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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. 
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 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 двох 
різних погоджених цінових пропозицій на аукціон, що дозволило їм контролювати хід 
аукціону, та робити свої ставки відповідно до його ходу, займаючи найбільш вигідну позицію, 
що було б не можливо якщо б вони діяли окремо.  

Надаємо Антимонопольному комітету України інформацію, що підтверджує вчинення 
антиконкурентних узгоджених дій учасниками ФОП "ВОРОШИЛОВА АЛЛА БОГДАНІВНА" 
та ТОВ "Уманська дорожньо-будівельна компанія", що призвели до спотворення 
результату конкурсу відповідно до інформації розміщеної в системі ProZorro: 

1. Замовником Джулинська сільська рада  (код ЄДРПОУ 04329547) було 
оприлюднено інформацію про відкриті торги (посилання 
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2017-09-13-002843-c) ідентифікатор закупівлі: 
UA-2017-09-13-002843-c стосовно закупівлі - Вибірковий капітальний ремонт 
дорожнього покриття вул. Покровська (від перехр. з провул. Аптечним до буд. 
№54 та від буд. №31 до перехр. з вул. Герцена) в с. Джулинка, Бершадського 
району, Вінницької області. 

Учасники: ТОВ СК "НЕВА", ФОП Аветян Ара, ФОП "ВОРОШИЛОВА АЛЛА 
БОГДАНІВНА", ТОВ "Уманська дорожньо-будівельна компанія". 

Зазначена закупівля за участі обох відповідачів на ресурсі: https://clarity-
project.info/tenders/?tenderer=40821235%2B2507302183. 

Після оприлюднення результатів конкурсу (аукціону) було оприлюднено документи, що 
були подані учасниками. Ретельно вивчивши документи дійшли висновку, що дії ФОП 
"ВОРОШИЛОВА АЛЛА БОГДАНІВНА" та ТОВ "Уманська дорожньо-будівельна 
компанія" мають ознаки вчинення антиконкурентних узгоджених дії шляхом узгодження 
своїх пропозицій та стратегії поведінки під час конкурсу (аукціону), що призвело до 
спотворення результату конкурсу (аукціону). 
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Умови проведення конкурсу були визначені Замовником та опубліковані в системі 
«Prozorro», а нормативно-правовим актом, якими регулюється діяльність відповідних 
публічних торгів є ЗУ «Про публічні закупівлі».  

Факти що підтверджують вчинення антиконкурентних узгоджених дій Відповідачами, 
що призвели до спотворення результатів конкурсів (аукціонів): 

1. Обидва відповідача - ФОП "ВОРОШИЛОВА АЛЛА БОГДАНІВНА" та ТОВ 
"Уманська дорожньо-будівельна компанія", зареєстровані за однаковою адресою: 20324, 
Україна, Черкаська область, с.Родниківка, пров. Садовий, 5. 

 

 

2. Тендерні пропозиції ФОП "ВОРОШИЛОВА АЛЛА БОГДАНІВНА" та ТОВ 
"Уманська дорожньо-будівельна компанія", завантажені в Систему, мають ідентичні 
назви: 
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3. Документи тендерних пропозицій ФОП "ВОРОШИЛОВА АЛЛА БОГДАНІВНА" та 
ТОВ "Уманська дорожньо-будівельна компанія", завантажені в Систему, мають 
однакові бланки і оформлення: 

  
    

4. ФОП "ВОРОШИЛОВА АЛЛА БОГДАНІВНА" та ТОВ "Уманська дорожньо-
будівельна компанія" зазначили однакову техніку для виконання робіт:  
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5. ФОП "ВОРОШИЛОВА АЛЛА БОГДАНІВНА" та ТОВ "Уманська дорожньо-

будівельна компанія" зазначили частково однаковий склад працівників:  
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6. ФОП "ВОРОШИЛОВА АЛЛА БОГДАНІВНА" та ТОВ "Уманська дорожньо-
будівельна компанія" підготовили ідентичні довідки про об’єми робіт: 

