ЗАХІДНЕ МІЖОБЛАСНЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ
АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ
РІШЕННЯ
АДМІНІСТРАТИВНОЇ КОЛЕГІЇ
29 жовтня 2020 року

Львів

№ 63/103 -р/к
справа № 63/1-01-108-2019

Про порушення законодавства
про захист економічної конкуренції
та накладення штрафів
Фізична особа – підприємець Бобровський Ігор Богданович (далі – ФОП
Бобровський І.Б., Учасники, Відповідачі) та фізична особа – підприємець Лепецька
Галина Ярославівна (далі – ФОП Лепецька Г.Я., Учасники, Відповідачі) подали заявки
на участь у процедурі електронних торгів на закупівлю:
«Альтанка (розміром не менше 3,00*2,50*2,40 м), дерев’яна, дах двоскатний;
Дитяча ігрова «пісочниця» (розміром не менше 1,4*1,4 м) дерев’яна; Смітник-кільце,
діаметром до 0,8 м – Огорожа дерев’яна; Інформаційний щит дерев’яний;
Інформаційний стенд на пластиковій основі з текстовою частиною; Туалет з
бетонним кільцем дерев’яний, дах двоскатний; Лавки дерев'яні; Дерев'яні конструкції
повинні бути оброблені засобами від гниття та вологи у два шари. ДК
021:2015:44190000-8: Конструкційні матеріали різні, що проводились Обласним
комунальним спеціалізованим лісогосподарським підприємством «Галсільліс»
(ідентифікатор тендера UA-2019-05-15-003639-a)».
За результатами розгляду справи № 63/1-01-108-2019 про порушення
законодавства про захист економічної конкуренції дії ФОП Бобровського І.Б. та
ФОП Лепецької Г.Я. у процедурі електронних торгів у Закупівлі кваліфіковано як
порушення законодавства про захист економічної конкуренції, що передбачене
пунктом 4 частини другої статті 6 та пунктом 1 статті 50 Закону України «Про
захист економічної конкуренції» у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених
дій, які стосуються спотворення результатів торгів.
На ФОП Бобровського І.Б. накладено штраф у розмірі 31 000 грн.
На ФОП Лепецьку Г.Я, накладено штраф у розмірі 31 000 грн.
Адміністративна колегія Західного міжобласного територіального відділення
Антимонопольного комітету України (далі - Колегія), розглянувши матеріали справи
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№ 63/1-01-108-2019 про порушення ФОП Бобровським І.Б. та ФОП Лепецькою Г.Я.
законодавства про захист економічної конкуренції, що передбачене пунктом 4
частини другої статті 6 і пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної
конкуренції» (у тому числі, подання Першого відділу досліджень і розслідувань
Західного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету
України від 06.10.2020 №63/180п з попередніми висновками у справі № 63/1-01-1082019 про порушення законодавства про захист економічної конкуренції (далі –
подання з попередніми висновками),
ВСТАНОВИЛА
І.

ВІДПОВІДАЧІ

(1)



Фізична особа - підприємець Бобровський І.Б. (далі – Відповідачі, Учасники):
реєстраційний номер облікової картки платника податків 2496102011;
місцезнаходження фізичної особи – підприємця: 79491, Львівська обл., смт.
Брюховичі, вул. Пшенична, буд. 4;
відповідно до інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб,
фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, основним видом
діяльності є лісопильне та стругальне виробництво (КВЕД 16.10).



(2)




Фізична особа – підприємець Лепецька Г.Я. (далі – Відповідачі, Учасники):
реєстраційний номер облікової картки платника податків 2507615269;
місцезнаходження фізичної особи - підприємця: 79016, Львівська обл., м. Львів,
вул. Городоцька, буд. 44, кв.10;
відповідно до інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб,
фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, основним видом
діяльності є діяльність посередників у торгівлі деревиною, будівельними
матеріалами та санітарно-технічними виробами (КВЕД 46.13).

(3)

Отже, Учасники є суб’єктами господарювання в розумінні статті 1 Закону
України «Про захист економічної конкуренції».

ІІ.

ПРОЦЕСУАЛЬНІ ДІЇ

(4)

Згідно з розпорядженням Адміністративної колегії Львівського обласного
територіального відділення Антимонопольного комітету України від 21.12.2019
№ 63/120-рп/к, розпочато розгляд справи № 63/1-01-108-2019 про порушення
законодавства про захист економічної конкуренції, передбачене пунктом 4
частини другої статті 6 та пункту 1 статті 50 Закону України «Про захист
економічної конкуренції» у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених
дій, які стосуються спотворення результатів торгів.

(5)

Відповідачам, листами від 12.12.2019 № 63-02/4655 (для ФОП Бобровського
І.Б.) та від 13.12.2019 № 63-02/4656 (для ФОП Лепецької Г.Я.) надіслано копії
розпорядження
Адміністративної
колегії
Львівського
обласного
територіального відділення Антимонопольного комітету України від 12.12.2019
№ 63/120-рп/к.
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(6)

На виконання розпорядження Антимонопольного комітету України від
28.11.2019 № 23-рп (із змінами) Львівське обласне територіальне відділення
Антимонопольного комітету України змінило найменування на Західне
міжобласне територіальне відділення Антимонопольного комітету України.

(7)

Відповідачам листами від 09.10.2020 № 63-02/4251 (для ФОП Лепецької Г.Я.)
та № 63-02/4252 (для ФОП Бобровського І.Б.) надіслано копії подання з
попередніми висновками.

(8)

Інформацію щодо попередніх висновків у справі № 63/1-01-108-2019 про
порушення законодавства про захист економічної конкуренції, із зазначенням
дати, часу і місця розгляду справи № 63/1-01-108-2019 про порушення
законодавства про захист економічної конкуренції, оприлюднено на сайті.

ІІІ.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ТОРГИ

(9)

Обласним комунальним спеціалізованим лісогосподарським підприємством
«Галсільліс» (далі - ОКС ЛГП «Галсільліс») (місцезнаходження: 79019,
Україна, Львівська обл., м. Львів, вул. Промислова, 9б) проведено Закупівлю
(номер ідентифікатора закупівлі UA-2019-05-15-003639-а) (далі – Закупівля):
очікувана вартість Закупівлі: 10 лотів – сукупно 882 000,00 грн. (з ПДВ);
процедура Закупівлі: відкриті торги;
подання пропозицій: до 30.05.2019;
аукціон: 31.05.2019;
закупівля завершена 26.06.2019.







