
 

СХІДНЕ МІЖОБЛАСНЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ 

АНТИМОНОПОЛЬНОГО КОМІТЕТУ УКРАЇНИ 

ВИТЯГ з РІШЕННЯ 

АДМІНІСТРАТИВНОЇ КОЛЕГІЇ СХІДНОГО  

МІЖОБЛАСНОГО ТЕРИТОРІАЛЬНОГО ВІДДІЛЕННЯ 
 

12.09.2022 № 70/34 – р/к                         Справа № 2/01-19-22 

м. Київ 

 

Про порушення законодавства  

про захист економічної конкуренції  

та накладення штрафу 

 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ЖИЛДОРІНВЕСТ» (ідентифікаційний код юридичної особи – 37898800) 

(далі – ТОВ «ЖИЛДОРІНВЕСТ») та ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АЙЛАНТ-ДНІПРО» (ідентифікаційний код 

юридичної особи – 40960576) (далі – ТОВ «АЙЛАНТ-ДНІПРО») подали 

тендерні пропозиції на участь у відкритих торгах з використанням електронної 

системи закупівель «Prozorro» проведених: 

− РЕГІОНАЛЬНОЮ ФІЛІЄЮ «ПІВДЕННА ЗАЛІЗНИЦЯ» ПУБЛІЧНОГО 

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ» 

(ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» − UA-2018-01-25-001849-b); 

− РЕГІОНАЛЬНОЮ ФІЛІЄЮ «ОДЕСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ» ПУБЛІЧНОГО 

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ» 

(ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» − UA-2018-05-16-002377-a); 

− РЕГІОНАЛЬНОЮ ФІЛІЄЮ «ПРИДНІПРОВСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ» 

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА 

ЗАЛІЗНИЦЯ» (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» − UA-2018-

05-25-000299-b); 

− ФІЛІЄЮ «ЦЕНТР З РЕМОНТУ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ КОЛІЙНИХ 

МАШИН» ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

«УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ» (ідентифікатор закупівлі в системі 

«Prozorro» − UA-2018-06-05-000301-a); 

− РЕГІОНАЛЬНОЮ ФІЛІЄЮ «ПРИДНІПРОВСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ» 

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА 

ЗАЛІЗНИЦЯ» (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» − UA-2018-

06-07-000636-c); 



2 

 

− ФІЛІЄЮ «ЦЕНТР З РЕМОНТУ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ КОЛІЙНИХ 

МАШИН» ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

«УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ» (ідентифікатор закупівлі в системі 

«Prozorro» − UA-2018-06-08-000004-a); 

− РЕГІОНАЛЬНОЮ ФІЛІЄЮ «ПІВДЕННА ЗАЛІЗНИЦЯ» ПУБЛІЧНОГО 

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ» 

(ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» − UA-2018-06-08-001662-a); 

− РЕГІОНАЛЬНОЮ ФІЛІЄЮ «ПРИДНІПРОВСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ» 

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА 

ЗАЛІЗНИЦЯ» (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» −                                   

UA-2018-07-10-001012-c); 

− РЕГІОНАЛЬНОЮ ФІЛІЄЮ «ПРИДНІПРОВСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ» 

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА 

ЗАЛІЗНИЦЯ» (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» −  UA-2018-

09-11-000364-a); 

− РЕГІОНАЛЬНОЮ ФІЛІЄЮ «ДОНЕЦЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ» ПУБЛІЧНОГО 

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ» 

(ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» − UA-2018-09-12-000594-a); 

− РЕГІОНАЛЬНОЮ ФІЛІЄЮ «ЛЬВІВСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ» ПУБЛІЧНОГО 

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ» 

(ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» − UA-2018-10-03-002215-c). 

При цьому, ТОВ «ЖИЛДОРІНВЕСТ» та ТОВ «АЙЛАНТ-ДНІПРО» 

спільно готувалися до участі у вказаних торгах, тобто узгоджували свою 

поведінку з метою усунення змагання під час підготовки та участі у торгах.  

За результатами розгляду справи № 2/01-19-22 такі дії  

ТОВ «ЖИЛДОРІНВЕСТ» та ТОВ «АЙЛАНТ-ДНІПРО» визнано 

антиконкурентними узгодженими діями, що стосуються спотворення 

результатів торгів, що є порушенням пункту 4 частини другої статті 6 та 

пункту 1 статті 50  Закону України «Про захист економічної конкуренції». 

На порушників накладено штрафи:  

− на ТОВ «ЖИЛДОРІНВЕСТ» – 748 000,00 (сімсот сорок вісім тисяч) 

гривень;  

− на ТОВ «АЙЛАНТ-ДНІПРО» – 748 000,00 (сімсот сорок вісім 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. 
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Адміністративна колегія Східного міжобласного територіально 

відділення Антимонопольного комітету України, розглянувши матеріали 

справи № 2/01-19-22 про порушення ТОВ «ЖИЛДОРІНВЕСТ» та                     

ТОВ «АЙЛАНТ-ДНІПРО» законодавства про захист економічної конкуренції, 

передбаченого пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50  Закону 

України «Про захист економічної конкуренції», та подання другого відділу 

досліджень і розслідувань від 19.08.2022 № 70-03/119-П, 

ВСТАНОВИЛА: 

1. Предмет справи 

(1) Адміністративною колегією Відділення розпочато справу № 2/01-19-22 

(далі – Справа) про порушення законодавства про захист економічної 

конкуренції, передбаченого пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 

статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді 

антиконкурентних узгоджених дій. 

(2) Антиконкурентні узгоджені дії, які є предметом у Справі, стосуються 

спотворення результатів торгів, проведених: 

− РЕГІОНАЛЬНОЮ ФІЛІЄЮ «ПІВДЕННА ЗАЛІЗНИЦЯ» 

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА 

ЗАЛІЗНИЦЯ» (далі – Замовник № 1) по закупівлі запасних частин до 

колієвимірювального візка ПТ-7МК (ДК 021:2015: 34630000-2 − 

частини залізничних або трамвайних локомотивів чи рейкового 

рухомого складу) (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» − UA-

2018-01-25-001849-b) (далі – Торги № 1); 

− РЕГІОНАЛЬНОЮ ФІЛІЄЮ «ОДЕСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ» 

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА 

ЗАЛІЗНИЦЯ» (далі – Замовник № 2)  по закупівлі: болтів кріплення 

Г-1311-00-36 (або еквівалент), болтів гальмівної шини НК114.00.014 

(або еквівалент), клапанів ПІК 150-2,5 А (або еквівалент), клапанів 

ПІК 155-2,5 А (або еквівалент), клапанів ПІК 155-0,4 А (або 

еквівалент), клапанів 90202 (або еквівалент), пружин демпферних 

зовнішніх НК-114-00-01 ПЗ (або еквівалент), Пружин демпферних 

внутрішніх НК-114-00-02 ПВ (або еквівалент), Пружин демпферних 

КЗ-3КП-074.03.05.000.1(або еквівалент) (ДК 021:2015: 34630000-2 − 

частини залізничних або трамвайних локомотивів чи рейкового 

рухомого складу) (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» − UA-

2018-05-16-002377-a) (далі – Торги № 2); 

− РЕГІОНАЛЬНОЮ ФІЛІЄЮ «ПРИДНІПРОВСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ» 

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА 

ЗАЛІЗНИЦЯ» (далі – Замовник № 3) по закупівлі послуги з 

капітального ремонту механічного обладнання МВРС (ДК 021:2015: 

50220000-3 − послуги з ремонту, технічного обслуговування 

залізничного транспорту і пов’язаного обладнання та супутні 
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послуги) (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» −                            

UA-2018-05-25-000299-b) (далі – Торги № 3); 

− ФІЛІЄЮ «ЦЕНТР З РЕМОНТУ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ КОЛІЙНИХ 

МАШИН» ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

«УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ» (далі – Замовник № 4) по закупівлі 

послуги з ремонту гідравлічних двигунів (ДК 021:2015: 50530000-9 − 

послуги з ремонту і технічного обслуговування техніки) 

(ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» − UA-2018-06-05-

000301-a) (далі – Торги № 4); 

− РЕГІОНАЛЬНОЮ ФІЛІЄЮ «ПРИДНІПРОВСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ» 

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА 

ЗАЛІЗНИЦЯ» по закупівлі запасних частин до вагоносповільнювачів 

в асортименті (ДК 021:2015: 34630000-2 − частини залізничних або 

трамвайних локомотивів чи рейкового рухомого складу; обладнання 

для контролю залізничного руху) (ідентифікатор закупівлі в системі 

«Prozorro» − UA-2018-06-07-000636-c) (далі – Торги № 5); 

− ФІЛІЄЮ «ЦЕНТР З РЕМОНТУ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ КОЛІЙНИХ 

МАШИН» ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

«УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ» по закупівлі послуги з ремонту 

дизельних двигунів (ДК 021:2015: 50220000-3 − послуги з ремонту, 

технічного обслуговування залізничного транспорту і пов’язаного 

обладнання та супутні послуги) (ідентифікатор закупівлі в системі 

«Prozorro» − UA-2018-06-08-000004-a) (далі – Торги № 6); 

− РЕГІОНАЛЬНОЮ ФІЛІЄЮ «ПІВДЕННА ЗАЛІЗНИЦЯ» 

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА 

ЗАЛІЗНИЦЯ» по закупівлі запасних частин до колієвимірювального 

візка ПТ-7МK (ДК 021:2015: 34630000-2 − частини залізничних або 

трамвайних локомотивів чи рейкового рухомого складу; обладнання 

для контролю залізничного руху) (ідентифікатор закупівлі в системі 

«Prozorro» − UA-2018-06-08-001662-a) (далі – Торги № 7); 

− РЕГІОНАЛЬНОЮ ФІЛІЄЮ «ПРИДНІПРОВСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ» 

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА 

ЗАЛІЗНИЦЯ» по закупівлі запасних частин до колійної техніки - 19 

найменувань (569 шт.) (ДК 021:2015: 34630000-2 − частини 

залізничних або трамвайних локомотивів чи рейкового рухомого 

складу; обладнання для контролю залізничного руху) (ідентифікатор 

закупівлі в системі «Prozorro» − UA-2018-07-10-001012-c)                    

(далі – Торги № 8); 

− РЕГІОНАЛЬНОЮ ФІЛІЄЮ «ПРИДНІПРОВСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ» 

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА 

ЗАЛІЗНИЦЯ» по закупівлі послуги з капітального ремонту 

роликового транспортеру для рейкових плітей з горизонтальним 

затисненням (ДК 021:2015: 50220000-3 − послуги з ремонту, 

технічного обслуговування залізничного транспорту і пов’язаного 
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обладнання та супутні послуги) (ідентифікатор закупівлі в системі 

«Prozorro» − UA-2018-09-11-000364-a) (далі – Торги № 9); 

− РЕГІОНАЛЬНОЮ ФІЛІЄЮ «ДОНЕЦЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ» 

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА 

ЗАЛІЗНИЦЯ» (далі – Замовник № 5) по закупівлі клапанів ПІК * (ДК 

021:2015: 34630000-2 − частини залізничних або трамвайних 

локомотивів чи рейкового рухомого складу; обладнання для контролю 

залізничного руху)  (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» − 

UA-2018-09-12-000594-a) (далі – Торги № 10); 

− РЕГІОНАЛЬНОЮ ФІЛІЄЮ «ЛЬВІВСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ» 

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА 

ЗАЛІЗНИЦЯ» (далі – Замовник № 6) по закупівлі роторних пристроїв 

до машини МКТ (ДК 021:2015: 34630000-2 − частини залізничних або 

трамвайних локомотивів чи рейкового рухомого складу; обладнання 

для контролю залізничного руху) (ідентифікатор закупівлі в системі 

«Prozorro» − UA-2018-10-03-002215-c)  (далі – Торги № 11) (далі 

разом – Торги). 

2. Відповідачі 

(3) Відповідачами у справі є: 

− ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АЙЛАНТ-

ДНІПРО», ідентифікаційний код юридичної особи – 40960576. 

Місцезнаходження юридичної особи: 03138, місто Київ,                                 

вул. Антоновича, буд. 176. Основним видом діяльності                                      

ТОВ «АЙЛАНТ-ДНІПРО» є консультування з питань діяльності й 

керування (код за КВЕД 70.22); 

− ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ЖИЛДОРІНВЕСТ», ідентифікаційний код юридичної особи – 

37898800. Місцезнаходження юридичної особи: 49100, 

Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд. 

112-Д, офіс 195. Основним видом діяльності                                                              

ТОВ «ЖИЛДОРІНВЕСТ» є ремонт і технічне обслуговування машин 

і устаткування промислового призначення (код за КВЕД 33.12). 

3. Процесуальні дії 

(4) На підставі подання другого відділу досліджень і розслідувань від 

18.01.2022 № 70-03/27-П за ознаками вчинення ТОВ «ЖИЛДОРІНВЕСТ» 

та ТОВ «АЙЛАНТ-ДНІПРО» порушень, передбачених пунктом 4 

частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист 

економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, 

що стосуються спотворення результатів торгів, адміністративною 

колегією Східного міжобласного територіального відділення 

Антимонопольного комітету України прийнято розпорядження від 

20.01.2022 № 70/20-рп/к про початок розгляду справи № 2/01-19-22. 
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(5) Листами від 24.01.2022 № 70-02/2-434 та № 70-02/2-435                                            

ТОВ «ЖИЛДОРІНВЕСТ» та ТОВ «АЙЛАНТ-ДНІПРО» надіслано копію 

розпорядження від 20.01.2022 № 70/20-рп/к про початок розгляду справи 

№ 2/01-19-22. 

(6) Листами від 22.08.2022 № 70-02/2-1832 та № 70-02/2-1833                            

ТОВ «АЙЛАНТ-ДНІПРО» та ТОВ «ЖИЛДОРІНВЕСТ» відповідно 

направлено копію подання з попередніми висновками у справі                                  

№ 2/01-19-22. 

(7) Відповідно до пункту 26 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   № 90/299 

(у редакції розпорядження Антимонопольного комітету України від 

19.06.1998 №169-р) (із змінами), на офіційному веб-сайті Комітету 

(http://www.amc.gov.ua) 26.08.2022 розміщено інформацію щодо 

попередніх висновків у Справі, із зазначенням дати, часу і місця розгляду 

справи.      

(8) Листами від 01.09.2022 № 70-02/2-1926 та № 70-02/2-1927                            

ТОВ «АЙЛАНТ-ДНІПРО» та ТОВ «ЖИЛДОРІНВЕСТ» відповідно 

повідомлено про перенесення засідання адміністративної колегії 

Відділення із зазначенням дати, часу і місця розгляду справи. 

4. Інформація про торги 

Торги № 1 

(9) Замовником 1 на веб-порталі публічних закупівель «Prozorro» 25.01.2018 

опубліковано оголошення UA-2018-01-25-001849-b про проведення                        

Торгів № 1.  

(10) Очікувана вартість закупівлі – 398 800,80 грн. 

(11) Кінцевий строк подання тендерних пропозицій (дата і час) –  

22.02.2018 (16 год. 00 хв.). 

(12) Початок аукціону (дата і час) – 23.02.2018 (11 год. 09 хв.). 

(13) Відповідно до реєстру отриманих тендерних пропозицій для участі у 

Торгах № 1 подані тендерні пропозиції від: 

− ТОВ «ЖИЛДОРІНВЕСТ»; 

− ТОВ «АЙЛАНТ-ДНІПРО». 

(14) Ціни тендерних пропозицій, запропоновані ТОВ «ЖИЛДОРІНВЕСТ» та 

ТОВ «АЙЛАНТ-ДНІПРО» на Торгах № 1, становили: 

  

http://www.amc.gov.ua/
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Таблиця № 1 

№ 

п/п 

Назва суб’єкта господарювання Первинна 

пропозиція, грн. 

Остаточна 

пропозиція  

(за результатами 

аукціону), грн. 

1 ТОВ «АЙЛАНТ-ДНІПРО» 398 800,00 398 800,00 

2 ТОВ «ЖИЛДОРІНВЕСТ» 398 600,00 398 600,00 

(15) Згідно з протоколом засідання тендерного комітету Замовника № 1                     

від 20.03.2018 № 114/4  тендерні пропозиції ТОВ «ЖИЛДОРІНВЕСТ» та               

ТОВ «АЙЛАНТ-ДНІПРО» були відхилені на підставі абзацу 3 пункту 2 

частини першої статті 30 Закону України «Про публічні закупівлі»                          

(в редакції Закону від 27.01.2018).  

(16) Тендерний комітет Замовника № 1 20.03.2018 відмінив Торги № 1 на 

підставі частини першої статті 31 Закону України «Про публічні 

закупівлі» (в редакції Закону від 27.01.2018), у зв’язку з відхиленням всіх 

тендерних пропозицій. 

