АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ
ВИТЯГ З РІШЕННЯ
АДМІНІСТРАТИВНОЇ КОЛЕГІЇ ЛУГАНСЬКОГО ОБЛАСНОГО
ТЕРИТОРІАЛЬНОГО ВІДДІЛЕННЯ
11 листопада 2019 р.

м. Сєвєродонецьк

№ 28–р/к
Справа № 16

Про порушення законодавства
про захист економічної конкуренції
та накладення штрафу
Фізична
особа-підприємець
Скрипник
Ігор
Миколайович,
реєстраційний
номер облікової картки платника податків (конфіденційна інформація) (далі – ФОП
Скрипник І.М.) та товариство з обмеженою відповідальністю «Дельта-Форест»,
ідентифікаційний код юридичної особи 39997842 (далі – ТОВ «Дельта-Форест» подали
тендерні пропозиції на участь у відкритих торгах проведених: комунальною установою
«Луганський обласний фізкультурний центр «Олімп» на закупівлю «ДК 021:2015: 091114004 — Деревне паливо» (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» UA-2018-03-07-001622-c)
(далі – Торги).
При цьому, ФОП Скрипник І.М. та ТОВ «Дельта-Форест» спільно готувалися до участі
у Торгах, тобто узгоджували свою поведінку з метою усунення змагання під час підготовки
та участі у Торгах.
За результатами розгляду справи № 16 такі дії ФОП Скрипника І.М. та ТОВ «ДельтаФорест» визнано антиконкурентними узгодженими діями, що стосуються спотворення
результатів торгів, що є порушенням пункту 1 статті 50 та пункту 4 частини другої статті 6
Закону України «Про захист економічної конкуренції».
На порушників накладено штрафи:
- на ФОП Скрипника І.М. – 68 000,00 (шістдесят вісім тисяч) грн.
- на ТОВ «Дельта-Форест» – 68 000,00 (шістдесят вісім тисяч) грн.
Відповідно до п. 4 частини першої статті 17 Закону України «Про публічні закупівлі»,
вчинення суб’єктами господарювання зазначеного порушення є підставою для відмови цим
суб’єктам господарювання в участі в інших процедурах закупівлі та для відхилення їх
тендерних пропозицій протягом 3 років після винесення рішення.
Адміністративна колегія Луганського обласного територіального відділення
Антимонопольного комітету України (далі – адміністративна колегія Відділення),
розглянувши матеріали справи № 16 про порушення ФОП Скрипником І.М. та ТОВ
«Дельта-Форест» законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченого пунктом
1 статті 50, пунктом 4 частини 2 статті 6 Закону України «Про захист економічної
конкуренції» (далі – Закон) та подання відділу досліджень і розслідувань від 25.10.2019 р.
№ 167,
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ВСТАНОВИЛА:
1. Процесуальні дії
(1) Розпорядженням адміністративної колегії Луганського обласного територіального
відділення Антимонопольного комітету України від 16.05.2019 р. № 16-рп/к, у зв’язку з
наявністю у діях фізичної особи-підприємця Скрипника Ігоря Миколайовича
(реєстраційний номер облікової картки платника податків (конфіденційна інформація))
та товариства з обмеженою відповідальністю «Дельта-Форест» (ідентифікаційний код
юридичної особи 39997842) – учасників процедури публічних закупівель, проведених:
комунальною установою «Луганський обласний фізкультурний центр «Олімп» на
закупівлю «ДК 021:2015: 09111400-4 — Деревне паливо» (ідентифікатор закупівлі в
системі «Prozorro» UA-2018-03-07-001622-c) ознак порушення законодавства про
захист економічної конкуренції, передбаченого пунктом 1 статті 50, пунктом 4 частини
2 статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції» у вигляді
антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів, було
розпочато розгляд справи № 16 (надалі – Справа).
(2) Листом від 06.06.2018 р. № 01-45/90 вимога про надання інформації була надіслана
ФОП Скрипнику І.М.
(3) Листом від 06.06.2018 р. № 01-45/89 вимога про надання інформації була надіслана
ТОВ «Дельта-Форест».
(4) Листом від 30.05.2018 р. № 01-45/84 вимога про надання інформації була надіслана ДП
«Прозорро».
(5) Листом від 21.06.2018 р. № 01-45/96 вимога про надання інформації була надіслана
ТОВ «Держзакупівлі.Онлайн».
(6) Листом від 28.08.2018 р. № 01-45/154 вимога про надання інформації була надіслана
КП «КреміннаТеплоКомунЕнерго».
(7) Листом від 19.08.2019 р. № 01-45/1004 вимога про надання інформації була надіслана
до Головного управління ДФС у Донецькій області.
(8) Листом від 16.05.2019 р. № 01-12/477 розпорядження було надіслано фізичній особіпідприємцю Скрипнику Ігорю Миколайовичу.
(9) Листом від 16.05.2019 р. № 01-12/478 розпорядження було надіслано товариству з
обмеженою відповідальністю «Дельта-Форест». Листом від 28.10.2019 р. № 03-05/1438
копія подання з попередніми висновками у справі № 16 було надіслано фізичній особіпідприємцю Скрипнику Ігорю Миколайовичу та розміщено на офіційному веб-сайті
Комітету інформацію щодо попередніх висновків у справі, із зазначенням дати, часу і
місця розгляду справи.
(10) Листом від 28.10.2019 р. № 03-05/1438 копія подання з попередніми висновками у
справі № 16 було надіслано товариству з обмеженою відповідальністю «ДельтаФорест» та розміщено на офіційному веб-сайті Комітету інформацію щодо попередніх
висновків у справі, із зазначенням дати, часу і місця розгляду справи.
2. Відповідачі
(11) Згідно з відомостями, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб,
фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо ФОП Скрипника І.М.:
- Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи: Скрипник Ігор Миколайович;
- реєстраційний номер облікової картки платника податків: (конфіденційна
інформація);
- місце проживання: (конфіденційна інформація);
- основний вид економічної діяльності: код КВЕД 16.29 Виробництво інших виробів з
деревини; виготовлення виробів з корка, соломки та рослинних матеріалів
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для плетіння;
- інформація про здійснення зв'язку з фізичною особою-підприємцем: +380668327885.
(12) Згідно відомостям, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб,
фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо ТОВ «Дельта-Форест»:
- повне найменування юридичної особи: товариство з обмеженою відповідальністю
«Дельта-Форест»;
- ідентифікаційний код юридичної особи: 39997842;
- місцезнаходження юридичної особи: 08702, Київська область, місто Обухів, вулиця
Миру, будинок 17В;
- керівник та підписант згідно статуту: Попова Наталія Василівна;
- основний вид економічної діяльності: код КВЕД 46.73 Оптова торгівля деревиною,
будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням;
- основний вид економічної діяльності: код КВЕД 46.73 Оптова торгівля деревиною,
будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням;
- інформація про здійснення зв'язку з юридичною особою: +380955550737.
(13) Станом на 07.03.2018 (час проведення Торгів) місцезнаходження юридичної особи:
84122, Донецька область, Місто Слов’янськ, Вулиця Карла Маркса, Будинок 22.
(13) Таким чином, на момент проведення Торгів ФОП Скрипник І.М. та ТОВ «ДельтаФорест» (надалі разом — Учасники торгів) є суб’єктами господарювання у розумінні
статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції».
3. Обставини справи
(14) Відділенням під час розгляду справи було встановлено наступне.
3.1.