(10) У Закупівлі по Лоту 1 предметом закупівлі виступає «Конструкційні матеріали
різні; інші споруди рекреаційного, спортивного та розважального призначення»
(опис предмету закупівлі: Альтанка (розміром не менше 3,00*2,50*2,40 м),
дерев’яна, дах двоскатний - 1 шт.; Смітник-кільце, діаметром до 0,8 м – 1 шт.
Огорожа не менше 10 м/п дерев’яна; Інформаційний щит дерев’яний 1 шт.,
Інформаційний стенд на пластиковій основі з текстовою частиною 1 шт.,
Туалет з бетонним кільцем дерев’яний, дах двоскатний – 1 шт. Дерев'яні
конструкції повинні бути оброблені засобами від гниття та вологи у два шари.
ДК 021:2015: 44190000-8 — Конструкційні матеріали різні, ДК 018-2000: 2412
— Інші споруди спортивного та розважального призначення):

очікувана вартість лоту: 66 000,00 грн. (з ПДВ);

доставка: Україна, відповідно до документації;

дата доставки: 01.06.2019 – 02.12.2019;

критеріями вибору переможця є ціна (100 %);

згідно з реєстром пропозицій (дата і час розкриття: 31.05.2019 о 15:02) свої
пропозиції подали:
№
1
2

найменування
учасника
ФОП Бобровський І.Б.
ФОП Лепецька Г.Я.

початкова пропозиція
з ПДВ, грн.
66 000,00 грн. з ПДВ
66 000,00 грн. з ПДВ

остаточна пропозиція
з ПДВ, грн.
65 005,00 грн. з ПДВ
65 010,00 грн. з ПДВ
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відповідно до протоколу засідання тендерного комітету ОКС ЛГП «Галсільліс»
(від 07.06.2019 № 3) пропозицію ФОП Бобровського І.Б. (65 005,00 грн. з ПДВ)
визнано найбільш економічно вигідною та такою, що відповідає
кваліфікаційним критеріям та умовам тендерної документації та на підставі
протоколу від 21.06.2019 було підписано договір про закупівлю № 7.

(11)

У Закупівлі по Лоту 2 предметом закупівлі виступає «Конструкційні матеріали
різні; інші споруди рекреаційного, спортивного та розважального призначення»
(опис предмету закупівлі: Альтанка (розміром не менше 3,00*2,50*2,40 м),
дерев’яна, дах двоскатний - 2 шт.; Дитяча ігрова «пісочниця» (розміром не
менше 1,4*1,4 м) дерев’яна - 1 шт.; Смітник-кільце, діаметром до 0,8 м – 1 шт.
Огорожа не менше 16 м/п дерев’яна; Інформаційний щит дерев’яний 1 шт.,
Інформаційний стенд на пластиковій основі з текстовою частиною 1 шт., Лавки
дерев'яні – 2 шт.; Туалет з бетонним кільцем дерев’яний, дах двоскатний – 1
шт. Дерев'яні конструкції повинні бути оброблені засобами від гниття та
вологи у два шари. ДК 021:2015: 44190000-8 — Конструкційні матеріали різні,
ДК 018-2000: 2412 — Інші споруди спортивного та розважального
призначення):
очікувана вартість лоту: 115 000 грн. (з ПДВ);
доставка: Україна, відповідно до документації;
дата доставки: 03.06.2019 – 02.12.2019;
критеріями вибору переможця є ціна (100%);
згідно з реєстром пропозицій (дата і час розкриття: 31.05.2019 о 15:46) свої
пропозиції подали:







№
1
2

найменування
учасника
ФОП Бобровський
І.Б.
ФОП Лепецька Г.Я.

початкова пропозиція
з ПДВ, грн.
115 000,00 грн. з ПДВ

остаточна пропозиція
з ПДВ, грн.
113 270,00 грн. з ПДВ

115 000,00 грн. з ПДВ

113 275,00 грн. з ПДВ



відповідно до протоколу засідання тендерного комітету ОКС ЛГП «Галсільліс»
(від 07.06.2019 № 3) пропозицію ФОП Бобровського І.Б. (113 270,00 грн. з
ПДВ) визнано найбільш економічно вигідною та такою, що відповідає
кваліфікаційним критеріям та умовам тендерної документації та на підставі
протоколу від 21.06.2019 було підписано договір про закупівлю № 8.

(12)

У Закупівлі по Лоту 3 предметом закупівлі виступає «Конструкційні матеріали
різні; інші споруди рекреаційного, спортивного та розважального призначення»
(опис предмету закупівлі: Альтанка (розміром не менше 3,00*2,50*2,40 м),
дерев’яна, дах двоскатний - 2 шт.; Смітник-кільце, діаметром до 0,8 м – 1 шт.
Огорожа не менше 16 м/п дерев’яна; Інформаційний щит дерев’яний 1 шт.,
Інформаційний стенд на пластиковій основі з текстовою частиною 1 шт., Лавки
дерев'яні – 2 шт; Туалет з бетонним кільцем дерев’яний, дах двоскатний – 1 шт.
Дерев'яні конструкції повинні бути оброблені засобами від гниття та вологи у
два шари. ДК 021:2015: 44190000-8 — Конструкційні матеріали різні. ДК 0182000: 2412 — Інші споруди спортивного та розважального призначення):
очікувана вартість лоту: 112 000,00 грн. (з ПДВ);
доставка: Україна, відповідно до документації;
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дата доставки: 03.06.2019 – 02.12.2019;
критеріями вибору переможця є ціна (100%);
згідно з реєстром пропозицій (дата і час розкриття: 31.05.2019 о 16:03) свої
пропозиції подали:
№
1
2

найменування
учасника
ФОП Бобровський
І.Б.
ФОП Лепецька Г.Я.

початкова пропозиція
з ПДВ, грн.
112 000,00 грн. з ПДВ

остаточна пропозиція
з ПДВ, грн.
110 315,00 грн. з ПДВ

112 000,00 грн. з ПДВ

110 320,00 грн. з ПДВ



відповідно до протоколу засідання тендерного комітету ОКС ЛГП «Галсільліс»
(від 07.06.2019 № 3) пропозицію ФОП Бобровського І.Б (110 315,00 грн. з ПДВ)
визнано найбільш економічно вигідною та такою, що відповідає
кваліфікаційним критеріям та умовам тендерної документації та на підставі
протоколу 21.06.2019 було підписано договір про закупівлю № 9.

(13)

У Закупівлі по Лоту 4 предметом закупівлі виступає «Конструкційні матеріали
різні; інші споруди рекреаційного, спортивного та розважального призначення»
(опис предмету закупівлі: Альтанка (розміром не менше 3,00*2,50*2,40 м),
дерев’яна, дах двоскатний - 2 шт.; Смітник-кільце, діаметром до 0,8 м – 1 шт.
Огорожа не менше 20 м/п дерев’яна; Інформаційний щит дерев’яний 1 шт.,
Інформаційний стенд на пластиковій основі з текстовою частиною 1 шт., Лавки
дерев'яні – 2 шт; Туалет з бетонним кільцем дерев’яний, дах двоскатний – 1 шт.
Дерев'яні конструкції повинні бути оброблені засобами від гниття та вологи у
два шари. ДК 021:2015: 44190000-8 — Конструкційні матеріали різні. ДК 0182000: 2412 — Інші споруди спортивного та розважального призначення):
очікувана вартість лоту: 115 000,00 грн. (з ПДВ);
доставка: Україна, відповідно до документації;
дата доставки: 03.06.2019 – 02.12.2019;
критеріями вибору переможця є ціна (100%);
згідно з реєстром пропозицій (дата і час розкриття: 31.05.2019 о 11:38) свої
пропозиції подали:







№
1
2


найменування
учасника
ФОП Бобровський
І.Б.
ФОП Лепецька Г.Я.

