
 

 
СХІДНЕ МІЖОБЛАСНЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ 

АНТИМОНОПОЛЬНОГО   КОМІТЕТУ   УКРАЇНИ 

 

ВИТЯГ З РІШЕННЯ 

АДМІНІСТРАТИВНОЇ КОЛЕГІЇ СХІДНОГО  
МІЖОБЛАСНОГО ТЕРИТОРІАЛЬНОГО ВІДДІЛЕННЯ 

 
 

05.10.2021 № 70/108-р/к                                                          Справа № 7/01-121-21 

 

м. Харків 

 

 

Про порушення законодавства про 

захист економічної конкуренції та 

накладення штрафу 

 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АНТАРЕС-

2000» (далі - ТОВ «АНТАРЕС-2000») (ідентифікаційний код юридичної особи – 

30285066) та ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ПОЛТАВА-БІЗНЕС-БЕЗПЕКА» (далі - ТОВ «ПОЛТАВА-БІЗНЕС-БЕЗПЕКА») 

(ідентифікаційний код юридичної особи – 34825407) подали тендерні пропозиції на 

участь у торгах на закупівлю: 

- «Послуги охорони» (код за ДК 021:2015:79710000-4 — Охоронні 

послуги), проведених ВИЩИМ ДЕРЖАВНИМ НАВЧАЛЬНИМ 

ЗАКЛАДОМ УКРАЇНИ «УКРАЇНСЬКА МЕДИЧНА 

СТОМАТОЛОГІЧНА АКАДЕМІЯ» (ідентифікатор закупівлі в системі 

«Prozorro» UA-2018-01-02-000480-a). 

При цьому, ТОВ «АНТАРЕС-2000» та ТОВ «ПОЛТАВА-БІЗНЕС-

БЕЗПЕКА» 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 № 7/01-121-21 такі дії  

ТОВ «АНТАРЕС-2000» та ТОВ «ПОЛТАВА-БІЗНЕС-БЕЗПЕКА» визнано 

антиконкурентними узгодженими діями, що стосуються спотворення 

результатів торгів, що є порушенням пункту 1 статті 50, пункту 4 частини другої 

статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції». 

На порушників накладено штрафи:  
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- на ТОВ «АНТАРЕС-2000» - 68 000,00 (шістдесят вісім тисяч) грн.; 

- на ТОВ «ПОЛТАВА-БІЗНЕС-БЕЗПЕКА» - 68 000,00 (шістдесят 

вісім тисяч) грн.  

Адміністративна колегія Східного міжобласного територіально відділення 

Антимонопольного комітету України, розглянувши матеріали справи № 7/01-

121-21 про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, 

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

України «Про захист економічної конкуренції» (далі - Справа), та подання 

відділу досліджень і розслідувань в Полтавській області від 20.09.2021 № 70-

03/500-П, 

ВСТАНОВИЛА: 

1. Предмет справи 

(1) Антиконкурентні узгоджені дії, які стосуються спотворення результатів 

торгів під час проведення: 

- ВИЩИМ ДЕРЖАВНИМ НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ УКРАЇНИ 

«УКРАЇНСЬКА МЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЧНА АКАДЕМІЯ» (далі – 

Замовник) відкритих торгів за допомогою системи Prozorro (ідентифікатор 

закупівлі UA-2018-01-02-000480-a) на закупівлю «Послуги охорони» (код за 

ДК 021:2015:79710000-4 — Охоронні послуги) (далі – Торги). 

2. Відповідачі 

(2) Відповідачами у Справі є такі суб’єкти господарювання: 

- ТОВ «АНТАРЕС-2000», яке зареєстроване 22.01.1999 за                          

№ 158812000000006283. Ідентифікаційний код юридичної особи – 

30285066. Місцезнаходження: 36002, м. Полтава, вул. Довженка, буд. 2-ж. 

Основним видом діяльності є діяльність приватних охоронних служб (код 

КВЕД 80.10); 

- ТОВ «ПОЛТАВА-БІЗНЕС-БЕЗПЕКА, яке зареєстроване 21.12.2006 

за № 15881020000006020. Ідентифікаційний код юридичної особи – 

34825407. Місцезнаходження: 39200, Полтавська обл., Кобеляцький р-н, м. 

