
 
 

АНТИМОНОПОЛЬНИЙ  КОМІТЕТ  УКРАЇНИ 
 

РІШЕННЯ 
АДМІНІСТРАТИВНОЇ КОЛЕГІЇ ДОНЕЦЬКОГО ОБЛАСНОГО  

ТЕРИТОРІАЛЬНОГО ВІДДІЛЕННЯ 
 

 

     “  18 ”  лютого   2020 року                     №  55/1-р/к                              справа № 55/3-2019 

 

        м. Краматорськ 

 

 

Про порушення законодавства  

про захист економічної конкуренції 

та накладення штрафу  

 

Фізична особа-підприємець Дубінін Арсеній Васильович, фізична особа-підприємець 

Мартишевський Антон Володимирович та фізична особа-підприємець Чуєв 

Олександр Сергійович подали заявки на участь у процедурі відкритих торгів на 

закупівлю комплектів дитячіх ліжок і матраців в дошкільні навчальні заклади м. 

Торецьк (ДК 021:2015: 39160000-1 – Шкільні меблі), замовником яких виступило 

управління освіти військово-цивільної адміністрації міста Торецьк Донецької області. 

Очікувана вартість предмета закупівлі становила 795 600 (сімсот дев’яносто п’ять 

тисяч шістсот) гривень (з ПДВ). 

При цьому, фізична особа-підприємець Дубінін Арсеній Васильович, фізична особа-

підприємець Мартишевський Антон Володимирович та фізична особа-підприємець 

Чуєв Олександр Сергійович подали схожі в оформленні довідки, завантажили 

тендерні пропозиції з однієї ІР-адреси, були пов’язані сталими господарськими 

відносинами, тобто узгоджували свою поведінку з метою усунення змагання при 

підготовці та участі у тендері. 

 

За результатами розгляду справи № 55/3-2019 такі дії ФОП Дубініна А.В., ФОП 

Мартишевського А.В. та ФОП Чуєва О.С., 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 Дубініна А.В. – 65 000 (шістдесят п’ять 

тисяч) гривень; на ФОП Мартишевського А.В. – 54 000 (п’ятдесят чотири тисячі) 

гривень; на ФОП Чуєва О.С. – 65 000 (шістдесят п’ять тисяч) гривень. 

 

Відповідно до пункту 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 Донецького обласного територіального відділення 

Антимонопольного комітету України (далі – Відділення), розглянувши матеріали справи № 

55/3-2019 про порушення фізичною особою-підприємцем Дубініним Арсенієм Васильовичем 

(ідентифікаційний код 3178716177); фізичною особою-підприємцем Мартишевським 

Антоном Володимировичем (ідентифікаційний код 3305300991) та фізичною особою-

підприємцем Чуєвим Олександром Сергійовичем (ідентифікаційний код 3306410719) 



законодавства про захист економічної конкуренції та подання з попередніми висновками 

Відділу досліджень і розслідувань у справі від 24.12.2019 № 55-03/46п, 

 

ВСТАНОВИЛА: 

 

1.      Процесуальні дії 

 

(1) Розпорядженням адміністративної колегії Донецького обласного територіального 

відділення Антимонопольного комітету України від 13.06.2019 року № 55/3-рп/к 

розпочато розгляд справи № 55/3-2019 за ознаками вчинення фізичною особою-

підприємцем Дубініним Арсенієм Васильовичем (налалі – ФОП Дубінін А.В.), 

фізичною особою-підприємцем Мартишевським Антоном Володимировичем (надалі – 

ФОП Мартишевький А.В.) та фізичною особою-підприємцем Чуєвим Олександром 

Сергійовичем (надалі – ФОП Чуєв А.В.) порушення законодавства про захист 

економічної конкуренції, передбаченого пунктом 1 статті 50 та визначеного пунктом 4 

частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у 

вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів 

торгів, проведених у грудні 2017 року управлінням освіти військово-цивільної 

адміністрації міста Торецьк Донецької області (код ЄДРПОУ 02142827, 

місцезнаходження: 85200, Донецька область, м. Торецьк, вул. Освіти, 8) (далі – 

Замовник) на закупівлю комплектів дитячіх ліжок і матраців в дошкільні навчальні 

заклади м. Торецьк (ДК 021:2015: 39160000-1 – Шкільні меблі) [оголошення про 

проведення процедури закупівлі опубліковане на офіційному порталі оприлюднення 

інформації про публічні закупівлі України Prozorro (prozorro.gov.ua), ідентифікатор 

доступу UA-2017-11-27-001158-с].  

 

(2) За результатами здійснення збору та аналізу доказів у справі складено подання з 

попередніми висновками у справі від 24.12.2019 № 55-03/46п. 

 

(3) Листом від 24.12.2019 № 55-02/1377 ФОП Дубініну А.В. було направлено копію 

подання з попередніми висновками у справі. Лист повернувся до Відділення у зв’язку з 

закінченням терміну зберігання. 

 

(4) Листом від 24.12.2019 № 55-02/1376 ФОП Мартишевському А.В. було направлено 

копію подання з попередніми висновками у справі. Лист повернувся до Відділення у 

зв’язку з закінченням терміну зберігання. 

 

(5) Листом від 24.12.2019 № 55-02/1378 ФОП Чуєву О.С.було направлено копію подання з 

попередніми висновками у справі. Лист повернувся до Відділення у зв’язку з 

закінченням терміну зберігання. 

 

(6) Інформацію щодо попередніх висновків у справі та про день, час і місце розгляду 

справи № 55/3-2019 було розміщено на офіційному вебсайті Донецького обласного 

територіального відділення Антимонопольного комітету України за посиланням: 
http://www.amc.gov.ua/amku/control/don/uk/publish/article/85773. 

 

2.       Відповідачі 

 

(7) Відповідачами у справі є такі суб’єкти підприємницької діяльності: 

          1) Фізична особа-підприємець Дубінін Арсеній Васильович (ідентифікаційний код 

3178716177; місцезнаходження: 85206, Донецька обл., м. Торецьк, вулиця Віктора 

Сорочука, буд. 11, кв. 103). ФОП Дубінін А.В. зареєстрований як фізична особа-

підприємець 07.06.2013, номер запису: 2 258 000 0000 004599 (згідно з випискою з 

Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців). Основним 

видом діяльності за КВЕД 47.11 є роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах 

переважно продуктами, напоями та тютюновими виробами. ФОП Дубінін А.В. має 

рахунки в установах банків, печатку зі своїм найменуванням та ідентикаційним кодом, 

http://www.amc.gov.ua/amku/control/don/uk/publish/article/85773


може від свого імені укладати договори, набувати майнові та пов’язані з ними 

немайнові права, передбачені чинним законодавством України. 

 

          2) Фізична особа-підприємець Мартишевський Антон Володимирович 

(ідентифікаційний код 3305300991; місцезнаходження: 85206, Донецька обл., м. 

