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Відповідач 1:  

ТОВ "ІСТВУД-УКРАЇНА" 

ЄРДПОУ: 37416170 

04107, м. Київ, Шевченківський р-н, вул. Нагірна, буд. 1 

 

Відповідач 2:  

ТОВ "Проектно-будівельний альянс» 

ЄРДПОУ:  41242014 

 04107, м. Київ, Шевченківський р-н, вул. Нагірна, буд. 1 

 

ЗАЯВА ПРО ВЧИНЕННЯ АНТИКОНКУРЕНТНИХ УЗГОДЖЕНИХ ДІЙ 

 
Вих№__17/06_ від __27.06.2018р.  

 
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 та дотримання принципів здійснення закупівель 
визначених Законом України «Про публічні закупівлі». 

Відповідно до інформації розміщеної в системі електронних закупівель ProZorro, Замовником 
Гатненська сільська рада, КОД ЄДРПОУ: 04358508 оголошено відкриті торги на будівництво 

дитячого дошкільного закладу на 280 місць по вул. Космонавтів, с. Гатне Києво Святошинського 
району Київської області (Ідентифікатор тендеру UA-2018-01-29-000811-c).  

З очікуваною вартістю 76 609 959грн 
Згідно реєстру пропозицій, у закупівлі взяли участь 3 учасника: 

 ТОВ «Проектно-будівельний альянс» 

 Консорціум «Магістраль» 

 ТОВ «Іствуд Україна» 
 
Відповідно до інформації розміщеної в системі електронних закупівель ProZorro, Замовником 
Комунальне підприємство "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду 

Шевченківського району м. Києва  оголошено закупівлю «вул. Глібова ,16 , Капітальний ремонт 
сходових клітин житлового будинку» (Ідентифікатор тендеру UA-2018-03-28-000337-b).  

З очікуваною вартістю 850 000грн. 
Проаналізувавши зазначену інформацію, повідомляємо наступне.  
Згідно реєстру пропозицій, у закупівлі взяли участь 2 учасника: 
• ТОВ «Проектно-будівельний альянс» 
• ТОВ «Іствуд Україна» 
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Учасники торгів ТОВ «Проектно-будівельний альянс»  та ТОВ «Іствуд» мали змогу 

підтримувати зв’язок та узгоджувати свої позиції.  
Факти що підтверджують вчинення антиконкурентних узгоджених дій Відповідачами, що 

призвели до спотворення результату конкурсу (аукціону): 
 
За інформацією Єдиного державного реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та 

громадських формувань, ТОВ «Проектно-будівельний альянс»  та ТОВ «Іствуд» мають спільних 
кінцевих бенефіціарних власників, ними є   Мельник Тарас Леонідович та Шарапова Катерина 
Володимирівна. Таким чином, учасники є пов’язаними особами. Відповідачі мають спільну адресу: 
04107, м. Київ, Шевченківський р-н, вул. Нагірна, буд. 1. 

У складі тендерних пропозицій до закупівлі UA-2018-01-29-000811-c ТОВ «Проектно-
будівельний альянс»  та ТОВ «Іствуд» надали однаковий сертифікат кошторисника за номером АР 
011165, виданий 04.07.2015, який належить Щебетун Катерині Іванівні (Додаток 1) 

 
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 ТОВ 

«Проектно-будівельний альянс»  та ТОВ «Іствуд».  

За результатами даного листа просимо проінформувати Громадську організацію 

«Трипільський Край», надіславши відповідь на електронну адресу trypilskiykray@gmail.com . 

 

 

З повагою, 

Віце-президент ГО «Трипільський Край»  

Нос Ольга 

 

Додатки – 1 сторінка 
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ДОДАТОК 1 

 