початкова пропозиція
з ПДВ, грн.
115 000,00 грн. з ПДВ

остаточна пропозиція
з ПДВ, грн.
113 270,00 грн. з ПДВ

115 000,00 грн. з ПДВ

113 275,00 грн. з ПДВ

відповідно до протоколу засідання тендерного комітету ОКС ЛГП «Галсільліс»
(від 07.06.2019 № 3) пропозицію ФОП Бобровського І.Б. (113 270,00 грн. з
ПДВ) визнано найбільш економічно вигідною та такою, що відповідає
кваліфікаційним критеріям та умовам тендерної документації та на підставі
протоколу 21.06.2019 було підписано договір про закупівлю № 10.

(14) У Закупівлі по Лоту 5 предметом закупівлі виступає «Конструкційні матеріали
різні; інші споруди рекреаційного, спортивного та розважального призначення»
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(опис предмету закупівлі: Альтанка (розміром не менше 3,00*2,50*2,40 м),
дерев’яна, дах двоскатний - 1 шт.; Смітник-кільце, діаметром до 0,8 м – 1
шт.Огорожа не менше 16 м/п дерев’яна; Інформаційний щит дерев’яний 1 шт.,
Інформаційний стенд на пластиковій основі з текстовою частиною 1 шт.,
Туалет з бетонним кільцем дерев’яний, дах двоскатний – 1 шт. Дерев'яні
конструкції повинні бути оброблені засобами від гниття та вологи у два шари.
ДК 021:2015: 44190000-8 — Конструкційні матеріали різні, ДК 018-2000: 2412
— Інші споруди спортивного та розважального призначення):
очікувана вартість лоту: 70 000,00 грн. (з ПДВ);
доставка: Україна, Відповідно до документації;
дата доставки: 03.06.2019 – 02.12.2019;
критеріями вибору переможця є ціна (100%);
згідно з реєстром пропозицій (дата і час розкриття: 31.05.2019 о 12:15) свої
пропозиції подали:
№
1
2



найменування
учасника
ФОП Бобровський І.Б.
ФОП Лепецька Г.Я.

початкова пропозиція
з ПДВ, грн.
70 000,00 грн. з ПДВ
70 000,00 грн. з ПДВ

остаточна пропозиція
з ПДВ, грн.
68 945,00 грн. з ПДВ
68 950,00 грн. з ПДВ

відповідно до протоколу засідання тендерного комітету ОКС ЛГП «Галсільліс»
(від 07.06.2019 № 3) пропозицію ФОП Бобровського І.Б. (65 945,00 грн. з ПДВ)
визнано найбільш економічно вигідною та такою, що відповідає
кваліфікаційним критеріям та умовам тендерної документації та на підставі
даного протоколу 21.06.2019 було підписано договір про закупівлю № 11.

(15) У Закупівлі по Лоту 6 предметом закупівлі виступає «Конструкційні матеріали
різні; інші споруди рекреаційного, спортивного та розважального призначення»
(опис предмету закупівлі: Альтанка (розміром не менше 3,00*2,50*2,40 м),
дерев’яна, дах двоскатний - 2 шт.; Смітник-кільце, діаметром до 0,8 м – 1 шт.
Огорожа не менше 20 м/п дерев’яна; Інформаційний щит дерев’яний 1 шт.,
Інформаційний стенд на пластиковій основі з текстовою частиною 1 шт., Лавки
дерев'яні – 2 шт; Туалет з бетонним кільцем дерев’яний, дах двоскатний – 1 шт.
Дерев'яні конструкції повинні бути оброблені засобами від гниття та вологи у
два шари. ДК 021:2015: 44190000-8 — Конструкційні матеріали різні, ДК 0182000: 2412 — Інші споруди спортивного та розважального призначення):

очікувана вартість лоту: 115 000,00 грн. (з ПДВ).

доставка: Україна, відповідно до документації,

дата доставки: 03.06.2019 – 02.12.2019;

критеріями вибору переможця є ціна (100%);

дата відміни торгів 30.05.2019 о 18.19, причина відміни торгів - подання для
участі в торгах менше двох тендерних пропозицій.
(16) У Закупівлі по Лоту 7 предметом закупівлі виступає «Конструкційні матеріали
різні; інші споруди рекреаційного, спортивного та розважального призначення»
(опис предмету закупівлі: Альтанка (розміром не менше 3,00*2,50*2,40 м),
дерев’яна, дах двоскатний - 1 шт.; Смітник-кільце, діаметром до 0,8 м – 1 шт.
Огорожа не менше 16 м/п дерев’яна; Інформаційний щит дерев’яний 1 шт.,
Інформаційний стенд на пластиковій основі з текстовою частиною 1 шт.,

7







Туалет з бетонним кільцем дерев’яний, дах двоскатний – 1 шт. Лавки дерев'яні
– 2 шт. Дерев'яні конструкції повинні бути оброблені засобами від гниття та
вологи у два шари. ДК 021:2015: 44190000-8 — Конструкційні матеріали різні.
ДК 018-2000: 2412 - Інші споруди спортивного та розважального призначення):
очікувана вартість лоту: 73 000,00 грн. (з ПДВ);
доставка: Україна, відповідно до документації;
дата доставки: 03.06.2019 – 02.12.2019;
критеріями вибору переможця є ціна (100 %);
згідно з реєстром пропозицій (дата і час розкриття: 31.05.2019 о 12:58) свої
пропозиції подали:
№
1
2



найменування
учасника
ФОП Бобровський
І.Б.
ФОП Лепецька Г.Я.

початкова пропозиція
з ПДВ, грн.
73 000,00 грн. з ПДВ

остаточна пропозиція
з ПДВ, грн.
71 900,00 грн. з ПДВ

73 000,00 грн. з ПДВ

71 905,00 грн. з ПДВ

відповідно до протоколу засідання тендерного комітету ОКС ЛГП «Галсільліс»
(від 07.06.2019 № 3) пропозицію ФОП Бобровського І.Б. (71 900,00 грн. з ПДВ)
визнано найбільш економічно вигідною та такою, що відповідає
кваліфікаційним критеріям та умовам тендерної документації та на підставі
даного протоколу 21.06.2019 було підписано договір про закупівлю № 12.

