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ЗАЯВА ПРО ВЧИНЕННЯ АНТИКОНКУРЕНТНИХ УЗГОДЖЕНИХ ДІЙ 

 

Відповідач 1: 

ТОВ "ТД "КИЇВХЛІБ" 

04080, м.Київ, Подільський район 

 вул. Костянтинівська, будинок 64 

Код: 41202432 

 

Відповідач 2:  

ФОП Каменчук Юлія Володимирівна 

20700, Черкаська обл.,  

м. Сміла, вул. Леніна, буд. 90, кв. 124 

ІПН: 3033116086 

Вих№ 39/02 від 28.02.2019р 

 

Громадська організація «Трипільський Край» постійно слідкує за проведенням 

електронних закупівель та здійснює аналіз таких закупівель з метою виявлення 

можливих порушень та їх усунення для досягнення ефективності, прозорості 

збільшення конкуренції. 

Відповідно до інформації розміщеної в системі електронних закупівель 

ProZorro, було виявлено, що ТОВ "ТД "КИЇВХЛІБ" та ФОП Каменчук Юлія 

Володимирівна разом брали участь у наступних закупівлях, загальна очікувана 

вартість яких складає 18 362 204,41 грн:  

1. UA-2019-01-04-000381-c-L1 

2. UA-2018-01-15-002581-a-L1 

3. UA-2019-01-08-000567-a-L1 

4. UA-2018-01-26-002000-a-L1 

5. UA-2019-01-16-000348-a-L1 

6. UA-2019-01-10-001349-c-L1 

7. UA-2018-01-25-000456-c-L1 

8. UA-2018-02-26-000429-b-L1 

9. UA-2018-12-10-001157-a-L1 
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10. UA-2018-04-12-001171-a-L1 

11. UA-2018-02-08-001240-a-L1 

12. UA-2019-01-25-003262-b-L1 

13. UA-2018-11-29-001209-c-L1 

14. UA-2019-01-31-003138-b-L1 

15. UA-2018-02-21-001496-b-L1 

16. UA-2018-03-05-001637-c-L1 

17. UA-2018-11-13-001064-a-L1 

18. UA-2019-01-15-000410-a-L1 

19. UA-2019-01-24-001323-b-L1 

20. UA-2019-01-21-000829-b-L1 

21. UA-2019-01-16-000046-b-L1 

22. UA-2018-11-23-000886-a-L1 

23. UA-2018-12-20-000802-a-L1 

24. UA-2019-01-13-000004-b-L1 

25. UA-2018-12-22-001332-a-L1 

26. UA-2019-02-01-000861-a-L1 

27. UA-2019-01-31-000689-b-L1 

28. UA-2019-01-28-000738-a-L1 

29. UA-2018-02-12-001394-a-L1 

30. UA-2018-12-10-000974-c-L1 

31. UA-2018-12-20-000024-a-L1 

32. UA-2018-08-03-001865-b-L1 

33. UA-2019-01-31-000689-b-L2 

34. UA-2018-05-15-001552-b-L1 

За результатом аналізу закупівель та документів названих учасників, а також їх 

алгоритм дій у проведених закупівлях, було виявлено ознаки порушень законодавства 

про захист економічної конкуренції, передбачених пунктом 4 частини другої статті 6, 

пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді 

антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів торгів на 

закупівлю товарів. 

За результатами збору та аналізу фактів, які свідчать про узгоджені дії, хочемо 

зупинити увагу на наступному. 

1. Дії ФОП Каменчук Юлія Володимирівна мають ознаки технічного учасника. Всі 

торги, у яких брала участь ФОП Каменчук Юлія Володимирівна, були в парі  з ТОВ 

"ТД "КИЇВХЛІБ та/або афілійованими компаніями цього підприємства (всього 133 

лоти). 

2. ФОП Каменчук Юлія Володимирівна жодного разу не перемогла у торгах. 

3. ФОП Каменчук Юлія Володимирівна жодного разу не подала повну тендерну 

пропозицію, яка б відповідала вимогам замовників. Зокрема, у всіх тендерних 

пропозиціях ФОП Каменчук відсутня цінова пропозиція. 