Торецьк, вулиця Лісна, буд. 8, кв. 15). ФОП Мартишевський А.В. зареєстрований як 

фізична особа-підприємець 07.06.2013, номер запису: 2 258 000 0000 004598 (згідно з 

випискою з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-

підприємців). Основним видом діяльності за КВЕД 47.11 є роздрібна торгівля в 

неспеціалізованих магазинах переважно продуктами, напоями та тютюновими 

виробами. ФОП Мартишевський А.В. має рахунки в установах банків, печатку зі своїм 

найменуванням та ідентикаційним кодом, може від свого імені укладати договори, 

набувати майнові та пов’язані з ними немайнові права, передбачені чинним 

законодавством України. 

 

          3) Фізична особа-підприємець Чуєв Олександр Сергійович (ідентифікаційний код 

3306410719; місцезнаходження: 85293, Донецька обл., м. Торецьк, смт. Південне, 

вулиця Харківська, буд. 5, кв. 4). ФОП Чуєв О.С. зареєстрований як фізична особа-

підприємець 23.08.2017, номер запису: 2 258 000 0000 005271 (згідно з випискою з 

Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців). Основним 

видом діяльності за КВЕД 47.81 є роздрібна торгівля з лотків і на ринках харчовими 

продуктами, напоями та тютюновими виробами. ФОП Чуєв О.С. має рахунки в 

установах банків, печатку зі своїм найменуванням та ідентикаційним кодом, може від 

свого імені укладати договори, набувати майнові та пов’язані з ними немайнові права, 

передбачені чинним законодавством України. 

 

         Отже, у визначені статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» 

зазначені особи є суб’єктами господарювання. 

 

3.      Обставини справи 

 

(8) Під час здійснення державного контролю за дотриманням законодавства про захист 

економічної конкуренції, щодо фактів, викладених у зверненні Костянтинівської 

місцевої прокуратури Донецької області від 12.02.2018 № 90-2057 вих.18 (вх. № 9-

04/169 від 21.02.2018) було встановлено, що фізична особа-підприємець Дубінін А.В., 

фізична особа-підприємець Мартишевський А. В. та фізична особа-підприємець Чуєв 

О. С. (надалі – Учасники) разом взяли участь у процедурі відкритих торгів на 

закупівлю комплектів дитячіх ліжок і матраців в дошкільні навчальні заклади м. 

Торецьк (ДК 021:2015: 39160000-1 – Шкільні меблі) [оголошення про проведення 

процедури закупівлі опубліковане на офіційному порталі оприлюднення інформації про 

публічні закупівлі України Prozorro (prozorro.gov.ua), ідентифікатор доступу UA-2017-

11-27-001158-с] (далі – Процедура закупівлі), проведеної тендерним комітетом 

управління освіти військово-цивільної адміністрації міста Торецьк Донецької області 

(код ЄДРПОУ 02142827, місцезнаходження: 85200, Донецька область, м. Торецьк, вул. 

Освіти, 8) (надалі - Замовник). 

 

(9) Оголошення про проведення процедури закупівлі UA-2017-11-27-001158-с 

оприлюднене на веб-порталі Уповноваженого органу 27.11.2017 року. 

 

(10) Кінцевий строк подання тендерних пропозицій (дата і час) - 12.12.2017 до 16:00. 

 

(11) Початок аукціону (дата і час) - 13.12.2017 о 13:03. 

 

(12) Очікувана вартість предмета закупівлі – 795 600 гривень (з ПДВ), критерієм відбору 

переможця Замовником запропонована ціна (питома вага критерію складає 100 

відсотків). Розмір мінімального кроку пониження ціни – 7 956 гривень. Забезпечення 

тендерної пропозиції не вимагається. 



 

(13) Відповідно до Звіту про результати проведення процедури закупівлі UA-2017-11-27-

001158-с від 26.12.2017 участь у торгах взяли наступні суб’єкти господарювання:  

 

1) фізична особа-підприємець Кушнарьов Дмитро Віталійович (ідентифікаційний код 

2632314232; адреса реєстрації: 02218, м. Київ, вул. Райдужна, буд.44, кв.37; далі – ФОП 

Кушнарьов Д.В.); 

 

2) фізична особа-підприємець Литвинова Оксана Вячеславівна (ідентифікаційний код 

2870102562; адреса реєстрації: 93400, Луганська обл., м. Сєвєродонецьк, вул. 

Курчатова, буд. 23, кв. 133; далі – ФОП Литвинова О.В.); 

 

3) товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія «Гамаюн» (ідентифікаційний 

код 37726414, адреса реєстрації: 04136, м.Київ, вул. Північно-Сирецька, буд.3; далі – 

ТОВ «Компанія «Гамаюн»); 

 

4) товариство з обмеженою відповідальністю «АМП-Автоматик» (ідентифікаційний 

код 38659528; адреса реєстрації: 84500, Донецька обл., м. Артемівськ, пров. 

Першотравневий, буд. 158; далі - ТОВ «АМП-Автоматик»); 

 

5) фізична особа-підприємець Мартишевський Антон Володимирович 

(ідентифікаційний код 3305300991; адреса реєстрації: 85206, Донецька обл., м. Торецьк, 

вул. Лісна, буд. 8, кв. 15; далі – ФОП Мартишевський А.В.); 

 

6) фізична особа-підприємець Дубінін Арсеній Васильович (ідентифікаційний код 

3178716177; адреса реєстрації: 85206, Донецька обл., м. Торецьк, вулиця Віктора 

Сорочука, буд. 11, кв. 103; далі – ФОП Дубінін А.В.); 

 

7) фізична особа-підприємець Чуєв Олександр Сергійович (ідентифікаційний код 

3306410719; адреса реєстрації: 85293, Донецька обл., м. Торецьк, смт. Південне, вул. 

Харківська, буд. 5, кв. 4; далі – ФОП Чуєв О.С.); 

 

8) фізична особа-підприємець Панов Валерій Валентинович (ідентифікаційний код 

2199807036; адреса реєстрації: 85205, Донецька обл., м. Торецьк, вул. Хижняка, буд. 24; 

далі - ФОП Панов В.В.). 

 

(14) Учасники аукціону запропонували наступні ціни (див. таблицю № 1). 
Таблиця № 1 

№ 

з/п 
Найменування учасника 

Тендерна пропозиція (з ПДВ), грн. Відсоток 

зниження ціни початкова кінцева 

1 ФОП Кушнарьов Д.В. 415 664,00 415 664,00 0% 

2 ФОП Литвинова О.В. 498 000,00 498 000,00 0% 

3 ТОВ «Компанія «Гамаюн» 510 948,00 510 948,00 0% 

4 ТОВ «АМП-Автоматик» 600 000,36 299 500,00 50,08% 

5 ФОП Мартишевський А.В. 689 730,00 300 000,00 56,50% 

6 ФОП Дубінін А.В. 746 502,00 689 000,00 7,70% 

7 ФОП Чуєв О.С. 779 868,00 779 868,00 0% 

8 ФОП Панов В.В. 788 500,00 690 000,00 12,49% 

 

(15) Тендерні пропозиції ТОВ «АМП-Автоматик», ФОП Мартишевського А.В., ФОП 

Кушнарьова Д.В., ФОП Литвинової О.В., ТОВ «Компанія «Гамаюн» та ФОП Панова 

В.В. було відхилено Замовником через невідповідність кваліфікаційним критеріям на 

підставі статті 16 Закону «Про публічні закупівлі» (протоколи засідань тендерного 

комітету від 14.12.2017 № 134, № 135, № 136 та № 137, № 138, б/н від 15.12.2017). 

