
Вих. № 14/05-18 від «23» травня  2018 р.

До Київського обласного
територіального відділення
Антимонопольного комітету України
Адреса: 
03035, м. Київ, вул. Митрополита
Василя Липківського, 4

Заявник: Криворізький Центр
Розслідувань 
Коріненко Тетяна Леонідівна, 50014, 
м. Кривий Ріг, вул. Ракітіна, буд. 7 кв.8;
ktl727272@gmail.com  +380987764189

Відповідач 1: ФОП КОЗЄЛКОВА
КАТЕРИНА АНДРІЇВНА
Код  3227221062
Адреса: м.Київ, ВУЛ.КОТОВСЬКОГО,
будинок 23, квартира 61 

Відповідач 2: ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ГАМАПОЛІС"
Код ЄДРПОУ 33747237
Адреса: м.Київ, ВУЛИЦЯ
ВОЛОДИМИРА САЛЬСЬКОГО, будинок
23, квартира 61 

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

У процедурі торгів UA-2018-04-23-000122-c на закупівлю послуг організації заходу з

нагоди Дня відзначення 243-ї річниці міста Кривий Ріг, що була оголошена 23.04.2018

Управління культуривиконкому Криворізької міської ради, приймали участь наступні

Учасники:

 ФОП КОЗЄЛКОВА КАТЕРИНА АНДРІЇВНА
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 ТОВ "ГАМАПОЛІС"

 ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ КУЧЕР СТАНІСЛАВ ЛЕОНІДОВИЧ

 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РАЙДЕР-РЕНТ

КИЇВ"

Пов’язані особи

Згідно даних Єдиного державного реєстру  юридичних осіб, фізичних

осіб-підприємців та громадських формувань (далі - ЄДР):

 Юридична адреса ТОВ "ГАМАПОЛІС"-04060, м.Київ, Шевченківський район,

ВУЛИЦЯ ВОЛОДИМИРА САЛЬСЬКОГО, будинок 23, квартира 61 (04060, м.Київ,

ВУЛИЦЯ КОТОВСЬКОГО, будинок 23, квартира 61)

50% відсотків в статутному капіталі ТОВ "ГАМАПОЛІС", належать  Козєлкову

Андрію Валерійовичу (ІНН 2332716770), що мешкає за адресою: 04060, м.Київ,

Шевченківський район, ВУЛИЦЯ ВОЛОДИМИРА САЛЬСЬКОГО, будинок 23, квартира 61

(04060, м.Київ, ВУЛИЦЯ КОТОВСЬКОГО, будинок 23, квартира 61)

Козєлкова Катерина Андріївна мешкає за адресою: 04060, м.Київ, ВУЛИЦЯ

КОТОВСЬКОГО, будинок 23, квартира 61(04060, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ

ВОЛОДИМИРА САЛЬСЬКОГО, будинок 23, квартира 61).

Дана інформація підтверджується також документами в складі тендерної пропозиції

учасників.

Враховуючи, той факт, що Козєлкова Катерина Андріївна та КОЗЄЛКОВУ АНДРІЮ

ВАЛЕРІЙОВИЧ зазначили однакову адресу мешкання, а також однакове прізвище та збіг

по-батькові, імовірно, що між ними існує родинний зв’язок, а саме: вони є батьком і

донькою.

В розумінні ст. 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції»

Козєлкова Катерина Андріївна та Козєлков Андрій Валерійович є пов’язаними

особами.

Спільні засоби зв’язку.

Крім того, телефонний номер +380445990252, зазначається на фірмовому бланку

документів ФОП Козєлкова Катерина Андріївна поданих на Торги.