Отже, даний учасник не збирався отримувати перемогу в тендерах та виступав 

технічним гравцем для ТОВ "ТД "КИЇВХЛІБ".  
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Доказом цього, зокрема, є те, що контактний телефон, який зазначено у 

Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та 

громадських формувань як контактний телефон ФОП Каменчук (+380937219966) 

(ДОДАТОК 1), присутній у рекламних оголошеннях з продажу квитків на музичні 

концерти (ДОДАТОК 2). 

При цьому хочемо акцентувати увагу на тому, що ФОП Каменчук Юлія 

Володимирівна приймав участь у торгах разом з ТОВ "ТД "КИЇВХЛІБ"  у  34 

закупівлях. Нами проаналізовано, до кожної з пропозиції по торгам додавала однакові 

документи, які містили не повний перелік документів, які вимагались Замовником та 

жодного разу не виграла. 

Додатково хочемо зазначити, що рахунки обох відповідачів відкриті у 

маловідомому банку ПАТ "АСВІО БАНК"(ДОДАТОК 3), який має всього 11 відділень 

по всій Україні ( https://www.asviobank.ua/kontakti.html ). 

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 пунктом 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 частини 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 (частина 4 статті 6 Закону України «Про захист 

економічної конкуренції»). 

За приписами статті 3 статті 6 Закону України «Про захист економічної 

конкуренції» основним завданням Антимонопольного комітету України 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. 

Закупівлі здійснюються, зокрема, за принципом добросовісної конкуренції серед 

учасників (стаття 3 Закону України «Про публічні закупівлі»). 

https://www.asviobank.ua/kontakti.html
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Враховуючи зазначене, суб'єкти господарювання, які беруть участь у державних 

закупівлях, є конкурентами, а отже повинні змагатись між собою з метою здобуття 

завдяки власним досягненням переваг над іншими суб'єктами господарювання та не 

вчиняти будь-яких дій, які можуть негативно вплинути на конкуренцію. 

Справжність змагання при проведенні конкурсних процедур закупівель 

забезпечується таємністю інформації, що міститься у пропозиціях конкурсних торгів, в 

тому числі таємністю інформації щодо цінової стратегії кожного з учасників з метою 

перемоги у відповідній процедурі закупівлі. 

Забезпечити таку таємність можливо лише при умові, що учасники торгів під 

час підготовки своїх конкурсних пропозицій формують свої пропозиції самостійно, 

незалежно від інших учасників. 

У випадку, коли учасники торгів узгоджують свою поведінку – усувається 

непевність, а відтак усувається конкуренція між ними. Оскільки замовник обмежений у 

ході здійснення процедури торгів лише тими пропозиціями, які подані, то у разі якщо 

учасники замінять конкуренцію між собою на координацію, замовник не отримує той 

результат, який би він мав в умовах справжньої конкуренції, тобто, вибір переможця 

закупівлі на принципах прозорої конкурентної процедури. 

Таким чином, узгоджена поведінка учасників торгів не відповідає суті конкурсу 

і негативним наслідком є сам факт спотворення результатів торгів (через узгодження 

поведінки конкурсантами), а не шкідливий результат від такої поведінки. 

Відповідно до ст. 9 Закону України «Про публічні закупівлі», громадський 

контроль у сфері публічних закупівель забезпечується через вільний доступ до всієї 

інформації щодо публічних закупівель, яка підлягає оприлюдненню відповідно до 

цього Закону, до аналізу та моніторингу інформації, розміщеної в електронній системі 

закупівель, а також шляхом інформування через електронну систему або письмово 

органів, уповноважених на здійснення контролю, про виявлені порушення 

законодавства у сфері публічних закупівель та недоліки роботи електронної системи 

закупівель. На підставі вищевикладеного, інформуємо Вас про виявлені порушення. 

Виходячи з вищевикладеного та керуючись ст. 36 Закону України «Про захист 

економічної конкуренції», звертаємося з проханням провести перевірку викладених 

фактів «за власною ініціативою органів Антимонопольного комітету України» та 

притягнути до відповідальності Відповідача 1 та Відповідача 2 

 

За результатами даного листа просимо проінформувати Громадську організацію 

«Трипільський Край», надіславши відповідь на електронну адресу 

trypilskiykray@gmail.com 

 

Додатки – на 4-х сторінках 

 

З повагою, 

Віце-президент ГО «Трипільський Край» 

Нос Ольга 

 

mailto:trypilskiykray@gmail.com
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ДОДАТОК 1 
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ДОДАТОК 2 
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ДОДАТОК 3 
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