Торги № 2 

(17) Замовником № 2 на веб-порталі публічних закупівель «Prozorro» 

16.05.2018 опубліковано оголошення UA-2018-05-16-002377-a про 

проведення Торгів № 2.  

(18) Очікувана вартість закупівлі – 793 420,00 грн. 

(19) Кінцевий строк подання тендерних пропозицій (дата і час) –  

01.06.2018 (10 год. 00 хв.). 

(20) Початок аукціону (дата і час): 

− за лотом № 1 – 04.06.2018 (14 год. 34 хв.); 

− за лотом № 2 – 04.06.2018 (15 год. 13 хв.); 

− за лотом № 3 – 04.06.2018 (15 год. 48 хв.). 

(21) Відповідно до реєстру отриманих тендерних пропозицій для участі у 

Торгах № 2 подані тендерні пропозиції від: 

− за лотом № 1: 

 ТОВ «ЖИЛДОРІНВЕСТ»; 

 ТОВ «АЙЛАНТ-ДНІПРО»; 

 ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«КОМПАНІЯ «ТРАНС ХОЛДИНГ» (далі – ТОВ «КОМПАНІЯ 

«ТРАНС ХОЛДИНГ») зареєстрованого департаментом 

адміністративних послуг та дозвільних  процедур Дніпровської 

міської ради 10.11.2011, номер запису 12241020000053511, 

ідентифікаційний код юридичної особи – 37901472. 

Місцезнаходження юридичної особи: 49044, Дніпропетровська обл., 
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місто Дніпро, вул. Колодязна, буд. 2А. Основним видом діяльності 

ТОВ «КОМПАНІЯ «ТРАНС ХОЛДИНГ» є ремонт і технічне 

обслуговування інших транспортних засобів (код за КВЕД 33.17); 

 ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ТЕЙЛО-КОМ» (далі –                               

ПП «ТЕЙЛО-КОМ») зареєстрованого юридичним департаментом 

Одеської міської ради 28.03.2006, номер запису 15561020000018469, 

ідентифікаційний код юридичної особи – 34320109. 

Місцезнаходження юридичної особи: 65012, Одеська обл., місто 

Одеса, вул. Мала Арнаутська, буд. 2, кв. 6. Основним видом діяльності 

ПП «ТЕЙЛО-КОМ» є діяльність посередників, що спеціалізуються в 

торгівлі іншими товарами (код за КВЕД 46.16); 

 ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЗАВОД 

«ПРОМ-ЛІДЕР» (далі – ТОВ «ЗАВОД «ПРОМ-ЛІДЕР») 

зареєстрованого Чугуївською районною державною адміністрацією 

Харківської області 24.07.2017, номер запису 14791020000029683, 

ідентифікаційний код юридичної особи – 41475457. 

Місцезнаходження юридичної особи: 63523, Харківська обл., 

Чугуївський район, селище міського типу Новопокровка, вул. 

Широка, буд. 9А. Основним видом діяльності ТОВ «ЗАВОД «ПРОМ-

ЛІДЕР» є виробництво залізничних локомотивів і рухомого складу 

(код за КВЕД 30.20); 

− за лотом № 2: 

 ТОВ «ЖИЛДОРІНВЕСТ»; 

 ТОВ «АЙЛАНТ-ДНІПРО»; 

− за лотом № 3: 

 ТОВ «ЖИЛДОРІНВЕСТ»; 

 ТОВ «АЙЛАНТ-ДНІПРО». 

(22) Ціни тендерних пропозицій, запропоновані ТОВ «ЖИЛДОРІНВЕСТ», 

ТОВ «АЙЛАНТ-ДНІПРО», ТОВ «КОМПАНІЯ «ТРАНС ХОЛДИНГ»,                     

ПП «ТЕЙЛО-КОМ» та ТОВ «ЗАВОД «ПРОМ-ЛІДЕР» на Торгах № 2, 

становили: 

− за лотом № 1: 

Таблиця № 2 

№ 

п/п 

Назва суб’єкта господарювання Первинна 

пропозиція, грн. 

Остаточна 

пропозиція  

(за результатами 

аукціону), грн. 

1 ТОВ «ЖИЛДОРІНВЕСТ» 345 000,00 332 000,00 

2 ТОВ «КОМПАНІЯ «ТРАНС 

ХОЛДИНГ» 

335 000,00 210 000,00 

3 ПП «ТЕЙЛО-КОМ» 348 050,00 188 800,00 
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4 ТОВ «АЙЛАНТ-ДНІПРО» 350 000,00 185 000,00 

5 ТОВ «ЗАВОД «ПРОМ-ЛІДЕР» 258 000,00 184 900,00 

− за лотом № 2: 

Таблиця № 3 

№ 

п/п 

Назва суб’єкта господарювання Первинна 

пропозиція, грн. 

Остаточна 

пропозиція  

(за результатами 

аукціону), грн. 

1 ТОВ «АЙЛАНТ-ДНІПРО» 274 300,00 274 300,00 

2 ТОВ «ЖИЛДОРІНВЕСТ» 274 000,00 274 000,00 

− за лотом № 3: 

Таблиця № 4 

№ 

п/п 

Назва суб’єкта господарювання Первинна 

пропозиція, грн. 

Остаточна 

пропозиція  

(за результатами 

аукціону), грн. 

1 ТОВ «АЙЛАНТ-ДНІПРО» 66 100,00 66 100,00 

2 ТОВ «ЖИЛДОРІНВЕСТ» 66 000,00 66 000,00 

(23) За результатами проведеного аукціону по Лоту № 1 найбільш економічно 

вигідною визнано тендерну пропозицію ТОВ «ЗАВОД «ПРОМ-ЛІДЕР».  

(24) Згідно з протоколом засідання тендерного комітету Замовника 2 від 

02.07.2018 № 2033 переможцем торгів за Лотом № 1 визнано                                               

ТОВ «ЗАВОД «ПРОМ-ЛІДЕР» з ціновою пропозицію на загальну суму                         

221 880,00 грн. (з ПДВ), з яким укладено Договір поставки від 13.07.2018 

№ ОД/ИХ-18-6/5-НЮ. 

(25) За результатами проведених аукціонів за Лотами №№ 2, 3 найбільш 

економічно вигідними визнано тендерні пропозиції                                                              

ТОВ «ЖИЛДОРІНВЕСТ». 

(26) Відповідно до протоколу засідання тендерного комітету Замовника № 2 

від 14.06.2018 № 1693 переможцем торгів за Лотами №№ 2, 3 визнано                              

ТОВ «ЖИЛДОРІНВЕСТ» з ціновими пропозиціями на загальну суму                          

408 000,00 (з ПДВ), з яким укладено Договір поставки від 25.06.2018                              

№ ОД/НХ-18-559-НЮ. 

Торги № 3 

(27) Замовником № 3 на веб-порталі публічних закупівель «Prozorro» 

25.05.2018 опубліковано оголошення UA-2018-05-25-000299-b про 

проведення Торгів № 3.  
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(28) Очікувана вартість закупівлі – 2 030 688,00 грн. 

(29) Кінцевий строк подання тендерних пропозицій (дата і час) –  

09.07.2018 (17 год. 00 хв.). 

(30) Пунктом 4.2 загальних положень Тендерної документації по Торгам № 3 

встановлено, що предметом закупівлі Торгів № 3 є: 

− за Лотом № 1 - послуги з капітального ремонту компресорів ЕКВО-

08/9; 

− за Лотом № 2 - послуги з капітального ремонту редукторного 

обладнання. 

(31) ТОВ «ЖИЛДОРІНВЕСТ» та ТОВ «АЙЛАНТ-ДНІПРО» разом приймали 

участь у Лоті № 2. 

(32) Початок аукціону по Лоту № 2 (дата і час): 10.07.2018 (14 год. 03 хв.). 

(33) Відповідно до реєстру отриманих тендерних пропозицій для участі у 

Торгах № 3 (Лот № 2) подані тендерні пропозиції від: 

− ТОВ «ЖИЛДОРІНВЕСТ»; 

− ТОВ «АЙЛАНТ-ДНІПРО»; 

− ТОВ «КОМПАНІЯ «ТРАНС ХОЛДИНГ»; 

− ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТОРГОВО-

ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ «КВІК-2006» (далі – ТОВ «ТВК «КВІК-

2006») зареєстрованого департаментом реєстраційних справ 

Запорізької міської ради 17.07.2012, номер запису 11031020000031936, 

ідентифікаційний код юридичної особи – 38284929. Місцезнаходження 

юридичної особи: 69123, Запорізька обл., місто Запоріжжя, вул. Василя 

Стуса, буд. 8А. Основним видом діяльності ТОВ «ТВК «КВІК-2006» є 

неспеціалізована оптова торгівля (код за КВЕД 46.90). 

(34) Ціни тендерних пропозицій, запропоновані ТОВ «ЖИЛДОРІНВЕСТ», 

ТОВ «АЙЛАНТ-ДНІПРО», ТОВ «КОМПАНІЯ «ТРАНС ХОЛДИНГ» та                

ТОВ «ТВК «КВІК-2006» на Торгах № 3 (Лот № 2), становили: 

Таблиця № 5 

№ 

п/п 

Назва суб’єкта господарювання Первинна 

пропозиція, грн. 

Остаточна 

пропозиція  

(за результатами 

аукціону), грн. 

1 ТОВ «ТВК «КВІК-2006» 963 043,20 963 043,20 

2 ТОВ «ЖИЛДОРІНВЕСТ» 950 000,00 749 995,00 

3 ТОВ «КОМПАНІЯ «ТРАНС 

ХОЛДИНГ» 

831 816,00 690 000,00 

4 ТОВ «АЙЛАНТ-ДНІПРО» 830 460,00 689 989,20 
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(35) За результатами проведеного аукціону за Лотом № 2 найбільш 

економічно вигідною визнано тендерну пропозицію ТОВ «АЙЛАНТ-

ДНІПРО».  

(36) Згідно з протоколом розгляду тендерних пропозицій Замовника № 3 від 

18.07.2018 № 797 переможцем Торгів № 3 за Лотом № 2 визнано                           

ТОВ «АЙЛАНТ-ДНІПРО» з ціновою пропозицію на загальну суму                                   

689 989,20 грн. (з ПДВ). 

(37) Відповідно до протоколу засідання тендерного комітету Замовника № 3 

від 06.09.2018 № 1173 Торги № 3 за Лотом № 2 відмінено, на підставі 

частини першої статті 31 Закону України «Про публічні закупівлі»                        

(в редакції Закону від 27.01.2018), у зв’язку з неможливістю усунення 

порушень, що виникли через виявлені порушення законодавства з питань 

публічних закупівель. 

Торги № 4 

(38) Замовником № 4 на веб-порталі публічних закупівель «Prozorro» 

05.06.2018 опубліковано оголошення UA-2018-06-05-000301-a про 

проведення Торгів № 4.  

(39) Очікувана вартість закупівлі – 756 000,00 грн. 

(40) Кінцевий строк подання тендерних пропозицій (дата і час) –  

20.06.2018 (15 год. 00 хв.). 

(41) Початок аукціону (дата і час) – 21.06.2018 (14 год. 05 хв.). 

(42) Відповідно до реєстру отриманих тендерних пропозицій для участі у 

Торгах № 4 подані тендерні пропозиції від: 

− ТОВ «ЖИЛДОРІНВЕСТ»; 

− ТОВ «АЙЛАНТ-ДНІПРО». 

(43) Ціни тендерних пропозицій, запропоновані ТОВ «ЖИЛДОРІНВЕСТ» та 

ТОВ «АЙЛАНТ-ДНІПРО» на Торгах № 4, становили: 

Таблиця № 6 

№ 

п/п 

Назва суб’єкта господарювання Первинна 

пропозиція, грн. 

Остаточна 

пропозиція  

(за результатами 

аукціону), грн. 

1 ТОВ «АЙЛАНТ-ДНІПРО» 749 500,00 749 500,00 

2 ТОВ «ЖИЛДОРІНВЕСТ» 745 046,09 745 046,09 

(44) За результатами проведеного аукціону по Торгам № 4 найбільш 

економічно вигідною визнано тендерну пропозицію                                                              

ТОВ «ЖИЛДОРІНВЕСТ». 
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(45) Згідно з протоколом розгляду тендерних пропозицій Замовника № 4 від 

02.07.2018 № 542/18-ТК переможцем Торгів № 4 визнано                                                             

ТОВ «ЖИЛДОРІНВЕСТ» з ціновою пропозицією на загальну суму                                   

745 046,09 грн. (з ПДВ), з яким укладено договір надання послуг від 

20.07.2018 № ЦРЕКМ/ЛИТКР/В-18180. 

Торги № 5 

(46) Замовником № 3 на веб-порталі публічних закупівель «Prozorro» 

07.06.2018 опубліковано оголошення UA-2018-06-07-000636-c про 

проведення Торгів № 5.  

(47) Очікувана вартість закупівлі – 1 915 744,80 грн. 

(48) Кінцевий строк подання тендерних пропозицій (дата і час) –  

13.07.2018 (19 год. 00 хв.). 

(49) ТОВ «ЖИЛДОРІНВЕСТ» та ТОВ «АЙЛАНТ-ДНІПРО» разом приймали 

участь у Лоті № 1. 

(50) Початок аукціону по Лоту № 1 (дата і час) – 16.07.2018 (13 год. 27 хв.). 

(51) Відповідно до реєстру отриманих тендерних пропозицій для участі у 

Торгах № 5 (Лот № 1) подані тендерні пропозиції від: 

− ТОВ «ЖИЛДОРІНВЕСТ»; 

− ТОВ «АЙЛАНТ-ДНІПРО»; 

− ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «АТТРАНС» (далі – ТОВ 

«НВП «АТТРАНС») зареєстрованого департаментом адміністративних 

послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради 21.11.2011, 

номер запису 12241020000053561, ідентифікаційний код юридичної 

особи – 37898926. Місцезнаходження юридичної особи: 49006, 

Дніпропетровська обл., місто Дніпро, проспект Пушкіна, буд. 49, офіс 

602. Основним видом діяльності ТОВ «НВП «АТТРАНС» є дослідження 

й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних 

наук (код за КВЕД 72.19). 

(52) Ціни тендерних пропозицій, запропоновані ТОВ «ЖИЛДОРІНВЕСТ», 

ТОВ «АЙЛАНТ-ДНІПРО» та ТОВ «НВП «АТТРАНС» на Торгах № 5                        

(Лот №1), становили: 

Таблиця № 7 

№ 

п/п 

Назва суб’єкта господарювання Первинна 

пропозиція, грн. 

Остаточна пропозиція  

(за результатами 

аукціону), грн. 

1 ТОВ «АЙЛАНТ-ДНІПРО» 1 780 000,00 1 780 000,00 

2 ТОВ «НВП «АТТРАНС» 1 547 860,80 1 447 000,00 

3 ТОВ «ЖИЛДОРІНВЕСТ» 1 546 164,00 1 446 999,60 
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(53) За результатами проведеного аукціону найбільш економічно вигідною 

визнано тендерну пропозицію ТОВ «ЖИЛДОРІНВЕСТ».  

(54) Згідно з протоколом розгляду тендерних пропозицій Замовника № 3 від 

23.07.2018 № 230720182559095 переможцем Торгів № 5 визнано                                    

ТОВ «ЖИЛДОРІНВЕСТ» з ціновою пропозицією на загальну суму                                   

1 446 999,60 грн. (з ПДВ), з яким укладено договір поставки від 06.08.2018 

№ ПР/НХ-18834/НЮ. 

Торги № 6 

(55) Замовником № 4 на веб-порталі публічних закупівель «Prozorro» 

08.06.2018 опубліковано оголошення UA-2018-06-08-000004-a про 

проведення Торгів № 6.  

(56) Очікувана вартість закупівлі – 324 000,00 грн. 

(57) Кінцевий строк подання тендерних пропозицій (дата і час) –  

26.06.2018 (08 год. 00 хв.). 

(58) Початок аукціону (дата і час) – 27.06.2018 (15 год. 18 хв.). 

(59) Відповідно до реєстру отриманих тендерних пропозицій для участі у 

Торгах № 6 подані тендерні пропозиції від: 

− ТОВ «ЖИЛДОРІНВЕСТ»; 

− ТОВ «АЙЛАНТ-ДНІПРО»; 

− ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА КОМПАНІЯ «АЛЬЯНСРЕМТРАКТОР»    

(ТОВ «ВКК «АЛЬЯНСРЕМТРАКТОР») зареєстрованого 

Нікопольською районною державною адміністрацією 10.11.2009, 

номер запису 12301020000003579, ідентифікаційний код юридичної 

особи – 36723685. Місцезнаходження юридичної особи: 53200, 

Дніпропетровська обл., місто Нікополь, вул. Шевченка, буд. 148,                 

кв. 51. Основним видом діяльності ТОВ «ВКК 

«АЛЬЯНСРЕМТРАКТОР» є ремонт і технічне обслуговування машин 

і устаткування промислового призначення (код за КВЕД 33.12). 

