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       Громадська організація      
 

                                     «Філософія Серця» 
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Вих. № 144 від «30» травня 2019р. Антимонопольний комітет України 

   Адреса:   03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя 
Липківського, 45    

 e-mail: slg@amcu.gov.ua ,   zvr@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: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРЕСТИЖ - АВТО" 
 Адреса: 29025, Хмельницька обл., м. Хмельницький, 

вул. Прибузька, буд. 48/2 
 Код ЄДРПОУ: 32954865 
 
   Відповідач 2:  ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КАРПАТИАВТОЦЕНТР" 
 Адреса: 58000, Чернівецька обл., м. Чернівці, 

Садгірський р-н, вул. Енергетична, буд. 2В 
 Код ЄДРПОУ: 34382778 
 

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 
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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 пропозицій ̆ 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 
 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРЕСТИЖ - АВТО" та 
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КАРПАТИАВТОЦЕНТР" 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  з Єдиного державного реєстру засновником обох 
Відповідачів є Фордон Аутомотів Лімітед "Fоrdоn Аuтомотів Lімітеd"; кінцевим 
бенефіціаром - Ящук Анатолій Миколайович. 

 
- У складі тендерних пропозицій Відповідачів в зазначених закупівлях містяться 

дистриб’юторські договори з ТОВ «Порше Україна».  
 
 Надаємо Антимонопольному комітету України інформацію, що підтверджує вчинення 
антиконкурентних узгоджених дій учасниками ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРЕСТИЖ - АВТО" та ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КАРПАТИАВТОЦЕНТР" відповідно до інформації розміщеної в 
системі ProZorro: 

Замовником ДП "Хмельницька державна сільськогосподарська дослідна станція 
Інституту кормів та сільського господарства Поділля Національної академії аграрних 
наук України" (код ЄДРПОУ 21321872) було оприлюднено інформацію про закупівлю 
(посилання https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2018-05-08-000177-a ), стосовно закупівлі – 
Транспортні засоби спеціалізованого призначення на базі Volkswagen T6 Kombi 2.0 TDI або 
еквівалент,  ДК 021:2015: 34110000-1 — Легкові автомобілі на суму  400 000.00 грн.  
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Замовником Департамент господарського забезпечення Служби безпеки України 
(код ЄДРПОУ 20001303) було оприлюднено інформацію про закупівлю (посилання 
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2018-03-22-001045-b ), стосовно закупівлі – Транспортні 
засоби спеціалізованого призначення на базі Volkswagen T6 Kombi 2.0 TDI або еквівалент 
Special purpose vehicles based on Volkswagen T6 Kombi 2.0 TDI or equivalent,  ДК 021:2015: 
34110000-1 - Легкові автомобілі на суму  15 000 000,00 грн.  

Замовником Управління поліції охорони в Хмельницькій області   (код ЄДРПОУ 
40108929) було оприлюднено інформацію про закупівлю (посилання 
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2018-07-27-000319-a ), стосовно закупівлі – Легковий 
автомобіль,  ДК 021:2015: 34110000-1 - Легкові автомобілі на суму  2 800 000.00  грн.  

Замовником Група по транспортно-господарському обслуговуванню міськрайрад   
(код ЄДРПОУ 25811774) було оприлюднено інформацію про закупівлю (посилання 
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2018-08-01-000361-b ), стосовно закупівлі – Легкові 
автомобілі-2 шт,  ДК 021:2015: 34110000-1 - Легкові автомобілі на суму  700 000.00  грн.  

Замовником Хмельницька обласна державна адміністрація   (код ЄДРПОУ 
22985083) було оприлюднено інформацію про закупівлю (посилання 
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2018-10-25-002599-c ), стосовно закупівлі – автомобіль,  ДК 
021:2015: 34110000-1 - Легкові автомобілі на суму  900 000.00  грн.  

Замовником ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "НАЦІОНАЛЬНА АТОМНА 
ЕНЕРГОГЕНЕРУЮЧА КОМПАНІЯ "ЕНЕРГОАТОМ" (код ЄДРПОУ 24584661) було 
оприлюднено інформацію про закупівлю (посилання https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2018-
10-31-000294-c ), стосовно закупівлі – Легкові автомобілі для ВП «Управління справами»,  ДК 
021:2015: 34110000-1 - Легкові автомобілі на суму  2 050 000.00  грн.  

Замовником ДП "Маріупольський морський торговельний порт"  (код ЄДРПОУ 
01125755) було оприлюднено інформацію про закупівлю (посилання 
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2018-11-05-000433-c ), стосовно закупівлі –автомобілі,  ДК 
021:2015: 34110000-1 - Легкові автомобілі на суму  2 611 467.11   грн.  

Замовником Управління поліції охорони у Вінницькій області   (код ЄДРПОУ 
40109131) було оприлюднено інформацію про закупівлю (посилання 
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2018-12-04-001251-c ), стосовно закупівлі – Автомобіль 
Volkswagen Polo sedan 1,6 л.; MPI 90 к.с.; бензин; комплектація Life,  ДК 021:2015: 34110000-
1 - Легкові автомобілі на суму  1 650 000.00  грн.  

Замовником КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА КОМПЛЕКСНА 
ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКА СПОРТИВНА ШКОЛА"  (код ЄДРПОУ 42130799) було оприлюднено 
інформацію про закупівлю (посилання https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-02-04-001730-b 
), стосовно закупівлі – Легковий автомобіль (Volkswagen T6 Combi LR CITY 2.0 I TDI 140PS 
6G к.с., дизпаливо) 2019 року,  ДК 021:2015: 34110000-1 - Легкові автомобілі на суму 1 200 
000.00  грн.  

Замовником Регіональний офіс водних ресурсів у Хмельницькій області (код 
ЄДРПОУ 22985083) було оприлюднено інформацію про закупівлю (посилання 
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-04-15-002307-a ), стосовно закупівлі – Мототранспортні 
вантажні засоби (автомобіль вантажний),  ДК 021:2015: 34130000-7 - Мототранспортні 
вантажні засоби на суму  900 000.00  грн.  

Замовником ЧЕРКАСЬКА ДОСЛІДНА СТАНЦІЯ БІОРЕСУРСІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ 
АКАДЕМІЇ АГРАРНИХ НАУК УКРАЇНИ (код ЄДРПОУ 01598301) було оприлюднено 
інформацію про закупівлю (посилання https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-05-06-000542-a  
), стосовно закупівлі – Автомобіль Volkswagen Amarok RANCHO,  ДК 021:2015: 34130000-7 - 
Мототранспортні вантажні засоби на суму  1 335 854.64 грн. 

 
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 
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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  ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРЕСТИЖ 
- АВТО" та ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
"КАРПАТИАВТОЦЕНТР". 

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

ПРОСИМО: 

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

3. Встановити порушення ЗУ «Про захист економічної конкуренції» які були 
вчинені  ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРЕСТИЖ - АВТО" та 
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КАРПАТИАВТОЦЕНТР". 

4. Накласти штраф на  ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРЕСТИЖ - АВТО" та ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КАРПАТИАВТОЦЕНТР" що вчинили антиконкурентні узгоджені дії 
під час конкурсу (аукціону), що призвело 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 

 


