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вIIмогА
Про надання iнформацii

схiдним мiжобласним територiа-lьнлtм вiддiленням Антимонопольного koMiTeTy

Украiни (далi - територiальне вiддiлення) здiйснюсться розгляд справи Ns 7/01-162-20,

poino"uroi за ознаками порушення законо.]авства про захист економiчноТ конкуренцiТ з боку

расникiв торгiв пiд чао yracTi у проце.]}рi зац,тliвлi (UA-2019-10-29-001I44,c), проведеноТ

Управлiнням по iнвестицiях та булiвничтв1, ГорiшньоплавнiвськоТ мiськоi радl ПолтавськоТ

об.-rастi по преI\Iет1 закrтiв-цi <Реконстр}кцiя частини приl,лiщень сзоШ I-III cTyreHiB N9 5

rrr. ,I.1. Ы,гасвськоi rr. Горiшнi П:rавнi Полтавськс.li tlб--rастi>.

Враховуючи вищевикладене, на пiдставi пrнкт,ч 5 частини першоi cTaTTi 17 Закону

Украiни "Про днтимонопольний Kol,tiTeT }'KpaTHll", пlтrктiв з, 8, 9 Положення про

територiальне вiддiлення Антимонопо_]ьного kortiTeTl Украrни, затвердженого розпорядженням
днтимонопольного KoMiTeTy УкраiЪи вiд2З,02.2001 .\s 32-р та заре€строваного в MiHicTepcTBi

юстицiТ Украiни 30.03.2001 за Ns 291"5182 (зi зпtiнаrtlt). Вам необхiдно ншати територiальному

вiддiленню в 20-ти денний терпriн з trня отрrl}tання вимоги наступну iнформаuiю та копii

докlментiв, що стос}тоться yracTi \, процедурi зак1 пiв,-ri :

1. Надати вiдомостi про посаJових осiб кгП кСоюзрембул> (з вказанням ПIБ

повнiстю' посади, iлентlrфiiацiI-tногО номер1,), якi за"IучалисЬ дО пiдготовки та збору

документiв, якi були по:анi 1 cK-la:i пропозицii д,-tя 1,частi у торгах. Iнформацiю навести у
табличнiй форшлi з зазначення\I пере.-liку докl,rrентiв. якi посадовою особою безпосередньо

готуваrlисЬ абО б1,.rl.r oTpltrtallt вiд TpeTix осiб (органiв дерrкавноТ влади, суб'ектiв
господарювання
1.1.Б. Посада Ф1 нкuiо

Ha-tbHi
обов'язк
и

KoHTaKTHi
те.rефони,

факсltл е-
mail тощо

Пере.:riк

докуrrентiв. якi
безпосере:ньо
готува-]Iiсь
посадовою
особою

Перелiк
документiв, якi
посадова особа
отримувала вiд
TpeTix осiб

Реквiзити наказiв,

розпоряджень тощо
щодо зал)л{9ннrI

зазначеноi посадовоТ
особи до пiдготовки
документiв

2. Чи залучало Пiдприсмство до пiдготовки та збору документiв дпя участi у процедурi

закупiвлi TpeTix осiб (суб'сктiв господарювання. фiзичних осiб, що не с праuiвниками

товариства, тощо), Япrцо так, надати копii вiдповiдних документiв (договори про надання

послуг, листування, доручення, акти виконання робiт тощо). Вiдомостi про TpeTix осiб

надати вiдповiдно до наступноТ таблицi:



ПIБ фiзичноi особи
або назва суб'скта
господарювання

Алреса.
мiсцезнаходження

Коь...,-
те.lе:

ф ак;,,
Е-пl.,,

Назва, дата та HoNlep

ltивiльно-правовоi угоди,
iншого документу, на

пiдставi яких третя особа
була за.пучена до пiдготовки
rбо збору документiв

Предмсг
цивiльно-
правовоi

угоди

Щiна уголи

З. Надати штатнi розписи Вашого Г--_рлtемства за 2019 та за2020 роки (з вказанням

пIБ, рноКПП прачiвнйкiв, ix посад, спе:.:.ьностей, розрядiв) та iнформаlriю за табличною

Наdаmu utdoroc*i щоЙ ,a**rпli '.,, )CYmHOcmi) су,\4iснuцmва по кожнох4у працiвнuку

Пidпрuе.uсmва в iHtuux пidпрuсмсmвах iз з-.:'1(lченнял4 йоzо назвu, пIБ, рноКПП пpaLli?rlu\a

mа йоzо посаOu.