 

(16) Відповідно до протоколу засідання тендерного комітету Замовника № 139 від 

15.12.2017 тендерна пропозиція ФОП Дубініна А.В., за результатами оцінки 



електронною системою визнана найбільш економічно вигідною, була відхилена 

відповідно до листа Учасника про відмову від підписання договору.  

 

(17) Переможцем торгів, за результатами проведеної Процедури закупівлі, було визнано 

ФОП Чуєва О.С., з яким Замовник уклав договір № 20-т від 26.12.2017 на загальну суму 

779 868,00 гривень і визначив строк поставки – 28.12.2017 року. 

 

(18) ФОП Чуєв О.С., ФОП Дубінін А.В. та ФОП Мартишевський А.В., як окремі суб’єкти 

господарювання, які беруть участь у Процедурі закупівлі - є конкурентами, а отже 

повинні змагатися між собою з метою здобуття переваг завдяки власним досягненням 

та не вчиняти будь-яких дій, які можуть вплинути на конкуренцію. 

 

(19) Аналіз документів та інформації щодо вищезазначеної Процедури закупівлі свідчить 

про те, що під час підготовки пропозицій конкурсних торгів між ФОП Дубініним А.В., 

ФОП Мартишевським А.В. та ФОП Чуєвим О.С. відбулось узгодження умов участі у 

конкурсній процедурі. 

 

(20) Відділенням встановлено обставини, які свідчать про те, що Учасники торгів спільно 

вчиняли певні дії під час підготовки та участі у процедурі закупівлі, тобто, діяли 

узгоджено, що не є характерним для випадків, коли кожен учасник самостійно на 

конкурентних засадах бере участь у конкурсних торгах.  

 

(21) За даними державного підприємства «Прозорро», наданими листом від 15.03.2018 № 

206/652/03 (вх. № 8-03/275 від 23.03.2018) на вимогу Донецького відділення від 

26.02.2018 № 01-34/252, початкові пропозиції для участі в Процедурі закупівлі ФОП 

Дубінін А.В., ФОП Мартишевський А.В. та ФОП Чуєв О.С. подали з авторизованого 

електронного майданчика E-tender (ТОВ «Е-Тендер», м. Київ). 

 

(22) ТОВ «Е-Тендер» листом від 27.04.2018 № 143 (вх. № 55-01/395 від 02.05.2018) надало 

інформацію про реєстраційні дані Учасників процедури закупівлі. Дані зведено до 

таблиці № 2. 
Таблиця № 2 

Найменування 

учасника 

Дата входу 

(початок) 

Час входу 

(початок) 

Телефон 

відповідальної 

особи 

e-mail вказаний при 

реєстрації 

ФОП Дубінін А.В.  11.12.2017  9:50:01 +38050-хх хх ххх 
інф.з обмеженим 

дост.@ukr.net 

ФОП Мартишевський 

А.В.  
11.12.2017 10:47:39 +38050-хх хх ххх 

інф.з обмеженим 

дост.@gmail.com 

ФОП Чуєв О.С.  09.12.2017 14:48:45 +38066-хх хх ххх 
інф.з обмеженим 

дост.@ukr.net 

 

(23) Одночасно, ТОВ «Е-Тендер» повідомило, що Учасники процедури закупівлі 

створювали пропозиції, завантажували файли та здійснювали перегляд інформації з 

обладнання, якому призначались наступні ІР-адреси: 176.ххх.ххх.хх; 195.ххх.ххх.ххх; 

178.хх.5хх.ххх; 46.ххх.ххх.ххх. 

 

(24) Так, за даними ТОВ «Е-Тендер», ФОП Дубінін А.В. у період з 11.12.2017 по 15.12.2017 

здійснював реєстрацію, вхід до кабінету учасника, подання та перегляд інформації по 

процедурі закупівлі з ІР-адреси 195.ххх.ххх.ххх. 

 

(25) ФОП Мартишевський А.В. у період з 11.12.2017 по 15.12.2017 здійснював реєстрацію, 

вхід до кабінету учасника, подання та перегляд інформації по процедурі закупівлі з 

використанням ІР-адрес 195.ххх.ххх.ххх та 178.хх.ххх.ххх. 

 

(26) За даними ТОВ «Е-Тендер», ФОП Чуєв О.С. у період з 09.12.2017 по 12.03.2018 

вісімдесят один раз заходив у кабінет учасника на електронному майданчику E-tender з 



обладнання, якому призначались ІР-адреси: 195.ххх.ххх.ххх; 176.ххх.ххх.хх та 

46.ххх.ххх.ххх. 

 

(27) Вибіркові дані щодо ІР-адрес, дати та часу входу Учасників на електронний майданчик 

зведено до таблиці № 3. 
     Таблиця № 3 

№ 

п/п ФОП Чуєв О.С 

 

ФОП Дубінін А.В. 

 

 ФОП Мартишевський А.В. 

ІР-адреса 
Дата 

входу 

Час 

входу 
ІР-адреса 

Дата 

входу 

Час 

входу 
ІР-адреса 

Дата 

входу 

Час 

входу 
1  176.ххх.ххх.хх 09.12.2017 14:49:33 - - - - - - 

2 195.ххх.ххх.ххх 11.12.2017 08:00:44 195.ххх.ххх.ххх 11.12.2018 09:50:01 195.ххх.ххх.ххх 11.12.2018 10:48:21 

3 195.ххх.ххх.ххх 11.12.2017 15:03:18 195.ххх.ххх.ххх 11.12.2017 15:24:39 195.ххх.ххх.ххх 11.12.2017 15:41:25 

          

4 195.ххх.ххх.ххх 12.12.2017 10:59:17 195.ххх.ххх.ххх 12.12.2017 11:06:34 195.ххх.ххх.ххх 12.12.2017 11:10:09 

5 195.ххх.ххх.ххх 12.12.2017 11:03:24 195.ххх.ххх.ххх 12.12.2017 11:08:55 195.ххх.ххх.ххх 12.12.2017 11:12:04 

6 195.ххх.ххх.ххх 12.12.2017 12:10:35 195.ххх.ххх.ххх 12.12.2017 12:09:11 195.ххх.ххх.ххх 12.12.2017 12:06:38 

7 195.ххх.ххх.ххх 12.12.2017 13:18:05 195.ххх.ххх.ххх 12.12.2017 13:56:33 195.ххх.ххх.ххх 12.12.2017 13:37:13 

          

8 195.ххх.ххх.ххх 13.12.2017 08:30:31 195.ххх.ххх.ххх 13.12.2017 11:37:15 195.ххх.ххх.ххх 13.12.2017 11:38:41 

9 195.ххх.ххх.ххх 13.12.2017 15:54:43 195.ххх.ххх.ххх - - 195.ххх.ххх.ххх 13.12.2017 14:23:32 

10  - -  - - 178.хх.хх.ххх 13.12.2017 16:09:05 

          

11 195.ххх.ххх.ххх 14.12.2017 11:25:47 195.ххх.ххх.ххх 14.12.2017 09:31:21 - - - 

12 195.ххх.ххх.ххх 14.12.2017 12:04:16  - - - - - 

          

13 195.ххх.ххх.ххх 15.12.2017 11:18:07 195.ххх.ххх.ххх 15.12.2017 13:46:46 195.ххх.ххх.ххх 15.12.2017 13:23:49 

14 195.ххх.ххх.ххх 15.12.2017 14:09:29 195.ххх.ххх.ххх 15.12.2017 13:47:20 - - - 

          

15 46.ххх.ххх.ххх 30.01.2018 16:21:34 - - - - - - 

 

(28) Як з’ясувало Відділення, ІР-адреса 195.ххх.ххх.ххх знаходилась в діапазоні, який 

локальним Інтернет - реєстратором було виділено ФОП Красному А. Г. 