Інформація щодо Торгів

(15) КУ «Луганський обласний фізкультурний центр «Олімп» (ідентифікаційний код
юридичної особи 35585574) 07.03.2018 на веб-порталі публічних закупівель «Prozorro»
опубліковано оголошення (UA-2018-03-07-001622-c) щодо проведення Торгів, предмет
закупівлі: деревинне паливо - за кодом CPV за ДК 021:2015 – 09111400-4 (брикети
паливні з деревини).
(16) Кінцевий строк подання тендерних пропозицій (дата і час) — 22.03.2018 (16 год. 00
хв.), початок електронного аукціону (дата і час) —23.03.2018 (11 год. 10 хв.).
(17) Очікувана вартість закупівлі — 529095,00 гривень.
(18) Відповідно до реєстру отриманих тендерних пропозицій для участі у Торгах подані
тендерні пропозиції від фізичної особи-підприємця Скрипника Ігоря Миколайовича,
реєстраційний номер облікової картки платника податків (конфіденційна інформація)
та товариства з обмеженою відповідальністю «Дельта-Форест», ідентифікаційний код
39997842.
(19) Ціна тендерних пропозицій, запропонованих ФОП Скрипником І.М. та ТОВ «ДельтаФорест» на Торги становила:

№ з/п

Найменування суб’єкта
господарювання

Первинна
пропозиція,
грн.

Остаточна
пропозиція (за
результатами
аукціону), грн.

1.

ФОП Скрипник І.М.

529 000,00

529 000,00

2.

ТОВ «Дельта-Форест»

529 095,00

529 095,00
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(20) 27.03.2018 р. рішенням тендерного комітету КУ «Луганський обласний фізкультурний
центр «Олімп» визнано переможцем процедури відкритих торгів згідно з предметом
закупівлі: деревинне паливо - за кодом CPV за ДК 021:2015 – 09111400-4 (брикети
паливні з деревини) ФОП Скрипника І.М.

3.2.