(17) У Закупівлі по Лоту 8 предметом закупівлі виступає «Конструкційні матеріали
різні; інші споруди рекреаційного, спортивного та розважального призначення»
(опис предмету закупівлі: Альтанка (розміром не менше 3,00*2,50*2,40 м),
дерев’яна, дах двоскатний - 1 шт.; Смітник-кільце, діаметром до 0,8 м – 1 шт.
Огорожа не менше 16 м/п дерев’яна; Інформаційний щит дерев’яний 1 шт.,
Інформаційний стенд на пластиковій основі з текстовою частиною 1 шт.,
Туалет з бетонним кільцем дерев’яний, дах двоскатний – 1 шт. Дерев'яні
конструкції повинні бути оброблені засобами від гниття та вологи у два шари.
ДК 021:2015: 44190000-8 — Конструкційні матеріали різні. ДК 018-2000: 2412
— Інші споруди спортивного та розважального призначення):

очікувана вартість лоту: 70 000,00 грн. (з ПДВ);

доставка: Україна, Відповідно до документації;

дата доставки: 03.06.2019 – 02.12.2019;

критеріями вибору переможця є ціна (100 %);

згідно з реєстром пропозицій (дата і час розкриття: 31.05.2019 о 13:41) свої
пропозиції подали:
№
1
2


найменування
учасника
ФОП Бобровський
І.Б.
ФОП Лепецька Г.Я.

початкова пропозиція
з ПДВ, грн.
70 000,00 грн. з ПДВ

остаточна пропозиція
з ПДВ, грн.
68 945,00 грн. з ПДВ

70 000,00 грн. з ПДВ

68 950,00 грн. з ПДВ

відповідно до протоколу засідання тендерного комітету ОКС ЛГП «Галсільліс»
(від 07.06.2019 № 3) пропозицію ФОП Бобровського І.Б. (68 945,00 грн. з ПДВ)
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визнано найбільш економічно вигідною та такою, що відповідає
кваліфікаційним критеріям та умовам тендерної документації та на підставі
даного протоколу 21.06.2019 було підписано договір про закупівлю № 13.
(18) У Закупівлі по Лоту 9 предметом закупівлі виступає «Конструкційні матеріали
різні; інші споруди рекреаційного, спортивного та розважального призначення»
(опис предмету закупівлі: Альтанка (розміром не менше 3,00*2,50*2,40 м),
дерев’яна, дах двоскатний - 1 шт.; Смітник-кільце, діаметром до 0,8 м – 1 шт.
Огорожа не менше 16 м/п дерев’яна; Інформаційний щит дерев’яний 1 шт.,
Інформаційний стенд на пластиковій основі з текстовою частиною 1 шт.,
Туалет з бетонним кільцем дерев’яний, дах двоскатний – 1 шт. Лавки дерев'яні
– 2 шт. Дерев'яні конструкції повинні бути оброблені засобами від гниття та
вологи у два шари.. ДК 021:2015: 44190000-8 — Конструкційні матеріали різні.
ДК 018-2000: 2412 — Інші споруди спортивного та розважального
призначення):

очікувана вартість лоту: 73 000,00 грн. (з ПДВ);

доставка: Україна, відповідно до документації;

дата доставки: 03.06.2019 – 02.12.2019;

критеріями вибору переможця є ціна (100 %);

згідно з реєстром пропозицій (дата і час розкриття: 31.05.2019 о14:20) свої
пропозиції подали:
№
1
2

найменування
учасника
ФОП Бобровський
І.Б.
ФОП Лепецька Г.Я.

початкова пропозиція
з ПДВ, грн.
73 000,00 грн. з ПДВ

остаточна пропозиція
з ПДВ, грн.
71.905,00 грн. з ПДВ

73 000,00 грн. з ПДВ

72 000,00 грн. з ПДВ



відповідно до протоколу засідання тендерного комітету ОКС ЛГП «Галсільліс»
(від 07.06.2019 № 3) пропозицію ФОП Бобровського І.Б. (71 905,00 грн з ПДВ)
визнано найбільш економічно вигідною та такою, що відповідає
кваліфікаційним критеріям та умовам тендерної документації та на підставі
даного протоколу 21.06.2019 було підписано договір про закупівлю № 14.

(19)

У Закупівлі по Лоту 10 предметом закупівлі виступає «Конструкційні
матеріали різні; інші споруди рекреаційного, спортивного та розважального
призначення» (опис предмету закупівлі: Альтанка (розміром не менше
3,00*2,50*2,40 м), дерев’яна, дах двоскатний - 1 шт.; Смітник-кільце, діаметром
до 0,8 м – 1 шт. Огорожа не менше 16 м/п дерев’яна; Інформаційний щит
дерев’яний 1 шт., Інформаційний стенд на пластиковій основі з текстовою
частиною 1 шт., Туалет з бетонним кільцем дерев’яний, дах двоскатний – 1 шт.
Лавки дерев'яні – 2 шт. Дерев'яні конструкції повинні бути оброблені засобами
від гниття та вологи у два шари. ДК 018-2000: 2412 — Інші споруди
спортивного та розважального призначення):
очікувана вартість лоту: 73 000,00 грн. (з ПДВ);
доставка: Україна, відповідно до документації;
дата доставки: 03.06.2019 – 02.12.2019;
критеріями вибору переможця є ціна (100 %);
згідно з реєстром пропозицій (дата і час розкриття: 31.05.2019 о 14:45) свої
пропозиції подали:
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№
1
2

найменування
учасника
ФОП Бобровський
І.Б.
ФОП Лепецька Г.Я.

початкова пропозиція
з ПДВ, грн.
73 000,00 грн. з ПДВ

остаточна пропозиція
з ПДВ, грн.
71.900,00 грн. з ПДВ

73 000,00 грн. з ПДВ

71 905,00 грн. з ПДВ



відповідно до протоколу засідання тендерного комітету ОКС ЛГП «Галсільліс»
(від 07.06.2019 № 3) пропозицію ФОП Бобровського І.Б. (71 900,00 грн. з ПДВ)
визнано найбільш економічно вигідною та такою, що відповідає
кваліфікаційним критеріям та умовам тендерної документації та на підставі
даного протоколу 21.06.2019 було підписано договір про закупівлю № 15 (далі Лот 10).

ІV.

АНАЛІЗ ПОВЕДІНКИ ВІДПОВІДАЧІВ

(20)

За результатами аналізу матеріалів Закупівлі, відомостей про
Бобровського І.Б. та ФОП Лепецьку Г.Я., встановлено такі обставини.

ФОП

Пов’язаність Учасників, котра сприяє обміну інформацією.
(21)

Згідно з публічно доступної інформації з сайту YouControl, ФОП Лепецька Г.Я.
є кінцевим бенефіціаром ТзОВ «Класик–Інтер’єр» (ідентифікаційний код
юридичної особи 35286923).

(22)

Окрім неї, кінцевим бенефіаром цього ж субєкта господарювання є Бобровська
Ірина Михайлівна.

(23)

Відповідно до інформації Центрального відділу державної реєстрації актів
цивільного стану Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції
України (м. Львів) від 10.07.2020 № 2152/5.1-06-33 матір’ю ФОП Бобровського
І.Б. є Бобровська Ірина Михайлівна:
ФОП Лепецька Г.Я.

ФОП Бобровський І.Б.

Пов’язаність через
мати ФОП
Бобровського І.Б.
Бобровську І.М.

ТзОВ «Класик – Інтер’єр»
Кінцеві бенефіціари: Лепецька Г.Я.,
Бобровська І.М. (мати ФОП
Бобровського І.Б.)
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(24)

Відповідно до цінових пропозицій, одним з контактних номерів телефону ФОП
Бобровського І.Б. в «аналогічному договорі з ТзОВ «Нега Нова» вказано номер
032-232-06-12(13).

