
 

ГО «Трипільський Край» 

Ідентифікаційний код 40484223 

Email: trypilskiykray@gmail.com 

Тел.: 099-244-32-11 

Голові Київського обласного територіального відділення  

Антимонопольного комітету України 

ХМЕЛЬНИЦЬКОМУ ОЛЕКСІЮ МИКОЛАЙОВИЧУ 

03035, м.Київ, МСП-03680, вул. Митрополіта  

Василя Липківського. 45 

 

Заявник: 

ГО «Трипільський Край» 

ЄРДПОУ 40484223 

Тел.: 067-452-27-29 

Електронна адреса: trypilskiykray@gmail.com 

 

Відповідач 1:  

ТОВ "Промислово-торгівельна компанія  

"УКРЕНЕРГОКОМПЛЕКТ" 

ЄРДПОУ  41265508 

 01133, м. Київ, Печерський р-н, 

 вул. Євгена Коновальця, буд. 36В, Офіс 233 

 

Відповідач 2: 

ТОВ  "ЮКРЕЙНІАН ЛІГАЛ СЕРВІСИЗ" 

ЄРДПОУ  39918907 

08720, Київська обл., Обухівський р-н,  

м. Українка, вул. Будівельників, буд. 12, кв. 33 

 

 

 

ЗАЯВА 

про порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 

статті 50 Закону України "Про захист економічної конкуренції", у вигляді вчинення 

анти конкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів торгів, 

аукціонів, конкурсів, тендерів 

 

Відповідно до інформації розміщеної в системі електронних закупівель 

ProZorro, Замовником Виконавчий комітет Українкьскої міської ради Київської області 

було оголошено КОД ЄДРПОУ: 24884653 (далі – Замовник), було оголошено відкриті 

торги UA-2018-02-01-000744-a (30210000-4 - Машини для обробки даних (апаратна 

частина))  з очікуваною вартістю 500 000, 00грн. 

 

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». 

Вих№ 10/02 від 27.02.2017р.
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Відповідно до протоколу розкриття у закупівлі взяли участь 2 учасники: 

1. Товариство з обмеженою відповідальністю "Промислово-торгівельна 

компанія "Укренергокомплект"  

2. ТОВ ЮКРЕЙНIАН ЛIГАЛ СЕРВIСИЗ  

 

Ознайомившись із закупівлею, повідомляємо про наступне. Учасники тендеру 

Товариство з обмеженою відповідальністю "Промислово-торгівельна компанія 

"Укренергокомплект" та  ТОВ «ЮКРЕЙНIАН ЛIГАЛ СЕРВIСИЗ» вчинили 

антиконкурентні узгоджені дії шляхом узгодження своїх пропозицій та стратегії 

поведінки під час конкурсу (аукціону), що призвело до спотворення результату 

конкурсу (аукціону) та порушенню прав Підприємства. 

 

Факти що підтверджують вчинення антиконкурентних узгоджених дій 

Відповідачами, що призвели до спотворення результату конкурсу (аукціону): 

 

Товариство з обмеженою відповідальністю "Юкрейніан лігал Сервісиз" для участі 

у торгах на Спорядження для скелелазіння. 2297/4299, 670/1м. (UA-2017-10-31-002594-

a) використовувало наступні контактні дані:  

08720, Україна, Київська область, Українка, Будівельників,12, кв. 33 Тцпіцкий 

Олексій Михайлович; ukrainiankompany@gmail.com; 380994602827, 380994602827. 

(скріншот даних електронного майданчику – додаток 1) 

Номер  телефону, вказаний ТОВ "Юкрейніан лігал Сервісиз" для участі у цій 

закупівлі співпадає з номером телефону, який надав учасник Товариство з обмеженою 

відповідальністю "Промислово-торгівельна компанія "Укренергокомплект" для участі 

у закупівлі UA-2018-02-01-000744-a  (скріншот  - додаток 2) 

 

Крім того, у складі своєї тендерної пропозицій до торгів UA-2018-02-01-000744-a, 

учасник  ТОВ "Юкрейніан лігал Сервісиз" надав лише 1 документ з усіх необхідних. 

 

Відповідно до ст. 9 Закону України «Про публічні закупівлі», громадський 

контроль у сфері публічних закупівель забезпечується через вільний доступ 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 закупівель або письмово 

органів, уповноважених на здійснення контролю, про виявлені 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 Товариство з обмеженою відповідальністю 
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"Промислово-торгівельна компанія "Укренергокомплект" та ТОВ ЮКРЕЙНIАН 

ЛIГАЛ СЕРВIСИЗ 

 

Додатково повідомляємо, що Відповідач 1 та Відповідач 2  разом брали участь також у 

наступних торгах: 

UA-2017-11-24-002144-c 

UA-2017-10-31-002594-a 

 

 

За результатами розгляду просимо проінформувати Громадську організацію 

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

 

Додатки – на 2 сторінках 

 

 

З повагою, 

Віце-проезидент ГО «Трипільський Край»  

Нос Ольга 
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ДОДАТОК 1 
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ДОДАТОК 2 

 