(ідентифікаційний код 3118901093; місцезнаходження: 85282, Донецька обл., м. 

Торецьк, смт. Південне, вул. Лісна, буд. 35) основним видом діяльності за КВЕД є 

діяльність у сфері проводового електрозв’язку (61.10). 

 

(29) За даними з відкритих джерел, зазначена ІР-адреса надавалась в користування Інтернет-

провайдеру Tolpa.net (веб-сторінка провайдера Tolpa.net: www.tolpaonline.net). Послуги 

доступу до мережі Інтернет надавались у м. Горлівка Донецької області 

(непідконтрольна українській владі територія), у зв’язку з цим Відділення не має 

можливості встановити належність ІР-адреси, яку використовували Учасники під час 

участі у досліджуваній процедурі закупівлі. 

 

(30) Згідно з інформацією сайту 2 IP.UA, послуги з доступу до мережі інтернет за ІР- 

адресою 176.ххх.ххх.хх (діапазон ІР-адрес 176.ххх.ххх.0 – 176.ххх.ххх.255) надавались 

товариством з обмеженою відповідальністю «Онлайн Україна» (надалі – ТОВ «Онлайн 

Україна»; код ЄДРПОУ 37295458). 

 

(31) За даними ТОВ «Онлайн Україна» наданими листом № 2 від 12.11.2019 (вх. № 55-

01/973 від 15.11.2019) на вимогу Відділення, блок ІР-адрес 176.ххх.ххх.хх/хх у 2017 

році був виданий ФОП Красному А.Г. (ідентифікаційний код 3118901093) з м. Торецьк 

Донецької області. 

 

(32) ФОП Красний А.Г. у листі б/н від 12.12.2019 (вх. № 55-01/1040 від 13.12.2019), 

наданому на вимогу Відділення від 25.11.2019 № 55-02/1244 вказав, що надати 

інформацію щодо зазначеної ІР-адреси не має можливості внаслідок відсутності 

архівних файлів за період з жовтня по грудень 2017 року. 

 

(33) Згідно з інформацією сайту 2 IP.UA, послуги з доступу до мережі інтернет за ІР- 

адресами 178.хх.хх.ххх (діапазон ІР-адрес 178.хх.хх.ххх – 178.хх.хх.ххх) та 

46.ххх.ххх.ххх (діапазон ІР-адрес 46.ххх.х.0 – 46.ххх.ххх.255) надавались приватним 

http://www.tolpaonline.net/


акціонерним товариством «Укртелеком» (надалі – ПАТ «Укртелеком»; код ЄДРПОУ 

21560766). 

 

(34) За інформацією ПАТ «Укртелеком», наданою листом № 1191-вих-8ВД731-80Д922 від 

13.11.2019 (вх. № 55-01/86кі від 19.11.2019) на вимогу Відділення від 31.10.2019 № 55-

02/1149, ІР-адреса 178.хх.хх.ххх надавалась приватному акціонерному товариству 

«Дзержинський хлібокомбінат» за адресою м. Торецьк, вул. Херсонська, буд. 28 на 

підставі договору про надання ADSL - підключення до мережі Інтернет № 62 від 

27.12.2010 року. У зв’язку із змінами, що відбулись у абонента (зараз – ПрАТ 

«Торецький хлібокомбінат», код ЄДРПОУ 00375929), документи було втрачено. 

 

(35) Таким чином, майже одночасне подання та перегляд тендерних пропозицій з однакових 

ІР-адрес не є характерним для випадків, коли кожен учасник самостійно, з 

використанням власного пристрою, підключеного до мережі Інтернет, здійснює 

реєстрацію, подання і перегляд на відповідному електронному майданчику своїх 

тендерних пропозицій.  

 

(36) Для встановлення обставин щодо електронного листування Учасників з ТОВ «Е-

Тендер», оператором електронному майданчику E-tender, з використанням почтових 

скриньок ххх@ukr.net;  ххх@ukr.net; хххх@gmail.com, вказаних Учасниками під час 

реєстрації на майданчику задля участі у процедурі закупівлі, та встановлення ІР-адрес 

під час здійснення доступу до зазначених електронних поштових скриньок, Відділення 

листом № 55-02/1034 від 02.10.2019 звернулось до товариства з обмеженою 

відповідальністю «Укрнет» (надалі – ТОВ «Укрнет») 

 

(37) Листом № 336/01/01-08 від 15.10.2019 (вх. № 55-01/78кі від 18.10.2019) ТОВ «Укрнет» 

надало інформацію, щодо того, які дані були вказані користувачем під час реєстрації на 

веб-порталі ukr.net вищезазначених електронних поштових скриньок.  

 

(38) Електронна поштова скринька ххх@ukr.net була зареєстрована 04.12.2017; при 

реєстрації вказано наступні дані: ім’я користувача: Олександр Чуєв, контакти: 

+38050хх хх ххх. 

 

(39) Електронна поштова скринька  ххх@ukr.net була зареєстрована 19.05.2017; при 

реєстрації вказано наступні дані: ім’я користувача: Арсеній Дубінін, контакти +38050хх 

хх ххх. 

 

(40) Доступ до електронних поштових скриньок ххх@ukr.net та ххх@ukr.net у період з 

01.10.2017 по 31.12.2017, за даними ТОВ «Укрнет», здійснювався з ІР-адреси 

195.ххх.ххх.ххх.  

 

(41) Слід зазначити, що контактний номер +38050хх хх ххх, вказаний при реєстрації 

електронних почтових скриньок Чуєва О.С. та Дубініна А.В. збігається з телефонним 

номером, вказаним ФОП Дубініним А.В. під час реєстрації і подання тендерної 

пропозиції на електронному майданчику E-tender (див. таблицю № 2). 

 

(42) Отже, зазначення різними суб’єктами однакових контактів під час реєстрації 

електронних поштових скриньок, а також листування таких суб’єктів господарювання з 

використанням однієї ІР-адреси, свідчить про спільні, узгоджені дії, зокрема, під час 

реєстрації і подання тендерних пропозицій для участі у досліджуваній процедурі 

закупівлі. 