4, НадатИ копii Bcix договорiВ (уго-. KoHTpaKTiB тощо) з yciМa додатками, що е iх

невiд'емною частиною, якi укладались Вами протягом 2019 2020 poкiB з тоВ
<Укрiнвестбул ЛТД) (код сдрпоУ :о27з455), пП кТехнобуД Монтаж> (коД

сдрпоуз6190991).

ресстрацil-rнrlх Ho}IepiB автотранспорт},. надання\I копiй свiдоцтв на транспортний засiб,

технiчних паспортiв топiо), якi планувLlось вllкорIlстовувати для виконання )мов договору

в разi визначе;ня Вас переможце\I. В разi. якщо зазначене обладнання, механiзми.

трЙспорТнi засобИ були отрИманi та' або пере:бача_-lосЬ iх отримання в оренду, суборенду.

користування, вказатИ назвУ орендо.]аВця, його а:рес\,. надати копii вiдповiдних договорiв

opЪno", договорiв користування, на.]ання пос-]\,г вIlкористання транспортних засобiв, aKTiB

приймання - передачi тоu{о,

6. Вказати адмiнiстративнi. cK--ta.]cbкi, iншi прrlrriщення, якi використовуються Вами

для здiйсНення госпОдарськоi дiяrьностi у перiо: ]019 - 2020 poKiB, iз зазначенням ix адреси

та площi. Надати завiрЬнi копii .]ок} \{eHTiB, lцо пiJтвердж}тоть право власностi чи оренди,

суборенди на них, (свiдочтво на право власностi. .]оговори оренди, суборенди з yciмa

додатками) та зазначити назв}. а_]рес\,. код СДРПО}' сl,б'екта господарювання, який е ix
власником.

]. Чи мали Ви. на \{o\IeHT подачi пропозlтuiТ 1, власному розпорядrкеннi ресурси
(фiнансовi, MaTepianbHi. rtaitHoBi. ,-tюдськi, iHTe.,teKTl,anbHi, технiчнi тощо), наявнiсть яких

дЬзволяло б забезпечлlтt1 вI,Iконання обов'язкiв. якi покладаються на Вас за договором,

укладеному з ВаN{и як з пере\lоя.це\1.

7.1. ЯкrцО так, то надати Jетапiзовану iнфорrrацiю rцодо таких pecypciB та вiдповiднi

документИ (угоди, листИ ToT116), шо пiдтвеРдж)lютЬ наявнiсть таких pecypciB,

8. Чи було/с Ваше Пiдприсмство, його засновники (учасники), керiвник, iншi

працiвники у 2019 - 2о2о роках чи в попереднi роки пов'язаними вiдносинами контролю у

рЬзумiннi cTaTTi 1 Закону Украiни uПро захист економiчноi конкуренцiТ> з ,ТоВ

uVкрiн".стбуд ЛТщ> (код сдрпоу 4027з455) та Пп кТехнобул -Монтаж>> (код слрпоу

пiдстави звiльнення з

посиланtulN{ на cTaTTi

КЗпП Украiни

,Щата
(число,
мiсяць, piK)
звiльненrrя

Функuiоrrаrънi
обов'язки

рнокппп.I.Б
(Прiзвище,
Iм'я, tlo-
батьковi
вказати
повнiстю

Y

документiв про наявнiсть трудових Вiднос,,.. ] ними (накази (розпорядяtення) на призначення



1вника тощо). lH МаЦlЮ НаДаТИ В1.]Пa:.-НО ДО Н но1 иц1
Сl,б'скт
госпо.]арю
вання

Юрl.uична
aJpeca

Фактична
адреса

Контактн: Перелiк засновникiв
телефонll. l1,часникiв, ПIБ,

факси то" lIiсце проживання
тощо)

