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 Шановний Олександре Ярославовичу! 
В ході статутної діяльності громадській організації «Антикорупційний 

штаб» стали відомі факти, які можуть свідчити про антиконкурентні 
домовленості між ФОП Христиченко А.С. і ПРИВАТНЕ НАУКОВО-
ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЕНЕРГІЯ». 

За інформацією веб-порталу Уповноваженого органу з питань закупівель 
Комунальне підприємство «Керуюча компанія» Перспектива Слобожанської 
селищної ради» (далі – Замовник) 16 жовтня 2018 року визначило переможцем 
ПРИВАТНЕ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЕНЕРГІЯ» тендеру 
(№ UA-2018-09-24-002449-c) на Поточний ремонт під'їздів житлової будівлі за 
адресою: вул. Василя Сухомлинського, 40 в смт. Слобожанське 
Дніпропетровської області. очікуваною вартістю 240 тис гривень. 

Участь у закупівлі взяло двоє учасників: ФОП Христиченко А.С. і 
ПРИВАТНЕ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЕНЕРГІЯ». 

В реєстрі пропозицій лоту вказана пропозиція ФОП Христиченко А.С. з 
вартістю, яка відповідає очікуваній вартості закупівлі, а також пропозиція 
приватного науково-виробничого підприємства «Енергія». Різниця між 
тендерними пропозиціями склала 0 гривень.   
 

Слід зазначити, по-перше, за інформацією єдиного державного реєстру 
юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань 
засновником і бенефіціарним власником (контролером) приватного науково-
виробничого підприємства «Енергія» код за ЄДРПОУ 31458977, також на 



закупівлю подала пропозицію ФОП Христиченко Аліна Сергіївна, що свідчить 
про безпосередній зв’язок між учасниками тендеру. 

 
По-друге, за інформацією веб-порталу Уповноваженого органу з питань 

закупівель, ФОП Христиченко Аліна Сергіївна подала неповний комплект 
документів, що може свідчити про завідоме небажання складати конкуренцію на 
торгах. 
 

Отже, наведені обставини можуть свідчити про наявність 
антиконкурентних узгоджених дій ФОП Христиченко А.С. та ПРИВАТНЕ 
НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЕНЕРГІЯ», які спотворили 
результати торгів. 

 
Відповідно п. 5 ч. 1 ст. 3 Закону України «Про Антимонопольний комітет 

України», основним завданням Антимонопольного комітету України є участь у 
формуванні та реалізації конкурентної політики в частині здійснення контролю 
щодо створення конкурентного середовища та захисту конкуренції у сфері 
державних закупівель. 

Реалізація цього завдання здійснюється Антимонопольним комітетом 
України, зокрема, через повноваження визначені у ч. 1 ст. 7 Закону України «Про 
Антимонопольний комітет України» щодо розгляду заяв і справ про порушення 
законодавства про захист економічної конкуренції та проводити розслідування 
за цими заявами і справами. 

 
З огляду на викладене вище, а також відповідно до статей 5, 20 Закону 

України «Про звернення громадян», прошу: 
 

1. Дослідити факти та обставини, наведені у зверненні.  
2. В разі виявлення порушень чинного законодавства вжити відповідних 

заходів. 
 

Відповідь можна надіслати на електронну адресу: serhiimytkalyk@gmail.com. 
 

 
З повагою 
 

виконавчий директор 
ГО «Антикорупційний штаб»                                                                С. Миткалик 
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