(60) Ціни тендерних пропозицій, запропоновані ТОВ «ЖИЛДОРІНВЕСТ», 

ТОВ «АЙЛАНТ-ДНІПРО» та ТОВ «ВКК «АЛЬЯНСРЕМТРАКТОР»  на 

Торгах № 6, становили: 

Таблиця № 8 

№ 

п/п 

Назва суб’єкта господарювання Первинна 

пропозиція, грн. 

Остаточна пропозиція  

(за результатами 

аукціону), грн. 

1 ТОВ «ЖИЛДОРІНВЕСТ» 321 231,60 321 231,60 

2 ТОВ «АЙЛАНТ-ДНІПРО» 323 500,00 199 850,00 

3 ТОВ «ВКК 

«АЛЬЯНСРЕМТРАКТОР» 

280 050,00 199 500,00 
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(61) За результатами проведеного аукціону найбільш економічно вигідною 

визнано тендерну пропозицію ТОВ «ВКК «АЛЬЯНСРЕМТРАКТОР». 

(62) Відповідно до протоколу розгляду тендерних пропозицій Замовника № 4 

від 23.07.2018 № 636/18-ТК тендерна пропозиція ТОВ «ВКК 

«АЛЬЯНСРЕМТРАКТОР» відхилена на підставі пункту 4 частини 

першої статті 30 Закону України «Про публічні закупівлі»  (в редакції 

Закону від 27.01.2018), у зв’язку з невідповідністю умовам тендерної 

документації. 

(63) Згідно з протоколом розгляду тендерних пропозицій Замовника № 4 від 

23.07.2018 № 637/18-ТК тендерна пропозиція ТОВ «АЙЛАНТ-ДНІПРО» 

відхилена на підставі пункту 4 частини першої статті 30 Закону України 

«Про публічні закупівлі» (в редакції Закону від 27.01.2018), у зв’язку з 

невідповідністю умовам тендерної документації. 

(64) Відповідно до протоколу розгляду тендерних пропозицій Замовника № 4 

від 26.07.2018 № 661/18-ТК переможцем Торгів № 6 визнано                                                 

ТОВ «ЖИЛДОРІНВЕСТ» з ціновою пропозицією на загальну суму                                   

321 231,60 грн. (з ПДВ), з яким укладено договір надання послуг від 

15.08.2018 № ЦРЕКМ/ПЦМКР/В-18201. 

Торги № 7 

(65) Замовником № 1 на веб-порталі публічних закупівель «Prozorro» 

08.06.2018 опубліковано оголошення UA-2018-06-08-001662-a про 

проведення Торгів № 7.  

(66) Очікувана вартість закупівлі – 445 442,40 грн. 

(67) Кінцевий строк подання тендерних пропозицій (дата і час) –  

25.06.2018 (16 год. 00 хв.). 

(68) Початок аукціону (дата і час) – 26.06.2018 (11 год. 40 хв.). 

(69) Відповідно до реєстру отриманих тендерних пропозицій для участі у 

Торгах № 7 подані тендерні пропозиції від: 

− ТОВ «ЖИЛДОРІНВЕСТ»; 

− ТОВ «АЙЛАНТ-ДНІПРО». 

(70) Ціни тендерних пропозицій, запропоновані ТОВ «ЖИЛДОРІНВЕСТ» та 

ТОВ «АЙЛАНТ-ДНІПРО» на Торгах № 7, становили: 

Таблиця № 9 

№ 

п/п 

Назва суб’єкта господарювання Первинна 

пропозиція, грн. 

Остаточна пропозиція  

(за результатами 

аукціону), грн. 

1 ТОВ «АЙЛАНТ-ДНІПРО» 445 440,00 445 440,00 

2 ТОВ «ЖИЛДОРІНВЕСТ» 445 410,00 445 410,00 
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(71) За результатами проведеного аукціону найбільш економічно вигідною 

визнано тендерну пропозицію ТОВ «ЖИЛДОРІНВЕСТ». 

(72) Відповідно до протоколу засідання тендерного комітету Замовника № 1 

від 05.07.2018 № 608/2 переможцем Торгів № 7 визнано                                                 

ТОВ «ЖИЛДОРІНВЕСТ» з ціновою пропозицією на загальну суму                                   

445 410,00 грн. (з ПДВ), з яким укладено договір поставки від 20.07.2018                                                        

№ П/ИХ-181324/НЮ. 

Торги № 8 

(73) Замовником № 3 на веб-порталі публічних закупівель «Prozorro» 

10.07.2018 опубліковано оголошення UA-2018-07-10-001012-c про 

проведення Торгів № 8.  

(74) Очікувана вартість закупівлі – 1 240 148,64 грн. 

(75) Кінцевий строк подання тендерних пропозицій (дата і час) –  

06.08.2018 (19 год. 00 хв.). 

(76) Початок аукціону (дата і час) – 07.08.2018 (14 год. 16 хв.). 

(77) Відповідно до реєстру отриманих тендерних пропозицій для участі у 

Торгах № 8 подані тендерні пропозиції від: 

− ТОВ «ЖИЛДОРІНВЕСТ»; 

− ТОВ «АЙЛАНТ-ДНІПРО»; 

− ТОВ «КОМПАНІЯ «ТРАНС ХОЛДИНГ». 

(78) Ціни тендерних пропозицій, запропоновані ТОВ «ЖИЛДОРІНВЕСТ», 

ТОВ «АЙЛАНТ-ДНІПРО» та ТОВ «КОМПАНІЯ «ТРАНС ХОЛДИНГ» 

на Торгах № 8, становили: 

Таблиця № 10 

№ 

п/п 

Назва суб’єкта господарювання Первинна 

пропозиція, грн. 

Остаточна 

пропозиція  

(за результатами 

аукціону), грн. 

1 ТОВ «ЖИЛДОРІНВЕСТ» 936 818,00 936 818,00 

2 ТОВ «АЙЛАНТ-ДНІПРО» 1 240 000,00 600 000,00 

3 ТОВ «КОМПАНІЯ «ТРАНС 

ХОЛДИНГ» 

937 623,38  599 000,00 

(79) За результатами проведеного аукціону найбільш економічно вигідною 

визнано тендерну пропозицію ТОВ «КОМПАНІЯ «ТРАНС ХОЛДИНГ». 

(80) Відповідно до протоколу засідання тендерного комітету Замовника № 3 

від 14.08.2018 № 140820182679397-1 тендерна пропозиція                                    

ТОВ «КОМПАНІЯ «ТРАНС ХОЛДИНГ» відхилена на підставі пункту 4 

частини першої статті 30 Закону України «Про публічні закупівлі»                       
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(в редакції Закону від 27.01.2018), у зв’язку з невідповідністю умовам 

тендерної документації. 

(81) Згідно з протоколом розгляду тендерних пропозицій Замовника № 3 від 

14.08.2018 № 140820182679397-2 тендерна пропозиція ТОВ «АЙЛАНТ-

ДНІПРО» відхилена на підставі пункту 4 частини першої статті 30 Закону 

України «Про публічні закупівлі» (в редакції Закону від 27.01.2018), у 

зв’язку з невідповідністю умовам тендерної документації. 

(82) Відповідно до протоколу розгляду тендерних пропозицій від 14.08.2018 

№ 140820182679397-3 переможцем на Торгах № 8 визнано                                              

ТОВ «ЖИЛДОРІНВЕСТ» з ціновою пропозицію на загальну суму 936 

818,00 грн. (з ПДВ), з яким укладено договір поставки від 17.09.2018                                              

№ ПР/НХ-181001/НЮ. 

Торги № 9 

(83) Замовником № 3 на веб-порталі публічних закупівель «Prozorro» 

10.07.2018 опубліковано оголошення UA-2018-09-11-000364-a про 

проведення Торгів № 9.  

(84) Очікувана вартість закупівлі – 2 155 200,00 грн. 

(85) Кінцевий строк подання тендерних пропозицій (дата і час) –  

01.10.2018 (17 год. 00 хв.). 

(86) Початок аукціону (дата і час) – 02.10.2018 (13 год. 56 хв.). 

(87) Відповідно до реєстру отриманих тендерних пропозицій для участі у 

Торгах № 9 подані тендерні пропозиції від: 

− ТОВ «ЖИЛДОРІНВЕСТ»; 

− ТОВ «АЙЛАНТ-ДНІПРО»; 

− ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«СПЕЦКРАН» (далі – ТОВ «СПЕЦКРАН») зареєстрованого 

департаментом реєстрації Харківської міської ради 13.02.2001, номер 

запису 14801200000026134, ідентифікаційний код юридичної особи – 

31341901. Місцезнаходження юридичної особи: 61017, Харківська 

обл., місто Харків, вул. Велика Панасівська, буд. 106. Основним видом 

діяльності ТОВ «СПЕЦКРАН» є виробництво гідравлічного та 

пневматичного устаткування (код за КВЕД 28.12); 

− ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

ТОРГІВЕЛЬНО-ПРОМИСЛОВА ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ 

«ТЕРКОН» (далі – ТОВ ТПФК «ТЕРКОН») зареєстрованого 

департаментом адміністративних послуг та дозвільних процедур 

Дніпровської міської ради 27.02.1995, номер запису 

12241200000010462, ідентифікаційний код юридичної особи – 

21866643. Місцезнаходження юридичної особи: 49000, 

Дніпропетровська обл., місто Дніпро, проспект Мануйлівський,                  
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буд. 57, кв. 7. Основним видом діяльності ТОВ ТПФК «ТЕРКОН» є 

неспеціалізована оптова торгівля (код за КВЕД 46.90). 

(88) Ціни тендерних пропозицій, запропоновані ТОВ «ЖИЛДОРІНВЕСТ», 

ТОВ «АЙЛАНТ-ДНІПРО», ТОВ «СПЕЦКРАН» та ТОВ ТПФК 

«ТЕРКОН»  на Торгах № 9, становили: 

Таблиця № 11 

№ 

п/п 

Назва суб’єкта господарювання Первинна 

пропозиція, грн. 

Остаточна 

пропозиція  

(за результатами 

аукціону), грн. 

1 ТОВ ТПФК «ТЕРКОН» 2 155 200,00 1 900 000,00 

2 ТОВ «АЙЛАНТ-ДНІПРО» 2 155 200,00 1 749 949,80 

3 ТОВ «СПЕЦКРАН» 2 098 500,00  1 500 000,00 

4 ТОВ «ЖИЛДОРІНВЕСТ» 1 950 000,00 1 499 988,00 

(89) За результатами проведеного аукціону найбільш економічно вигідною 

визнано тендерну пропозицію ТОВ «ЖИЛДОРІНВЕСТ». 

(90) Відповідно до протоколу засідання тендерного комітету Замовника № 3 

від 17.10.2018 № 1512 тендерна пропозиція ТОВ «ЖИЛДОРІНВЕСТ» 

відхилена на підставі пункту 4 частини першої статті 30 Закону України 

«Про публічні закупівлі» (в редакції Закону від 27.01.2018), у зв’язку з 

невідповідністю умовам тендерної документації. 

(91) Згідно з протоколом розгляду тендерних пропозицій Замовника № 3 від 

24.10.2018 № 1570 тендерна пропозиція ТОВ «СПЕЦКРАН» відхилена на 

підставі пунктів 1, 4 частини першої статті 30 Закону України «Про 

публічні закупівлі» (в редакції Закону від 27.01.2018), у зв’язку з 

невідповідністю учасника кваліфікаційним критеріям, а також 

невідповідністю тендерної пропозиції умовам тендерної документації. 

(92) Відповідно до протоколу розгляду тендерних пропозицій від 30.10.2018 

№ 1621 переможцем на Торгах № 9 визнано ТОВ «АЙЛАНТ-ДНІПРО» з 

ціновою пропозицію на загальну суму 1 749 949,80 грн. (з ПДВ), з яким 

укладено договір поставки від 19.11.2018 №ПР/П-181269/НЮ. 

Торги № 10 

(93) Замовником № 5 на веб-порталі публічних закупівель «Prozorro» 

12.09.2018 опубліковано оголошення UA-2018-09-12-000594-a про 

проведення Торгів № 10.  

(94) Очікувана вартість закупівлі – 202 704,00 грн. 

(95) Кінцевий строк подання тендерних пропозицій (дата і час) –  

28.09.2018 (10 год. 00 хв.). 

(96) Початок аукціону (дата і час) – 01.10.2018 (12 год. 58 хв.). 
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(97) Відповідно до реєстру отриманих тендерних пропозицій для участі у 

Торгах № 10 подані тендерні пропозиції від: 

− ТОВ «ЖИЛДОРІНВЕСТ»; 

− ТОВ «АЙЛАНТ-ДНІПРО». 

(98) Ціни тендерних пропозицій, запропоновані ТОВ «ЖИЛДОРІНВЕСТ» та 

ТОВ «АЙЛАНТ-ДНІПРО» на Торгах № 10, становили: 

Таблиця № 12 

№ 

п/п 

Назва суб’єкта господарювання Первинна 

пропозиція, 

грн. 

Остаточна пропозиція  

(за результатами 

аукціону), грн. 

1 ТОВ «АЙЛАНТ-ДНІПРО» 202 703,00 202 703,00 

2 ТОВ «ЖИЛДОРІНВЕСТ» 202 654,80 202 654,80 

(99) За результатами проведеного аукціону найбільш економічно вигідною 

визнано тендерну пропозицію ТОВ «ЖИЛДОРІНВЕСТ». 

(100) Відповідно до протоколу розгляду тендерних пропозицій Замовника № 

5 від 09.10.2018 № 18427/1/ТМЦ переможцем на Торгах № 10 визнано                        

ТОВ «ЖИЛДОРІНВЕСТ» з ціновою пропозицію на загальну суму                          

202 654,80 грн. (з ПДВ), з яким укладено договір поставки від 25.10.2018                                              

№ ДОН/НХ-18765/НЮ-В. 

Торги № 11 

(101) Замовником № 6 на веб-порталі публічних закупівель «Prozorro» 

12.09.2018 опубліковано оголошення UA-2018-10-03-002215-c про 

проведення Торгів № 11.  

(102) Очікувана вартість закупівлі – 2 649 999,60 грн. 

(103) Кінцевий строк подання тендерних пропозицій (дата і час) –  

18.10.2018 (17 год. 00 хв.). 

(104) Початок аукціону (дата і час) – 19.10.2018 (15 год. 21 хв.). 

(105) Відповідно до реєстру отриманих тендерних пропозицій для участі у 

Торгах № 11 подані тендерні пропозиції від: 

− ТОВ «ЖИЛДОРІНВЕСТ»; 

− ТОВ «АЙЛАНТ-ДНІПРО». 

(106) Ціни тендерних пропозицій, запропоновані ТОВ «ЖИЛДОРІНВЕСТ» та 

ТОВ «АЙЛАНТ-ДНІПРО» на Торгах № 11, становили: 
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Таблиця № 13 

№ 

п/п 

Назва суб’єкта господарювання Первинна 

пропозиція, грн. 

Остаточна 

пропозиція  

(за результатами 

аукціону), грн. 

1 ТОВ «АЙЛАНТ-ДНІПРО» 2 649 999,00 2 649 999,00 

2 ТОВ «ЖИЛДОРІНВЕСТ» 2 649 900,00 2 649 900,00 

(107) За результатами проведеного аукціону найбільш економічно вигідною 

визнано тендерну пропозицію ТОВ «ЖИЛДОРІНВЕСТ». 

(108) Відповідно до протоколу розгляду тендерної пропозиції Замовника № 6 

від 24.10.2018 № 29 тендерна пропозиція ТОВ «ЖИЛДОРІНВЕСТ» 

відхилена на підставі пункту 4 частини першої статті 30 Закону України 

«Про публічні закупівлі» (в редакції Закону від 27.01.2018), у зв’язку з 

невідповідністю умовам тендерної документації. 

(109) Згідно з протоколом розгляду тендерної пропозиції Замовника № 6 від 

24.10.2018 № 30 тендерна пропозиція ТОВ «АЙЛАНТ-ДНІПРО» 

відхилена на підставі пункту 4 частини першої статті 30 Закону України 

«Про публічні закупівлі» (в редакції Закону від 27.01.2018), у зв’язку з 

невідповідністю умовам тендерної документації. 

(110) Тендерний комітет Замовника № 6 25.10.2018 відмінив Торги № 11, у 

зв’язку з відхиленням всіх тендерних пропозицій. 