Встановлення ознак антиконкурентних узгоджених дій

(21) Аналізом інформації та матеріалів, отриманих Відділенням в ході розгляду справи,
виявлено обставини, які свідчать про ознаки вчинення Учасниками торгів порушень
законодавства про захист економічної конкуренції, передбачених пунктом 4 частини
другої статті 6 та пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної
конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення
результатів Торгів, що підтверджується наступним.
Використання одного майданчика
(22) Для більш детального аналізу та отримання додаткової інформації стосовно даної
Процедури закупівлі, Відділенням була направлена вимога від 30.05.2018 року № 0145/84 до ДП «Прозорро».
(23) Своїм листом ДП «Прозорро» повідомило, що учасники торгів ФОП Скрипник І.М. та
ТОВ «Дельта-Форест» подавали початкові пропозиції для участі в аукціоні з одного
авторизованого електронного майданчика «Держзакупівлі.Онлайн».
(24) Існує більш 20 авторизованих електронних майданчиків, але серед усіх учасниками
процедури закупівлі було вибрано саме цей. Це свідчить, що саме цей майданчик було
вибрано для більш легкого керування однією особою або одразу спільно при роботі з
цим майданчиком у ході завантаження конкурсної документації.
Синхронність дій Учасників торгів під час участі у Торгах
(25) Для отримання додаткової інформації 21.06.2018 року Відділенням було направлено
вимогу про надання інформації авторизованому електронному майданчику
«Держзакупівлі.Онлайн».
(26) Проаналізувавши отриману від ТОВ «Держакупівлі.Онлайн»» відповідь на вимогу
встановлено наступне.
(27) Вхід до майданчику здійснювався з різних IP адрес, але в одну дату, та з різницею у
часі у 32 хвилини, що свідчить про узгоджену поведінку та підтримку контактів між
собою засобами мобільного зв’язку.
(28) Відповідно до реєстрів отриманих тендерних пропозицій встановлено наступне:
- для участі у Торгах ФОП Скрипник І.М. та ТОВ «Дельта-Форест» подали свої
тендерні пропозиції з електронного майданчика «Держзакупівлі.Онлайн» в один
день, а саме 22.03.2018 р.
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(29) Оскільки Учасники торгів не були обмежені у виборі електронного майданчика та у
часі щодо подання своїх пропозицій від дати опублікування оголошення до кінцевої
дати подання пропозицій, подання Учасниками торгів своїх пропозицій з одного
електронного майданчика, а також в останній день, що свідчить про узгодженість дій
ФОП Скрипника І.М. та ТОВ «Дельта-Форест» під час участі у Торгах.
Цінові пропозиції ФОП Скрипник І.М. та ТОВ «Дельта-Форест» під час участі у
Торгах
(30) Під час дослідження Відділенням встановлено наступне:
– цінові пропозиції ФОП Скрипника І.М. та ТОВ «Дельта-Форест» у Торгах
відрізняються між собою лише на 95 гривень. При цьому, незважаючи на незначну
різницю між ціновими пропозиціями ТОВ «Дельта-Форест» під час Торгів не
понижувало ціни своєї первинної пропозиції.
Остаточна пропозиція Остаточна пропозиція
Первинна пропозиція Первинна пропозиція
(за результатами
(за результатами
ФОП Скрипник І.М., ТОВ «Дельта-Форест»,
аукціону
ФОП
аукціону) ТОВ
грн.
грн.
Скрипник І.М., грн. «Дельта-Форест», грн.
529 000,00
529 095,00
529 000,00
529 095,00
(31) Слід зауважити, що Замовник вже раніше, а саме у січні 2018 року (ID закупівлі UA2018-01-16-002407-c) та у лютому 2018 року (ID закупівлі UA-2018-02-12-000527-b)
вже оголошував торги на цей самий предмет закупівлі, що і UA-2018-03-07-001622-c,
але перші торги були відмінені, другі не відбулися, але у модулі «АУКЦІОН» можливо
бачити цінову пропозицію обох учасників.
(32) Це дає перевагу будь якому з учасників, тому що вже відома їх цінова пропозиція на
даний лот і є можливість встановлення нової ціни більш вигідної ніж у конкурента, але
цього жоден з учасників не зробив, що свідчить про відсутність між ними конкуренції
та змову між учасниками.
(33) Вищезазначене свідчить про те, що ТОВ «Дельта-Форест» брало участь у Торгах в
якості «технічного» учасника за попередньою домовленістю з ФОП Скрипником І.М. з
метою забезпечення перемоги останнього у Торгах та про попереднє погодження
Учасниками торгів власних цінових пропозицій під час участі у Торгах та умов участі у
зазначених Торгах.
Факти зладженої роботи
(34) Разом з тим були проаналізовано інші торги де брали участь ці суб’єкти
господарювання. Було виявлено наступні процедури закупівель.
Вартість лоту,
грн.

Замовник

Переможець/постач
альник

UA-2018-03-07001622-c

529000.00

КОМУНАЛЬНА УСТАНОВА
"ЛУГАНСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ
ФІЗКУЛЬТУРНИЙ ЦЕНТР "ОЛІМП"

ФОП Скрипник Ігор
Миколайович

UA-2018-03-29000779-a

192500.00

Комунальне підприємство
"Креміннатеплокоменерго"

ТОВ"ДЕЛЬТАФОРЕСТ"

ID закупівлі

6
Вартість лоту,
грн.