(25)

Згідно з інформацією ПрАТ «Фарлеп - Інвест» від 15.07.2020 № 280/04-11,
телефонний номер 032-232-06-12(13) зареєстрований на ТзОВ «Класик–
Інтер’єр».

(26)

ФОП Бобровський І.Б. у власній ціновій пропозиції вказав поштову адресу:
Україна, 79024, Львівська область, м. Львів, вул. Зубрицького, 5.

(27)

Відповідно до публічно доступної інформації з сайту YouControl адреса:
Україна, 79024, Львівська область, м. Львів, вул. Зубрицького, 5, є адресою
ТзОВ «Класик–Інтер’єр».

(28)

ФОП Бобровський І.Б. у власній ціновій пропозиції зазначає юридичну адресу:
Україна, 79491, Львівська область, м. Львів, смт. Брюховичі, вул. Пшенична,
буд. 4.

(29)

Згідно з інформацією ПрАТ «Фарлеп - Інвест» від 15.07.2020 № 280/04-11,
адресою ТзОВ «Класик–Інтер’єр» є: Україна, 79491, Львівська область, м.
Львів, смт. Брюховичі, вул. Пшенична, буд. 4.

(30)

Відповідно до цінової пропозиції, контактним телефоном ФОП Бобровського
І.Б. виступає телефон: 067-671-45-52; це й же номер телефону є контактним
номером ТзОВ «Класик–Інтер’єр» у витязі з автоматизованої системи обліку та
розрахунків BS «Onyma» відповідно до інформації ПрАТ «Фарлеп - Інвест» від
15.07.2020 № 280/04-11.

(31)

Відповідно до інформації ГУ ПФУ у Львівській області від 25.06.2020 № 13000603-8/48218 ФОП Бобровський І.Б. протягом 2017 працював у «Класик–
Інтер’єр»; у ТзОВ «Класик–Інтер’єр» працював Пірко Андрій Юліанович у
2018 (реєстраційний номер облікової картки платника податків 3248015237).

(32)

За інформацією ГУ ПФУ у Львівській області від 22.01.2019 № 19068/06-24 у
2018 у ФОП Бобровського І.Б. також працював Пірко Андрій Юліанович
(реєстраційний номер облікової картки платника податків 3248015237).

(33)

Відповідно до інформації ГУ ДФС у Львівській області в листі від 30.07.2019
№ 8794/9/52.13-21 зазначається, що ФОП Бобровський І.Б. подавав звітність до
податкової служби з ІР-адрес: 95.47.56.65, 95.47.56.204, 192.168.189.137 та з
електронної пошти zvitslava@ukr.net.

(34)

Відповідно до інформації ГУ ДФС у Львівській області в листі від 24.06.2020
№ 5312/10/55-07 зазначається, що ТзОВ «Класик–Інтер’єр» подавало звітність
до податкової служби з IP- адрес: 95.47.56.65, 95.47.56.204, 192.168.189.137 та з
електронної пошти zvitslava@ukr.net.
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(35)

Відповідно до інформації, поданої ТзОВ «Держазупівлі.онлайн від 25.09.2019
№ 250919-3 встановлено, що ФОП Бобровський І.Б. вносив оплату згідно
додатку № 250761526919042019-6/2 до тендерної документації Закупівлі з
рахунку № 2504805834050, код банку 351005.

(36)

Згідно з інформацією, наданою АТ «Укрсиббанк» від 23.07.2019 № 13-203/1062 «БТ» ФОП Лепецька Г.Я. неодноразово користувалась транзитним
рахунком № 2504805834050, код банку 351005, для сплати оренди відповідно
до договору від 04.05.2018 № 1 л/ш П-К з Шльомскою Анжелою
Володимирівною.

(37)

Вищезазначене свідчить про те, що між Учасниками Закупівлі присутній
зв’язок, що створює умови для взаємної обізнаності щодо господарської
діяльності та узгодженої поведінки.
Господарські відносини

(38)

Між ФОП Бобровським І.Б. та ФОП Лепецькою Г.Я. існували господарські
відносини, що підтверджується такою інформацією.

(39)

Відповідно до листа АТ КБ «Приватбанк» від 30.07.2019 № 20.1.0.0.0/7190726/108:
ФОП Бобровський І.Б. 11.09.2018 здійснював оплату (20 000 грн.) за матеріали
згідно з рах. № 2/7 від 02.07.2018 на рахунок № 26001137076400, що належить
ТзОВ «Класик-Інтер’єр»;
02.10.2018 на рахунок ФОП Бобровського І.Б. надійшла оплата (20 000 грн.) за
пиломатеріали згідно рах. № 25/9 від 29.09.2018 в т.ч. ПДВ з рахунку, що
належить ТзОВ «Класик – Інтер’єр».




(40)

Відповідно до листа АТ «УкрСибБанк» від 17.06.2020 № 007/61-3-02/14-БТ
ФОП Лепецька Г.Я. здійснювала (22.04.2019 та 26.06.2019) перерахунок коштів
з рахунку № 26204805834050 на рахунок № 26000189584800, котрий був
вказаний ФОП Бобровським І.Б. в тендерній документації (договір про
виготовлення столярних виробів від 27.04.2017 № 24/7):
Дата
22.04.2019
11:06:03

26.06.2019
13:44:20

(41)

Рахунок
відправника
26204805834050

Рахунок
отримувача
26000189584800

26204805834050

26000189584800

Призначення
платежу
поповнення
карткового
рахунку на суму
4 400 грн.
поповнення
карткового
рахунку на суму
350 грн.

Вищезазначене свідчить про господарські відносини безпосередньо між
Учасниками, а також між Учасником – ФОП Бобровським І.Б. та ТзОВ
«Класик-Інтер’єр», яке пов’язане через засновника з іншим Учасником – ФОП
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Лепецькою Г.Я., що створює умови для взаємної обізнаності щодо
господарської діяльності та узгодженої поведінки.
Телефонічні засоби зв’язку
(42)



Згідно з публічно доступною інформацією з сайтів Clarity Project та Dozorro
встановлено, що у:
ФОП Лепецької Г.Я. контактним номером телефону вказується номер (+380)
67-255-82-66;
ФОП Бобровського І.Б. контактним номером телефону вказується номер (+380)
67-671-45-52.

(43)

Учасники Закупівлі користуються послугами ПрАТ «Київстар».

(44)

За інформацією ПрАТ «Київстар» від 18.05.2020 № 10662/02 встановлено, що в
період 01.05.2018-31.12.2019 між номерами телефонів (+380) 67-255-82-66 та
(+380) 67-671-45-52 проводилися з’єднання у формі телефонічних дзвінків.

(45)

Відповідно до цінових пропозицій, поданими Учасниками для участі в
Закупівлі, що ФОП Бобровський І.Б. у своїй ціновій пропозиції вказав номер
телефону: 067-671-45-52, а ФОП Лепецька Г.Я., відповідно, в інших торгах
(UA-2019-04-05-001314-a), де вона брала участь, у своїй ціновій пропозиції
вказала номер телефону: 067 671 45 52.