5. Встановлення антиконкурентних узгоджених дій 

5.1. Використання Відповідачами одних і тих точок доступу до мережі 

Інтернет 

(111) ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПРОЗОРРО» (далі – ДП «ПРОЗОРРО») 

листом від 27.04.2021 № 206/01/1164/04 (вх. від 07.05.2021 № 2691) 

повідомило, що Відповідачі по Торгам №№ 1-11 подавали свої тендерні 

пропозиції з одного електронного майданчика «Держзакупівлі.Онлайн», 

оператором якого є ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДЕРЖЗАКУПІВЛІ.ОНЛАЙН» (далі –                               

ТОВ «ДЕРЖЗАКУПІВЛІ.ОНЛАЙН»). 

(112) В ході аналізу інформації, наданої ТОВ «ДЕРЖЗАКУПІВЛІ.ОНЛАЙН» 

листами від 09.07.2021 № 090721-3 (вх. від 19.07.2021 № 1034кі) та від 

09.07.2021 № 090721-4 (вх. від 19.07.2021 № 1035кі), Відділенням 

встановлено, що Відповідачами в одні і ті ж дні (з невеликою різницею у 

часі), з використанням одних і тих же ІР-адрес здійснено завантаження 

тендерних пропозицій для участі у Торгах №№ 1-11. Вищевказана 

інформація відображена в таблиці № 14. 
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Таблиця № 14 

 

Торги 

 

Назва суб’єкта  

господарювання 

ІР – адреса, з 

якої 

завантажено 

тендерну 

пропозицію 

Дата та час 

завантаження 

тендерної 

пропозиції 

Різниця у 

часі 

 

 

Торги № 1 

ТОВ 

«ЖИЛДОРІНВЕСТ» 

конфіденційна 

інформація 

22.02.2018 

(07:34) 

 

06 хв. 

ТОВ «АЙЛАНТ-

ДНІПРО» 

конфіденційна 

інформація 
22.02.2018 

(07:40) 

 

Торги № 2 

ТОВ 

«ЖИЛДОРІНВЕСТ» 

конфіденційна 

інформація 
31.05.2018 

(17:09) 

 

 

49 хв. 
ТОВ «АЙЛАНТ-

ДНІПРО» 

конфіденційна 

інформація 
31.05.2018 

(16:20) 

 

Торги № 3 

ТОВ 

«ЖИЛДОРІНВЕСТ» 

конфіденційна 

інформація 
09.07.2018 

(16:16) 

 

04 год.,  

19 хв. 
ТОВ «АЙЛАНТ-

ДНІПРО» 

конфіденційна 

інформація 
09.07.2018 

(11:55) 

Торги № 4 ТОВ 

«ЖИЛДОРІНВЕСТ» 

конфіденційна 

інформація 
20.06.2018 

(13:33) 

 

 

02 хв. 
ТОВ «АЙЛАНТ-

ДНІПРО» 

конфіденційна 

інформація 
20.06.2018 

(13:35) 

 

Торги № 5 

ТОВ 

«ЖИЛДОРІНВЕСТ» 

конфіденційна 

інформація 
13.07.2018 

(10:30) 

 

06 год.,  

30 хв. 
ТОВ «АЙЛАНТ-

ДНІПРО» 

 

конфіденційна 

інформація 
13.07.2018 

(17:00) 

 

Торги № 6 

ТОВ 

«ЖИЛДОРІНВЕСТ» 

конфіденційна 

інформація 
25.06.2018 

(15:21) 

 

 

06 хв. 
ТОВ «АЙЛАНТ-

ДНІПРО» 

конфіденційна 

інформація 
25.06.2018 

(15:27) 

 

Торги № 7 

ТОВ 

«ЖИЛДОРІНВЕСТ» 

конфіденційна 

інформація 
23.06.2018 

(09:08) 

 

 

03 хв. 
ТОВ «АЙЛАНТ-

ДНІПРО» 

конфіденційна 

інформація 
23.06.2018 

(09:11) 

 

Торги № 8 

ТОВ 

«ЖИЛДОРІНВЕСТ» 

конфіденційна 

інформація 
06.08.2018 

(12:23) 

 

06 год.,  

37 хв. 
ТОВ «АЙЛАНТ-

ДНІПРО» 

конфіденційна 

інформація 
06.08.2018 

(18:30) 

 

Торги № 9 

ТОВ 

«ЖИЛДОРІНВЕСТ» 

конфіденційна 

інформація 
01.10.2018 

(15:36) 

 

 

48 хв. 
ТОВ «АЙЛАНТ-

ДНІПРО» 

конфіденційна 

інформація 
01.10.2018 

(14:48) 
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Торги № 10 

ТОВ 

«ЖИЛДОРІНВЕСТ» 

конфіденційна 

інформація 
27.09.2018 

(15:48) 

 

01 год.,  

03 хв. 
ТОВ «АЙЛАНТ-

ДНІПРО» 

конфіденційна 

інформація 
27.09.2018 

(16:51) 

 

Торги № 11 

ТОВ 

«ЖИЛДОРІНВЕСТ» 

конфіденційна 

інформація 
18.10.2018 

(14:27) 

 

 

13 хв. 
ТОВ «АЙЛАНТ-

ДНІПРО» 

конфіденційна 

інформація 
18.10.2018 

(14:40) 

(113) Згідно з відомостями, наданими ДП «ПРОЗОРРО» листом від 27.04.2021 

№ 206/01/1164/04 (вх. від 07.05.2021 № 2691), Відділенням встановлено, 

що під час проведення Торгів №№ 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11                                           

ТОВ «ЖИЛДОРІНВЕСТ» та ТОВ «АЙЛАНТ-ДНІПРО» здійснювали вхід 

в аукціони, з використанням таких ІР-адрес: 

Таблиця № 15  

Торги Суб’єкти господарювання ІР – адреса, з якої входили в 

аукціон 

Торги № 3 ТОВ «ЖИЛДОРІНВЕСТ» 212.3.97.254 

ТОВ «АЙЛАНТ-ДНІПРО» 212.3.97.254 

Торги № 4 ТОВ «ЖИЛДОРІНВЕСТ» 212.3.97.254 

ТОВ «АЙЛАНТ-ДНІПРО» 

 

212.3.97.254 

Торги № 6 ТОВ «ЖИЛДОРІНВЕСТ» 212.3.97.254 

ТОВ «АЙЛАНТ-ДНІПРО» 212.3.97.254 

Торги № 7 ТОВ «ЖИЛДОРІНВЕСТ» 212.3.97.254 

ТОВ «АЙЛАНТ-ДНІПРО» 212.3.97.254 

Торги № 8 ТОВ «ЖИЛДОРІНВЕСТ» 93.78.10.137 

ТОВ «АЙЛАНТ-ДНІПРО» 93.78.10.137 

Торги № 9 ТОВ «ЖИЛДОРІНВЕСТ» 46.98.19.208 

ТОВ «АЙЛАНТ-ДНІПРО» 46.98.19.208 

Торги № 10 ТОВ «ЖИЛДОРІНВЕСТ» 46.98.19.208 

ТОВ «АЙЛАНТ-ДНІПРО» 46.98.19.208 

Торги № 11 ТОВ «ЖИЛДОРІНВЕСТ» 91.243.211.228 

ТОВ «АЙЛАНТ-ДНІПРО» 91.243.211.228 

(114) ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ У 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ (далі – ГУ ДПС у 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ) листом від 20.04.2021 № 19358/6/04-

36-18-08-19 (вх. від 26.04.2021 № 2401) повідомило, що у період з 

16.05.2018 по 19.10.2018 (під час підготовки та проведення                        

Торгів №№ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11) Відповідачі надсилали до органів 
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Державної податкової служби податкову звітність (в один день або з 

інтервалом в 1-2 дні), з одних і тих же IP-адрес: 

Таблиця № 16 

ТОВ «ЖИЛДОРІНВЕСТ» ТОВ «АЙЛАНТ-ДНІПРО» 
 

 

Різниця у 

часі 

Дата і час 

надсилання 

податкової 

звітності 

 

IP-адреса 

Дата і час 

надсилання 

податкової 

звітності 

 

IP-адреса 

Торги № 2 

17.05.2018  (14:08) 212.3.97.254 16.05.2018  (13:17) 212.3.97.254 

01 день,    

01 год.,  

09 хв. 

Торги № 3, 4, 5, 6, 7 

06.06.2018   (11:00) 212.3.97.254 06.06.2018  (15:09) 212.3.97.254 
04 год., 

09 хв. 

19.06.2018   (12:29) 212.3.97.254 19.06.2018  (09:24) 212.3.97.254 
03 год., 

05 хв. 

27.06.2018  (12:22) 212.3.97.254 26.06.2018  (17:00) 212.3.97.254 
19 год., 

22 хв. 

10.07.2018  (12:57) 212.3.97.254 09.07.2018  (13:32) 212.3.97.254 
23 год., 

25 хв. 

Торги № 8 

17.07.2018   (15:47) 212.3.97.254 18.07.2018  (15:52) 212.3.97.254 

01 день, 

00 год., 

05 хв. 

19.07.2018   (12:44) 212.3.97.254 19.07.2018   (10:57) 212.3.97.254 
01 год., 

13 хв. 

24.07.2018  (16:32) 212.3.97.254 24.07.2018  (14:15) 212.3.97.254 
02 год., 

17 хв. 

26.07.2018  (08:06) 212.3.97.254 25.07.2018  (09:45) 212.3.97.254 
01 год., 

39 хв. 

Торги № 10 

18.09.2018   (13:34) 91.243.209.188 17.09.2018   (13:16) 91.243.209.188 

01 день, 

00 год., 

18 хв. 

Торги № 11 

04.10.2018  (10:52) 46.98.19.208 02.10.2018  (09:21) 46.98.19.208 

02 дні, 

01 год., 

31 хв. 

08.10.2018  (12:59) 46.98.19.208 08.10.2018  (15:30) 46.98.19.208 
03 год., 

31 хв. 

19.10.2018  (09:06) 91.243.211.228 18.10.2018 ( 16:17) 91.243.211.228 
07 год., 

11 хв. 
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(115) Також, у вищевказаному листі ГУ ДПС у ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ 

ОБЛАСТІ додатково повідомило, що у період проведення Торгів 

Відповідачі використовували такі розрахункові рахунки, а саме: 

Таблиця № 17 

Суб`єкт господарювання Розрахунковий рахунок Назва банку 

 

 

ТОВ «ЖИЛДОРІНВЕСТ» 

конфіденційна інформація 
 

 

АТ КБ 

«ПРИВАТБАНК» 

конфіденційна інформація 

конфіденційна інформація 

конфіденційна інформація 

ТОВ «АЙЛАНТ-ДНІПРО» 
конфіденційна інформація 

АТ «БАНК КРЕДИТ 

ДНІПРО» 

(116) За інформацією, наданою АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ 

КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ПРИВАТБАНК» (далі –                                                            

АТ КБ «ПРИВАТБАНК») листом від 15.01.2019                                                                 

№ 20.1.0.0.0/7-191004/2101  (вх. від 01.11.2019 № 665кі),                                       

ТОВ «ЖИЛДОРІНВЕСТ» у період з 25.01.2018 по 19.10.2018 (під час 

підготовки та участі у Торгах №№ 1-7, 9-11), для здійснення входу до 

електронного кабінету інтернет-банкінгу, з метою проведення операцій 

по власним розрахунковим рахункам №№ конфіденційна інформація, 

використовувало такі IP-адреси: конфіденційна інформація. 

Використання ТОВ «ЖИЛДОРІНВЕСТ» вищевказаних  IP-адрес у період 

підготовки та проведення Торгів №№ 1-7, 9-11 наведені в додатку № 1. 

(117) В свою чергу, АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» 

(далі – АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО») листом від 11.10.2019  № 2658-БТ 

(вх. від 15.10.2019 № 618кі) повідомило, що ТОВ «АЙЛАНТ-ДНІПРО» у 

період з 25.01.2018 по 19.10.2018 (під час підготовки та участі у Торгах 

№№ 1-7, 9-11), для здійснення входу до електронного кабінету для 

проведення банківських операцій по власному розрахунковому рахунку 

№ конфіденційна інформація, використовувало такі IP-адреси: 

конфіденційна інформація. Використання ТОВ «АЙЛАНТ-ДНІПРО» 

вищезгаданих IP-адреси у період підготовки та проведення Торгів №№ 1-

7, 9-11 відображені в додатку № 1 (конфіденційна інформація). 

(118) Як вбачається зі змісту додатку № 1, для дистанційного керування своїми 

рахунками, у період проведення Торгів №№ 1-7, 9-11, Відповідачі 

неодноразово входили до електронного кабінету у системі «Клієнт-Банк» 

в одні й ті ж самі дні з незначною різницею у часі, використовуючи одні і 

ті ж ІР-адреси: конфіденційна інформація. 

(119) За інформацією, розміщеною в мережі Інтернет за посиланням 

«https://2ip.ua», ІР-адреси, якими користувалися                                                           

ТОВ «ЖИЛДОРІНВЕСТ» та ТОВ «АЙЛАНТ-ДНІПРО» під час 
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підготовки та участі у Торгах №№ 1-11, входять до блоку ІР-адрес, що 

належить таким інтернет-провайдерам, а саме: 

– 93.78.10.137 – ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ВОЛЯ-КАБЕЛЬ» (далі – ТОВ «ВОЛЯ-КАБЕЛЬ»); 

– 212.3.97.254 – ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ТРАЙФЛ» (далі –                      

ТОВ «НВП «ТРАЙФЛ»); 

– 46.98.19.208 – ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«МЕГА ЛІНК» (далі – ТОВ «МЕГА ЛІНК»); 

– 46.98.103.168 – ТОВ «МЕГА ЛІНК»; 

– 46.98.143.73 – ТОВ «МЕГА ЛІНК»; 

– 46.98.147.79 – ТОВ «МЕГА ЛІНК»; 

– 91.243.209.188 – ТОВ «МЕГА ЛІНК»; 

– 91.243.211.228 – ТОВ «МЕГА ЛІНК». 

(120) Відповідно до інформації, наданої ТОВ «ВОЛЯ-КАБЕЛЬ» (інтернет-

провайдер) листом від 03.11.2021 № 867/ВК (вх. від 08.11.2021 № 6291), 

Відділенням встановлено, що у період з січня по грудень 2018 року                     

(у тому числі у період підготовки та участі у Торгах) ІР-адреса 

93.78.10.137 належала до переліку динамічних ІР-адрес ТОВ «ВОЛЯ-

КАБЕЛЬ». 

(121) ТОВ «ВОЛЯ-КАБЕЛЬ», у вищевказаному листі додатково повідомило, 

що інформація про абонентів, яким у період з січня по грудень 2018 року 

(у тому числі у період підготовки та участі у Торгах) була виділена у 

користування ІР-адреса 93.78.10.137 не зберіглась, у зв’язку з відсутністю 

у ТОВ «ВОЛЯ-КАБЕЛЬ» технічних можливостей для тривалого 

зберігання вищевказаної інформації. 

(122) Також, ТОВ «ВОЛЯ-КАБЕЛЬ» зазначило, що між                                                     

ТОВ «ЖИЛДОРІНВЕСТ», ТОВ «АЙЛАНТ-ДНІПРО» та                                         

ТОВ «ВОЛЯ-КАБЕЛЬ» жодні договори про надання послуг доступу до 

мережі Інтернет не укладались. 

(123) За інформацією, наданою ТОВ «НВП «ТРАЙФЛ» (інтернет-провайдер) 

листом від 14.05.2021 № 14.05/ (вх. від 31.05.2021 № 3149), ІР-адреса 

212.3.97.254  у період з січня по жовтень 2018 року (у тому числі у період 

підготовки та участі у Торгах) була передана у користування 

ДЕРЖАВНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «ПРОМСПЕЦЗВ’ЯЗОК» (інтернет-

провайдер) (далі – ДП «ПРОМСПЕЦЗВ’ЯЗОК»). 

(124) Аналізом інформації, наданої ДП «ПРОМСПЕЦЗВ’ЯЗОК» листами від 

16.08.2021 № 82 (вх. від 16.08.2021 № 4670), від 14.09.2021 № 99                                        

(вх. від 14.09.2021 № 5356) та від 02.11.2021 № 117 (вх. від 08.11.2021               

№ 6321), Відділенням встановлено, що у період з січня по грудень               
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2018 року (у тому числі у період підготовки та участі у Торгах) ІР-адреса 

212.3.97.254 входила до переліку статичних IP-адрес                                                   

ДП «ПРОМСПЕЦЗВ’ЯЗОК», та надавалася у користування                                      

за технологією NAT (Network Address Translation), за адресою:                             

м. Дніпро, просп. Сергія Нігояна, буд. 62. 

