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       Громадська організація      
 

             «Філософія Серця» 
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Вих. № 194 від «14» серпня  2019р. Антимонопольний комітет України 
                                                                                                      03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя  
                                                                                                  Липківського, 45    
                                                                                                  e-mail: 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: ФОП ДРОЗДОВСЬКИЙ ВІКТОР 

ВАСИЛЬОВИЧ  
 Адреса: 54050, Миколаївська обл., місто 

Миколаїв, ПРОВУЛОК ПАРУСНИЙ, будинок 7 
А, квартира 58 

 Код ЄДРПОУ: 2439911059 
 
   Відповідач 2: ФОП ПАВЛІЩЕВ ГЕННАДІЙ 

ОЛЕКСАНДРОВИЧ 
 Адреса:  

54038, Миколаївська обл., місто Миколаїв, 
ВУЛИЦЯ КРИЛОВА, будинок 1, квартира 21 

                                                                                                   Код ЄДРПОУ: 2651213610 
 
                                                                                                   
 

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. 
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 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 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 пропозицій̆ 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 ФОП ДРОЗДОВСЬКИЙ 
ВІКТОР ВАСИЛЬОВИЧ та ФОП ПАВЛІЩЕВ ГЕННАДІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ 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):  

- 1. Відповідно до інформації  Єдиного державного реєстру та аналітичної системи youcontrol 
Відповідач 1 та Відповідач 2 мають однаковий контактний номер мобільного зв’язку. 
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- Документи у складі тендерних пропозицій завантажені Відповідачем 1 та Відповідачем 2 
свідчать про наступне:  
1. Тендерні пропозиції по закупівлі https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2018-06-20-001654-a 

завантажені з різницею у 5 хв. Назви пропозицій однакові та укомплектовані у форматі 
архіватора zip. 
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2. Назви документів тендерної пропозиції Відповідача 1 та Відповідача 2 мають однакові 
назви та створені в один і той же день і час. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



* * * Прийми розумом, відчуй Серцем! * * *        * * * Прийми розумом, відчуй Серцем! * * * 
 

* * * Прийми розумом, відчуй Серцем! * * *        * * * Прийми розумом, відчуй Серцем! * * * 
 

3.Довідки надані Відповідачем 1 та Відповідачем 2 мають однакові елементи 
оформлення – розміщення реквізитів, назва ФОП оформлена напівжирним 16 шрифтом 
Times New Roman, назва «бланку» оформлена напівжирним шрифтом Times New 
Roman, а текст довідки – Times New Roman, розмір 14. 
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Надаємо Антимонопольному комітету України інформацію, що підтверджує вчинення 
антиконкурентних узгоджених дій учасниками ФОП ДРОЗДОВСЬКИЙ ВІКТОР ВАСИЛЬОВИЧ та 
ФОП ПАВЛІЩЕВ ГЕННАДІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ відповідно до інформації розміщеної в системі 
ProZorro: 

 
Замовником Відділ освіти Чернігівської районної державної адміністрації (код ЄДРПОУ 

02147569) було оприлюднено інформацію про закупівлю - посилання https://prozorro.gov.ua/tender/UA-
2018-03-23-000480-b, стосовно закупівлі – ДК 021:2015: 39160000-1 — Шкільні меблі, на очікувану суму  
390 000,00 грн. Переможець - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРГОВИЙ 
ДІМ "АНШАР". 

 
Замовником Управління освіти адміністрації Індустріального району Харківської міської 

ради (код ЄДРПОУ 02146328) було оприлюднено інформацію про закупівлю - посилання 
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2018-04-27-001379-b, стосовно закупівлі – ДК 021:2015: 39160000-1 — 
Шкільні меблі, на очікувану суму  257 000,00 грн. Переможець – ФОП ДУБИНКА ЮРІЙ 
ВОЛОДИМИРОВИЧ.  

 
Замовником УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (код ЄДРПОУ 

02147345) було оприлюднено інформацію про закупівлю - посилання https://prozorro.gov.ua/tender/UA-
2018-05-24-001051-a, стосовно закупівлі – ДК 021:2015: 39130000-2 — Офісні меблі, на очікувану суму  
198 560,00 грн. Переможець – ТОВ "БРІК-М". 

 
Замовником Відділ освіти, молоді та спорту Знам'янської Районної державної адміністрації 

Кіровоградської області  (код ЄДРПОУ 02144045) було оприлюднено інформацію про закупівлю - 
посилання https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2018-05-21-002039-a, стосовно закупівлі – ДК 021:2015: 
39130000-2 — Офісні меблі, на очікувану суму  1 426 300,00 грн. Торги скасовано. 