(46)

Встановлено, що контактними номерами ТзОВ «Класик-Інтер’єр» (згідно з
інформацією, розміщеною на сайті ТзОВ «Класик-Інтер’єр») є номери (+380)
67-740-35-00 та (+380) 67-423-09-08.

(47)

Відповідно до інформації ПрАТ «Київстар» від 25.06.2020 № 13511/02 було
встановлено, що між зазначеними вище номерами та номером (+380) 67-671-4552, котрий ФОП Бобровський І.Б., вказав контактним в ціновій пропозиції,
неодноразово проводились телефонні розмови протягом 2018-2019.

(48)

Вищенаведене не може вважатись випадковим збігом обставин та свідчить про
існування взаємозв’язків між Учасниками.

(49)

Отже, наявність постійного зв’язку між Учасниками перед, під час та після
проведення Закупівлі свідчить про те, що дії ФОП Бобровського І.Б. та ФОП
Лепецької Г.Я. координувалися.
ІР-адреси

(50)



Згідно з інформацією від 25.09.2019 № 250919-3 ТОВ «Держзакупівлі.онлайн»
ФОП Бобровський І.Б. та ФОП Лепецька Г.Я. подавали свої пропозиції на
Закупівлю в один день та з однієї і тієї ж IP-адреси:
ФОП Бобровський І.Б. використовував для подання пропозиції Лотів 1-9 IPадресу 95.47.56.65 – дата подання пропозиції 30.05.2019, час подання 11:47:20;
ФОП Лепецька Г.Я використовувала для подання пропозиції Лотів 1-9 IPадресу 95.47.56.65 - дата подання пропозиції 30.05.2019, час подання 17:19:31.
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(51)



(52)

Відповідно до інформації від 29.07.2019 № 206/2235/03 ДП «ПРОЗОРРО» ФОП
Бобровський І.Б. та ФОП Лепецька Г.Я. заходили в аукціон у Закупівлі з однієї
і тієї ж IP-адреси:
ФОП Бобровський І.Б. використовував для участі в аукціоні IP-адресу
95.47.56.65 - час входу в аукціон 31.05.2019 о 11:46;
ФОП Лепецька Г.Я використовувала для участі в аукціоні IP-адресу
95.47.56.65; час входу в аукціон 31.05.2019 о 11:46.
Отже, Учасники використовували одну і ту ж IP-адресу - 95.47.56.65, в один і
той же час о 11:46, що не може вважатись випадковим збігом обставин та
вказує на те, що між Учасниками була попередня домовленість про їх
поведінку під час Закупівлі.
Подібності в оформленні документів

(53)

Спосіб оформлення документів та зміст поданих пропозицій ФОП
Бобровського І.Б. та ФОП Лепецької Г.Я. свідчить про їх подібність (подібне
відхилення від запропонованих Замовником зразків документів; подібне
оформлення у разі довільності подання документів).

(54)

Під час дослідження документів, завантажених Учасниками до електронної
системи в Закупівлі встановлено, що обидва Учасники подали більшість
документів в однаковому стилі оформлення: застосування однакових абзацних
відступів, стилів оформлення тексту, а також табличних матеріалів, наведених
у документах.

(55)

Окрім цього, ФОП Бобровський І.Б. та ФОП Лепецька Г.Я. у складі своїх
конкурсних пропозицій щодо торгів надали подібні за змістом і формою низку
довідок та допустили у своїх документах однакові помилки: «кретеріїв»
(Довідка про наявність обладнання та матеріально-технічної бази), «після
гарантійне обслуговування» (Довідка, про наявність працівників відповідної
кваліфікації), «всатновлених» (Довідка про наявність обладнання та
матеріально-технічної бази).

(56)

У реєстрі поданих документів. що у ФОП Бобровського І.Б., так і у ФОП
Лепецької Г.Я. зазначені додаткові розділові знаки, котрі не передбачені у
структурі документів, зокрема у: «лист до п.2 таблиці 2.», «лист до п.4 таблиці
2.», «лист до п.6 таблиці 2.», «лист до п.8 таблиці 2.», «лист до п.9 таблиці 2.»
наявна додаткова крапка, в інших пунктах змісту цього реєстру що у ФОП
Бобровського І.Б., що у ФОП Лепецької Г.Я. відсутні додаткові розділові знаки.

(57)

Зміст реєстру поданих документів ФОП Бобровського І.Б. є однаковим зі
змістом реєстру ФОП Лепецької Г.Я.

(58)

При дотриманні принципу конкурентної боротьби між Учасниками зазначені
довідки, подані в складі пропозицій ФОП Бобровського І.Б. та ФОП Лепецької
Г.Я., повинні були б відрізнятися, у тому числі за змістом, не містити б в собі
спільних об’єднуючих особливостей, адже кожен документ, у разі якщо
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Учасники готували їх окремо один від одного без обміну інформацією, мав би
відображати їх індивідуальні, творчі та суб’єктивні підходи до його підготовки.
(59)

Таким чином, подібне оформлення пропозицій не може пояснюватися
випадковим збігом та свідчить про те, що ФОП Бобровський І.Б. та ФОП
Лепецька Г.Я. спільно (узгоджено) готували свої пропозиції конкурсних торгів,
відповідно в Учасників була змога обмінюватися інформацією на стадії
підготовки своїх пропозицій конкурсних торгів.
Синхронність дій

(60)

Фактом, який свідчить про узгодженість дій Учасників під час участі в
Закупівлі є розміщення їх тендерних пропозицій в системі електронних
закупівель «ProZorro» в один і той самий день.

(61)

Скановані копії пропозицій до системи «ProZorro» були розміщені в системі
електронних закупівель наступним чином:

(62)

№

№ Лоту

Учасники

1

1-5,
7-10

ФОП Бобровський І.Б.
ФОП Лепецька Г.Я.

Дата та час подання
тендерних пропозицій
30 травня 2019 11:47
30 травня 2019 17:19

Враховуючи те, що оголошення пропозиції в Закупівлі відбулось 15.05.2020, а
термін подання пропозицій закінчувався 30.05.2019 о 18.19 год. (термін
подання інформації становив 15 днів), подання Учасниками власних тендерних
пропозицій в один день не може пояснюватись випадковим збігом обставин, а
вказує на те, що між Учасниками була домовленість щодо їхньої діяльності в
період Закупівлі.
Цінові пропозиції (а)

(63)

У своїх пропозиціях Учасники подали однакові цінові пропозиції та протягом
аукціону в Закупівлі ФОП Бобровський І.Б. та ФОП Лепецька Г.Я. знижували
ціну, при чому ФОП Лепецька Г.Я. у 8 лотах (з 9, у яких відбулись торги) в
кінцевому результаті ставила вищу ціну на 5 грн. (0,007 %), аніж ФОП
Бобровський І.Б., таким чином даючи ФОП Бобровському І.Б. можливість
перемогти по кожному Лоту Закупівлі.