 

(43) У ході розгляду даної справи було проаналізовано документи тендерних пропозицій 

Учасників, подані відповідно до вимог Замовника, зокрема, довідки про поточні 

банківськи рахунки. Відділенням було встановлено, що ФОП Дубінін А.В., ФОП 

Мартишевський А.В. та ФОП Чуєв О.С. були клієнтами Торецького відділення АТ 

mailto:ххх@ukr.net
mailto:ххх@ukr.net
mailto:хххх@gmail.com
mailto:ххх@ukr.net
mailto:%20ххх@ukr.net
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«Альфа-Банк» (код ЄДРПОУ 23494714). ФОП Мартишевський А.В. відкрив рахунок 

хх.хх.2017; ФОП Дубінін А.В. – хх.хх.2017; ФОП Чуєв О.С. – хх.хх.2017. 

 

(44) За результатами аналізу інформації наданої АТ «Альфа-Банк» листом від 25.07.2019 № 

5967/БТ-б/б (вх.№ 55-01/49кі від 14.08.2019) на вимогу Відділення було встановлено, 

що за запитуваний період, а саме, з 01.10.2017 по 31.12.2017 ФОП Дубінін А.В., ФОП 

Мартишевський А.В. та ФОП Чуєв О.С. користувались системою дистанційного 

обслуговування рахунків «Клієнт-Банк». 

 

(45) Аналізом інформації наданої у листі АТ «Альфа-Банк» встановлено, що протягом 

запитуваного періоду з 1 жовтня по 31 грудня 2017 року, ФОП Дубінін А.В., ФОП 

Мартишевський А.В. та ФОП Чуєв О.С. використовували однакові ІР-адреси, з яких 

здійснювався вхід до системи «Клієнт-Банк», а саме ІР-адреси діапазону: 176.ххх.ххх.0 

– 176.ххх.ххх.255 (провайдер - ТОВ «Онлайн Україна) та 195.ххх.ххх.0 – 

195.ххх.ххх.255 (провайдер – ФОП Красний А.Г.). 

 

(46) Так, для прикладу, було проаналізовано оплати за хх.хх.2017 року, здійснені ФОП 

Дубініним А.В., ФОП Мартишевським А.В. та ФОП Чуєвим О.С. з рахунків, відкритих 

в АТ «Альфа-Банк». Дані зведено до таблиці № 4. 
Таблиця № 4 

Учасники ІР- адреси 
Дата та час 

банківської операції 
Призначення платежа 

ФОП Чуєв О.С. 195.ххх.ххх.ххх 
хх.хх.2017 09:37 - 

09:43 

п/д № 14 оплата ТОВ «Е-Тендер» -

послуга з реєстрації пропозицій на 

участь у закупівлі – 500,00 грн. 

ФОП Дубінін А.В. 195.ххх.ххх.ххх 
хх.хх.2017 09:41 - 

09:47 

п/д № 14 оплата ТОВ «Е-Тендер» -

послуга з реєстрації пропозицій на 

участь у закупівлі – 500,00 грн 

ФОП Мартишевський 

А.В. 
195.ххх.ххх.ххх 

хх.хх.2017 09:43 - 

09:49 

п/д № 14 оплата ТОВ «Е-Тендер» -

послуга з реєстрації пропозицій на 

участь у закупівлі – 500,00 грн 

 

(47) Зазначене свідчить, що ІР-адреса 195.ххх.ххх.ххх в один і той самий період часу 

спільно використовувалась ФОП Дубініним А.В., ФОП Мартишевським А.В. та ФОП 

Чуєвим О.С. для здійснення оплат в системі «Клієнт – Банк», при чому всі три суб’єкта 

господарювання в один день здійснили оплату в сумі 500 гривень на рахунок ТОВ «Е-

Тендер» платіжним дорученням за № 14. 

 

(48) Вищевикладене свідчить про доступ до фінансової інформації один одного та 

обізнаність щодо господарської діяльності. 

 

(49) Для підтвердження сталих ділових відносин між ФОП Дубініним А.В., ФОП 

Мартишевським А.В. та ФОП Чуєвим О.С. і з’ясування можливості спільної підготовки 

документів для участі у досліджуваній Процедурі закупівлі, Відділення звернулось з 

листом № 55-02/1033 від 02.10.2019 до Головного управління ДПС у Донецькій області 

з вимогою надати перелік електронних поштових скриньок та перелік ІР - адрес, з яких 

Учасники відправляли податкову звітність на поштову скриньку до Торецької ДПІ (м. 

Торецьк) у Донецькій області. 

 

(50) Листом № 11418/10/05-99-51-33 від 09.10.2019 (вх. № 55-01/74кі від 11.10.2019) 

Костянтинівсько –Дружківське управління Головного управління ДПС у Донецькій 

області надало інформацію щодо ІР-адрес, з переліком електронних поштових 

скриньок, з яких ФОП Дубінін А.В., ФОП Мартишевський А.В. та ФОП Чуєв О.С. 

направляли звітність до контролюючих органів. Інформація зведена до таблиці № 5. 

 
Таблиця № 5 

Учасники ІР- адреси 

Найменування електронної 

поштової скриньки 

суб’єкта господарювання 



ФОП Дубінін А.В.  

(ідентифікаційний код 3178716177) 
195.ххх.ххх.ххх хххххххххх@ukr.net 

ФОП Мартишевський А.В. 

(ідентифікаційний код 3305300991) 
195.ххх.ххх.ххх хххххххххх@ukr.net 

ФОП Чуєв О.С. 

(ідентифікаційний код 3306410719) 
195.ххх.ххх.ххх хххххххххх@ukr.net 

 

(51) Вказане свідчить, що ФОП Дубінін А.В., ФОП Мартишевський А.В. та ФОП Чуєв О.С. 

направляли податкову звітність з однієї ІР-адреси, без огляду на те, що як суб’єкти 

господарювання зареєстровані за різними адресами місцезнаходження і з 

використанням однієї електронної поштової скриньки хххххххххх@ukr.net яка 

зареєстрована на підставі персональних даних Дубініна А.В. (ідентифікаційний код 

3178716177). 

 

(52) Отже, зазначена поведінка Учасників торгів є нетиповою і свідчить про сталі ділові 

відносини між ними. 

 

(53) Окремо слід зазначити, що як суб’єкти господарювання ФОП Дубінін А.В. та ФОП 

Мартишевський А.В., за даними з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та 

фізичних осіб-підприємців, зареєстровані в один день 07.06.2013 року і мають 

послідовні номери записів про реєстрацію. 

 

(54) В ході аналізу інформації, розміщеної на вебпорталі Уповноваженого  органу з питань 

закупівель встановлено, що кожний Учасник у складі своєї тендерної пропозиції 

завантажив по дев’ять файлів. Порівняльний аналіз завантажених файлів свідчить, що 

окремі файли були завантажені у формату imq.pdf  і мають, замість назви файлу - 

реєстраційні номері, яки призначаються автоматично під час збереження у комп’ютері 

відсканованих документів. 