Замовник

Переможець/постач
альник

176940.00

Комунальне підприємство
"Креміннатеплокоменерго"

ТОВ"ДЕЛЬТАФОРЕСТ"

529000.00

КОМУНАЛЬНА УСТАНОВА
"ЛУГАНСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ
ФІЗКУЛЬТУРНИЙ ЦЕНТР "ОЛІМП"

Торги відмінено

529000.00

КОМУНАЛЬНА УСТАНОВА
"ЛУГАНСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ
ФІЗКУЛЬТУРНИЙ ЦЕНТР "ОЛІМП"

Торги не відбулися

UA-2018-01-16001283-c

884700,00

Комунальне підприємство
"Креміннатеплокоменерго"

ТОВ"ДЕЛЬТАФОРЕСТ"

UA-2018-01-23000585-c

462000.00

Комунальне підприємство
"Креміннатеплокоменерго"

ТОВ"ДЕЛЬТАФОРЕСТ"

34020,00

КОМУНАЛЬНА УСТАНОВА
"ЛУГАНСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ
ФІЗКУЛЬТУРНИЙ ЦЕНТР "ОЛІМП"

ID закупівлі
UA-2018-03-29000732-a
UA-2018-02-12000527-b
UA-2018-01-16002407-c

UA-2017-04-10000243-b

ТОВ"ДЕЛЬТАФОРЕСТ"

(35) Як вбачається з цієї інформації, ФОП Скрипник І.М. та ТОВ «Дельта-Форест» беруть
участь у торгах лише у місті Кремінна Луганської області, що свідчить про
узгодженість між ними.
(36) Відділенням також було направлено вимоги про надання інформації суб’єктам
господарювання - ТОВ «Дельта-Форест» та ФОП Скрипнику І.М.
(37) Вимога про надання інформації також була надіслана на електронну поштову скриньку
lesovichokk@ukr.net.
(38) Саме ця електронна поштова скринька зазначена у документах конкурсної документації
(Довідка про підприємство), які були завантажені до сайту «Прозорро».
(39) 26.11.2018 р. ТОВ «Дельта-Форест» надіслало електронною поштою з електронної
поштової скриньки lesovichokk@ukr.net відповідь на вимогу, а згодом й ТОВ «Нова
пошта». Інформація на поштовому пакеті: Дельта-Форест, Попова Наталія Василівна,
м. Дніпро, відділення № 159, тел. +380990958714.
(40) Відповідь на вимогу, яка була надіслана електронною поштою (вх. № 03-05/474ел від
26.11.2018 р.) була у текстовому форматі без підпису, але у пунктах 35-35.2 відповіді є
така інформація: «Скрипник не подавал бухгалтерских документов на свой ответ АК.
Как бы нам тоже не давать их, что бы информация совпадала.» (мова оригіналу). А у
відповіді, що надійшла «Новою поштою» цієї помітки вже не було.
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(41) Зазначене свідчить, що ТОВ «Дельта-Форест» та ФОП Скрипник І.М. постійно
координують свою діяльність та відсутності між ними конкуренції.
(42) Аналіз відповідей на вимогу Відділення наданих ТОВ «Дельта-Форест» та ФОП
Скрипником І.М. свідчить, що відповіді готувала одна й та сама особа або на основі
однієї відповіді була складена інша.
(43) У обох відповідях Відповідачі роблять посилання на 8 та 9 статті Конституції України
та на ст. 7 ЗУ «Про Антимонопольний комітет України», в якій визначено
повноваження АМКУ. Натомість, Відділенням, як одним з органів АМКУ була
направлена вимога про надання інформації.
(44) У обох відповідях Відповідачі роблять посилання на ч. 3 ст. 8 та ст. 18 ЗУ «Про
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публічні закупівлі». Проте до оскарження процедур закупівлі дана вимога не має
відношення.
(45) Обидва Відповідача у відповіді на вимогу повідомили, що під час підготовки своїх
пропозицій вони користувались інформацією з форумів, сайтів бухгалтерської
спрямованості з мережі Інтернет (smarttender.biz), сайту http://radnuk.com.ua, журнал
«Радник в сфері державних закупівель».
Відповідь ФОП Скрипник І.М.

Відповідь ТОВ «Дельта-Форест».

(46) Зазначене також свідчить про постійну координацію дій.
Наявність господарської діяльності
(47) ФОП Скрипник І.М. та ТОВ «Дельта-Форест» підтвердили наявність між ними
господарської діяльності та надали копії договорів. Тобто між цими суб’єктами
господарювання існує господарська діяльність тому є вірогідність узгодження
поведінки на торгах.
(48) Так, виробником паливних брикетів є ФОП Скрипник І.М., а ТОВ «Дельта-Форест»
покупець цих брикетів. Окрім цього на сайті ДП «Прозорро» за ідентифікатором UA2018-01-16-001283-c серед сканованих документів «укладений договір» ТОВ «ДельтаФорест» знаходиться документ з назвою «Сканировать10002.PDF». Це протокол
випробувань паливних брикетів з тирси хвойних порід замовником якого є ФОП
Скрипник І.М.