Кобеляки, вул. Михайлівська, буд. 43. Основним видом діяльності є 

діяльність приватних охоронних служб (код КВЕД 80.10). 

(3) Відповідно до статті 1 Закону України «Про захист економічної 

конкуренції» ТОВ «АНТАРЕС-2000» та ТОВ «ПОЛТАВА-БІЗНЕС-

БЕЗПЕКА» (далі разом – Учасники торгів, Відповідачі) є суб’єктами 

господарювання. 

3. Процесуальні дії 

(4) На виконання доручення Голови Антимонопольного комітету України від 

12.06.2018 № 13-01/379 (вх. № 66-01/103К від 15.06.2018), розпорядженням 

адміністративної колегії Полтавського обласного територіального 

відділення Антимонопольного комітету України від 28.09.2018 № 66/8-рп/к 
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розпочато розгляд справи № 66-1-50/5-18 за ознаками вчинення  

ТОВ «АНТАРЕС-2000» та ТОВ «ПОЛТАВА-БІЗНЕС-БЕЗПЕКА» 

порушення законодавства про захист економічної конкуренції, 

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

України «Про захист економічної конкуренції» у вигляді вчинення 

антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів 

торгів, тендерів. 

(5) Відповідно до підпункту 6.5 пункту 6 розпорядження Антимонопольного 

комітету України від 28.11.2019 № 23-рп «Про реорганізацію 

територіальних відділень Антимонопольного комітету України (в редакції 

розпорядження Антимонопольного комітету України від 07.05.2020 

№ 5-рп) (далі – Розпорядження № 23-рп) з 01.06.2020 припинено Полтавське 

обласне територіальне відділення Антимонопольного комітету України 

(ідентифікаційний код – 21076316) шляхом приєднання до Харківського 

обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України 

(ідентифікаційний код – 22630473). 

(6) Згідно з підпунктом 6.6 пункту 6 Розпорядження № 23-рп, Харківське 

обласне територіальне відділення Антимонопольного комітету України 

визначено правонаступником всіх майнових прав та обов’язків 

Полтавського обласного територіального відділення Антимонопольного 

комітету України. 

(7) Відповідно до підпункту 7.6 пункту 7 Розпорядження № 23-рп, змінено 

найменування Харківського обласного територіального відділення 

Антимонопольного комітету України на Східне міжобласне територіальне 

відділення Антимонопольного комітету України (далі – Відділення). 

(8) Розпорядженням адміністративної колегії Східного міжобласного 

територіального відділення Антимонопольного комітету України прийнято 

розпорядження від 11.03.2021 № 70/126-рп/к про прийняття до провадження 

Східного міжобласного територіального відділення Антимонопольного 

комітету України матеріалів справи № 66-1-50/5-18 та присвоєно прийнятій 

справі номер 7/01-121-21. 

4. Інформація про Торги 

(9) Замовником 02.01.2018 на веб-порталі публічних закупівель «Prozorro» 

опубліковано оголошення (UA-2018-01-02-000480-a) щодо проведення 

Торгів. 

(10) Назва предмета закупівлі – Послуги охорони (ДК 021:2015:79710000-4 – 

Охоронні послуги). 

(11) Місце надання послуг – 36011, Україна, Полтавська область, Полтава, 

Шевченка, 23. 

(12) Строк надання послуг – 01.02.2018 – 31.12.2018. 

(13) Очікувана вартість предмета закупівлі – 2 203 000,00 грн з ПДВ. 
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(14) Розмір мінімального кроку пониження ціни – 11 015,00,00 грн. 

(15) Кінцевий строк подачі пропозицій – 17.01.2018 о 17:00 год. 

(16) Дата та час початку аукціону – 18.01.2018 о 14:25 год. 

(17) Дата та час розкриття тендерних пропозицій – 18.01.2018 о 14:26 год.  

(18) Відповідно до реєстру отриманих тендерних пропозицій для участі у Торгах 

подали тендерні пропозиції наступні учасники: 

- ТОВ «АНТАРЕС-2000»; 

- ТОВ «ПОЛТАВА-БІЗНЕС-БЕЗПЕКА». 