(125) ДП «ПРОМСПЕЦЗВ’ЯЗОК» зазначило, що між                                                               

ДП «ПРОМСПЕЦЗВ’ЯЗОК» та ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДНІПРОТРАНСДИЗЕЛЬ» (далі –                                           

ТОВ «ДНІПРОТРАНСДИЗЕЛЬ») було укладено Договір про надання 

телекомунікаційних послуг від 26.09.2017 № 00844/5, відповідно до 

якого, ТОВ «ДНІПРОТРАНСДИЗЕЛЬ» надавалися послуги з 

абонентського обслуговування в мережі Інтернет у період з 26.09.2017 по 

01.08.2018 за адресою: м. Дніпро, просп. Сергія Нігояна, буд. 62. 

(126) Згідно з витягами з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, 

фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 08.09.2021 за 

кодом 202464034535, від 08.09.2021 за кодом 208248980436, від 

24.12.2021 за кодом 100385921417 та від 24.12.2021 за кодом 

253917614443, у період з 01.01.2018 по 06.08.2018 єдиним засновником та 

керівником ТОВ «ДНІПРОТРАНСДИЗЕЛЬ» та  ТОВ «ЖИЛДОРІНВЕСТ» 

був Прудіус Віталій Миколайович із 100% частками в статутному 

капіталі. 

(127) Також, ДП «ПРОМСПЕЦЗВ’ЯЗОК» листами від 16.08.2021 № 82              

(вх. від 16.08.2021 № 4670), від 14.09.2021 № 99 (вх. від 14.09.2021                    

№ 5356) та від 02.11.2021 № 117 (вх. від 08.11.2021 № 6321) додатково 

повідомило, що до ДП «ПРОМСПЕЦЗВ’ЯЗОК» звернулися                                     

ТОВ «ДНІПРОТРАНСДИЗЕЛЬ» та ТОВ «ЖИЛДОРІНВЕСТ» з листами 

про зміну кінцевого споживача з ТОВ «ДНІПРОТРАНСДИЗЕЛЬ» на       

ТОВ «ЖИЛДОРІНВЕСТ» у Договорі про надання телекомунікаційних 

послуг від 26.09.2017 № 00844/5. 

(128) На підставі вищевказаних листів, між ДП «ПРОМСПЕЦЗВ’ЯЗОК» та 

ТОВ «ЖИЛДОРІНВЕСТ» укладено Договір про надання 

телекомунікаційних послуг від 25.07.2018 № 00944/5 (далі – Договір). 

(129) Пунктом 1.1. Договору передбачено, що ДП «ПРОМСПЕЦЗВ’ЯЗОК» 

зобов’язується надавати ТОВ «ЖИЛДОРІНВЕСТ» загальнодоступні 

(універсальні) та інші телекомунікаційні послуги, а також послугу 

доступу до мережі Інтернет в обсягах та кількості, обумовлених 

сторонами Договору, за встановленими відповідними нормативно-

правовими актами у сфері телекомунікацій значенням показників якості, 

а ТОВ «ЖИЛДОРІНВЕСТ» зобов’язується їх своєчасно оплачувати. 

(130) Відповідно до пункту 7.1. Договору зазначено, що Договір набуває 

чинності з 01.08.2018 і діє до 31.12.2019. 

(131) Також, ДП «ПРОМСПЕЦЗВ’ЯЗОК» зазначило, що жодні договори про 

надання послуги доступу до мережі Інтернет з ТОВ «АЙЛАНТ-ДНІПРО» 
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не укладались. 

(132) Згідно з інформацією, наданою ТОВ «МЕГА ЛІНК» (інтернет-провайдер) 

листами від 13.09.2021 № 14/02-547 (вх. від 24.09.2021 № 5543) та від 

21.10.2021 № 14/02-557 (вх. від 29.10.2021) та від 14.01.2022 № 14/02-582 

(вх. від 20.01.2022 № 316), встановлено, що у період з січня по жовтень 

2018 року ІР-адреси 46.98.12.208, 46.98.147.79, 46.98.143.73, 

46.98.103.168, 91.243.209.188 та 91.243.211.228 входили до переліку                  

ІР-адрес, виділених у користування ТОВ «МЕГА ЛІНК». 

(133) ІР-адреси 46.98.12.208, 46.98.147.79, 46.98.143.73, 46.98.103.168, 

91.243.209.188 та 91.243.211.228 у вищевказаний період часу 

використовувалися ТОВ «МЕГА ЛІНК» за технологією NAT. 

(134) Технологія NAT (від англ. Network Address Translation - «трансляція 

мережевих адрес») – це механізм з однієї  зміни IP-адрес у заголовках 

пакетів даних, які передаються із локальної (приватної) комп’ютерної 

мережі у мережу Інтернет через пристрій маршрутизації трафіку. 

(135) IP-адреса (від англ. Internet Protocol address) – це ідентифікатор 

(унікальний числовий номер) мережевого рівня, який використовується 

для ідентифікації комп'ютерів чи пристроїв у комп’ютерних мережах, з 

метою адресної передачі даних між пристроями (комп’ютерами) різних 

мереж. 

(136) Мережами, побудованим із використанням протоколу TCP/IP є мережа 

Інтернет та локальні комп’ютерні мережі нижчого ієрархічного рівня. 

(137) У четвертій версії мережевого протоколу IP (IPv4), яка фактично 

використовується на цей час, ІР-адреса має довжину 4 байти (32 біти), 

складається з двох частин: номера мережі та номеру вузла. 

(138) У разі ізольованої мережі її адреса може бути обрана адміністратором із 

спеціально зарезервованих для цього блоків адрес (10.0.0.0/8, 

172.16.0.0/12 або 192.168.0.0/16). 

(139) Якщо мережа працює як складова частина Інтернету то її адреса видається 

провайдером або регіональним інтернет-реєстратором (яким для країн 

Європи, Центральної Азії, Близького Сходу є RIPE NCC). 

(140) Пакет даних – це відформатований блок даних який передається за 

допомогою комутації пакетів у комп'ютерних мережах (у тому числі із 

мережі нижчого ієрархічного рівня (локальна мережа) у мережу вищого 

ієрархічного рівня (мережа Інтернет) та у зворотному напрямку. 

(141) Згідно із протоколом TCP/IP, дані у цифровому форматі, що передаються 

мережею (мережами), розбиваються на частини (пакети). Кожний такий 

пакет має власний номер і строго визначену довжину. У заголовку 

кожного пакету вказуються ІР-адреси відправника і одержувача, що 

забезпечує передачу пакету між мережевими пристроями 

(комп’ютерами), що ідентифікуються відповідними ІР-адресами. 

(142) Технологія NAT, зокрема, дозволяє змінювати (транслювати) IP-адреси, 
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у заголовках пакетів даних, які передаються із внутрішньої «локальної» 

комп’ютерної мережі у зовнішню мережу вищого рівня (мережу Інтернет) 

та у зворотному напрямку через маршрутизатор. Тобто замінювати 

«внутрішні IP-адреси» (які належать до спеціальних діапазонів, не 

маршрутизуються в мережі Інтернет, призначені для використання тільки 

у локальних (приватних) мережах) на «зовнішні  IP-адреси», які 

використовуються для ідентифікації пристроїв та маршрутизації пакетів 

даних у глобальній мережі.«Зовнішню IP-адресу» можна 

використовувати на підставі спеціального дозволу, наданого 

уповноваженою організацією, а отже, така адреса не може обиратися 

користувачем самостійно. 

(143) Розподіл «внутрішніх IP-адрес» ніким не контролюється, тому при 

створенні приватної мережі вони можуть довільно вибиратися із певних 

діапазонів. Одні і ті самі «внутрішні IP-адреси» можуть 

використовуватись різними приватними мережами. 

(144) Маршрутизатор із технологією NAT дозволяє підключити приватну 

мережу, що складається з декількох комп’ютерів, з «внутрішніми                                  

IP-адресами», до мережі Інтернет, через одну зовнішню IP-адресу. При 

цьому усі комп’ютери приватної мережі визначатимуться у зовнішніх 

мережах під єдиною зовнішньою ІР-адресою, яка призначається 

пристрою NAT. 

(145) Це означає, що IP-адреси 212.3.97.254, 46.98.12.208, 46.98.147.79, 

46.98.143.73, 46.98.103.168, 91.243.209.188 та 91.243.211.228 протягом 

певних часових інтервалів (у тому числі у період підготовки та участі у 

Торгах) використовувалися для з’єднання пристрою (пристроїв) 

приватної (локальної) мережі Відповідачів з мережею Інтернет. 

(146) Саме у ці часові інтервали і відбувалось подання Відповідачами своїх 

тендерних пропозицій, податкової звітності, здійснювався вхід на 

аукціон, а також до електронного кабінету інтернет-банкінгу. 

(147) Таким чином, під час участі у Торгах ТОВ «ЖИЛДОРІНВЕСТ» та                      

ТОВ «АЙЛАНТ-ДНІПРО» синхронно подавали тендерні пропозиції, 

податкову звітність, здійснювали вхід до електронного кабінету інтернет-

банкінгу з пристрою (пристроїв) певної приватної (локальної) мережі 

упродовж тих часових інтервалів, коли маршрутизатор цієї мережі 

використовував вищезгадані IP-адреси: 212.3.97.254, 46.98.12.208, 

46.98.147.79, 46.98.143.73, 46.98.103.168, 91.243.209.188 та 

91.243.211.228. 

(148) Вищенаведені обставини свідчать про використання                                              

ТОВ «ЖИЛДОРІНВЕСТ» та ТОВ «АЙЛАНТ-ДНІПРО» одних точок 

доступу до мережі Інтернет, синхронність та узгодженість дій між 

Відповідачами, та про обмін інформацією між ними під час участі у 

Торгах. 
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5.2. Телефонні зв’язки між Відповідачами у період проведення                      

Торгів №№ 5, 8, 9, 10, 11 

(149) Аналізом інформації, наданої ТОВ «ЖИЛДОРІНВЕСТ» листом від 

18.06.2019 № ЖДІ-02/201 (вх. від 19.06.2019 № 4097), Відділенням 

встановлено, що ТОВ «ЖИЛДОРІНВЕСТ» у період 2017-2018 років            

(у тому числі у період підготовки та участі у Торгах) у своїй 

господарській діяльності використовувало телефонні номери 

+380679708169 та +80964624242. 

(150) При цьому, у вищевказаному листі ТОВ «ЖИЛДОРІНВЕСТ» додатково 

зазначило, що номер телефону +380679708169 є контактним номером 

директора ТОВ «ЖИЛДОРІНВЕСТ» Прудіуса Віталія Олександровича. 

(151) За інформацією, наданою ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ 

ТОВАРИСТВОМ «КИЇВСТАР» (оператор мобільного зв’язку)                        

(далі – ПрАТ «КИЇВСТАР») листами від 22.07.2021 № 18814/01                       

(вх. від 26.07.2021 № 1066кі) та від 30.09.2021 № 25786/01                     (вх. 

від 04.10.2021 № 1565кі), номери телефону конфіденційна інформація у 

період з 27.10.2017 по 06.08.2018 перебували у користуванні 

конфіденційна інформація. З 06.08.2018 вищевказані номери телефону 

належать конфіденційна інформація. 

(152) Згідно з витягами з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, 

фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 08.09.2021 за 

кодом 399142388769 та від 08.09.2021 за кодом 254525964044 у період з 

01.01.2018 по 10.10.2018 (у тому числі під час підготовки та проведення 

Торгів №№ 1-11), єдиним засновником та керівником ТОВ «АЙЛАНТ-

ДНІПРО» вказано Широкова Юрія Сергійовича (100% розмір внеску до 

статутного фонду). В якості засобів зв’язку з ТОВ «АЙЛАНТ-ДНІПРО» 

зазначено:  

− телефонний номер: +380661267630; 

− електронна поштова скринька: aylant-dnepr@ukr.net. 

(153) ТОВ «ДЕРЖЗАКУПІВЛІ.ОНЛАЙН» листом від 26.03.2019                                  

№ 260319-12 (вх. від 29.03.2019 № 275кі) повідомило, що при реєстрації 

на електронному майданчику «Держзакупівлі.Онлайн» ТОВ «АЙЛАНТ-

ДНІПРО» вказало наступні реєстраційні дані: 

− телефон: конфіденційна інформація; 

− контактна особа: конфіденційна інформація; 

− логін, електронна поштова скринька: конфіденційна інформація. 

(154) Відповідно до інформації, наданої ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ 

ТОВАРИСТВОМ «ВФ  УКРАЇНА» (оператор мобільного зв’язку) (далі – 

ПрАТ «ВФ  УКРАЇНА») листом від 09.07.2021 № 02/КІ-Б/166                                         

(вх. від 14.07.2021 № 1010кі), номер телефону конфіденційна інформація 

у період з 29.11.2016 по 26.02.2019 обслуговувався на умовах 

передплаченого зв’язку (знеособлено). З 26.02.2019 вищевказаний номер 
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телефону належить конфіденційна інформація. 

(155) Також, ПрАТ «ВФ  УКРАЇНА» повідомило, що у період з 10.07.2018 по 

18.10.2018 між телефонними номерами ТОВ «АЙЛАНТ-ДНІПРО» 

конфіденційна інформація та ТОВ «ЖИЛДОРІНВЕСТ» конфіденційна 

інформація. Вищевказана інформація відображена в додатку № 2 

(конфіденційна інформація). 

(156) Отже, вищезазначене свідчить про те, що під час підготовки та 

проведення Торгів №№ 5, 8, 9, 10, 11, ТОВ «ЖИЛДОРІНВЕСТ» та                             

ТОВ «АЙЛАНТ-ДНІПРО» здійснювали телефонні зв’язки між собою, 

що, в свою чергу, вказує на спільну підготовку до участі у вищевказаних 

торгах. 

5.3. Надання та повернення Відповідачами фінансової допомоги у період 

проведення Торгів №№ 5, 8, 9, 10, 11 

(157) За інформацією, наданою АТ КБ «ПРИВАТБАНК» листом від 15.10.2019 

№ 20.1.0.0.0/7-191004/2101 (вх. від 01.11.2018 № 665кі) та АТ «БАНК 

КРЕДИТ ДНІПРО» листом від 11.10.2019 № 2658-БТ (вх. від 15.10.2019 

№ 618кі), Відділенням встановлено, що у період з липня по жовтень                  

2018 року (у період підготовки та участі у Торгах №№ 5, 8, 9, 10, 11) між 

банківськими рахунками ТОВ «ЖИЛДОРІНВЕСТ»                                                          

(конфіденційна інформація) та ТОВ «АЙЛАНТ-ДНІПРО»                                             

(конфіденційна інформація)  було здійснено конфіденційна інформація 

розрахункових операцій щодо надання/повернення поворотної фінансової 

допомоги. Вищевказана інформація відображена в таблиці № 18. 

Таблиця № 18 

Дата 

платежу 

 

Найменування платника Найменування 

одержувача 

Призначення 

платежу 

Сума 

платежу, 

грн. 

конфіденцій

на 
інформація 

конфіденційна інформація конфіденційна інформація конфіденційна 

інформація 

конфіденці

йна 
інформація 

конфіденцій
на 

інформація 

конфіденційна інформація конфіденційна інформація конфіденційна 
інформація 

конфіденці
йна 

інформація 
конфіденцій

на 

інформація 

конфіденційна інформація конфіденційна інформація конфіденційна 
інформація 

конфіденці
йна 

інформація 
конфіденцій

на 
інформація 

конфіденційна інформація конфіденційна інформація конфіденційна 
інформація 

конфіденці
йна 

інформація 
конфіденцій

на 
інформація 

конфіденційна інформація конфіденційна інформація конфіденційна 
інформація 

конфіденці
йна 

інформація 
конфіденцій

на 
інформація 

конфіденційна інформація конфіденційна інформація конфіденційна 
інформація 

конфіденці
йна 

інформація 
конфіденцій

на 
інформація 

конфіденційна інформація конфіденційна інформація конфіденційна 
інформація 

конфіденці
йна 

інформація 
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конфіденцій

на 
інформація 

конфіденційна інформація конфіденційна інформація конфіденційна 

інформація 
конфіденці

йна 
інформація 

конфіденцій
на 

інформація 

конфіденційна інформація конфіденційна інформація конфіденційна 
інформація 

конфіденці
йна 

інформація 
конфіденцій

на 

інформація 

конфіденційна інформація конфіденційна інформація конфіденційна 
інформація 

конфіденці
йна 

інформація 
конфіденцій

на 
інформація 

конфіденційна інформація конфіденційна інформація конфіденційна 
інформація 

конфіденці
йна 

інформація 
конфіденцій

на 
інформація 

конфіденційна інформація конфіденційна інформація конфіденційна 
інформація 

конфіденці
йна 

інформація 
конфіденцій

на 
інформація 

конфіденційна інформація конфіденційна інформація конфіденційна 
інформація 

конфіденці
йна 

інформація 

(158) Перерахування поворотної фінансової допомоги свідчить про єдність 

економічних інтересів Відповідачів та відсутність конкуренції між ними. 