9

Співпраця суб’єктів господарювання
(49) Також Відділенням було проаналізовано документацію по торгам де брали участь
зазначені суб’єкти господарювання та було виявлено наступне.
(50) На сайті ДП «Прозорро» за ідентифікаторами UA-2018-01-23-000585-c та UA-2018-0116-001283-c знаходяться звіти про укладені договори та повідомлення про внесення
змін до договору. Так КП «Креміннатеплокомуненерго» були укладені договори з ТОВ
«Дельта-Форест». В звіті про укладені договори в пункті 8 та повідомленні про
внесення змін до договору у пункті 9 «Місцезнаходження постачальника товарів,
виконавця робіт чи надавача послуг (для юридичної особи) або місце проживання (для
фізичної особи) та номер телефону, телефаксу» вказано номер +380668327885, який
належить ФОП Скрипнику І.М., про що свідчить інформація в ЄДРПОУ.
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(51) Окрім цього КП «Креміннатеплокомуненерго» надало Відділенню лист ТОВ «ДельтаФорест» до підприємства, де зазначено контакті дані Скрипника І.М.

(52) Відповідно до пункту 6 ЗУ «Про Антимонопольний комітет України» ФОП Скрипник
І.М. викликався 2 рази до Відділення для надання пояснень.
(53) Скрипник І.М. виткликакався як особа, що готувала конкурсну документацію.
(54) На виклик Скрипник І.М. не з'являвся.
(55) Зазначене свідчить про свідомий намір затягування та ускладнення дослідження
процедури закупівлі та розгляду справи.
(56) Отже, характер та кількість виявлених співпадінь виключають можливість того, що
пропозиції торгів ФОП Скрипником І.М. та ТОВ «Дельта-Форест» готувалися окремо і
без обміну інформацією між ними. Зазначені обставини вказують на те, що пропозиції
торгів готувались учасниками спільно і мав місце обмін інформацією між ними.
Постійний контакт засобами мобільного зв'язку
(57) У своїй господарській діяльності ФОП Скрипник І.М. використовує у якості
контактного номеру телефону +380668327885. Цей номер зазначений як контактний
номер телефону у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осібпідприємців та громадських формувань.
(58) У своїй господарській діяльності ТОВ «Дельта Форест» використовує у якості
контактного номеру телефону наступні номери:
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-

-

+380501468410. Цей номер телефону використовувався при реєстрації товариства
на електронному майданчику, про що було повідомлено на вимогу Відділення
ТОВ «Дерзакупівлі.Онлайн»;
+380955550737. Цей номер зазначений як контактний номер телефону у Єдиному
державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських
формувань.