(19) Згідно з реєстром отриманих тендерних пропозицій, учасниками подані 

наступні пропозиції (Таблиця 1): 

Таблиця 1 

Найменування учасника 
Первинна 

пропозиція, грн. 

Остаточна 

пропозиція (за 

результатами 

аукціону), грн. 

Відсоток 

зниження 

ціни, % 

ТОВ «АНТАРЕС-2000» 2 036 119,36 2 036 119,36 0 

ТОВ «ПОЛТАВА-БІЗНЕС-

БЕЗПЕКА» 
2 147 026,00 2 125 016,00 1,03 

(20) Згідно з протоколом розгляду тендерних пропозицій Замовника від 

22.01.2018 № 1 та звіту про результати проведення процедури закупівлі від 

02.02.2018, переможцем Торгів обрано ТОВ «АНТАРЕС-2000» з яким 

Замовником укладено договір від 02.02.2018 № 16. 

5. Встановлення антиконкурентних узгоджених дій 

(21) В результаті аналізу інформації та матеріалів, отриманих Відділенням під 

час розслідування справи виявлені обставини, які свідчать про узгодженість 

дій ТОВ «АНТАРЕС-2000» та ТОВ «ПОЛТАВА-БІЗНЕС-БЕЗПЕКА» під 

час участі у Торгах. Зазначене підтверджується наступним. 

5.1 Використання однієї точки доступу до мережі Інтернет та синхронність 

дій 

(22) Відповідно до листа ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ПРОЗОРРО» (далі 

– ДП «ПРОЗОРРО») від 08.08.2018 № 206/2300/03 (вх. № 66-01/698 від 

15.08.2018) Учасники торгів подавали свої тендерні пропозиції для участі у 

Торгах з одного електронного майданчика, а саме: ZAKUPKI.PROM.UA 

(оператор електронного майданчика – ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЗАКУПКИ.ПРОМ.УА» (далі – ТОВ 

«ЗАКУПКИ.ПРОМ.УА»)). 

(23) Листом від 28.08.2018 № 685/08 (вх. № 66-01/840 від 04.09.2018) 

ТОВ «ЗАКУПКИ.ПРОМ.УА» надало перелік ІР-адрес, з яких Учасники 

торгів подавали тендерні пропозиції для участі у процедурі закупівлі 

(Таблиця 2): 
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Таблиця 2 
Назва учасника закупівлі IP-адреса Дата входу Час входу 

ТОВ «АНТАРЕС-2000» 
(конфіденційна 

інформація) 

(конфіденційн

а інформація) 

(конфіденційна 

інформація) 

ТОВ «ПОЛТАВА-БІЗНЕС-

БЕЗПЕКА» 

(конфіденційна 

інформація) 

(конфіденційн

а інформація) 

(конфіденційна 

інформація) 

(24) Згідно з зазначеною у Таблиці 2 інформацією, Відповідачі здійснювали вхід 

до кабінету учасника для створення пропозиції з однієї ІР-адреси, в один 

день з невеликою різницею у часі. 

(25) Крім того, відповідно до листа ДП «ПРОЗОРРО» від 08.08.2018  

№ 206/2300/03 (вх. № 66-01/698 від 15.08.2018), Учасники торгів 

здійснювали вхід в аукціон з однієї ІР-адреси з невеликою різницею у часі 

(Таблиця 3): 

Таблиця 3 

Назва учасника 

закупівлі 
IP-адреса Дата входу Час входу 

Дія, яку було 

здійснено 

учасником 

ТОВ 

«АНТАРЕС-

2000» 

(конфіденційна 

інформація) 

(конфіденційна 

інформація) 

(конфіденційна 

інформація) 

(конфіденційна 

інформація) 

ТОВ 

«ПОЛТАВА-

БІЗНЕС-

БЕЗПЕКА» 

(конфіденційна 

інформація) 

(конфіденційна 

інформація) 

(конфіденційна 

інформація) 

(конфіденційна 

інформація) 

(26) Таким чином, завантаження тендерних пропозицій на Торги, вхід в аукціон 

з різницею у часі – 5 хвилин ще до початку аукціону (час початку аукціону 

визначений Замовником – 14:25) з одного майданчика та з однієї ІР-адреси 

не може бути випадковим збігом обставин, а свідчить про узгодженість дій 

ТОВ «АНТАРЕС-2000» та ТОВ «ПОЛТАВА-БІЗНЕС-БЕЗПЕКА» під час 

підготовки та участі у Торгах. 