(64)

Цінові пропозиції Учасників по кожному лоту Закупівлі мають такий вигляд:
№
1

№
Лоту
1

2

2

3

3

Учасники
ФОП Бобровський І.Б.
ФОП Лепецька Г.Я
ФОП Бобровський І.Б.
ФОП Лепецька Г.Я.
ФОП Бобровський І.Б.
ФОП Лепецька Г.Я.

Первинна
пропозиція
66 000 грн. з ПДВ
66 000 грн. з ПДВ
115 000 грн. з ПДВ
115 000 грн. з ПДВ
112 000 грн. з ПДВ
112 000 грн. з ПДВ

Остаточна
пропозиція
65 005 грн. з ПДВ
65 010 грн. з ПДВ
113 270 грн. з ПДВ
113 275 грн. з ПДВ
110 315 грн. з ПДВ
110 320 грн. з ПДВ

15

4

4

5

5

6

7

7

8

8

9

9

10

ФОП Бобровський І.Б.
ФОП Лепецька Г.Я.
ФОП Бобровський І.Б.
ФОП Лепецька Г.Я.
ФОП Бобровський І.Б.
ФОП Лепецька Г.Я.
ФОП Бобровський І.Б.
ФОП Лепецька Г.Я.
ФОП Бобровський І.Б.
ФОП Лепецька Г.Я.
ФОП Бобровський І.Б.
ФОП Лепецька Г.Я.

115 000 грн. з ПДВ
115 000 грн. з ПДВ
70 000 грн. з ПДВ
70 000 грн. з ПДВ
73 000 грн. з ПДВ
73 000 грн. з ПДВ
70 000 грн. з ПДВ
70 000 грн. з ПДВ
73 000 грн. з ПДВ
73 000 грн. з ПДВ
73 000 грн. з ПДВ
73 000 грн. з ПДВ

113 270 грн. з ПДВ
113 275 грн. з ПДВ
68 945 грн. з ПДВ
68 950 грн. з ПДВ
71 900 грн. з ПДВ
71 905 грн. з ПДВ
68 945 грн. з ПДВ
68 950 грн. з ПДВ
71 900 грн. з ПДВ
72 000 грн. з ПДВ
71 900 грн. з ПДВ
71 905 грн. з ПДВ

(65)

За таких обставин суб’єкт господарювання, який приймає участь у закупівлі
задля забезпечення своєї перемоги пропонував би нижчу ціну, що відповідає
принципам ефективної конкуренції.

(66)

Натомість, ФОП Лепецька Г.Я. у торгах ставила вищу ціну, аніж ФОП
Бобровський І.Б. , даючи останньому можливість перемоги в Закупівлі.

(67)

Такий незначний діапазон між цінами на продукцію, свідчить про їх попередню
домовленість під час підготовки пропозицій конкурсних торгів в частині
визначення цін.

(68)

Наведені обставини виключають можливість того, що запропоновані цінові
пропозиції Учасників готувались кожним з них окремо та без обміну
інформацією між ними і може свідчити про те, що під час підготовки цінових
пропозицій між Учасниками відбувався обмін інформацією.
Цінові пропозиції (б)

(69)

Відповідно до загальнодоступної інформації з сайту Держзакупівлі. Онлайн
було здійснено аналіз раундів проведення аукціону та встановлено наступне:
№
ЛОТ

1

2

Учасник

Початкова
пропозиція
66 000 грн.

ФОП
Бобровський
І.Б.
ФОП
66 000 грн.
Лепецька
Г.Я.
ФОП
115 000
Бобровський
грн.
І.Б.
ФОП
115 000
Лепецька
грн.
Г.Я.

Раунд 1

Раунд 2

Раунд 3

Кінцева
пропозиція
65 005 грн.

65 670
грн.

65 340
грн.

65 005
грн.

65 670
грн.

65 340
грн.

65 010
грн.

65 010 грн.

114 425
грн.

113 850
грн.

113 270
грн.

113 270
грн.

114 425
грн.

113 850
грн.

113 275
грн.

113 275
грн.

16

3

4

5

7

8

9

10.

ФОП
Бобровський
І.Б.
ФОП
Лепецька
Г.Я.
ФОП
Бобровський
І.Б.
ФОП
Лепецька
Г.Я.
ФОП
Бобровський
І.Б.
ФОП
Лепецька
Г.Я.
ФОП
Бобровський
І.Б.
ФОП
Лепецька
Г.Я.
ФОП
Бобровський
І.Б.
ФОП
Лепецька
Г.Я.
ФОП
Бобровський
І.Б.
ФОП
Лепецька
Г.Я.
ФОП
Бобровський
І.Б.
ФОП
Лепецька
Г.Я.

112 000
грн.

111 440
грн.

110 880
грн.

110 315
грн.

110 315
грн.

112 000
грн.

111 440
грн.

110 880
грн.

110 320
грн

110 320
грн.

115 000
грн.

114 425
грн.

113 850
грн.

113 270
грн.

113 270
грн.

115 000
грн.

114 425
грн.

113 850
грн.

113 275
грн.

113 275
грн.

70 000 грн.

69 650
грн.

69 300
грн.

68 945
грн.

68 945 грн.

70 000 грн.

69 650
грн.

69 300
грн.

68 950
грн.

68 950 грн.

73 000 грн.

72 635
грн.

72 270
грн.

71 900
грн.

71 900 грн.

73 000 грн.

72 635
грн.

72 270
грн.

71 905
грн.

71 905 грн.

70 000 грн.

69 650
грн.

69 300
грн.

68 945
грн.

68 945 грн.

70 000 грн.

69 650
грн.

69 300
грн.

68 950
грн.

68 950 грн.

73 000 грн.

72 365
грн.

72 270
грн.

71 905
грн.

71 905 грн.

73 000 грн.

72 365
грн.

72 365
грн.

72 000
грн.

72 000 грн.

73 000 грн.

72 635
грн.

72 270
грн.

71 900
грн.

71 900 грн.

73 000 грн.

72 635
грн.

72 270
грн.

71 905
грн.

71 905 грн.

(70)

Вищенаведені відомості засвідчують, що протягом 1 та 2 раундів Учасники
Закупівель по Лотах 1-5, 7,8,10 подали однакові ціни.

(71)

Ідентичність у становленні цін в 1 та 2 раунді аукціону свідчить про те, що між
Учасниками попередньо була домовленість про проведення Закупівлі.
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(72)

Отже, Учасники були обізнані, щодо цінових пропозицій один одного, що
свідчить про те, що під час участі у Закупівлі Відповідачі не змагались між
собою, а діяли узгоджено.

(73)

Поєднання наведених вище фактів свідчить про існування антиконкурентних
узгоджених дій між ФОП Бобровський І.Б. та ФОП Лепецька Г.Я.