(59) Листом від 03.07.2019 р. № 02/КИ-Б/62З ПАТ «ВФ Україна» надало роздруківку
дзвінків за вищезазначеними номерами з січня по квітень 2018 р.
(60) У продовж січня – березня 2018 р. були здійснені чисельні дзвінки між номерами
+380668327885 (ФОП Скрипник І.М.) та +380501468410 (ТОВ «Дельта-Форест»).
(61) Саме у цей період були оголошені процедури закупівлі (у січні та лютому 2018 р.) та
процедура закупівлі UA-2018-03-07-001622-c.
(62) Зазначені обставини вказують на те, що пропозиції Торгів готувались учасниками
спільно і мав місце обмін інформацією між ними засобами телефонного зв’язку.
Невідповідність тендерних пропозицій ТОВ «Дельта-Форест» вимогам тендерної
документації
(63) Аналізом тендерних пропозицій ТОВ «Дельта-Форест», поданих під час участі у Торгах
встановлено, що зазначені тендерні пропозиції не відповідали вимогам відповідних
тендерних документацій.
(64) Так, відповідно до Додатку № 1 тендерної документації Замовника від учасника
процедури закупівлі вимагалися документи, які ТОВ «Дельта-Форест» не
завантажило, а саме:
- довідка в довільній формі, яка повинна містити наступні відомості про виконання
аналогічного договору (договорів), а саме: найменування предмета закупівлі, №
договору та рік (роки) виконання, сума договору (грн.). Для підтвердження
зазначеної у довідці інформації учасник повинен надати скановані договори (за
2015-2017 роки).
(65) Вищезазначене свідчить про те, що участь ТОВ «Дельта-Форест» у Торгах є
формальною, тобто не з метою перемоги у зазначених торгах, а з метою забезпечення
перемоги ФОП Скрипника І.М.
Схожість у документах конкурсних пропозицій та назв файлів Учасників торгів
(66) Так, відповідно до Додатку № 1 тендерної документації Замовника від учасника
процедури закупівлі вимагалися документи щодо необхідності застосування заходів із
захисту довкілля: технічні, якісні характеристики предмету закупівлі повинні
відповідати вимогам чинного законодавства із захисту довкілля, відповідати основним
вимогам державної політики України в галузі захисту довкілля та вимогам чинного
природоохоронного законодавства під час його належної експлуатації. Для
підтвердження відповідності вимогам замовника щодо необхідності застосування
заходів із захисту довкілля, учасником надається довідка в довільній формі про
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застосування заходів із захисту довкілля.
(67) Обидва учасника Торгів завантажили до сайту «Прозорро» довідку майже однакової
форми лише з різницею у назві суб’єкта господарювання та словом «постачанням –
поставкою».
(68) Також частина файлів яка є у вільному доступі на сайті «Прозорро» обох учасників
мають однакові назви з однаковим скороченням слів:
- витяг ПДВ.PDF;
- Довідка про відсутність підстав ст17.PDF;
- Тендерна пропозиція.PDF.
(69) Зазначені обставини вказують на те, що пропозиції Торгів готуватись учасниками
спільно і мав місце обмін інформацією між ними.
Властивості файлів конкурсної документації учасників Торгів
(70) Проаналізувавши властивості деяких файлів конкурсної документації учасників Торгів
встановлено наступне.
(71) У властивостях проаналізованих файлів взагалі відсутня інформація щодо заголовку,
автору, теми, ключових слів, дати створення та зміни файлу, додатку та виробника
PDF.
(72) Проте єдиною інформацію у властивостях файлів є версії PDF файлу та у обох
учасників торгів версія PDF файлу однакова, а саме 1.3 (Acrobat 4.x).
(73) Такий збіг властивостей, свідчить, що конкурсна документація учасників Торгів
готувалася на одному компьтері (пристрої) з використанням одного й тогож
обладанання та технічних засобів.
(74) Це цілком свідчить про обізнаність дій та виключає існування конкурентної поведінки
між цими суб’єктами господарювання та цілком підтверджує єдність інтересів та
наявність обміну інформацією.
Затягування та ускладнення дослідження
(75) Відповідно до пункту 6 ЗУ «Про Антимонопольний комітет України» ФОП Скрипник
І.М. викликався 2 рази до Відділення для надання пояснень стосовно участі у
зазначеній процедурі закупівлі.
(76) До відділення звертався адвокат ФОП Скрипника І.М.. На питання працівників
Відділення відповідей не отримано.
(77) Це свідчить про свідомий намір затягування та ускладнення розгляду справи.
4. Кваліфікація порушення Відповідачами конкурентного законодавства
(78) Відділенням було встановлено, що поведінка ФОП Скрипника І.М. та ТОВ «ДельтаФорест» є антиконкурентними узгодженими діями, які стосуються спотворення
результатів торгів.
(79) Координація (узгоджені дії) суб'єктів господарювання може здійснюватися в будь- якій
узгодженій поведінці (дія, бездіяльність) суб'єктів ринку, зокрема при укладенні ними
угод в якій-небудь формі; прийнятті об'єднанням рішень в якій- небудь формі;
створенні суб'єкта господарювання, метою або наслідком якого є координація
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(80)

(81)

(82)

(83)