Керiвник Чим
забезпечу

сться
контроль

Перiол.
протяго]\1

якого
iснували

вiдносиtrи
контDолю

j
36190991). Якщо вiдносини кон.: ._, iснували або iснують, то надати iнформацiю,
завдяки чому саме забезпечувався j- ; .lеч}€ться контроль (право володiння чи
користування BciМa активами чи ix значi_: чзстиною, укладення договорiв i KoHTpaKTiB, якi
даваrIи/дають можливiсть визначити \\l_:,1 господарськоi дiяльностi, замiщення посади

таблицi

9. Чи
таким або

брали Ви у перiод 2019
аналогiчним предметом

- 2Ll] poкiB участь в
закlг_з.ti, Якщо так,
о до I-.:Jт\,пноi таблицi:

iнших процедурах закупiвель з
надыtи iнформацiю по кожнiЙ

10. Вказати назву програмного коN,{п...ксу, його Bepcii, згiдно якого Вами розроблялись
договiрна цiна та повиннi розробпятися --IокальниЙ кошторис, вiдомiсть pecypciB по
вищевказанiЙ процедурi закупiвлi та нада ;1 копii договору (договорiв) на обслуговування,
оновлення даного програмного комплекс} ,v перiод 20l9 - 2020 poKiB, з€Lзначити tIосаду"
РНОКПП. прiзвttше. irt'я. по батьковi працiвника (прачiвникiв), rчо пiдготував (пiдготувапи)
j:з;-1чсн\ кошторtiсн} Jок}}Iентацiю. В разу зL]ученi]я до пiдготовки зазначеноi
:oKrrteHTaцii iнших суб'ектiв господарювання, TpeTix осiб, якi не е Вашими працiвниками,
зазначити iх мiсце роботи, назву, адресу пiдприсlrлства, код СДРПОУ посаду, прiзвише та
iм'я псl батьковi працiвника (прачiвникiв), що пiдготував /ли кошторисну документацiю та
надати копii вiдповiдних договорiв.

l 1. Вказати назву, адресу, коJ СДРПО}' суб'екта господарювання, офiцiйного
представника, який реалiзував Вам програлцний ко\Iплекс АВК - 5 (З.4.2*) укр. та вказати
дату придбання Вами програмного комплекс}, та надати копii вiдповiдних докулtентiв
(логоворiв тощо).

|2. Надати копiТ документiв ( квllтанцii, п,lатi,л,нi lоручення, банкiвськi виписки. iншi
фiнансовi та бухгалтерськi документIl). якi засвiJч}ють оп,цату з Вашого боку за придбання
програмного комплексу АВК - 5 ( З.4.2*) укр.

13. Зазначити посаду, РНОКПП. прiзвиrце. ilt'я. по батьковi працiвника (працiвникiв),
rцо пiдготував (пiдготува,ти) та завантажив ( зaBaHTa/hI,I.rrl) ло системи Прозорро у форматi
PDF файли документiв тендерноi пропозицii. В р.ц}, за-IIучення до пiдготовки та
завантаження зазначеноi док}ъ,Iентацii iнших сlб'сктiв господарювання, TpeTix осiб, якi не е

Вашими працiвниками, зазначити ix мiсце роботи. назву, адресу пiдприемства, код
СДРПОУ, посаду, прiзвище та ilt'я по батьковi прачiвника (прачiвникiв) та надати копii
вiдповiдних договорiв.

14. Iнформацiю про Bci ноltери телефонiв. в т.ч. мобiльних, факсiв та e-mail, IP - адрес,

що належать та використовуIоться Вами при здiйсненнi господарськоi дiяльностi та з яких
Вами подавалась тендерна пропозицiя та податкова звiтнiсть до органiв !ПС протягом 2019

-2020 poKiB.

процедур1 закупlвл1 окремо вlдtIОВlДНО ДО I-.:-Т\'ПНОl ТаOЛИЦt
залловник юридична

адреса.
KoHTaKTHi
телефони.

факси. е-
mail тощо

фактична
адреса

Предшtет
закупiв
лi

В; .