 

(55) Так, із дев’яти завантажених ФОП Чуєвим О.С. файлів – чотири файли мають наступні 

назви: imq005.pdf; imq008.pdf; imq018.pdf; imq025.pdf; у ФОП Мартишевського А.В. – 

сім файлів мають наступні назви: imq009.pdf; imq010.pdf; imq015.pdf; imq017.pdf; 

imq023.pdf; imq024.pdf; imq027.pdf; у ФОП Дубініна А.В. – два файли мають наступні 

назви: imq026.pdf; imq059.pdf (див.таблицю № 6). 
Таблиця № 6 

ФОП Чуєв О.С. ФОП Мартишевський А.В ФОП Дубінін А.В. 

 

 
(56) Крім того, аналіз властивостей (метаданих) більшості завантажених Учасниками файлів 

свідчить про те, що вони відскановані за допомогою сканера ЕPSON Scan за допомогою 

програми Acrobat версії 1.4 (Acrobat 5.x), мають спільні властивості – такі як 

відсутність інформації щодо часу створення і змін файлів. 

 

(57) Зазначене свідчить, що Учасники спільно, із використанням одного комп’ютерного 

обладнання, готували документи тендерних пропозицій, адже важко пояснити 

співпадіння властивостей файлів різних учасників без об’єктивних на те причин. 

 

(58) Відповідно до розділу 3 тендерної документації Замовника учасник торгів має надати 

інформацію про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета 

закупівлі, а також відповідну технічну специфікацію (у разі потреби (плани, креслення, 

малюнки чи опис предмета закупівлі) згідно з Додатком 2. 
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(59) Додаток 2 передбачає  надання кожним учасником довідки про обов’язковий виїзд 

Учасника на об’єкти освіти для уточнення розмірів меблів, що є предметом закупівлі, з 

відміткою представника кожного дитячого закладу. 

 

(60) За результатами порівняльного аналізу документів зі складу тендерних пропозицій 

Учасників встановлено, що зазначені довідки (додатоки 1,2,3) ідентичні, мають однакові 

помилки при проставленні знаків пунктуації, і головне, у довідках Учасників 

збігаються дати відвідування об’єктів освіти, відмітки представників дитячіх закладів 

щодо засвідчення факту відвідування Учасником об’єктів Замовника з прізвищами 

представників дитячіх закладів і їх розписом (див.додатки № 1,2,3). 
 

(61) Вищенаведене свідчить про те, що Учасники спільно готували зазначені довідки і 

узгоджували свою поведінку під час участі у Процедурі закупівлі. 

 

(62) Аналіз інших документів, що входили до складу тендерних пропозицій Учасників, 

виявив нехарактерні стилістичні схожості у зовнішньому оформленні, зокрема, 

однаковий розмір літер та шрифтів, однакове виділення окремих частин тексту, 

однаковий розмір міжрядкових інтервалів, однаковий зміст тексту. Звертає увагу, що 

всі Учасники не призначали документам, що входили до складу їх тендерних 

пропозицій, реєстраційні номери і не проставляли дату документа.  

 

(63) Відповідно до тендерної документації Замовника Учасники повинні надати інформацію 

про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі, а також 

відповідну технічну специфікацію (у разі потреби (плани, креслення, малюнки чи опис 

предмета закупівлі). Якість товару повинна відповідати вимогам державних стандартів 

або технічних умов, що діють на території України та підтверджуються сертифікатом 

відповідності (якості) – документом про якість із зазначенням у ньому відповідності 

нормам безпеки. 

 

(64) На виконання вимоги Замовника кожен із трьох Учасників надав копії довідки 

″Висновок державної санітарно-епідеміологічної еспертизи″ від 27.12.2013 за № 

05.03.02-04/хххххх видану Головним управлінням Держсанепідслужби у Рівненській 

області виробнику меблів ТОВ «Свиспан Лімітед» (код ЄДРПОУ 32358806, адреса: 

35000, Рівненська обл., м. Костопіль, вул. Степанська, 9) – на відповідність матеріалів, 

з яких виготовляються дитячі ліжка, встановленим медичним критеріям безпеки. 

 

(65) Окрім вищезазначеної довідки, Учасники надали однакові копії довідки Харківської 

обласної санітарно-епідеміологічної станції із ″Висновком державної санітарно-

епідеміодогічної еспертизи″ від 22.01.2010 за № 05.03.02-04/хххх щодо відповідності 

матраців пружинних з ортопедичним ефектом встановленим медичним критеріям 

безпеки, яка була видана виробникові матраців ТОВ «Неолюкс» (код ЄДРПОУ 

33478830, адреса: м.Харків, вул. Героїв праці, 68-А, кв. 36). 

 

(66) Одночасне надання різними суб’єктами господарювання довідок з однаковими 

номерами і датою видачі, виданих відповідними службами виробникам (ТОВ «Свиспан 

Лімітед» та ТОВ «Неолюкс»), без підтвердження факту отримання продукції вказаних 

виробників свідчить, що Учасники на етапі підготовки тендерних пропозицій 

обмінювались інформацією і документами. 

 

(67) Отже, вказані факти у своїй сукупності свідчать про відсутність конкуренції між 

зазначеними суб’єктами господарювання під час участі у Процедурі закупівлі. 

 

(68) Під час аналізу тендерних пропозицій Учасників встановлено, що ФОП Чуєв О.С. та 

ФОП Дубінін А.В., ще до подання Учасниками своїх пропозицій для участі у 

досліджуваній Процедурі закупівлі, були пов’язані господарськими відносинами. Так, 

ФОП Чуєв О.С. у складі тендерної пропозиції надав договір № 2 від 11.10.2017 на 



постачання 50 дитячих ліжок ФОП Дубініну А.В. на загальну суму хох ххх гривень (без 

ПДВ) за ціною хххх гривень за одне ліжко. Відповідно до виданої ФОП Чуєвим О.С. 

видаткової накладної № 2/д від 29.10.2017 зазначені дитячі ліжка були отримані ФОП 

Дубініним А.В.  

 

(69) Отже, переможець торгів ФОП Чуєв О.С., маючі господарські відносини з ФОП 

Дубініним А.В., був обізнаний щодо господарської діяльності свого конкурента, 

внаслідок чого вони мали можливість обмінюватися інформацією і під час підготовки 

та участі у торгах. 

 

(70) Згідно з статтею 28 Закону України «Про публічні закупівлі» оцінка тендерних 

пропозицій проводиться автоматично електронною системою закупівель на основі 

критеріїв і методики оцінки, зазначених замовником у тендерній документації, та 

шляхом застосування електронного аукціону. 

 

(71) Відповідно до статті 29 цього ж Закону електронний аукціон полягає у 

повторювальному процесі пониження цін або приведених цін з урахуванням показників 

інших критеріїв оцінки за математичною формулою, визначеною в методиці оцінки, що 

проводиться у три етапи в інтерактивному режимі реального часу. 

 

(72) Учасник може протягом одного етапу аукціону один раз понизити ціну/приведену ціну 

своєї пропозиції не менше ніж на один крок від своєї попередньої ціни/приведеної ціни. 