  
7. ФОП "ВОРОШИЛОВА АЛЛА БОГДАНІВНА" та ТОВ "Уманська дорожньо-

будівельна компанія" подали ідентичні довідки про транспортування бетону від 
одного постачальника – ТОВ «ШРБУ-48»:  

 

8. ФОП "ВОРОШИЛОВА АЛЛА БОГДАНІВНА" та ТОВ "Уманська дорожньо-
будівельна компанія" подали ідентичні листи-згоди з умовами проекту договору: 
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9. ФОП "ВОРОШИЛОВА АЛЛА БОГДАНІВНА" та ТОВ "Уманська дорожньо-
будівельна компанія" подали ідентичні Тендерні пропозиції: 

    

10. ФОП "ВОРОШИЛОВА АЛЛА БОГДАНІВНА" та ТОВ "Уманська дорожньо-
будівельна компанія" подали ідентичні довідки про субпідрядників: 
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Отже, використання ФОП "ВОРОШИЛОВА АЛЛА БОГДАНІВНА" та ТОВ "Уманська 
дорожньо-будівельна компанія" спільних працівників та технічних засобів, однакове 
оформлення документів тендерних пропозицій свідчить про можливість відповідачів 
встановлювати зв'язок один з одним та доступ до інформації на стадії  підготовки та при 
укладанні тендерних пропозицій. Зазначені обставини створюють певні умови для 
узгодженої поведінки Відповідачів та, як наслідок, усувають конкуренцію між ними під час 
аукціону.   

Відповідачі своїми спільними діями сприяли спотворенню результатів конкурсів, 
шляхом погоджених дій, а саме подання двох різних погоджених цінових пропозицій на 
аукціон, що дозволило їм контролювати хід аукціону, та робити свої ставки відповідно до 
його ходу займаючи найбільш вигідну позицію, що було б не можливо якщо б вони діяли 
окремо. Такі дії відповідачів призвели до отримання неправомірної переваги їх над іншими 
учасниками під час проведення аукціону.  

Також додатково повідомляємо, що можливо перевірити IP адреси звідки були подані 
пропозиції Відповідачів направивши відповідні запити на адресу майданчиків Prozorro та ДП 
«Прозорро». Така інформація може додатково підтвердити наявність змови, у разі якщо 
пропозиції подавалися з однієї IP адреси. 

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 



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

 

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

 

узгоджену поведінку ФОП "ВОРОШИЛОВА АЛЛА БОГДАНІВНА" та ТОВ "Уманська 
дорожньо-будівельна компанія". 
 
Рішення АНТИМОНОПОЛЬНОГО КОМІТЕТУ УКРАЇНИ з подібними признаками порушень: 
http://www.amc.gov.ua/amku/doccatalog/document?id=136230&schema=main , 
http://www.amc.gov.ua/amku/doccatalog/document?id=136236&schema=main . 
 

Виходячи з вищевикладеного, ми вважаємо, що було порушено Закон України «Про 
публічні закупівлі», Закон України «Про захист економічної конкуренції».  

Всі зазначені документи є у системі «Prozorro». 

ПРОСИМО: 

1. Прийняти заяву до розгляду. 

2. Провести перевірку викладених фактів. 

3. Встановити порушення ЗУ «Про захист економічної конкуренції» які були 
вчинені ФОП "ВОРОШИЛОВА АЛЛА БОГДАНІВНА" та ТОВ "Уманська дорожньо-
будівельна компанія". 

4. Накласти штраф на ФОП "ВОРОШИЛОВА АЛЛА БОГДАНІВНА" та ТОВ 
"Уманська дорожньо-будівельна компанія", що вчинили антиконкурентні узгоджені дії під 
час конкурсу (аукціону), що могло призвести до спотворення результату конкурсів (аукціонів) 

5. 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 

http://www.amc.gov.ua/amku/doccatalog/document?id=136230&schema=main
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