конкурентної поведінки між суб'єктами господарювання, які створили вказаний суб'єкт,
або між ними і новоствореним суб'єктам господарювання.
Тендер (торги), відповідно до пункту 28 частини першої статті 1 Закону України «Про
публічні закупівлі», визначаються як здійснення конкурентного відбору учасників з
метою визначення переможця торгів згідно з процедурами, установленими цим
Законом (крім переговорної процедури закупівлі).
Узгодженням дій учасників тендеру (торгів) (не менше двох) є відмова таких учасників
від самостійної участі у тендері та самостійного прийняття рішень щодо формування та
зміни конкурсних (тендерних) пропозицій, що полягає у координації поведінки таких
суб’єктів як на стадії підготовки конкурсної документації (узгодження цін та інших
умов, спільна підготовка документів), так і на стадії безпосередньо проведення
конкурсу (поділ лотів, тощо).
Встановлені Відділенням факти у своїй сукупності, а саме:
- реєстрація обома учасниками на одному майданчику, для спрощеної координації
своїх дій;
- пропозиції подавались учасниками в один день з різницею в часі у 32 хвилини, а
саме у останній день Торгів, незважаючи на те, що оголошення про торги було
07.03.2018 р.. Обидва учасника загрузили свої пропозиції саме у останній день;
- готували свої пропозиції учасники 19.03.2018 р. та 20.03.2018 р., це свідчить, що
першими були зроблено пропозиції ФОП Скрипника І.М. (19.03.2018 р.), а
наступного дня (20.03.2018 р.) на їх основі зроблено пропозиції ТОВ «ДельтаФорест»;
- під час аукціону жоден з учасників не понижував своєї ціни;
- наявність сталих господарських відносин між учасниками торгів;
- ФОП Скрипник І.М. є виробником паливних брикетів, а ТОВ «Дельта-Форест» їх
замовником. Так ТОВ «Дельта-Форест» володіє ціною з реалізації зазначених
паливних брикетів, що виготовляються ФОП Скрипником І.М.;
- участь у торгах лише в місті Кремінна Луганської області;
- ТОВ «Дельта-Форест» відправило на поштову скриньку Відділення відповідь на
вимогу з приміткою, що Скрипником «ця інформація не надавалась», що свідчить
про координацію дій між ними;
- вказання у відповіді на вимогу однакових джерел інформації при підготовки
конкурсної документації, навіть «smarttender.biz» обома учасниками було
поміщено у дужки;
- в звітах про укладання договорів з ТОВ «Дельта-Форест» вказаний телефон ФОП
Скрипника І.М. у якості контактної особи;
- ТОВ «Дельта-Форест» у своєму листі до КП «Креміннатеплокомуненерго» вказало
контакті дані та контактну особу Скрипника І.М.;
- неявка на виклик до Відділення Скрипника І.М.;
- невідповідність тендерних пропозицій ТОВ «Дельта-Форест» вимогам тендерної
документації;
- однакові властивості файлів конкурсної документації;
- постійний контакт через мобільний зв'язок
не можуть бути результатом випадкового збігу обставин чи наслідком дії об’єктивних
чинників, а свідчать про узгодження (координацію) Відповідачами своєї поведінки при
підготовці до участі та участі у торгах (тендері), зокрема, про обмін між ними
інформацією.
З огляду на вищезазначене, Відповідачі під час підготовки документації для участі у
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(84)

(85)

(86)

(87)

(88)

(89)

(90)

Торгах діяли не самостійно, а узгоджували свої дії та не змагалися між собою, що є
обов'язковою умовою участі у конкурентних процедурах закупівель за Законом
України «Про публічні закупівлі».
У наслідок узгодженості поведінки Відповідачів право на укладення договору за
результатами торгів одним з учасників (ФОП Скрипник І.М.) одержано не на
конкурентних засадах, чим було спотворено результати цих торгів.
Узгодивши свою поведінку та свої тендерні пропозиції, Відповідачі тим самим усунули
конкуренцію та змагальність між собою, а отже спотворили результат проведених
замовником торгів, порушивши право замовника на отримання найбільш ефективного
для нього результату, а відтак, вчинили антиконкурентні узгоджені дії, заборонені
Законом України «Про захист економічної конкуренції».
Згідно зі статтею 5 Закону України «Про захист економічної конкуренції» узгодженими
діями є, зокрема, укладення суб’єктами господарювання угод в будь- якій формі, а
також будь-яка інша погоджена конкурентна поведінка (діяльність, бездіяльність)
суб’єктів господарювання.
Відповідно до частини першої статті 6 Закону України «Про захист економічної
конкуренції» антиконкурентними узгодженими діями є узгоджені дії, які призвели чи
можуть призвести до недопущення, усунення чи обмеження конкуренції.
Згідно з пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної
конкуренції» антиконкурентними узгодженими діями, зокрема, визнаються узгоджені
дії, які стосуються спотворення результатів торгів, аукціонів, конкурсів, тендерів.
Частиною четвертою статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції»
передбачено, що вчинення антиконкурентних узгоджених дій забороняється і тягне за
собою відповідальність згідно з законом.
Така поведінка Учасників торгів є порушення законодавства про захист економічної
конкуренції у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення
результатів тендеру (торгів), заборонених відповідно до пункту 1 статті 50 та пункту 4
частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