(27) Листом від 22.08.2018 № 18181/10/16-31-12-01-34 (вх. № 66-01/786 від 

28.08.2018) ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ ФІСКАЛЬНОЇ 

СЛУЖБИ У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛАСТІ (далі – ГУ ДФС У ПОЛТАВСЬКІЙ 

ОБЛАСТІ) надало інформацію, що протягом 2017 року та в І кварталі 2018 

року, в тому числі під час проведення Торгів, Учасники торгів подавали 

податкову звітність з однієї ІP-адреси (Таблиця 4): 

Таблиця 4 
Назва, код ЄДРПОУ IP-адреса Дата прийняття документа 

ТОВ «АНТАРЕС-2000» 
(конфіденційна 

інформація) 

(конфіденційна 

інформація) 

ТОВ «ПОЛТАВА-БІЗНЕС-

БЕЗПЕКА» 

(конфіденційна 

інформація) 

(конфіденційна 

інформація) 

(28) Вищезазначеним листом ГУ ДФС У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛАСТІ повідомило, 

що у ТОВ «АНТАРЕС-2000» відкрито рахунок  

(конфіденційна інформація), у ТОВ «ПОЛТАВА-БІЗНЕС-БЕЗПЕКА» 
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відкрито рахунок (конфіденційна інформація) в АКЦІОНЕРНОМУ 

ТОВАРИСТВІ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ПРИВАТБАНК» (далі - АТ КБ 

«ПРИВАТБАНК»). 

(29) Відповідно до інформації АТ КБ «ПРИВАТБАНК», наданої листом від 

12.09.2018 № Е.30.0.0.0/4-644249 БТ (вх. № 66-01/893 від 17.09.2018), що є 

банківською таємницею, вхід до електронного кабінету для здійснення 

операцій по рахунках Учасники торгів протягом 2017 року та в І кварталі 

2018 року, в тому числі під час проведення Торгів, здійснювали з однієї ІР-

адреси (Таблиця 5): 

Таблиця 5 

Назва IP-адреса 
Період здійснення входу до 

електронного кабінету 

ТОВ «АНТАРЕС-2000» 
(конфіденційна 

інформація) 

(конфіденційна 

інформація) 

ТОВ «ПОЛТАВА-БІЗНЕС-

БЕЗПЕКА» 

(конфіденційна 

інформація) 

(конфіденційна 

інформація) 

 

(30) Також, вищезазначеним листом ГУ ДФС У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛАСТІ 

повідомило, що у ТОВ «АНТАРЕС-2000» відкрито рахунок  

(конфіденційна інформація), у ТОВ «ПОЛТАВА-БІЗНЕС-БЕЗПЕКА» 

відкрито рахунок (конфіденційна інформація) в ПРИВАТНОМУ 

АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ «ОЩАДБАНК» (далі - ПАТ 

«ОЩАДБАНК»). 

(31) Згідно з інформацією, наданою ПАТ «ОЩАДБАНК» Філія – Полтавське 

обласне управління (лист від 10.09.2018 № 114/17-20/2/07-180 (вх. № 66-01/891 

від 14.09.2018)), що є банківською таємницею, протягом 2017 року та в І 

кварталі 2018 року, в тому числі під час проведення Торгів, Учасники торгів 

здійснювали вхід до електронних кабінетів для здійснення операцій по 

рахунках з однієї IP-адреси (Таблиця 6): 

Таблиця 6 

Назва IP-адреса 
Період здійснення входу до 

електронного кабінету 

ТОВ «АНТАРЕС-2000» 
(конфіденційна 

інформація) 

(конфіденційна 

інформація) 

ТОВ «ПОЛТАВА-БІЗНЕС-

БЕЗПЕКА» 

(конфіденційна 

інформація) 

(конфіденційна 

інформація) 

 

(32) Відділенням з’ясовано, що ІР - адреси (конфіденційна інформація) та 

(конфіденційна інформація) належать до одного з блоків ІР - адрес 

провайдера ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«КОНТЕНТ ДЕЛІВЕРІ НЕТВОРК» (далі – ТОВ «КОНТЕНТ  ДЕЛІВЕРІ  