Згідно даних Єдиного державного реєстру  юридичних осіб, фізичних

осіб-підприємців та громадських формувань (далі - ЄДР), даний номер використовує і ТОВ

"ГАМАПОЛІС". 
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Дана інформація підтверджується також документами в складі тендерної пропозиції

ТОВ "ГАМАПОЛІС, а саме файли в складі пропозиції «Гамаполіс реквізити», «ГАМАПОЛІС

Фірмовий бланк 2018 укр Повноваж» та копією аналогічного договору (реквізити).

Отже, використання ФОП Козєлкова Катерина Андріївна та ТОВ "ГАМАПОЛІС"

спільного засобу зв’язку під час здійснення дій пов’язаних з подачею тендерних пропозицій

на участь у Торгах, свідчить про можливість Відповідачів встановлювати зв'язок один з

одним та доступу 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 участі у Торгах.

Інше.

В складі тендерної пропозиції ТОВ "ГАМАПОЛІС" міститься довідка «ГАМАПОЛІС

Фірмовий бланк 2018 укр Повноваж.pdf. З тексту даної довідки випливає,  що Керівник ТОВ

"ГАМАПОЛІС" Левадна Ольга Михайлівна має повноваження що до підпису господарсько –

правових документів, у разі, якщо ФОП Козєлкова Катерина Андріївна буде визнана

переможцем в державній закупівлі: ДК 021:2015 код 79950000-8 Послуги з організації

виставок, ярмарок і конгресі (Організація заходу з нагоди Дня відзначення 243-ї річниці

міста Кривий Ріг).

У ході проведення редукціону між Учасниками була відсутня конкуренція, оскільки

не було здійснено жодного ходу щодо пониження ціни. Обидва учасника, завантажили

одночасно свої документи з невеликим проміжком часу у декілька хвилин.

Відповідно до Постанови пленуму Вищого господарського суду України від

26.12.2011 №15 «Про деякі питання практики застосування конкурентного законодавства»,

для  кваліфікації   дій   суб'єктів   господарювання   як зловживання  монопольним

(домінуючим) становищем на ринку,  або як антиконкурентних   узгоджених   дій,   або   як   

недобросовісної конкуренції  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   зловживання  монопольним  (домінуючим) становищем (частина друга статті 13  Закону 

України  "Про  захист економічної  конкуренції")  (  2210-14  ),  або як
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антиконкурентні узгоджені дії (частина друга статті 6 Закону України  "Про 

захист економічної  конкуренції").

 Відповідачі своїми спільними діями сприяли спотворенню результатів конкурсу,

шляхом погоджених дій, а саме подання двох різних погоджених цінових пропозицій на

аукціон, що дозволило їм контролювати хід аукціону, що було б не можливо якщо б вони

діяли окремо. 

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.

Всі зазначені документи є у системі «Prozorro».

Виходячи з вищевикладеного та керуючись ЗУ «Про захист економічної конкуренції»

та Конституцією України.

ПРОСИМО:

1. Прийняти заяву до розгляду.

2. Провести перевірку викладених фактів.

3.  Встановити порушення ЗУ «Про захист економічної конкуренції» які були

вчинені ФОП КОЗЄЛКОВА КАТЕРИНА АНДРІЇВНА та ТОВ "ГАМАПОЛІС".

4. Накласти штраф на ФОП КОЗЄЛКОВА КАТЕРИНА АНДРІЇВНА та ТОВ

"ГАМАПОЛІС" за вчинили антиконкурентні узгоджені дії під час конкурсу (аукціону), що

призвело до спотворення результату конкурсу (аукціону)

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.

6. Розглянути цю Заяву та надати відповідь на електронну адресу

ktl727272@gmail.com у встановлені законом строки.

Додатки:

1. Картка ФОП КОЗЄЛКОВА КАТЕРИНА АНДРІЇВНА та ТОВ "ГАМАПОЛІС".

2. Картка ТОВ "ГАМАПОЛІС".
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З повагою,
Коріненко Тетяна Леонідівна                                                23 травня 2018 р.

mailto:ktl727272@gmail.com
mailto:ktl727272@gmail.com

