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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 “Агентство 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 Управління 

освіти, культури, туризму, сім'ї, молоді та спорту Куликівської селищної ради, код ЄДРПОУ 41859118 

(далі - Замовник).   

Зокрема, вчинення антиконкурентних узгоджених дій вбачаються між учасниками Дочірнє 

підприємство "УкрСіверБуд" ЗАТ "ДСК" (код ЄДРПОУ 30042170) та ТОВ "Чернігівське РСУ" 

(код ЄДРПОУ 30648058), які брали участь у закупівлі капітального ремонту із застосуванням 

енергозберігаючих технологій (унікальний номер закупівлі - UA-2019-09-13-002220-b). 

Ознаки ймовірної змови в діях цих учасників процедури закупівлі полягають у наступному: 

1. Відповідно до даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців 

та громадських формувань засновником Дочірнього підприємства "УкрСіверБуд" ЗАТ "ДСК"  є ТОВ 

"ДСК-1" (код ЄДРПОУ 22827734). Дочірнє підприємство "УкрСіверБуд" ЗАТ "ДСК" та ТОВ “ДСК-1” 

зареєстровані за однією і тією ж адресою: 14001, Україна, місто Чернігів, вулиця Попова, 8-А.  

В свою чергу ТОВ "ДСК-1" та ТОВ "Чернігівське РСУ" реєструють в Єдиному державному реєстрі 

юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань  одні і ті ж самі контактні 

номери телефону: +38 (046) 266-70-75; +38 (046) 266-22-51. Це може свідчити про зв’язок між 

підприємствами Дочірнє підприємство "УкрСіверБуд" ЗАТ "ДСК" та ТОВ "Чернігівське РСУ". 

До того ж, відповідно до ЄДР ТОВ "Чернігівське РСУ" зареєстроване за дуже схожою адресою: 14001, 

Україна, місто Чернігів, вулиця Попова, 10-А. 
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2. Учасники Дочірнє підприємство "УкрСіверБуд" ЗАТ "ДСК" та ТОВ "Чернігівське РСУ"  разом 

брали участь  і у інших закупівлях, зазвичай подавали свої тендерні пропозиції з невеликою 

різницею у часі. Така синхронність дій не може бути простою випадковістю, адже є системною при 

подачі тендерних пропозицій цих учасників. Окрім того, учасники почергово в різних аукціонах не 

змінювали своїх цінових пропозицій, що може свідчити про те, що один з учасників не мав наміру 

стати переможцем торгів. Зокрема, учасники разом брали участь у наступних закупівлях:  

 

• UA-2019-07-26-002048-b: ТОВ "Чернігівське РСУ" не змінювало своєї цінової пропозиції 

впродовж аукціону. Учасники подали свої тендерні пропозиції з різницею у 6 хивлин. 

Зокрема, Дочірнє підприємство "УкрСіверБуд" ЗАТ "ДСК" подало свою тендерну 

пропозицію 13.08.2019 року о 9 годині 02 хвилини, а ТОВ "Чренігівське РСУ" подало 

тендерну пропозицію 13.08.2019 року о 9 годині 08 хвилин.  

 

• UA-2019-04-03-001239-b: Дочірнє підприємство "УкрСіверБуд" ЗАТ "ДСК" не 

змінювало своєї цінової пропозиції впродовж аукціону. Учасники подали свої тендерні 

пропозиції з різницею у 26 хвилин. Зокрема, ТОВ "Чренігівське РСУ" подало пропозицію 

19.04.2019 року о 10 годині 24 хвилини, а дочірнє підприємство "УкрСіверБуд" ЗАТ "ДСК" 

подало пропозицію 19.04.2019 року о 10 годині 50 хвилин. 
 

• UA-2019-03-12-000419-c: учасники подали свої тендерні пропозиції з різницею у 43 

хвилини. Зокрема, ТОВ "Чренігівське РСУ" подало пропозицію 03.04.2019 року о 10 годині 

02 хвилини, а дочірнє підприємство "УкрСіверБуд" ЗАТ "ДСК" подало пропозицію 

03.04.2019 року о 10 годині 45 хвилин. 
 

• UA-2018-11-07-000146-a: учасники подали свої тендерні пропозиції з різницею у 55 

хвилин. Зокрема, ТОВ "Чренігівське РСУ" подало пропозицію 21.11.2018 року о 18 годині 

15 хвилини, а дочірнє підприємство "УкрСіверБуд" ЗАТ "ДСК" подало пропозицію 

21.11.2018 року о 19 годині 10 хвилин. 
 

• UA-2018-09-27-000901-b: у торгах змагались тільки ТОВ "Чренігівське РСУ" та  дочірнє 

підприємство "УкрСіверБуд" ЗАТ "ДСК". Обидва учасники впродовж аукціону не 

змінювали своїх цінових пропозицій. Учасники подали тендерні пропозиції з різницею 

у 10 хвилин. Зокрема, "Чренігівське РСУ" подало пропозицію 12.10.2018 року о 16 годині 29 

хвилини, а дочірнє підприємство "УкрСіверБуд" ЗАТ "ДСК" подало пропозицію 12.10.2018 

року о 16 годині 39 хвилин. 
 

• UA-2018-10-24-001647-a: у торгах змагались тільки ТОВ "Чренігівське РСУ" та дочірнє 

підприємство "УкрСіверБуд" ЗАТ "ДСК". Обидва учасники впродовж аукціону не 

змінювали своїх цінових пропозицій. 
• UA-2018-02-16-000212-b. 

 

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. 

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 Дочірнє підприємство "УкрСіверБуд" ЗАТ "ДСК" (код ЄДРПОУ 30042170) 

та ТОВ "Чернігівське РСУ" (код ЄДРПОУ 30648058). 

4. Накласти штраф на Дочірнє підприємство "УкрСіверБуд" ЗАТ "ДСК" та ТОВ "Чернігівське 

РСУ" за вчинення антиконкурентних узгоджених дій під час аукціону, що призвело до 

спотворення результатів торгів UA-2019-09-13-002220-b, UA-2019-07-26-002048-b, UA-2019-

03-12-000419-c, UA-2019-04-03-001239-b, UA-2018-11-07-000146-a, UA-2018-09-27-000901-b, 

UA-2018-10-24-001647-a, UA-2018-02-16-000212-b. 

5. Внести  ФОП Псєха Антоніна Євгенівна та ФОП Псєха Ігор 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”).  

7. У разі проведення тервідділенням за вказаними фактами рослідування з власної ініціативи, 

просимо повідомити нас про його результати. 
 

 



З повагою,  

член громадської організації  

«Агенство ефективних рішень»                                                                        Симчич О.Р. 

 