5. Заперечення Відповідачів та їх спростування
(91) На подання з попередніми висновками у справі, яке було надіслано сторонам у
справі, ФОП Скрипник І.М. свої зауваження та заперечення не надав.
(92) На подання з попередніми висновками у справі, яке було надіслано сторонам у
справі, ТОВ «Дельта-Форест» свої зауваження та заперечення не надало.
6. Остаточні висновки адміністративної колегії Відділення
(93) Таким чином, доказами, зібраними у справі, доводиться, що вищезазначені дії
Відповідачів є узгодженою поведінкою, що стосується спотворення результатів торгів,
проведених: комунальною установою «Луганський обласний фізкультурний центр
«Олімп» на закупівлю «ДК 021:2015: 09111400-4 — Деревне паливо» (ідентифікатор
закупівлі в системі «Prozorro» UA-2018-03-07-001622-c).
(94) Така поведінка Відповідачів є порушення законодавства про захист економічної
конкуренції у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення
результатів тендеру (торгів), заборонених відповідно до пункту 1 статті 50 та пункту 4
частини другої статті 6 Закону.
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7. Визначення розміру штрафів
(95) Відповідно до ч. 2 статті 52 Закону, за порушення, передбачене пунктом 1 статті 50
Закону, накладається штраф у розмірі до десяти відсотків доходу (виручки) суб'єкта
господарювання від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за останній звітний рік.
що передував року, в якому накладається штраф. У разі наявності незаконно
одержаного прибутку, який перевищує десять відсотків зазначеного доходу (виручки),
штраф накладається у розмірі, що не перевищує потрійного розміру незаконно
одержаного прибутку. Розмір незаконно одержаного прибутку може бути обчислено
оціночним шляхом.
(96) Листом від 30.08.2019 р. № 158/10/05-99-02-05 Головне управління ДПС у Донецькій
області повідомило Відділення, що дохід ТОВ «Дельта-Форест» за 2018 рік складає
(конфіденційна інформація).
(97) Листом від 28.08.2019 р. № 7962/9/12-32-51-11 Головне управління ДФС у Луганській
області повідомило Відділення, що дохід ФОП Скрипника І.М. за 2018 рік складає
(конфіденційна інформація).
(98) При визначенні розміру штрафу адміністративною колегією територіального
відділення Антимонопольного комітету України враховується, що узгоджені дії
учасників конкурсних торгів спрямовані на досягнення узгодженого між ними
результату (наприклад, забезпечення перемоги певному учаснику при завищеній ним
ціні товару), належать до категорії найбільш шкідливих антиконкурентних узгоджених
дій, оскільки у таких випадках вибір для замовника обмежений лише поданими
конкурсними пропозиціями і змова учасників призводить до порушення права
замовника на придбання товару за ціною, сформованою в умовах конкуренції, що, у
свою чергу, має результатом необґрунтовані перевитрати (нераціональне витрачання)
публічних коштів.
(99) Водночас, при визначенні розміру штрафу адміністративною колегією Відділення було
враховано такі обставини:
- координація поведінки суб’єктами господарювання під час відповіді на
вимоги Відділення;
- неявка ФОП Скрипника І.М. до Відділення для надання пояснень.
Ураховуючи викладене, керуючись статтею 7, 14
Закону
України
«Про
Антимонопольний комітет України», статтями 48 і 52 Закону України «Про захист
економічної конкуренції», пунктами 3 і 11 Положення про територіальне відділення
Антимонопольного комітету України, затвердженого розпорядженням Антимонопольного
комітету України від 23 лютого 2001 року № 32-р, зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 30 березня 2001 року за № 291/5482 та пунктом 32 Правил розгляду заяв і справ про
порушення законодавства про захист економічної конкуренції, затверджених
розпорядженням Антимонопольного комітету України від 19 квітня 1994 року № 5,
зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 6 травня 1994 року за № 90/299 (у редакції
розпорядження Антимонопольного комітету України від 29 червня 1998 року № 169-р) (із
змінами), адміністративна колегія Луганського обласного територіального відділення
Антимонопольного комітету України
ПОСТАНОВИЛА:
1.

Визнати,
що
фізична
особа-підприємець
Скрипник
Ігор
Миколайович
реєстраційний номер облікової картки платника податків (конфіденційна
інформація) та
товариство з обмеженою відповідальністю
(ідентифікаційний код юридичної особи 39997842,

«Дельта-Форест»
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08702, Київська область, місто Обухів, вулиця Миру, будинок 17 В) вчинили
порушення, передбачене пунктом 1 статті 50 та пунктом 4 частини другої статті 6
Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних
узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів шляхом погодження
своєї поведінки під час підготовки конкурсних пропозицій та участі у процедурі
закупівлі: «деревинне паливо» проведеній комунальною установою «Луганський
обласний фізкультурний центр «Олімп», з використанням електронної системи
закупівель «Prozorro» (ідентифікатор в закупівлі в системі: UA-2018-03-07-001622-c), з
метою забезпечення перемоги фізичної особи-підприємця Скрипника Ігоря
Миколайовича.
2.

За порушення, вказане в п. 1 резолютивної частини рішення, накласти на фізичну
особу-підприємця Скрипника Ігоря Миколайовича штраф у розмірі 68 000,00
(шістдесят вісім тисяч) грн.

3.

За порушення, вказане в п. 1 резолютивної частини рішення, накласти на товариство з
обмеженою відповідальністю «Дельта-Форест» штраф у розмірі 68 000,00 (шістдесят
вісім тисяч) грн.
Штраф підлягає сплаті у двомісячний строк з дня одержання рішення.

Відповідно до статті 56 Закону України «Про захист економічної конкуренції»
протягом п’яти днів з дня сплати штрафу суб'єкт господарювання зобов'язаний надіслати
Луганського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України
документи, що підтверджують сплату штрафу.
Рішення може бути оскаржене до господарського суду у двомісячний строк з дня його
одержання.

Голова колегії

Костянтин МЄШКОВ