 

(73) Відповідно до тендерної документації Замовника, єдиним критерієм оцінки тендерних 

пропозицій Учасників є «Ціна» (питома вага критерію складає 100 відсотків), а размір 

мінімального кроку пониження ціни – 7 956 гривень. 

 

(74) Проаналізувавши інформацію на офіційному порталі оприлюднення інформації про 

публічні закупівлі Prozorro (prozorro.gov.ua) Відділення встановило, що ФОП Чуєв О.С. 

вийшов на аукціон з первинною ціновою пропозицією в 779 868 гривень (без ПДВ); 

ФОП Дубінін А.В. – з первинною ціновою пропозицією в 746 502 гривень (без ПДВ); 

ФОП Мартишевський А.В. – з первинною ціновою пропозицією в 689 730 гривень (без 

ПДВ). 

 

(75) Протягом трьох етапів електронного аукціону цінова пропозиція ФОП Мартишевського 

А.В. зменшилась до 300 000 гривень (без ПДВ), ФОП Дубініна А.В. – до 689 000 

гривень (з ПДВ). ФОП Чуєв О.С. протягом трьох етапів аукціону ціну не змінював.  

 

(76) Причиною відхилення Замовником тендерної пропозиції ФОП Мартишевського А.В., 

відповідно до протоколу тендерного комітету № 135 від 14.12.2017, стала 

невідповідність наданого договору з аналогічним предметом закупівлі вимогам 

тендерної документації. 

 

(77) З матеріалів справи відомо, що ФОП Дубінін А.В., пропозиція якого за результатами 

оцінки електронної системи була визнана найбільш економічно вигідною, відмовився 

від підписання договору з Замовником. 

 

(78) За результатами відкритих торгів Замовник саме з ФОП Чуєвим О.С. уклав договір на 

поставку 83 комплектів дитячих ліжок та матраців в дошкільні навчальні заклади міста 

загальною вартістю 779 868 гривень (без ПДВ) за ціною одного комплекта 9396 

гривень. 

 

(79) Відмова ФОП Дубініна А.В. від укладання договору із Замовником на користь 

учасника із найвищою ціновою пропозицією, яка не зменшувалась під час аукціону, 

свідчить про фактичне усунення конкуренції між Учасниками процедури закупівлі та 

забезпечення перемоги заздалегідь визначеному учаснику, неконкурентну пропозицію 

якого Замовник змушений акцептувати.   



 

(80) Отже, можна зробити висновок, що така поведінка під час аукціону підтверджує факт 

обізнаності Учасників щодо участі один одного у Процедурі закупівлі та узгоджену 

поведінку.  

 

4.      Кваліфікація порушення Учасниками конкурентного законодавства 

 

(81) Відділенням встановлено, що поведінка ФОП Дубініна А.В., ФОП Мартишевського 

А.В. та ФОП Чуєва О.С. становить антиконкурентні узгоджені дії, які стосуються 

спотворення результатів торгів.  

 

(82) Координація (узгоджені дії) суб’єктів господарювання може здійснюватись 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 

конкурентної поведінки між суб’єктами господарювання, які створили вказаний 

суб’єкт, або між ними і новоствореним суб’єктом господарювання. 

 

(83) 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). 

 

(84) 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 безпосереднього проведення 

конкурсу (поділ лотів тощо). 

 

(85) Суб’єкти господарювання, які беруть участь у конкурсних закупівлях, є конкурентами, 

а отже, повинні змагатися між собою з метою здобуття, завдяки власним досягненням, 

переваг у цій сфері та не вчиняти будь-яких дій, які можуть негативно вплинути на 

конкуренцію. 

 

(86) Встановлені Відділенням факти у своїй сукупності, а саме: 

          - використання одних ІР адрес під час завантаження пропозицій; 

          - використання одних ІР адрес при вході до системи «Клієнт – Банк»; 

          - використання одних ІР адрес при надсиланні податкової звітності; 

          - відмова від підписання договору про закупівлю на користь один одного; 

        - створення документів, які були подані у складі тендерних пропозицій одним автором 

за допомогою однакових програм; 

          - існування господарських відносин між учасниками, 

         не можуть бути результатом випадкового збігу обставин чи наслідком дії об’єктивних 

чинників та свідчать про узгодження (координацію) Учасниками торгів своєї поведінки 

під час підготки до участі та участі у торгах, зокрема про обмін інформацією між ними. 

 

(87) З огляду на зазначене, ФОП Дубінін А.В., ФОП Мартишевський А.В. та ФОП Чуєв 

О.С. під час підготовки документації для участі у процедурі закупівлі яка була 

проведена у листопаді 2017 року управлінням освіти військово-цивільної адміністрації 

міста Торецьк Донецької області на закупівлю комплектів дитячіх ліжок і матраців в 

дошкільні навчальні заклади м. Торецьк (ДК 021:2015: 39160000-1 – Шкільні меблі) 

[оголошення про проведення процедури закупівлі опубліковане на офіційному порталі 

оприлюднення інформації про публічні закупівлі України Prozorro (prozorro.gov.ua), 

ідентифікатор доступу UA-2017-11-27-001158-с] 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». 



 

(88) Узгоджуючи свою поведінку та свої тендерні пропозиції, Учасники тим самим усунули 

конкуренцію та змагальність між собою, а отже вчиняли дії, які стосуються 

спотворення результатів проведених Замовником торгів, а відтак, вчинили 

антиконкурентні узгоджені дії, заборонені Законом України «Про захист економічної 

конкуренції». 

 

(89) Таким чином, матеріали справи свідчать про те, що ФОП Дубінін А.В., ФОП 

Мартишевський А.В. та ФОП Чуєв О.С. вчиними порушення законодавства про захист 

економічної конкуренції, передбачене пунктом 1 статті 50 та визначене пунктом 4 

частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у 

вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів 

торгів, проведених управлінням освіти військово-цивільної адміністрації міста Торецьк 

Донецької області на закупівлю комплектів дитячіх ліжок і матраців в дошкільні 

навчальні заклади м. Торецьк (ДК 021:2015: 39160000-1 – Шкільні меблі) 

[ідентифікатор доступу UA-2017-11-27-001158-с]. 

 

(90) Згідно з частиною четвертою статті 6 Закону України «Про захист економічної 

конкуренції» вчинення антиконкурентних узгоджених дій забороняється і тягне за 

собою відповідальність згідно з Законом. 

 

(91) На виконання пункту 26 Правил розгляду заяв і справ про порушення законодавства 

про захист економічної конкуренції (Правила розгляду справ), затверджених 

розпорядженням Антимонопольного комітету України від 19 квітня 1994 року № 5, 

зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 6 травня 1994 року за № 90/299 (у 

редакції розпорядження Антимонопольного комітету України від 29 червня 1998 року 

№ 169-р) (зі змінами), Відповідачам були направлені  копії подання з попередніми 

висновками у справі № 55/3-2019, а саме:  

         - ФОП Дубініну А.В. - листом від 24.12.2019 № 55-02/1377; 

         - ФОП Мартишевському А.В. - листом від 24.12.2019 № 55-02/1376; 

         - ФОП Чуєву О.С. – листом від 24.12.2019 № 55-02/1378. 