V.
КВАЛІФІКАЦІЯ ПОРУШЕННЯ ВІДПОВІДАЧАМИ ЗАКОНОДАВСТВА
ПРО ЗАХИСТ ЕКОНОМІЧНОЇ КОНКУРЕНЦІЇ
(74)

Згідно з статтею 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції»
економічна конкуренція (конкуренція) - це змагання між суб’єктами
господарювання з метою здобуття завдяки власним досягненням переваг над
іншими суб’єктами господарювання, внаслідок чого споживачі, суб’єкти
господарювання мають можливість вибирати між кількома продавцями,
покупцями, а окремий суб’єкт господарювання не може визначати умови
обороту товарів на ринку.

(75)

Відповідно до статті 5 Закону України «Про захист економічної конкуренції»
узгодженими діями є укладення суб’єктами господарювання угод у будь-якій
формі, прийняття об’єднаннями рішень у будь-якій формі, а також будь-яка
інша погоджена конкурентна поведінка (діяльність, бездіяльність) суб’єктів
господарювання.

(76)

За приписами пункту 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної
конкуренції» антиконкурентні узгоджені дії є порушенням законодавства про
захист економічної конкуренції.

(77)

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.

(78)

Пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної
конкуренції» встановлено, що антиконкурентними узгодженими діями
визнаються узгоджені дії, які стосуються спотворення результатів торгів,
аукціонів, конкурсів, тендерів.

(79)

Отже, враховуючи приписи статті 5 і частини першої та пункту 4 частини
другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції»
антиконкурентна узгоджена поведінка може виражатися у будь-якій формі.

(80)

Узгодження учасниками торгів своїх тендерних пропозицій усуває
конкуренцію та змагальність між учасниками, а отже спотворює результат,
порушує тим самим право замовника на отримання найбільш ефективного для
нього результату, який досягається у зв’язку з наявністю лише справжньої
конкуренції.

VІ.

ЗАПЕРЕЧЕННЯ ВІДПОВІДАЧІВ ТА ЇХ СПРОСТУВАННЯ
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(81)

ФОП Бобровський І.Б. не подавав заперечень у справі № 63/1-01-108-2019 про
порушення законодавства про захист економічної конкуренції.

(82)

ФОП Лепецька Г.Я. не подавала заперечень у справі № 63/1-01-108-2019 про
порушення законодавства про захист економічної конкуренції.

VІІ.

ОСТАТОЧНІ ВИСНОВКИ КОЛЕГІЇ

(83)

Вищенаведені обставини свідчать про порушення ФОП Бобровським І.Б. та
ФОП Лепецькою Г.Я. під час проведення процедури Закупівлі законодавства
про захист економічної конкуренції, що передбачене пунктом 4 частини другої
статті 6 та пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної
конкуренції» у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, які
стосуються спотворення результатів торгів.

VІІІ. ВИЗНАЧЕННЯ РОЗМІРУ ШТРАФІВ
(84)






Згідно з статтею 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції», а
саме:
частиною другою: за порушення законодавства про порушення законодавства
про захист економічної конкуренції, передбачене пунктом 1 статті 50 Закону
України «Про захист економічної конкуренції», 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;
частиною п’ятою: якщо доходу (виручки) немає або відповідач на вимогу
голови територіального відділення Антимонопольного комітету України не
надав розмір доходу (виручки), штраф, передбачений абзацом 2 частини 2
статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції» накладається у
розмірі до двадцяти тисяч неоподатковуваних мінімумів;
частиною шостою: рішення про накладення штрафів у розмірах понад чотири
тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян приймаються виключно
Антимонопольним
комітетом
України,
адміністративною
колегією
Антимонопольного комітету України на їх засіданнях.

(85)

ФОП Бобровський І.Б. (заява від 29.10.2020, вх. №63-01/3157) та ФОП
Лепецька Г.Я. (заява від 29.10.2020 вх. №63-01/3156) визнали факт вчинення
порушення законодавства у сфері економічної конкуренції у справі № 63/1-01108-2019.

(86)

Згідно з податковою декларацією від 02.03.2020, ФОП Бобровський І.Б.
отримав дохід від реалізації товарів (робіт, послуг) за 2019 рік у сумі 1069,405
тис. грн.

(87)

Згідно з листом від 05.10.2020 ФОП Лепецька Г.Я. отримала дохід від
реалізації товарів (робіт, послуг) за 2019 рік у сумі 484 тис. грн.
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(88)

При визначенні розмірів штрафів Колегією враховується, що узгоджені дії
учасників конкурсних процедур (торгів, тендерів, тощо), спрямовані на
досягнення узгодженого між ними результату, 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
нераціональне витрачання публічних коштів; визнання ФОП Бобровським І.Б.
та ФОП Лепецької Г.Я. факту вчинення порушення законодавства про
порушення законодавства про захист економічної конкуренції у справі № 63/101-108-2019 свідчить про порушення законодавства про захист економічної
конкуренції.

Враховуючи викладене, керуючись статтями 7, 14 Закону України «Про
Антимонопольний комітет України», статтями 48, 52 Закону України «Про захист
економічної конкуренції», пунктами 3, 11 Положення про територіальне відділення
Антимонопольного
комітету
України,
затвердженого
розпорядженням
Антимонопольного комітету України від 23.02.2001 № 32-р, зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 30.03.2001 за № 291/5482 та пунктом 32 Правил
розгляду заяв і справ про порушення законодавства про захист економічної
конкуренції, затверджених розпорядженням Антимонопольного комітету України від
19.04.1994 № 5, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 06.05.1994 за №
90/299 (із змінами), Адміністративна колегія західного міжобласного територіального
відділення Антимонопольного комітету України
ПОСТАНОВИЛА:
1.
Визнати дії ФОП Бобровського І,Б. (реєстраційний номер облікової картки
платника податків 2496102011) та ФОП Лепецької Г.Я. (реєстраційний номер
облікової картки платника податків 2507615269) щодо узгодження своєї поведінки під
час участі в торгах на закупівлю «Конструкційні матеріали різні; інші споруди
рекреаційного, спортивного та розважального призначення» (ДК 021:2015:44190000-8
– Конструкційні матеріали різні , ДК 018-2000:2412 – Інші споруди спортивного та
розважального призначення) (Лоти №№ 1-5, 7-10) (номер ідентифікатора закупівлі
UA-2019-05-15-003639-а) порушенням законодавства про захист економічної
конкуренції, що передбачене пунктом 4 частини другої статті 6 та пунктом 1 статті 50
Закону України «Про захист економічної конкуренції» у вигляді вчинення
антиконкурентних узгоджених, які стосуються спотворення результатів торгів.
2.
На підставі статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції», за
вчинене порушення законодавства про захист економічної конкуренції, вказане в
пункті 1 цього рішення, накласти на ФОП Бобровського І.Б. (реєстраційний номер
облікової картки платника податків 2496102011) штраф у розмірі 31 000 грн.
3.
На підставі статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції», за
вчинене порушення законодавства про захист економічної конкуренції, вказане в
пункті 1 цього рішення, накласти на ФОП Лепецьку Г.Я. (реєстраційний номер
облікової картки платника податків 2507615269) штраф у розмірі 31 000 грн.
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Штрафи підлягають 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
до
Західного
міжобласного
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

Р. Лещишин