(159) Відповідно до пункту 14.1.257 статті 14 Податкового кодексу України 

поворотна фінансова допомога – це сума коштів, що надійшла платнику 

податків у користування за договором, який не передбачає нарахування 

процентів або надання інших видів компенсацій у вигляді плати за 

користування такими коштами, та є обов'язковою до повернення. 

(160) Правовою основою для отримання позики або поворотної фінансової 

допомоги є договір позики. Відносини за договором позики регулюються 

статтями 1046 – 1053 Цивільного кодексу України. 

(161) Фінансова допомога на поворотній основі не може вважатися фінансовим 

кредитом, тому що не передбачає ні цільового використання отриманих 

коштів, ні одержання їх під процент. 

(162) Згідно зі статтею 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» 

визначальною характеристикою економічної конкуренції є змагання між 

суб’єктами господарювання з метою здобуття завдяки власним 

досягненням переваги над іншими суб’єктами господарювання. 

(163) Враховуючи поведінку Учасників торгів і суть терміну «конкуренція», 

слід було очікувати, що кожний з окремо взятих учасників буде змагатися 

з іншими учасниками для здобуття переваг над ними. 

(164) При цьому, означене змагання не залишає місця таким обставинам, як 

надання фінансової допомоги. 

(165) Виходячи з наведеного суб’єкт господарювання, який надає фінансову 

допомогу, крім всього переліченого, зацікавлений у фінансових 

результатах того, хто таку допомогу отримує, оскільки розраховує на її 

повернення. 

(166) Отже, за своєю суттю фінансова допомога може надаватися між 

суб’єктами господарювання, які поєднані або споріднені між собою 

спільністю економічних інтересів, оскільки надається на безвідсотковій 

основі. 
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(167) Враховуючи вищевикладене, взаємовідносини між Відповідачами 

стосувались надання позики/поворотної фінансової допомоги, що 

свідчить про фінансову підтримку ТОВ «ЖИЛДОРІНВЕСТ» та                      

ТОВ «АЙЛАНТ-ДНІПРО» один одного в господарській діяльності, 

довіру та впевненість щодо повернення коштів. 

5.4. Наявність господарських відносин між Відповідачами у період 

проведення Торгів №№ 3-11 

(168) Аналізом інформації, наданої листами АТ КБ «ПРИВАТБАНК» від 

15.01.2019 № 20.1.0.0.0/7-191004/2101(вх. від 01.11.2019 № 665кі),                    

АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» листом від 11.10.2019 № 2658-БТ                  

(вх. від 15.10.2019 № 618кі), ТОВ «ЖИЛДОРІНВЕСТ» від 18.06.2019                

№ ЖДІ-02/201 (вх. від 19.06.2019 № 4097), Відділенням встановлено, що 

між Відповідачами протягом травня-грудня 2018 року (під час 

проведення Торгів №№ 3-11) існували господарські відносини та 

проводилися грошові взаєморозрахунки. 

(169) Так, між ТОВ «ЖИЛДОРІНВЕСТ» та ТОВ «АЙЛАНТ-ДНІПРО» було 

укладено договори про надання транспортних послуг від 05.06.2018                                            

№ 2018/06/08 та від 24.09.2018 № 24/09, предметом яких було здійснення 

вантажоперевезень.  

(170) Згідно з товарно-транспортними накладними, які були складені на 

підтвердження здійснення господарських операцій відповідно до 

вищевказаних договорів про надання транспортних послуг                           

встановлено, що 05.06.2018, 18.06.2018, 27.06.2018, 09.07.2018, 

26.09.2018, 01.10.2018, 02.10.2018, 18.10.2018, 30.10.2018, 06.12.2018, 

11.12.2018, 28.12.2018 ТОВ «ЖИЛДОРІНВЕСТ» здійснювало надання 

транспортних послуг з вантажоперевезення, замовником яких було                    

ТОВ «АЙЛАНТ-ДНІПРО». 

(171) Крім того, між ТОВ «ЖИЛДОРІНВЕСТ» та ТОВ «АЙЛАНТ-ДНІПРО» 

укладено Договір на надання послуг від 29.06.2018 № ЖДІ-29/06, 

предметом якого є капітальний ремонт сповільнювача вагонного УВСК 

(КЗ-3ПК) (основних вузлів та деталей). 

(172) Відповідно до Додатку № 1 до Договору від 29.06.2018 № ЖДІ-29/06                    

ТОВ «ЖИЛДОРІНВЕСТ» та ТОВ «АЙЛАНТ-ДНІПРО» загальна вартість 

робіт склала 115 470,00 грн. (з ПДВ). 

(173) За інформацією, наданою АТ КБ «ПРИВАТБАНК» листом від 15.01.2019 

№ 20.1.0.0.0/7-191004/2101 (вх. від 01.11.2019 № 665кі) та АТ «БАНК 

КРЕДИТ ДНІПРО» листом від 11.10.2019 № 2658-БТ (вх. від 15.10.2019 

№ 618кі), Відділенням встановлено, що конфіденційна інформація. 

(174) Також, з вищевказаних листів АТ КБ «ПРИВАТБАНК» та АТ «БАНК 

КРЕДИТ ДНІПРО» вбачається, що конфіденційна інформація. 

(175) Конфіденційна інформація. 
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(176) Отже, вищевказані обставини свідчать про існування між Відповідачами 

господарських відносин, що усуває або відчутно зменшує взаємну 

невизначеність Відповідачів щодо їх поведінки під час участі у 

процедурах закупівель, оскільки наявність господарських відносин 

зумовлює виникнення у суб’єктів, які пов’язані такими відносинами, 

певних прав та обов’язків. Крім того, такі відносини вказують на те, що                                       

ТОВ «ЖИЛДОРІНВЕСТ» та ТОВ «АЙЛАНТ-ДНІПРО» були обізнані 

стосовно діяльності та фінансової спроможності один одного у період 

проведення Торгів №№ 3-11. 

5.5. Однакові властивості в завантажених Відповідачами електронних 

файлах 

(177) В ході аналізу тендерних пропозицій, завантажених                                                  

ТОВ «ЖИЛДОРІНВЕСТ» та ТОВ «АЙЛАНТ-ДНІПРО» під час участі у 

Торгах №№ 1-11, Відділенням встановлено, що окремі документи, надані 

Відповідачами, мають спільні характеристики параметрів налаштування. 

Зазначена інформація відображена в додатку № 3. 

(178) Завантаження ТОВ «ЖИЛДОРІНВЕСТ» та ТОВ «АЙЛАНТ-ДНІПРО» у 

складі своїх тендерних пропозицій електронних файлів з однаковими 

параметрами «Дата створення/зміни», «Автор», «Тема», «Заголовок» та 

«Виробник pdf» свідчить про єдине електронне джерело походження цих 

файлів, що, у свою чергу, в сукупності з іншими наявними доказами, 

вказує на обставини спільної підготовки Відповідачами своїх тендерних 

пропозицій під час участі у Торгах №№ 1-11. 

5.6. Невідповідність тендерних пропозицій Відповідачів кваліфікаційним 

критеріям, встановленим вимогами тендерної документації 

 5.6.1. Відсутність в тендерних пропозиціях Відповідачів банківських 

гарантій, передбачених тендерною документацію по                        

Торгам №№ 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 

(179) Відповідно до змісту тендерної документації по Торгам №№ 2, 3, 4, 5, 6, 

8, 10, учасники зобов’язані надати забезпечення тендерних пропозицій у 

вигляді банківських гарантій з накладанням електронного цифрового 

підпису гаранта. 

(180) Проаналізувавши тендерні пропозиції ТОВ «ЖИЛДОРІНВЕСТ» та               

ТОВ «АЙЛАНТ-ДНІПРО» по Торгам №№ 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, Відділенням 

встановлено, що по кожним окремим торгам, забезпечення тендерної 

пропозиції завантажував виключно один із двох Відповідачів. 

Вищевказана інформація відображена в таблиці № 19.  

Таблиця № 19 

 

Торги 

Банківська гарантія  

Переможець Торгів ТОВ 

«ЖИЛДОРІНВЕСТ» 

ТОВ «АЙЛАНТ-

ДНІПРО» 
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Торги № 2 

(Лот № 1) 
від 30.05.2018  

№ 71.00.004919 

- ТОВ «ЖИЛДОРІНВЕСТ» 

Торги № 2 

(Лот № 2) 

від 30.05.2018  

№ 71.00.004919 

- ТОВ «ЖИЛДОРІНВЕСТ» 

Торги № 2 

(Лот № 3) 

від 30.05.2018  

№ 71.00.004919 

- ТОВ «ЖИЛДОРІНВЕСТ» 

Торги № 3 - від 06.07.2018  

№ 71.00.005464 

Торги відмінені 

Торги № 4 від 18.06.2018  

№ 71.00.005163 

- ТОВ «ЖИЛДОРІНВЕСТ» 

Торги № 5 від 12.07.2018  

№ 71.00.005569 

- ТОВ «ЖИЛДОРІНВЕСТ» 

Торги № 6 від 22.06.2018  

№ 71.00.005280 

- ТОВ «ЖИЛДОРІНВЕСТ» 

Торги № 8 від 03.08.2018  

№ 71.00.005911 

- ТОВ «ЖИЛДОРІНВЕСТ» 

Торги № 10 від 27.09.2018  

№ 71.00.006650 

- ТОВ «ЖИЛДОРІНВЕСТ» 

(181) Відповідно до статті 30 Закону України «Про публічні закупівлі»                           

(в редакції Закону від 27.01.2018) замовник відхиляє тендерну 

пропозицію в разі, якщо учасник не надав забезпечення тендерної 

пропозиції, якщо таке забезпечення вимагалося замовником. 

(182) Таким чином, вищезазначене свідчить про те, що                                                        

ТОВ «ЖИЛДОРІНВЕСТ» (по Торгам № 3) та ТОВ «АЙЛАНТ-ДНІПРО» 

(по Торгам №№ 2, 4, 5, 6, 8, 10) не мали намір здобути перемогу, та брали 

участь у вищевказаних торгах, в якості «технічного учасника». 

5.6.2. Відсутність у ТОВ «АЙЛАНТ-ДНІПРО» повного переліку 

документів, що вимагалися тендерною документацією по 

Торгам №№ 2, 4, 5, 6, 8, 10 

(183) Відповідно до вимог тендерної документації по Торгам №№ 2, 4, 5, 6, 8, 

10, тендерні пропозиції повинні складатись з чітко визначеного переліку 

документів.  

(184) Однак, проаналізувавши тендерні пропозиції Відповідачів, Відділенням 

встановлено, що ТОВ «АЙЛАНТ-ДНІПРО» не долучило до своїх 

тендерних пропозицій по Торгам №№ 2, 4, 5, 6, 8, 10 документи, 

передбачені вимогами тендерної документації. 

(185) Так, в тендерних пропозиціях ТОВ «АЙЛАНТ-ДНІПРО» відсутні:  

− Торги № 2 (Лоти №№ 1-3): 

 довідка про виконання аналогічних договорів (підпункт 2 пункту 5 

Розділу 3 тендерної документації); 

− Торги № 4: 

 довідка про наявність аналогічних договорів (підпункт 3.2.1. 

пункту 3.1. Розділу 3 тендерної документації); 
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− Торги № 5: 

 довідка за власноручним підписом службової особи учасника, що 

містить інформацію про досвід виконання аналогічного договору, 

датована не раніше дати виходу оголошення про проведення 

процедури закупівлі (пункт 1.1. Додатку 2 тендерної документації); 

− Торги № 6: 

 довідка про наявність аналогічних договорів (підпункт 3.2.1. 

пункту 3.1. Розділу 3 тендерної документації); 

 довідка про наявність необхідного обладнання для виконання 

послуг (підпункт 3.2.1. пункту 3.1. Розділу 3 тендерної 

документації); 

− Торги № 8: 

 довідка за власноручним підписом службової особи учасника, що 

містить інформацію про досвід виконання аналогічного договору, 

датована не раніше дати виходу оголошення про проведення 

процедури закупівлі (пункт 1.1. Додатку 2 тендерної документації); 

− Торги № 10: 

 довідка за власноручним підписом службової особи учасника, що 

містить інформацію про досвід виконання аналогічного договору, 

датована не раніше дати виходу оголошення про проведення 

процедури закупівлі (пункт 1.1. Додатку 2 тендерної документації). 

(186) Відповідно до статті 30 Закону України «Про публічні закупівлі»                    

(в редакції Закону від 27.01.2018) замовник відхиляє тендерну пропозицію 

в разі якщо учасник не відповідає кваліфікаційним (кваліфікаційному) 

критеріям, установленим статтею 16 цього Закону. 

(187) Згідно з частиною 2 статті 16 Закону України «Про публічні закупівлі»          

(в редакції Закону від 27.01.2018) замовник установлює один або декілька 

з таких кваліфікаційних критеріїв: наявність обладнання та матеріально-

технічної бази; наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають 

необхідні знання та досвід; наявність документально підтвердженого 

досвіду виконання аналогічного договору. 

(188) Таким чином, вищезазначене, в сукупності з іншими доказами, свідчить 

про формальну («технічну») участь ТОВ «АЙЛАНТ-ДНІПРО» у Торгах 

№№ 2, 4, 5, 6, 8, 10 без наміру здобути перемогу в аукціонах по 

вищевказаним торгам. 

5.7. Завантаження ТОВ «АЙЛАНТ-ДНІПРО» документу, що містить 

інформацію про ТОВ «ЖИЛДОРІНВЕСТ» по Торгам № 1 

(189) Відділенням проаналізовано тендерну пропозицію                                                       

ТОВ «АЙЛАНТ-ДНІПРО» по Торгам № 1 та виявлено обставини 
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завантаження документу, який містить інформацію про іншого учасника 

торгів. 

(190) Так, пунктом 6 Додатку 2 тендерної документації по Торгам № 1 

передбачено необхідність подання учасниками торгів «гарантійного 

листа щодо погодження з проектом договору згідно Додатку 5 до 

тендерної документації». 

(191) На виконання вищевказаної вимоги тендерної документації                                 

ТОВ «АЙЛАНТ-ДНІПРО» та ТОВ «ЖИЛДОРІНВЕСТ» було 

завантажено гарантійні листи-погодження з проектом договору 

(Малюнок № 1 та Малюнок № 2 відповідно). 

(192) Однак, в другому абзаці «Гарантійного листа-погодження з проектом 

договору», завантаженому ТОВ «АЙЛАНТ-ДНІПРО» (Малюнок № 1), 

зазначено найменування іншого учасника торгів, а саме                                                      

ТОВ «ЖИЛДОРІНВЕСТ».  

(193) При цьому, вищевказаний документ створений на офіційному бланку 

ТОВ «АЙЛАНТ-ДНІПРО», містить печатку та особистий підпис 

директора ТОВ «АЙЛАНТ-ДНІПРО» Широкова Ю.С.                      

Малюнок № 1                                            Малюнок № 2 

  

(194) Таким чином, створення та завантаження документу, в якому зазначена 

інформація про іншого учасника торгів, який має бути потенційним 

конкурентом у даній процедурі закупівлі, не може бути простим збігом 

обставин та свідчить про наявність комунікації між Відповідачами під час 

підготовки до участі у Торгах № 1. 

6. Кваліфікація порушення Відповідачами конкурентного середовища 

(194) Відділенням встановлено, що поведінка ТОВ «ЖИЛДОРІНВЕСТ» та 

ТОВ «АЙЛАНТ-ДНІПРО» становить антиконкурентні узгоджені дії, які 

стосуються спотворення результатів тендеру (торгів).  

(195) Узгодженням дій учасників тендера (торгів) (не менше двох) є відмова 

таких учасників від самостійної участі в тендері та самостійного 

прийняття рішень щодо формування та зміни конкурсних (тендерних) 

пропозицій, що полягає в 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).  

(196) 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. 