 

5.      Заперечення Відповідачів та їх спростування 

 

(92) На подання з попередніми висновками у справі Відповідачі не надали своїх зауважень 

та заперечень щодо висновків Відділення про порушення ними законодавства про 

захист економічної конкуренції. 

 

6.      Остаточні висновки адміністративної колегії Відділення 

 

(93) Таким чином, доказами, зібраними у справі доводиться, а дослідженням усієї 

сукупності факторів, що об’єктивно могли вплинути на поведінку Відповідачів не 

спростовується висновок Донецького відділення про те, що дії Відповідачів, які 

полягали, зокрема, у завантаженні тендерних пропозицій з однієї ІР-адреси; наданні 

однакових сертифікатів, оформленні однакових довідок,  наявності сталих 

господарських відносин між Відповідачами, відмови учасника від підписання договору 

на користь іншого - є узгодженою поведінкою, що стосується спотворення результатів  

торгів, проведених управлінням освіти військово-цивільної адміністрації міста Торецьк 

Донецької області на закупівлю комплектів дитячіх ліжок і матраців в дошкільні 

навчальні заклади м. Торецьк (ДК 021:2015: 39160000-1 – Шкільні меблі) 

[ідентифікатор доступу UA-2017-11-27-001158-с]. 

 

(94) Така поведінка Відповідачів становить порушення законодавства про захист 

економічної конкуренції у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються 

спотворення результатів торгів (тендеру), заборонених відповідно до пункту 1 статті 50 

та пункту 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної 

конкуренції». 



 

7.      Визначення розміру штрафів 

 

(95) Відповідно до частини другої статті 52 Закону України «Про захист економічної 

конкуренції», за порушення, передбачене пунктом 1 статті 50 цього 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 одержаного прибутку. Розмір незаконно одержаного прибутку може бути 

обчислено оціночним шляхом.  

 

(96) Відповідно до інформації наданої Головним управлінням ДПС у Донецькій області 

листом від 13.02.2020 № 12204/10/05-99-33-01 (вх. № 55-01/122 від 18.02.2020) на 

підставі наданих податкових декларацій платника єдиного податку – фізичної особи-

підприємця за 2019 рік, розмір задекларованого доходу ФОП Дубініна А.В. становить 

(інф.з обмеженим доступом) грн.; ФОП Мартишевського А.В. – (інф.з обмеженим 

доступом) грн.; ФОП Чуєва О.С. – (інф. з обмеженим доступом) грн. 

 

(97) При визначенні розміру штрафу адміністративною колегією Відділення враховується, 

що узгоджені дії Учасників 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.  

 

Враховуючи викладене, керуючись статтями 12, 14 Закону України «Про 

Антимонопольний комітет України», статтями 48 і 52 Закону України «Про захист 

економічної конкуренції», пунктом 11 Положення про територіальне відділення 

Антимонопольного комітету України, затвердженого розпорядженням Антимонопольного 

комітету від 23.02.2001 № 32-р, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 30.03.2001 за 

№ 291/5482 (зі змінами), пунктом 32 Правил розгляду заяв і справ про порушення 

законодавства про захист економічної конкуренції (Правила розгляду справ), затверджених 

розпорядженням Антимонопольного комітету від 19.09.1994 № 5, зареєстрованим в 

Міністерстві юстиції України 06.05.1994 за № 90/299 (у редакції розпорядження 

Антимонопольного комітету України від 29.06.1998 № 169-р) (зі змінами), адміністративна 

колегія Донецького обласного територіального відділення Антимонопольного комітету 

України 

ПОСТАНОВИЛА: 

 

 1. Визнати, що фізична особа-підприємцець Дубінін Арсеній Васильович 

(ідентифікаційний код 3178716177; адреса реєстрації: 85206, Донецька обл., м. Торецьк, 

вулиця Віктора Сорочука, буд. 11, кв. 103); фізична особа-підприємець Мартишевський 

Антон Володимирович (ідентифікаційний код 3305300991; адреса реєстрації: 85206, 

Донецька обл., м. Торецьк, вул. Лісна, буд. 8, кв. 15) та фізична особа-підприємець Чуєв 

Олександр Сергійович (ідентифікаційний код 3306410719; адреса реєстрації: 85293, 

Донецька обл., м. Торецьк, смт. Південне, вул. Харківська, буд. 5, кв. 4) вчинили порушення 

законодавства про захист економічної конкуренції, передбачене пунктом 1 статті 50 та 

визначене пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної 

конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, під час участі у процедурі 

відкритих торгів, проведених управлінням освіти військово-цивільної адміністрації міста 

Торецьк Донецької області на закупівлю комплектів дитячіх ліжок і матраців в дошкільні 

навчальні заклади м. Торецьк (ДК 021:2015: 39160000-1 – Шкільні меблі) [оголошення про 



проведення процедури закупівлі опубліковане на офіційному порталі оприлюднення 

інформації про публічні закупівлі України Prozorro (prozorro.gov.ua), ідентифікатор доступу 

UA-2017-11-27-001158-с]. 

2. Відповідно до частини другої статті 52 Закону України «Про захист економічної 

конкуренції» за порушення, зазначене в пункті 1 резолютивної частини рішення, накласти на 

фізичну особу-підприємця Дубініна Арсенія Васильовича штраф у розмірі 65 000 (шістдесят 

п’ять тисяч) гривень. 

3. Відповідно до частини другої статті 52 Закону України «Про захист економічної 

конкуренції» за порушення, зазначене в пункті 1 резолютивної частини рішення, накласти на 

фізичну особу-підприємця Мартишевського Антона Володимировича штраф у розмірі 54 000 

(п’ятдесят чотири тисячі) гривень. 

4. Відповідно до частини другої статті 52 Закону України «Про захист економічної 

конкуренції» за порушення, зазначене в пункті 1 резолютивної частини рішення, накласти на 

фізичну особу-підприємця Чуєва Олександра Сергійовича штраф у розмірі 65 000 (шістдесят 

п’ять тисяч) гривень.  

 

Відповідно до частини другої статті 56 Закону України «Про захист економічної 

конкуренції» рішення органів Антимонопольного комітету України є обов’язковим до 

виконання.    

 

Згідно з частиною третьою статті 56 Закону України «Про захист економічної 

конкуренції» особа, на яку накладено штраф за рішенням органу Антимонопольного 

комітету України, сплачує його у двомісячний строк з дня одержання рішення про 

накладення штрафу. 

 

Відповідно до частини восьмої статті 56 Закону України «Про захист економічної 

конкуренції» протягом п’яти днів з дня сплати штрафу суб’єкт господарювання зобов’язаний 

надіслати, відповідно, до Антимонопольного комітету України, його територіального 

відділення  документи, що підтверджують сплату штрафу.   

 

Відповідно до частини першої статті 60 Закону України «Про захист економічної 

конкуренції» заявник, відповідач, третя особа мають право оскаржити рішення органів 

Антимонопольного комітету України повністю або частково до господарського суду у 

двомісячний строк з дня одержання рішення. 

 

 

Голова колегії - 

в.о. голови відділення                                                                                             С.О. Чухлєбов  
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