г:

.'.,
в,

Очiку
вана
BapTic

закупl
влi

BapTicTb
закупiвлi

Учасники
(нzвви
суб'сктiв
господар
ювання

1ерешrо
кець

юридична та

фактична адреси
перемо)tiLlя,
KoHTaKTHi телефони,

факси. e-mai1 тощо



]
15.Надати копii договорiв (разопr з 1,, :: Jодатками, доповненнями, специфiкацiями

тошо), укладених Пiдприсмством з пр..,a:_]ерами (операторами) щодо пiДклЮЧеННЯ ДО

плережi IHTepHeT, що дiяли таlабо булll 1._ ,:eHi у 20|9 _ 2020 роках. У разi, якщо вказанi

договори не укладалися, зазначити якI1],1 =;IHoM Пiдприемством здiйснЮ€ТЬСЯ ДосТУП ДО

Mepexti IHTepHeT у господарськiй дiяльнос _.

16. Вказати назву, адресу iHTep-._ провайдера; власника (користУвача) Та

п,tiсцезнаходження IP - адреси - 188.239.-9,150 , з якоi Вами здiйснювався вхiд до аУКцiОНУ

та надати копiю договору надання телеко],l , зiкацiйних послуг з yciMa додатками, що с його

невiд'емною частиною та розрахунки на t1*.,-1тy за отриманi послуги.

17. Вказати дяtерело походження ы_:riв та суму (в грн.), яку Ваше ПiдпРиСМСТВО

сплатило електронному майданчику за ,.часть в торгах та надати копii вiдповiдних
пiдтвердrкуючих документiв (платiжних .]с:_,чень, iнших бухгалтерських докУменТiВ).

18. Перелiк Ваших працiвникiв або _:ших осiб, якi мають повнова}кення вiд Вашого
ilreHi брати участь у процедурах закупiв.-l: ,з .]опомогою електронних закупiвель <Рrоzоrrо>

або яким вiдоп.ла iнформачiя, яка дозво..:,. авторизуватись на електронних маЙданчиках.
Iнформачiю надати за наступною формоь_ ПIБ, посада, назва суб'скта господарЮвання, В

якому працюс вiдповiдна особа, обсяг поЕ.-..]важення щодо здiйснення дiй вiд iMeHi Вашого
пiдприсмства пiд час участi у процедурах закупiвлi за допомогою електронних закупiвель

<Рrоzоrrо>.

19. Надати завiренi копii Щодаткiв }. 5 до Податковоi декларацii з податку на доДанУ

BapTicTb за 20lr9 - 2020 роки з вiдмiт.:.,,ю органу державноi податковоi слУжби про ik
отрI]}{ання.

]u, Вказатri розrIiр JохоJ}.(виручкlr) Bi: реа,riзашii пролl,кчii (ToBapiB, робiт. ПОС.l}Г)

Вашого Пiдприемства за 2020 piK та надати копii Податковоi декларачii з ПОдаТкУ на

прибуток за 2О2О piK (або Податковоi декларашii платника единого податкУ), ЗвiТУ ПРО

фiнансовi результати за 2020 piK.

Вiдповiдь необхiдно надати на ко}кне питання згiдно з нумерацiсю.
Вiдповiдь на вимогу мае бути пiJписана керiвником або уповноваженою особоЮ та

завiрена власною печаткою.

За наявностi iнформацii з обпtе;кенlлм дост\,по\I. необхiдно позначити iT вiдпОвiДНИМ

чином або подати в опечатаному KoHBepTi окремо з познакою на KoHBepTi та кохснiй СТОРiНЦi

<Iнформачiя з обмеженим доступо\1)). Така iнфорlrаuiя буде використана згiДнО З ЧинниМ

законодавством.
Важливо, що особа, яка надас iнформацiю як iнфорrrацiю з обмеяtеним достутIом (у тОму

числi конфiденцiйну iнформачiю), зобов'язана: (1) зазначити, яка саме iнфОРмаuiя МаС

обмежений дост)дI, у тому.lислi, якi carte док}ментI,1 або частини документiв мiстять iнформаUiю

з обмеженим дост}тIом; (2) надати обгрунтування що:о вiлtесенrrя iнформацii до iнформацii iЗ

обмеженим дост)дIом.
KpiM того, KoMiTery oKpe}II,l}I с,чпровiлни\I .lисто\I надаеться не конфiденцiйна верСiЯ

локрлентiв чи iншоi iнфорплачii. зокре\lа з виключеною. зачорненою чи в iнший спосiб змiненою

iнформацiею, яка забезпечус достатнiй ii захист та Jосягнення цiлей, передбачених пункта,ми2 та

3 частини третьоТ cTaTTi 22l Законl.УкраiЪи <Про АнтиN,Iонопольний KoMiTeT УКРаiЪИ>,

,Щокlменти, якi надаються на вимогу KoIvtiTeTy, ]\,Iають бlти зброшурованi iз зазначенням

кiлькостi cTopiHoK та скрiпленi печаткою, мати нlмерачiю cTopiHoK та ресстр наданих докlментiв
вiдповiдно до нр,IерацiТ cTopiHoK.