(197) Установлені Відділенням факти у своїй сукупності, а саме: 
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– по Торгам № 1: 

 використання Відповідачами одних і тих точок доступу до мережі 

Інтернет; 

 завантаження ТОВ «АЙЛАНТ-ДНІПРО» документу, що містить 

інформацію про ТОВ «ЖИЛДОРІНВЕСТ»; 

 однакові властивості завантажених Відповідачами електронних 

документах; 

– по Торгам № 2: 

 використання Відповідачами одних і тих точок доступу до мережі 

Інтернет; 

 відсутність в тендерних пропозиціях Відповідачів банківських 

гарантій, передбачених тендерною документацією; 

 відсутність у ТОВ «АЙЛАНТ-ДНІПРО» повного переліку 

документів, що вимагалася тендерною документацією; 

 однакові властивості завантажених Відповідачами електронних 

документах; 

 

 

– по Торгах № 3: 

 використання Відповідачами одних і тих точок доступу до мережі 

Інтернет; 

 наявність господарських відносин між Відповідачами; 

 відсутність в тендерних пропозиціях Відповідачів банківських 

гарантій, передбачених тендерною документацією; 

 однакові властивості завантажених Відповідачами електронних 

документах; 

– по Торгам № 4: 

 використання Відповідачами одних і тих точок доступу до мережі 

Інтернет; 

 наявність господарських відносин між Відповідачами; 

 відсутність в тендерних пропозиціях Відповідачів банківських 

гарантій, передбачених тендерною документацією; 

 відсутність у ТОВ «АЙЛАНТ-ДНІПРО» повного переліку 

документів, що вимагалася тендерною документацією; 

 однакові властивості завантажених Відповідачами електронних 

документах; 

– по Торгам № 5: 
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 використання Відповідачами одних і тих точок доступу до мережі 

Інтернет; 

 телефонний зв’язок між Відповідачами; 

 надання та повернення Відповідачами фінансової допомоги; 

 наявність господарських відносин між Відповідачами; 

 відсутність в тендерних пропозиціях Відповідачів банківських 

гарантій, передбачених тендерною документацією; 

 відсутність у ТОВ «АЙЛАНТ-ДНІПРО» повного переліку 

документів, що вимагалася тендерною документацією; 

 однакові властивості завантажених Відповідачами електронних 

документах; 

– по Торгам № 6: 

 використання Відповідачами одних і тих точок доступу до мережі 

Інтернет; 

 наявність господарських відносин між Відповідачами; 

 відсутність в тендерних пропозиціях Відповідачів банківських 

гарантій, передбачених тендерною документацією; 

 

 відсутність у ТОВ «АЙЛАНТ-ДНІПРО» повного переліку 

документів, що вимагалася тендерною документацією; 

 однакові властивості завантажених Відповідачами електронних 

документах; 

– по Торгам № 7: 

 використання Відповідачами одних і тих точок доступу до мережі 

Інтернет; 

 наявність господарських відносин між Відповідачами; 

 відсутність в тендерних пропозиціях Відповідачів банківських 

гарантій, передбачених тендерною документацією; 

 відсутність у ТОВ «АЙЛАНТ-ДНІПРО» повного переліку 

документів, що вимагалася тендерною документацією; 

 однакові властивості завантажених Відповідачами електронних 

документах; 

– по Торгам № 8: 

 використання Відповідачами одних і тих точок доступу до мережі 

Інтернет; 

 телефонний зв’язок між Відповідачами; 

 надання та повернення Відповідачами фінансової допомоги; 
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 наявність господарських відносин між Відповідачами; 

 однакові властивості завантажених Відповідачами електронних 

документах; 

– по Торгам № 9: 

 використання Відповідачами одних і тих точок доступу до мережі 

Інтернет; 

 телефонний зв’язок між Відповідачами; 

 надання та повернення Відповідачами фінансової допомоги; 

 наявність господарських відносин між Відповідачами; 

 однакові властивості завантажених Відповідачами електронних 

документах; 

– по Торгам № 10: 

 використання Відповідачами одних і тих точок доступу до мережі 

Інтернет; 

 телефонний зв’язок між Відповідачами; 

 надання та повернення Відповідачами фінансової допомоги; 

 наявність господарських відносин між Відповідачами; 

 

 відсутність в тендерних пропозиціях Відповідачів банківських 

гарантій, передбачених тендерною документацією; 

 відсутність у ТОВ «АЙЛАНТ-ДНІПРО» повного переліку 

документів, що вимагалася тендерною документацією; 

 однакові властивості завантажених Відповідачами електронних 

документах; 

– по Торгам № 11: 

 використання Відповідачами одних і тих точок доступу до мережі 

Інтернет; 

 телефонний зв’язок між Відповідачами; 

 надання та повернення Відповідачами фінансової допомоги; 

 наявність господарських відносин між Відповідачами; 

 однакові властивості завантажених Відповідачами електронних 

документах, 

не можуть бути результатом випадкового збігу обставин чи наслідком дії 

об’єктивних чинників, а свідчать про узгодження (координацію) 

Відповідачами своєї поведінки при підготовці до участі та участі у 

Торгах, зокрема про обмін інформацією між ними. 
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(198) З огляду на вищезазначене, Відповідачі під час підготовки документації 

для участі у Торгах діяли не самостійно, а узгоджували свої дії та не 

змагалися між собою, що є обов’язковою умовою участі у конкурентних 

процедурах закупівель відповідно до Законом України «Про публічні 

закупівлі». 

(199) Узгодивши свою поведінку та свої тендерні пропозиції, Відповідачі тим 

самим усунули конкуренцію та змагальність між собою, а отже 

спотворили результат проведених Торгів, порушивши право замовника на 

отримання найбільш ефективного для нього результату, а відтак, вчинили 

антиконкурентні узгоджені дії, заборонені Законом України «Про захист 

економічної конкуренції».  

(200) Згідно з пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної 

конкуренції» порушенням законодавства про захист економічної 

конкуренції є антиконкурентні узгоджені дії. 

(201) Частиною першою статті 5 Закону України «Про захист економічної 

конкуренції» передбачено, що узгодженими діями є, зокрема, укладення 

суб’єктами господарювання угод у будь-якій формі, а також будь-яка 

інша погоджена конкурентна поведінка (діяльність, бездіяльність) 

суб’єктів господарювання; частиною другою цієї статті встановлено, що 

особи, які чинять або мають намір чинити узгоджені дії, є учасниками 

узгоджених дій. 

 

(202) 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, а пунктом 4 частини другої цієї 

статті встановлено, що антиконкурентними узгодженими діями 

визнаються узгоджені дії, які стосуються спотворення результатів торгів, 

аукціонів, конкурсів, тендерів. 

(203) Отже, наведені вище факти у своїй сукупності свідчать про вчинення                                      

ТОВ «ЖИЛДОРІНВЕСТ» та ТОВ «АЙЛАНТ-ДНІПРО» порушень, 

передбачених пунктом 4 частини другої статті 6 та пунктом 1 статті 50 та 

Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді 

антиконкрентних узгоджених дій, які стосується спотворення результатів 

торгів шляхом погодження своєї поведінки під час підготовки тендерних 

пропозицій та участі у процедурах закупівель, проведених: 

− РЕГІОНАЛЬНОЮ ФІЛІЄЮ «ПІВДЕННА ЗАЛІЗНИЦЯ» 

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА 

ЗАЛІЗНИЦЯ» по закупівлі запасних частин до колієвимірювального 

візка ПТ-7МК (ДК 021:2015: 34630000-2 − частини залізничних або 

трамвайних локомотивів чи рейкового рухомого складу) 

(ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» − UA-2018-01-25-

001849-b); 
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− РЕГІОНАЛЬНОЮ ФІЛІЄЮ «ОДЕСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ» 

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА 

ЗАЛІЗНИЦЯ» по закупівлі: болтів кріплення Г-1311-00-36 (або 

еквівалент), болтів гальмівної шини НК114.00.014 (або еквівалент), 

клапанів ПІК 150-2,5 А (або еквівалент), клапанів ПІК 155-2,5 А (або 

еквівалент), клапанів ПІК 155-0,4 А (або еквівалент), клапанів 90202 

(або еквівалент), пружин демпферних зовнішніх НК-114-00-01 ПЗ 

(або еквівалент), Пружин демпферних внутрішніх НК-114-00-02 ПВ 

(або еквівалент), Пружин демпферних КЗ-3КП-074.03.05.000.1(або 

еквівалент) (ДК 021:2015: 34630000-2 − частини залізничних або 

трамвайних локомотивів чи рейкового рухомого складу) 

(ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» −  UA-2018-05-16-

002377-a); 

− РЕГІОНАЛЬНОЮ ФІЛІЄЮ «ПРИДНІПРОВСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ» 

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА 

ЗАЛІЗНИЦЯ» по закупівлі послуги з капітального ремонту 

механічного обладнання МВРС (ДК 021:2015: 50220000-3 − послуги з 

ремонту, технічного обслуговування залізничного транспорту і 

пов’язаного обладнання та супутні послуги) (ідентифікатор закупівлі 

в системі «Prozorro» − UA-2018-05-25-000299-b); 

− ФІЛІЄЮ «ЦЕНТР З РЕМОНТУ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ КОЛІЙНИХ 

МАШИН» ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

«УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ» по закупівлі послуги з ремонту 

гідравлічних двигунів (ДК 021:2015: 50530000-9 − послуги з ремонту 

і технічного обслуговування техніки) (ідентифікатор закупівлі в 

системі «Prozorro» − UA-2018-06-05-000301-a); 

− РЕГІОНАЛЬНОЮ ФІЛІЄЮ «ПРИДНІПРОВСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ» 

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА 

ЗАЛІЗНИЦЯ» по закупівлі запасних частин до вагоносповільнювачів 

в асортименті (ДК 021:2015: 34630000-2 − частини залізничних або 

трамвайних локомотивів чи рейкового рухомого складу; обладнання 

для контролю залізничного руху) (ідентифікатор закупівлі в системі 

«Prozorro» − UA-2018-06-07-000636-c); 

− ФІЛІЄЮ «ЦЕНТР З РЕМОНТУ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ КОЛІЙНИХ 

МАШИН» ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

«УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ» по закупівлі послуги з ремонту 

дизельних двигунів (ДК 021:2015: 50220000-3 − послуги з ремонту, 

технічного обслуговування залізничного транспорту і пов’язаного 

обладнання та супутні послуги) (ідентифікатор закупівлі в системі 

«Prozorro» − UA-2018-06-08-000004-a); 

− РЕГІОНАЛЬНОЮ ФІЛІЄЮ «ПІВДЕННА ЗАЛІЗНИЦЯ» 

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА 

ЗАЛІЗНИЦЯ» по закупівлі запасних частин до колієвимірювального 

візка ПТ-7МK (ДК 021:2015: 34630000-2 − частини залізничних або 
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трамвайних локомотивів чи рейкового рухомого складу; обладнання 

для контролю залізничного руху) (ідентифікатор закупівлі в системі 

«Prozorro» − UA-2018-06-08-001662-a); 

− РЕГІОНАЛЬНОЮ ФІЛІЄЮ «ПРИДНІПРОВСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ» 

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА 

ЗАЛІЗНИЦЯ» по закупівлі запасних частин до колійної техніки - 19 

найменувань (569 шт.) - детальніше в Додатку 6 ТД (ДК 021:2015: 

34630000-2 − частини залізничних або трамвайних локомотивів чи 

рейкового рухомого складу; обладнання для контролю залізничного 

руху) (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» −                                   

UA-2018-07-10-001012-c); 

− РЕГІОНАЛЬНОЮ ФІЛІЄЮ «ПРИДНІПРОВСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ» 

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА 

ЗАЛІЗНИЦЯ» по закупівлі послуги з капітального ремонту 

роликового транспортеру для рейкових плітей з горизонтальним 

затисненням (ДК 021:2015: 50220000-3 − послуги з ремонту, 

технічного обслуговування залізничного транспорту і пов’язаного 

обладнання та супутні послуги) (ідентифікатор закупівлі в системі 

«Prozorro» − UA-2018-09-11-000364-a); 

− РЕГІОНАЛЬНОЮ ФІЛІЄЮ «ДОНЕЦЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ» 

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА 

ЗАЛІЗНИЦЯ» по закупівлі клапанів ПІК * (ДК 021:2015: 34630000-2 

− частини залізничних або трамвайних локомотивів чи рейкового 

рухомого складу; обладнання для контролю залізничного руху)  

(ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» −                                             

UA-2018-09-12-000594-a); 

− РЕГІОНАЛЬНОЮ ФІЛІЄЮ «ЛЬВІВСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ» 

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА 

ЗАЛІЗНИЦЯ» по закупівлі роторних пристроїв до машини МКТ                       

(ДК 021:2015: 34630000-2 − частини залізничних або трамвайних 

локомотивів чи рейкового рухомого складу; обладнання для контролю 

залізничного руху) (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» −   

UA-2018-10-03-002215-c). 

7. Заперечення Відповідачів 

(204) На подання з попередніми висновками у Справі, яке було надіслано  

ТОВ «ЖИЛДОРІНВЕСТ» листом від 22.08.2022 № 70-02/2-1833,                          

ТОВ «ЖИЛДОРІНВЕСТ» листом без номеру та дати (вх. № 70-01/1274 

від 09.09.2022) надало міркування щодо суті справи, які зводяться до не 

визнання вчинення порушення законодавства про захист економічної 

конкуренції, та просило не застосовувати максимальний розмір штрафу. 

(205) На подання з попередніми висновками у Справі, яке було надіслано  

ТОВ «АЙЛАНТ-ДНІПРО» листом від 22.08.2022 № 70-02/2-1832,                       

ТОВ «АЙЛАНТ-ДНІПРО» заперечень не надало. 
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8. Остаточні висновки  

(205) Таким чином, доказами, зібраними у Справі, доводиться, а дослідженням 

усієї сукупності фактів, що об’єктивно могли вплинути на поведінку 

Відповідачів, не спростовується висновок про те, що                

вищезазначені дії ТОВ «ЖИЛДОРІНВЕСТ» та ТОВ «АЙЛАНТ-

ДНІПРО», які полягали у: 

− використанні Відповідачами одних і тих точок доступу до мережі 

Інтернет; 

− телефонному зв’язку між Відповідачами у період проведення             

Торгів №№ 5,8,9,10,11; 

− наданні та поверненні Відповідачами фінансової допомоги у період 

проведення Торгів №№ 5,8,9,10,11; 

− наявності господарських відносин між Відповідачами у період 

проведення Торгів №№ 3-11; 

− відсутності в тендерних пропозиціях Відповідачів банківських 

гарантій, передбачених тендерною документацією у                         Торгах 

№№ 2,3,4,5,6,8,10; 

− відсутності у ТОВ «АЙЛАНТ-ДНІПРО» повного переліку 

документів, що вимагалися тендерною документацією у                    

Торгах №№ 2,4,5,6,8,10; 

 

− завантаженні ТОВ «АЙЛАНТ-ДНІПРО» документу, що містить 

інформацією про ТОВ «ЖИЛДОРІНВЕСТ» у Торгах № 1; 

− однакових властивостях завантажених Відповідачами електронних 

документах, 

є узгодженою поведінкою, що стосується спотворення результатів Торгів.  

(206) Така поведінка Відповідачів становить порушення законодавства про 

захист економічної конкуренції у вигляді антиконкурентних узгоджених 

дій, які стосуються спотворення результатів торгів, та заборонені 

відповідно до пункту 4 частини другої статті 6, пункту 1 статті 50 Закону 

України «Про захист економічної конкуренції». 

9. Визначення розміру штрафу 

(207) 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 
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одержаного прибутку. Розмір незаконно одержаного прибутку може бути 

обчислено оціночним шляхом. 

(208) Згідно з частиною п’ятою статті 52 Закону України «Про захист 

економічної конкуренції» якщо доходу (виручки) немає або відповідач на 

вимогу органів Антимонопольного комітету України, голови його 

територіального відділення не надав розмір доходу (виручки), штраф, 

передбачений абзацом другим частини другої цієї статті, накладається у 

розмірі до двадцяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів 

громадян. 

(209) Згідно із Звітом про фінансові результати ТОВ «ЖИЛДОРІНВЕСТ» за 

2021 рік, чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за 

2021 рік складає 12 046,4 тис. грн. 

Враховуючи викладене, керуючись статтями 7 і 14 Закону України               

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

«Про захист економічної конкуренції», пунктами 3 і 11 Положення про 

територіальне відділення Антимонопольного комітету України, 

затвердженого розпорядженням Антимонопольного комітету від 23.02.2001  

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

№ 291/5482 (зі змінами), пунктами 29, 31, 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 Східного міжобласного 

територіального відділення Антимонопольного комітету України 

ПОСТАНОВИЛА: 

1. Визнати, що ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«АЙЛАНТ-ДНІПРО» (ідентифікаційний код юридичної особи – 40960576) 

та ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ЖИЛДОРІНВЕСТ» (ідентифікаційний код юридичної особи – 37898800) 

вчинили порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6 

пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», 

у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення 

результатів торгів шляхом погодження своєї поведінки під час підготовки 

тендерних пропозицій та участі у процедурі закупівлі, проведеної 

РЕГІОНАЛЬНОЮ ФІЛІЄЮ «ПІВДЕННА ЗАЛІЗНИЦЯ» ПУБЛІЧНОГО 

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ» 

(ідентифікаційний код юридичної особи – 40081216) по закупівлі запасних 

частин до колієвимірювального візка ПТ-7МК (ДК 021:2015: 34630000-2 — 

частини залізничних або трамвайних локомотивів чи рейкового рухомого 

складу) (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» −                                                 

UA-2018-01-25-001849-b). 
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2. За порушення, вказане в пункті 1 резолютивної частини цього рішення, 

накласти на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ЖИЛДОРІНВЕСТ» (ідентифікаційний код юридичної особи – 37898800) 

штраф у розмірі 68 000,00 (шістдесят вісім тисяч) гривень. 