НЕТВОРК» (вул. Прирічна, буд. 25 А, м. Київ, 04213, ідентифікаційний код 

38736443). 
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(33) Листами від 15.04.2019 вих. 15 № /04-2019 (вх. № 66-01/869 від 15.05.2019) 

та від 15.07.2019 вих. 15 № /07-2019 (вх. № 70-01/4137 від 23.07.2021) 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОНТЕНТ 

ДЕЛІВЕРІ НЕТВОРК» (далі – ТОВ «КОНТЕНТ ДЕЛІВЕРІ НЕТВОРК») 

(04213, м. Київ, вул. Прирічна, 25А, ідентифікаційний код юридичної особи 

- 38736443) повідомило, що здійснює діяльність, пов’язану з технічним 

обслуговуванням телекомунікаційних мереж ТМ «Тріолан». Користувачі 

ТМ «Тріолан» отримують доступ до Інтернет мереж на підставі публічного 

договору, який опублікований на веб-сайті без укладання договору в 

письмовій формі. 

(34) Також, вищезазначеним листом ТОВ «КОНТЕНТ ДЕЛІВЕРІ НЕТВОРК» 

повідомило, що кінцеве обладнання споживача, яке використовувало 

протягом 2017-2018 років ІР–адресу (конфіденційна інформація) фактично 

розташоване за адресою: (конфіденційна інформація). Фізична особа – 

користувач Мегелик Юрій Іванович. 

(35) Відповідно до інформації, що була надана ПОЛТАВСЬКИМ ОБЛАСНИМ 

ОБ’ЄДНАНИМ УПРАВЛІННЯМ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ листом від 13.08.2018 № 18875/11-08 (вх. № 66-

01/799 від 28.08.2018), Мегелик Юрій Іванович протягом (конфіденційна 

інформація). 

(36) Згідно з витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних 

осіб - підприємців та громадських формувань (далі – ЄДР) від 07.09.2021 за 

кодом 526316181391 станом на 02.01.2018 (дата оголошення про проведення 

Торгів), ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«АНТАРЕС-3000» (далі – ТОВ «АНТАРЕС-3000», ідентифікаційний код 

юридичної особи – 35439877) зареєстровано за адресою: 36038, Полтавська 

обл., м. Полтава, вул. Шевченка, 100, засновником та кінцевим 

бенефіціарним власником є Криворучко Віктор Володимирович з часткою 

100%. 

(37)  Відповідно до витягу з ЄДР від 15.12.2017 за № 1003379878, наданого ТОВ 

«АНТАРЕС-2000» в складі тендерної пропозиції для участі у Торгах, 

Криворучко Віктор Володимирович є засновником та кінцевим 

бенефіціарним власником ТОВ «АНТАРЕС-2000» з часткою 99,4%. 

(38) Статтею 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції»  

визначено, що контроль – вирішальний вплив однієї чи декількох 

пов’язаних юридичних та/або фізичних осіб на господарську діяльність 

суб’єкта господарювання чи його частини, який здійснюється 

безпосередньо або через інших осіб, зокрема завдяки: праву володіння чи 

користування всіма активами чи їх значною частиною; праву, яке забезпечує 

вирішальний вплив на формування складу, результати голосування та 

рішення органів управління суб’єкта господарювання; укладенню договорів 

і контрактів, які дають можливість визначати умови господарської 
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діяльності, давати обов’язкові до виконання вказівки або виконувати 

функції органу управління суб’єкта господарювання; заміщенню посади 

керівника, заступника  керівника спостережної ради, правління, іншого 

наглядового чи виконавчого органу суб’єкта господарювання особою,  яка 

вже обіймає одну чи кілька із зазначених посад в інших суб’єктах 

господарювання; обійманню більше половини посад членів спостережної 

ради, правління, інших наглядових чи виконавчих органів суб’єкта 

господарювання особами, які вже обіймають одну чи кілька із зазначених 

посад в іншому суб’єкті господарювання. Пов’язаними особами є юридичні 

та/або фізичні особи, які спільно або узгоджено здійснюють господарську 

діяльність, у тому числі спільно або узгоджено чинять вплив на 

господарську діяльність суб’єкта господарювання. 