 
Замовником Відділ освіти, молоді та спорту Пологівської районної державної адміністрації 

Запорізької області (код ЄДРПОУ 02136258) було оприлюднено інформацію про закупівлю - посилання 
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2018-06-08-003000-a, стосовно закупівлі – ДК 021:2015: 39160000-1 — 
Шкільні меблі, на очікувану суму   795 774,00 грн. Торги скасовано. 

 
Замовником Відділ освіти, молоді та спорту Знам'янської Районної державної адміністрації 

Кіровоградської області (код ЄДРПОУ 02144045) було оприлюднено інформацію про закупівлю - 
посилання https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2018-06-20-001654-a, стосовно закупівлі – ДК 021:2015: 
39160000-1 — Шкільні меблі, на очікувану суму   600 000,00 грн. Переможець –ФОП "ДРОЗДОВСЬКИЙ 
ВІКТОР ВАСИЛЬОВИЧ". 

 
Замовником "Новобузький районний центр по обслуговуванню закладів освіти" (код 

ЄДРПОУ 39595387) було оприлюднено інформацію про закупівлю - посилання 
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2018-07-12-000017-a, стосовно закупівлі – ДК 021:2015: 39162000-5 — 
Приладдя для навчальних закладів, на очікувану суму   609 175,00 грн. Торги відмінено. 

 
Замовником ВІДДІЛ ОСВІТИ, СІМ’Ї, МОЛОДІ ТА СПОРТУ МАГДАЛИНІВСЬКОЇ 

РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ (код ЄДРПОУ 02142454) було оприлюднено інформацію 
про закупівлю - посилання https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2018-07-20-000847-b, стосовно закупівлі – 
ДК 021:2015: 39162110-9 — Навчальне приладдя, ДК 021:2015: 39160000-1 — Шкільні меблі, на 
очікувану суму   1 210 290,00 грн. Переможець (лот 2) – ТОВ "ТОРГІВЕЛЬНИЙ ДІМ "Н'Ю-ЛАЙН". 

 
Замовником Відділ освіти, молоді та спорту Криничанської районної державної адміністрації 

(код ЄДРПОУ 02142448) було оприлюднено інформацію про закупівлю - посилання 
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2018-08-03-002832-b, стосовно закупівлі – ДК 021:2015: 80520000-5 — 
Навчальні засоби, на очікувану суму   349 720,00 грн. Переможець - ФОП "ПАВЛІЩЕВ ГЕННАДІЙ 
ОЛЕКСАНДРОВИЧ". 
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Замовником СНІГУРІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ ЦЕНТР ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОГО 
ОБСЛУГОВУВАННЯ ЗАКЛАДІВ ТА УСТАНОВ ОСВІТИ (код ЄДРПОУ 38789800) було 
оприлюднено інформацію про закупівлю - посилання  https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2018-09-04-
001926-a, стосовно закупівлі – ДК 021:2015: 39160000-1 — Шкільні меблі, на очікувану суму   
587 503,00 грн. Переможець - ПП ""ТК - РЕНЕССАНС"". 

 
Замовником КОМУНАЛЬНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "ПАВЛОГРАДСЬКИЙ 

МЕДИЧНИЙ КОЛЕДЖ" ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ" (код ЄДРПОУ 02011137) 
було оприлюднено інформацію про закупівлю - посилання https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2018-05-17-
000097-a, стосовно закупівлі – ДК 021:2015: 37510000-6 — Ляльки, на очікувану суму   19 240,00 грн. 
Переможець - ФОП "ДРОЗДОВСЬКИЙ ВІКТОР ВАСИЛЬОВИЧ". 

 
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 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 ФОП ДРОЗДОВСЬКИЙ 
ВІКТОР ВАСИЛЬОВИЧ та ФОП ПАВЛІЩЕВ ГЕННАДІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ 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. 

2. Встановити порушення ЗУ «Про захист економічної конкуренції» які були вчинені ФОП 
ДРОЗДОВСЬКИЙ ВІКТОР ВАСИЛЬОВИЧ та ФОП ПАВЛІЩЕВ ГЕННАДІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ. 

3. Накласти штраф на ФОП ДРОЗДОВСЬКИЙ ВІКТОР ВАСИЛЬОВИЧ та ФОП 
ПАВЛІЩЕВ ГЕННАДІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ,  що вчинили антиконкурентні узгоджені дії під час 
конкурсу (аукціону), що призвело до спотворення результату конкурсів (аукціонів) 

4. 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 
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