3. За порушення, вказане в пункті 1 резолютивної частини цього рішення, 

накласти на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«АЙЛАНТ-ДНІПРО» (ідентифікаційний код юридичної особи – 40960576) 

штраф у розмірі 68 000,00 (шістдесят вісім тисяч) гривень. 

4. Визнати, що ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«АЙЛАНТ-ДНІПРО» (ідентифікаційний код юридичної особи – 40960576) 

та ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ЖИЛДОРІНВЕСТ» (ідентифікаційний код юридичної особи – 37898800) 

вчинили порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6 

пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», 

у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення 

результатів торгів шляхом погодження своєї поведінки під час підготовки 

тендерних пропозицій та участі у процедурі закупівлі, проведеної 

РЕГІОНАЛЬНОЮ ФІЛІЄЮ «ОДЕСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ» ПУБЛІЧНОГО 

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ» 

(ідентифікаційний код юридичної особи – 40081200) по закупівлі запасних 

частин до вагоносповільнювачів (болти, клапани, пружини)                                      

(ДК 021:2015: 34630000-2 — частини залізничних або трамвайних 

локомотивів чи рейкового рухомого складу) (ідентифікатор закупівлі в 

системі «Prozorro» − UA-2018-05-16-002377-a). 

5. За порушення, вказане в пункті 4 резолютивної частини цього рішення, 

накласти на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ЖИЛДОРІНВЕСТ» (ідентифікаційний код юридичної особи – 37898800) 

штраф у розмірі 68 000,00 (шістдесят вісім тисяч) гривень. 

6. За порушення, вказане в пункті 4 резолютивної частини цього рішення, 

накласти на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«АЙЛАНТ-ДНІПРО» (ідентифікаційний код юридичної особи – 40960576) 

штраф у розмірі 68 000,00 (шістдесят вісім тисяч) гривень. 

7. Визнати, що ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«АЙЛАНТ-ДНІПРО» (ідентифікаційний код юридичної особи – 40960576) 

та ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ЖИЛДОРІНВЕСТ» (ідентифікаційний код юридичної особи – 37898800) 

вчинили порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6 

пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», 

у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення 

результатів торгів шляхом погодження своєї поведінки під час підготовки 

тендерних пропозицій та участі у процедурі закупівлі, проведеної 

РЕГІОНАЛЬНОЮ ФІЛІЄЮ «ПРИДНІПРОВСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ» 

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА 

ЗАЛІЗНИЦЯ» (ідентифікаційний код юридичної особи – 40081237) по 
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закупівлі послуги з капітального ремонту механічного обладнання МВРС 

(ДК 021:2015: 50220000-3 — послуги з ремонту, технічного обслуговування 

залізничного транспорту і пов’язаного обладнання та супутні послуги) 

(ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» − UA-2018-05-25-000299-b). 

8. За порушення, вказане в пункті 7 резолютивної частини цього рішення, 

накласти на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ЖИЛДОРІНВЕСТ» (ідентифікаційний код юридичної особи – 37898800) 

штраф у розмірі 68 000,00 (шістдесят вісім тисяч) гривень 

9. За порушення, вказане в пункті 7 резолютивної частини цього рішення, 

накласти на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«АЙЛАНТ-ДНІПРО» (ідентифікаційний код юридичної особи – 40960576) 

штраф у розмірі 68 000,00 (шістдесят вісім тисяч) гривень. 

10. Визнати, що ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«АЙЛАНТ-ДНІПРО» (ідентифікаційний код юридичної особи – 40960576) 

та ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ЖИЛДОРІНВЕСТ» (ідентифікаційний код юридичної особи – 37898800) 

вчинили порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6 

пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», 

у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення 

результатів торгів шляхом погодження своєї поведінки під час підготовки 

тендерних пропозицій та участі у процедурі закупівлі, проведеної ФІЛІЄЮ 

«ЦЕНТР З РЕМОНТУ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ КОЛІЙНИХ МАШИН» 

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА 

ЗАЛІЗНИЦЯ» (ідентифікаційний код юридичної особи – 40123454) по 

закупівлі послуги з ремонту гідравлічних двигунів (ДК 021:2015: 50530000-9 — 

послуги з ремонту і технічного обслуговування техніки) (ідентифікатор 

закупівлі в системі «Prozorro» − UA-2018-06-05-000301-a). 

11. За порушення, вказане в пункті 10 резолютивної частини цього рішення, 

накласти на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ЖИЛДОРІНВЕСТ» (ідентифікаційний код юридичної особи – 37898800) 

штраф у розмірі 68 000,00 (шістдесят вісім тисяч) гривень 

12. За порушення, вказане в пункті 10 резолютивної частини цього рішення, 

накласти на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«АЙЛАНТ-ДНІПРО» (ідентифікаційний код юридичної особи – 40960576) 

штраф у розмірі 68 000,00 (шістдесят вісім тисяч) гривень. 

13. Визнати, що ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«АЙЛАНТ-ДНІПРО» (ідентифікаційний код юридичної особи – 40960576) 

та ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ЖИЛДОРІНВЕСТ» (ідентифікаційний код юридичної особи – 37898800) 

вчинили порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6 

пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», 

у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення 

результатів торгів шляхом погодження своєї поведінки під час підготовки 

тендерних пропозицій та участі у процедурі закупівлі, проведеної 
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РЕГІОНАЛЬНОЮ ФІЛІЄЮ «ПРИДНІПРОВСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ» 

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА 

ЗАЛІЗНИЦЯ» (ідентифікаційний код юридичної особи – 40081237) по 

закупівлі запасних частин до вагоносповільнювачів                                                         

(ДК 021:2015: 34630000-2 — частини залізничних або трамвайних 

локомотивів чи рейкового рухомого складу; обладнання для контролю 

залізничного руху) (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» −                                                             

UA-2018-06-07-000636-c). 

14. За порушення, вказане в пункті 13 резолютивної частини цього рішення, 

накласти на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ЖИЛДОРІНВЕСТ» (ідентифікаційний код юридичної особи – 37898800) 

штраф у розмірі 68 000,00 (шістдесят вісім тисяч) гривень 

15. За порушення, вказане в пункті 13 резолютивної частини цього рішення, 

накласти на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«АЙЛАНТ-ДНІПРО» (ідентифікаційний код юридичної особи – 40960576) 

штраф у розмірі 68 000,00 (шістдесят вісім тисяч) гривень 

16. Визнати, що ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«АЙЛАНТ-ДНІПРО» (ідентифікаційний код юридичної особи – 40960576) 

та ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ЖИЛДОРІНВЕСТ» (ідентифікаційний код юридичної особи – 37898800) 

вчинили порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6 

пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», 

у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення 

результатів торгів шляхом погодження своєї поведінки під час підготовки 

тендерних пропозицій та участі у процедурі закупівлі, проведеної ФІЛІЄЮ 

«ЦЕНТР З РЕМОНТУ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ КОЛІЙНИХ МАШИН» 

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА 

ЗАЛІЗНИЦЯ» (ідентифікаційний код юридичної особи – 40123454) по 

закупівлі послуги з ремонту дизельних двигунів                                                        

(ДК 021:2015: 50220000-3 — послуги з ремонту, технічного обслуговування 

залізничного транспорту і пов’язаного обладнання та супутні послуги) 

(ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» −                                                             

UA-2018-06-08-000004-a). 

17. За порушення, вказане в пункті 16 резолютивної частини цього рішення, 

накласти на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ЖИЛДОРІНВЕСТ» (ідентифікаційний код юридичної особи – 37898800) 

штраф у розмірі 68 000,00 (шістдесят вісім тисяч) гривень 

18. За порушення, вказане в пункті 16 резолютивної частини цього рішення, 

накласти на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«АЙЛАНТ-ДНІПРО» (ідентифікаційний код юридичної особи – 40960576) 

штраф у розмірі 68 000,00 (шістдесят вісім тисяч) гривень. 

19. Визнати, що ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«АЙЛАНТ-ДНІПРО» (ідентифікаційний код юридичної особи – 40960576) 

та ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 



47 

 

«ЖИЛДОРІНВЕСТ» (ідентифікаційний код юридичної особи – 37898800) 

вчинили порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6 

пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», 

у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення 

результатів торгів шляхом погодження своєї поведінки під час підготовки 

тендерних пропозицій та участі у процедурі закупівлі, проведеної 

РЕГІОНАЛЬНОЮ ФІЛІЄЮ «ПІВДЕННА ЗАЛІЗНИЦЯ» ПУБЛІЧНОГО 

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ» 

(ідентифікаційний код юридичної особи – 40081216)  по закупівлі запасних 

частин до колієвимірювального візка ПТ-7МК (ДК 021:2015: 34630000-2 — 

частини залізничних або трамвайних локомотивів чи рейкового рухомого 

складу; обладнання для контролю залізничного руху) (ідентифікатор 

закупівлі в системі «Prozorro» − UA-2018-06-08-001662-a). 

20. За порушення, вказане в пункті 19 резолютивної частини цього рішення, 

накласти на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ЖИЛДОРІНВЕСТ» (ідентифікаційний код юридичної особи – 37898800) 

штраф у розмірі 68 000,00 (шістдесят вісім тисяч) гривень 

21. За порушення, вказане в пункті 19 резолютивної частини цього рішення, 

накласти на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«АЙЛАНТ-ДНІПРО» (ідентифікаційний код юридичної особи – 40960576) 

штраф у розмірі 68 000,00 (шістдесят вісім тисяч) гривень. 

22. Визнати, що ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«АЙЛАНТ-ДНІПРО» (ідентифікаційний код юридичної особи – 40960576) 

та ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ЖИЛДОРІНВЕСТ» (ідентифікаційний код юридичної особи – 37898800) 

вчинили порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6 

пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», 

у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення 

результатів торгів шляхом погодження своєї поведінки під час підготовки 

тендерних пропозицій та участі у процедурі закупівлі, проведеної 

РЕГІОНАЛЬНОЮ ФІЛІЄЮ «ПРИДНІПРОВСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ» 

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА 

ЗАЛІЗНИЦЯ» (ідентифікаційний код юридичної особи – 40081237) по 

закупівлі запасних частин до колійної техніки (ДК 021:2015: 34630000-2 — 

частини залізничних або трамвайних локомотивів чи рейкового рухомого 

складу; обладнання для контролю залізничного руху) (ідентифікатор 

закупівлі в системі «Prozorro» − UA-2018-07-10-001012-c). 

23. За порушення, вказане в пункті 22 резолютивної частини цього рішення, 

накласти на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ЖИЛДОРІНВЕСТ» (ідентифікаційний код юридичної особи – 37898800) 

штраф у розмірі 68 000,00 (шістдесят вісім тисяч) гривень 

24. За порушення, вказане в пункті 22 резолютивної частини цього рішення, 

накласти на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
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«АЙЛАНТ-ДНІПРО» (ідентифікаційний код юридичної особи – 40960576) 

штраф у розмірі 68 000,00 (шістдесят вісім тисяч) гривень. 

25. Визнати, що ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«АЙЛАНТ-ДНІПРО» (ідентифікаційний код юридичної особи – 40960576) 

та ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ЖИЛДОРІНВЕСТ» (ідентифікаційний код юридичної особи – 37898800) 

вчинили порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6 

пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», 

у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення 

результатів торгів шляхом погодження своєї поведінки під час підготовки 

тендерних пропозицій та участі у процедурі закупівлі, проведеної 

РЕГІОНАЛЬНОЮ ФІЛІЄЮ «ПРИДНІПРОВСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ» 

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА 

ЗАЛІЗНИЦЯ» (ідентифікаційний код юридичної особи – 40081237) по 

закупівлі послуги з капітального ремонту роликового транспортеру для 

рейкових плітей з горизонтальним затисненням (ДК 021:2015: 50220000-3 

— послуги з ремонту, технічного обслуговування залізничного транспорту 

і пов’язаного обладнання та супутні послуги) (ідентифікатор закупівлі в 

системі «Prozorro» − UA-2018-09-11-000364-a). 

 

 

26. За порушення, вказане в пункті 25 резолютивної частини цього рішення, 

накласти на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ЖИЛДОРІНВЕСТ» (ідентифікаційний код юридичної особи – 37898800) 

штраф у розмірі 68 000,00 (шістдесят вісім тисяч) гривень 

27. За порушення, вказане в пункті 25 резолютивної частини цього рішення, 

накласти на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«АЙЛАНТ-ДНІПРО» (ідентифікаційний код юридичної особи – 40960576) 

штраф у розмірі 68 000,00 (шістдесят вісім тисяч) гривень. 

28. Визнати, що ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«АЙЛАНТ-ДНІПРО» (ідентифікаційний код юридичної особи – 40960576) 

та ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ЖИЛДОРІНВЕСТ» (ідентифікаційний код юридичної особи – 37898800) 

вчинили порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6 

пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», 

у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення 

результатів торгів шляхом погодження своєї поведінки під час підготовки 

тендерних пропозицій та участі у процедурі закупівлі, проведеної 

РЕГІОНАЛЬНОЮ ФІЛІЄЮ «ДОНЕЦЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ» ПУБЛІЧНОГО 

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ» 

(ідентифікаційний код юридичної особи – 40150216) по закупівлі клапанів 

ПІК (ДК 021:2015: 34630000-2 — частини залізничних або трамвайних 

локомотивів чи рейкового рухомого складу; обладнання для контролю 
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залізничного руху) (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» −                        

UA-2018-09-12-000594-a). 

29. За порушення, вказане в пункті 28 резолютивної частини цього рішення, 

накласти на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ЖИЛДОРІНВЕСТ» (ідентифікаційний код юридичної особи – 37898800) 

штраф у розмірі 68 000,00 (шістдесят вісім тисяч) гривень 

30. За порушення, вказане в пункті 28 резолютивної частини цього рішення, 

накласти на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«АЙЛАНТ-ДНІПРО» (ідентифікаційний код юридичної особи – 40960576) 

штраф у розмірі 68 000,00 (шістдесят вісім тисяч) гривень. 

31. Визнати, що ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«АЙЛАНТ-ДНІПРО» (ідентифікаційний код юридичної особи – 40960576) 

та ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ЖИЛДОРІНВЕСТ» (ідентифікаційний код юридичної особи – 37898800) 

вчинили порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6 

пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», 

у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення 

результатів торгів шляхом погодження своєї поведінки під час підготовки 

тендерних пропозицій та участі у процедурі закупівлі, проведеної 

РЕГІОНАЛЬНОЮ ФІЛІЄЮ «ЛЬВІВСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ» ПУБЛІЧНОГО 

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ» 

(ідентифікаційний код юридичної особи – 40081195) по закупівлі роторного 

пристрою до машини МКТ (ДК 021:2015: 34630000-2 — частини 

залізничних або трамвайних локомотивів чи рейкового рухомого складу; 

обладнання для контролю залізничного руху) (ідентифікатор закупівлі в 

системі «Prozorro» − UA-2018-10-03-002215-c). 

32. За порушення, вказане в пункті 31 резолютивної частини цього рішення, 

накласти на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ЖИЛДОРІНВЕСТ» (ідентифікаційний код юридичної особи – 37898800) 

штраф у розмірі 68 000,00 (шістдесят вісім тисяч) гривень 

33. За порушення, вказане в пункті 31 резолютивної частини цього рішення, 

накласти на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«АЙЛАНТ-ДНІПРО» (ідентифікаційний код юридичної особи – 40960576) 

штраф у розмірі 68 000,00 (шістдесят вісім тисяч) гривень. 

Відповідно до частини третьої статті 56 Закону України «Про захист 

економічної конкуренції» штраф повинен бути сплачений у двомісячний строк з 

дня одержання рішення. 

Згідно з частиною восьмою статті 56 Закону України «Про захист 

економічної конкуренції», протягом п’яти днів з дня сплати штрафу, суб’єкт 

господарювання зобов’язаний надіслати до Східного міжобласного 

територіального відділення Антимонопольного комітету України документи, що 

підтверджують сплату штрафу. 
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Відповідно до частини першої статті 60 Закону України «Про захист 

економічної конкуренції» рішення органів Антимонопольного комітету України 

у двомісячний строк з дня одержання може бути оскаржене до господарського 

суду. 

 

Голова колегії                     Юрій ГЛАДИК 