(39) Отже, ТОВ «АНТАРЕС-3000» та ТОВ «АНТАРЕС-2000» є пов’язаними 

особами в розумінні статті 1 Закону України «Про захист економічної 

конкуренції». 

(40) Відповідно до листів ТОВ «КОНТЕНТ ДЕЛІВЕРІ НЕТВОРК» від 

15.04.2019 вих. 15 № /04-2019 (вх. № 66-01/869 від 15.05.2019) та від 

15.07.2019 вих. 15 № /07-2019 (вх. № 70-01/4137 від 23.07.2021), кінцеве 

обладнання споживача, яке використовувало протягом 2017-2018 років ІР–

адресу (конфіденційна інформація) фактично розташоване за адресою:                 

м. Полтава, вул. Шевченко, 100 та належить  ТОВ «АНТАРЕС-2000». 

(41) Отже, завантаження тендерних пропозицій Учасниками торгів з одного 

електронного майданчика «ЗАКУПКИ.ПРОМ.УА», використання 

Відповідачами одних і тих самих ІР-адрес, одна з яких належить                      

ТОВ «АНТАРЕС-2000», а користувачем іншої є працівник пов’язаного 

підприємства – ТОВ «АНТАРЕС-3000», під час участі у Торгах, та входу до 

електронних банківських кабінетів, подання податкової звітності з однієї ІP-

адреси свідчить про узгодженість дій ТОВ «АНТАРЕС-2000» та                                  

ТОВ «ПОЛТАВА-БІЗНЕС-БЕЗПЕКА». 

5.2 Наявність у Відповідачів правовідносин з одними і тими самими 

особами 

(42) Згідно з податковим розрахунком сум доходу, нарахованого (сплаченого) на 

користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку за 2017 рік та І 

квартал 2018 року, що були надані додатком до листа № 18181/10/16-31-12-

01-34 від 22.08.2018 (вх. № 66-01/786 від 28.08.2018) ГУ ДФС У 

ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛАСТІ, ТОВ «ПОЛТАВА-БІЗНЕС-БЕЗПЕКА» було 

нараховано та виплачено (конфіденційна інформація) ФІЗИЧНІЙ ОСОБІ - 

ПІДПРИЄМЦЮ ХОХЛАЧОВІЙ ТЕТЯНІ ІВАНІВНІ (ідентифікаційний 

номер (конфіденційна інформація)) за бухгалтерські послуги по договору 

б/н від 01.12.2015. 

(43) Згідно з податковим розрахунком сум доходу, нарахованого (сплаченого) на 

користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку за 4 квартал 2017 

року, що був наданий додатком до листа № 18181/10/16-31-12-01-34 від 



 

 

9 

22.08.2018 (вх. № 66-01/786 від 28.08.2018) ГУ ДФС У ПОЛТАВСЬКІЙ 

ОБЛАСТІ, ТОВ «ПОЛТАВА-БІЗНЕС-БЕЗПЕКА» було нараховано та 

виплачено (конфіденційна інформація) ФІЗИЧНІЙ ОСОБІ - 

ПІДПРИЄМЦЮ Криворучку Віктору Володимировичу (ідентифікаційний 

номер (конфіденційна інформація)) за юридичні послуги по договору б/н від 

01.04.2014. 

(44) Наведене в пунктах 42, 43 даного рішення підтверджується і копіями 

банківських виписок за 2017 рік та І квартал 2018 року, що були надані 

додатком до листа № 114/17-20/2/07-180 від 10.09.2018 (вх. № 66-01/891 від 

14.09.2018) ПАТ «ОЩАДБАНК» Філія – Полтавське обласне управління 

(банківська таємниця). 

(45) Згідно з протоколом № 1 Загальних зборів учасників  

ТОВ «АНТАРЕС-2000» від 17.07.2015, що була надана відповідно до  

п. 4.1. Додатку 2 до тендерної документації Торгів, Хохлачова Тетяна 

Іванівна (ідентифікаційний номер (конфіденційна інформація)) з 20.07.2015 

була призначена директором ТОВ «АНТАРЕС-2000» та займала зазначену 

посаду під час проведення Торгів. 

(46) