
Родинн� й д�лов� в�дносини, одна адреса та посл�довн� номери телефон�в, сп�льна
господарська � догов�рна д�яльн�сть, трудов� в�дносини одних � тих самих ф�зос�б на
п�дприємствах — це саме те, що може стати причиною визнання антиконкурентних
узгоджених д�й та, звичайно, чималих штраф�в. Що ж робити, коли Антимонопольний
ком�тет висуває звинувачення в таких д�ях? 

У ц�й статт� розберемося з цим питанням.
Як� д�ї прийнято вважати узгодженими?
Визначення антиконкурентних узгоджених д�й наведено в частин� 1 статт� 6 Закону
України «Про захист економ�чної конкуренц�ї», а саме: антиконкурентними узгодженими
д�ями є узгоджен� д�ї, як� призвели чи можуть призвести до недопущення, усунення чи
обмеження конкуренц�ї.
В�дпов�дно до частини 2 ц�єї ж статт� антиконкурентними узгодженими д�ями, зокрема,
визнаються узгоджен� д�ї, як� стосуються спотворення результат�в торг�в, аукц�он�в,
конкурс�в, тендер�в.
В�дпов�дно до частини 1 статт� 5 Закону України «Про захист економ�чної конкуренц�ї»
узгодженими д�ями є укладення суб’єктами господарювання угод у будь-як�й форм�,
прийняття об’єднаннями р�шень у будь-як�й форм�, а також будь-яка �нша погоджена
конкурентна повед�нка (д�яльн�сть, безд�яльн�сть) суб’єкт�в господарювання.
Узгодженими д�ями є також створення суб’єкта господарювання, об’єднання, метою чи
насл�дком створення якого є координац�я конкурентної повед�нки м�ж суб’єктами
господарювання, що створили зазначений суб’єкт господарювання, об’єднання, або м�ж
ними та новоствореним суб’єктом господарювання, або вступ до такого об’єднання.

Антимонопольний ком�тет України як державний орган �з спец�альним статусом,
в�дпов�дно до покладених на нього завдань, бере участь у формуванн� та реал�зац�ї
конкурентної пол�тики в частин�, зокрема,  зд�йснення контролю щодо створення
конкурентного середовища та захисту конкуренц�ї у сфер� публ�чних закуп�вель.
Антиконкурентн� узгоджен� д�ї (дал� — АУД) є одним �з найб�льш поширених вид�в
порушень, що чинять негативний вплив на конкуренц�ю. 

Як зазначено в р�чному зв�т� Антимонопольного ком�тету України, у 2020 роц� всього
було визнано 877 порушень у вигляд� антиконкурентних узгоджених д�й суб’єкт�в
господарювання, що становить 54 % загальної к�лькост� порушень законодавства про
захист економ�чної конкуренц�ї.

СТАТТЯ ДЛЯ РАДНИК У СФЕРІ ПУБЛІЧНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ

Перші кроки учасників після отримання
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Найб�льшу к�льк�сть порушень у вигляд� АУД �з загальної к�лькост� припинених
органами Ком�тету припинено у вигляд� антиконкурентних узгоджених д�й, як�
стосувалися спотворення результат�в торг�в (тендер�в). 
Частка цих порушень (848 порушень) в�д загальної к�лькост� АУД становить майже 96,7 %.
Штрафних санкц�й на учасник�в торг�в накладено в розм�р� 489 410 700 грн.

Одним �з пр�оритетних напрям�в д�яльност� Ком�тету на 2021 р�к визначено п�двищення
ефективност� розсл�дування змов п�д час публ�чних закуп�вель та фокусування на сфер�
буд�вництва та �нфраструктури.

Одним �з �нструмент�в для отримання �нформац�ї п�д час розсл�дування змов у публ�чних
закуп�влях є надсилання вимог до учасник�в торг�в (та трет�х ос�б).

Обов’язков�сть виконання вимог органу Антимонопольного ком�тету України, голови
територ�ального в�дд�лення Антимонопольного ком�тету України, вимоги
уповноважених ними прац�вник�в Антимонопольного ком�тету України, його
територ�ального в�дд�лення в межах їх компетенц�ї у визначен� ними строки
передбачена статтею 22 Закону України «Про Антимонопольний ком�тет
України».Невиконання таких вимог тягне за собою передбачену законом
в�дпов�дальн�сть про що дал�.

Чи обов’язково надавати в�дпов�дь на запит АМКУ?
Обов’язков�сть надання запитуваної �нформац�ї суб’єктами господарювання,
об’єднаннями, органами влади, органами м�сцевого самоврядування, органами
адм�н�стративно-господарського управл�ння та контролю, �ншими юридичними
особами, їх структурними п�дрозд�лами, ф�л�ями, представництвами, їх посадовими
особами та прац�вниками, ф�зичними особами передбачена статтею 221 згаданого
Закону.
За неподання �нформац�ї на вимогу орган�в Антимонопольного ком�тету України у
визначений строк законодавством передбачена в�дпов�дальн�сть. Звертаю увагу, що
в�дпов�дальн�сть передбачена також за подання �нформац�ї не в повному обсяз�, а також
за подання недостов�рної �нформац�ї.

Тобто не врятує в�дпов�дь лише на частину пункт�в вимоги, �гнорування незручних
запитань.

Так само провальним є надання зав�домо неправдивих в�домостей — можливост� для
перев�рки �нформац�ї в орган�в Ком�тету є, � значн�.
А натом�сть так� д�ї — неподання �нформац�ї на вимогу орган�в Ком�тету, подання
�нформац�ї в неповному обсяз�, подання неправдивої �нформац�ї — тягнуть за собою
накладення штрафних санкц�й у розм�р� до 1 % доходу (виручки) суб’єкта
господарювання в�д реал�зац�ї продукц�ї (товар�в, роб�т, послуг) за останн�й зв�тний р�к,
що передував року, у якому накладається штраф.

Як не створити проблеми там, де можливо без них об�йтися, а також не
нашкодити соб�?

Якщо у вас немає досв�ду у сп�лкуванн� з органами АМКУ, п�дготувати в обмежений
строк точну в�дпов�дь на дек�лька десятк�в запитань вам може бути складно. Тому раджу
звернутися за фаховою допомогою або принаймн� консультац�єю до спец�ал�ста, що
розум�ється саме на конкуренц�йному законодавств�.



У результат� ви маєте отримати як�сно п�дготовлену в�дпов�дь на вс� пункти вимоги,
�нформац�я, що надається, буде п�ддана перехресн�й перев�рц� на предмет виключення
можливих в�дм�нностей, � тут вам штраф точно не загрожуватиме.
Окр�м того, раджу звернутися до АМКУ з листом про подовження строку для
подання в�дпов�д� на вимогу, оск�льки, як св�дчить моя практика, учасникам не
вистачає встановленого строку, враховуючи також карантин та дистанц�йну
роботу прац�вник�в суб’єкт�в господарювання.

Максимально уважно поставтесь до кожного запитання у вимоз� АМКУ, врахуйте пер�од,
за який запитується �нформац�я.

Щодо додатк�в до документ�в, як� у вас запитуються, надавайте документи в повному
обсяз�, з� вс�ма специф�кац�ями, актами, що є нев�д’ємними частинами таких документ�в.

Перев�рте додатково �нформац�ю по кер�вних та контролюючих органах компан�ї, як�
посади займають кер�вник, члени правл�ння, бухгалтер в �нших суб’єктах
господарювання, в�дсоток їх часток. Не забудьте про родинн� зв’язки та зац�кавлен�сть
орган�в АМКУ до таких факт�в у своїх розсл�дуваннях.

Прац�вники, як� працювали та працюють у компан�ї, що були зад�ян� в процедурах
закуп�вель, як� перев�ряються антимонопольщиками, — не заплутайтесь у своїх
поясненнях, пор�вняйте дан�, що зазначали на авторизованому електронному
майданчику, у тендерних пропозиц�ях / пропозиц�ях для участ� у закуп�влях. Це
стосується � номер�в телефон�в, електронної пошти.

Якщо в�дбувалася сп�впраця з конкурентами на торгах, то зверн�ть увагу на пояснення
таких господарських в�дносин. І ще багато-багато нюанс�в!

Зауважимо, що узгодженням д�й учасник�в тендеру (торг�в) (не менше двох) є в�дмова
таких учасник�в в�д самост�йної участ� у тендер� та самост�йного прийняття р�шень щодо
формування та зм�ни тендерних пропозиц�й, що полягає у координац�ї повед�нки таких
суб’єкт�в як на стад�ї п�дготовки тендерної пропозиц�ї (узгодження ц�н та �нших умов,
сп�льна п�дготовка документ�в), так � на стад�ї безпосереднього проведення тендеру
(под�л лот�в тощо).

Важливо: АМКУ не важливо, виграли ви в процедур� закуп�вл� чи торги було в�дм�нено
замовником, � з вами не було укладено догов�р про закуп�влю! Сам факт узгодженої
повед�нки не в�дпов�дає сут� тендеру. Суб’єкти господарювання, як� беруть участь у
публ�чних закуп�влях, є конкурентами. Змагання при проведенн� торг�в забезпечується
таємн�стю �нформац�ї; змагальн�сть учасник�в процедури закуп�вл� передбачає самост�йн�
та незалежн� д�ї (повед�нку) кожного з учасник�в та їх обов’язок готувати свої тендерн�
пропозиц�ї / пропозиц�ї окремо, без обм�ну �нформац�єю.

Для визнання АМКУ порушення законодавства про захист економ�чної конкуренц�ї
вчиненим достатн�м є встановлення й доведення наявност� нам�ру суб’єкт�в
господарювання погодити (скоординувати) власну конкурентну повед�нку, зокрема,
шляхом обм�ну �нформац�єю п�д час п�дготовки та участ� у торгах, що разом з тим
призводить або може призвести до переваги одного з учасник�в п�д час проведення
процедури закуп�вл� з метою визначення його переможцем.



При отриманн� вимоги АМКУ у ваших руках довести змагальн�сть п�д час
торг�в, самост�йн� та незалежн� д�ї (повед�нку), п�дготовку своїх тендерних
пропозиц�й / пропозиц�й окремо, без обм�ну �нформац�єю. Якщо ви впевнен�,
що самост�йно не можете довести свою невинуват�сть, варто звернутися за
фаховою допомогою або принаймн� консультац�єю до спец�ал�ста, що
розум�ється саме на конкуренц�йному законодавств�.
Звертайте увагу на строки, зазначен� в запит� АМКУ. У раз� необх�дност�
звертайтеся до АМКУ �з листом про подовження строку для подання в�дпов�д�
на запит / вимогу.
Максимально уважно поставтесь до кожного запитання у запит� / вимоз� АМКУ,
врахуйте пер�од, за який запитується �нформац�я, та надавайте документи в
повному обсяз�, з� вс�ма специф�кац�ями, актами, що є нев�д’ємними
частинами таких документ�в.
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