Вiдповiдно до cTaTTi 22 Закону УкраiЪи <Про Антимонопольний KoMiTeT Украiни>,
виN{огИ ГоловИ територiа,тьногО вiддiлення KoMiTeTy е обов'язковими для виконанirя у
визначенi ними строки. Вiдповiдно до cTaTTi 221 цього ж Закону суб'скти господарювання,
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об'сднання, органи влади, органи мiсг=. . ,r саМоВрядування, органи адмiнiстративно-

господарського управлiння Та КОНТРОЛЮ. l- " l.эридичнi особи, iх cTpyKTYpHi пiдроЗдiли, фiлii,
,rр.дaru"rпицтва, iх посадовi особи та пра-, ::I1КИ, фiзичнi особи зобов'язанi на вимогу органу

днтимонопольного KoMiTeTy УкраТни, Го-l. j.1 ТеРИТОРiального вiддiлення Антимонопольного

KoIvtiTeTy Украiни. чповнова}кених ниNlIt _:зцiвникiв Антимонопольного KoMiTeTy УкраТни,

його територiurоrо.о вiддiлення подаве.,: _fОКУМенти, предмети чи iншi Hocii iнформачii.

пояснення, itlш1. iнформацiю, в тому Чllс.-. j обмехtеним доступом та банкiвську тасмницю,

необхiдну для виконання АнтиМоноПо,lь:,,lt KoMiTeToM УкраТни, його. територiальними
вiддiленнями завдань, передбачених З?:: _ :.OJ&BCTBoM про захист економlчноl конкуренц11.

Вiдповiдно до пунктiв 13, 14, 15 C.;_Ti 50 Закону Украiни <Про захист економiчноi

конкуренцii) неподання iнформачii -,чтимонопольному KoMiTeTy Украiни, його

,ер"iЪрiальному вiддiленню у BcTaHoB..;:_i органами Антимонопольного KoMiTeTy Украiни,

головою його територiа_itьного вiддiленrrя 1..l норМативно-правоВиIt{и акТами строки; подання

iнформацii в неповному обсязi .\. л tirtонопольному KoMiTeTy УкраIни, його

,eirbopianbнoмy вiддiленню у встан. з.-tенi органами Антимонопольного копliтету

украiни, головою його територiальногс зiддiлення чи нормативно-правовими актами

строки; подання недостовiрноТ iнфорrr:-li Антимонопольному KoMiTeTy УкраТни, його

територiа,rьному вiддiленню е порушення\l j:конодавства про захист економiчноi конкуренцii i

тягнутЬ за собоЮ вiдповiдальнiсть, встанов .Jну статтею 52 цього Закону.

Сподiваемось на взасморозумiння Та :i-iежне ставлення до вимоги Вiддiлення.

Iнформацiю на вимОry просиNIо надатII в електронtIому виглядi на e",IeKTpoHHy адресу

СхiдногЪ мiжобласного територiального вiддiлення Антимонопольного KoMiTery

Украiни (e-mail: .kh*ц@ац.qч,я.qУ,Ча) та у паперовому виглядi на адресу вiддiлу

дослiджень i розслiдувань в По,-rтавськiй областi Схiдного пriжобласного

TeplrTopia..lbцoгo вiддiлення днтимоноп0.1ьного KoMiTery YKpaiirlr (вул. Зигiна, буд. 1, к.

3]0. ll. По,-tтава. По.rтавська об.rасть, 36000).

В. о. Голови Наталя ТРЕГУБЕЦЪ

Головний спечiаrrст В,ЩР в Полтавськiй областi - Гапина Бахrtет (0532) 569879

Засryпник начальника В,ЩР в Полтавськiй областi - Олена Наливка (0532) 606443

Засryпник головli - начальник 2 В,ЩР - BiKTop Книш


