВУЛИЦЯ 

ІВАНА МАЗЕПИ, будинок 22, квартира 61).  

В свою чергу, відповідно до інформації з Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичної осіб-

підприємців та громадських формувань ФОП Сімонова Тетяна Володимирівна також зареєстрована 

за адресою: 14017, Чернігівська обл., місто Чернігів, Новозаводський район, ВУЛИЦЯ ІВАНА 

МАЗЕПИ, будинок 22, квартира 61. 
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2. Відповідно до сторінки 10 скан-копії паспорту ФОП Сімонової Тетяни Володимирівної, що 

міститься у файлі “Документи, що підтверджують відповідність” у тендерній пропозиції учасника, вона 

зареєстрована у шлюбі з Сімоновим Ігорем Арсеновичем 1986 року народження.  

Беручи до уваги вищенаведене 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. 

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 ФОП Сімонова Тетяна Володимирівна (код ЄДРПОУ 3228210382) та ТОВ “АП 

ПІ УКРАЇНА” (код ЄДРПОУ 41132109). 

4. Накласти штраф на ФОП Сімонова Тетяна Володимирівна та ТОВ “АП ПІ УКРАЇНА”  за 

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

результатів торгів UA-2019-08-05-001248-b. 

5. Внести ФОП Сімонова Тетяна Володимирівна та ТОВ “АП ПІ УКРАЇНА” 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  

«Центр «Антикорупційна платформа»                                                                      Симчич О.Р. 

 


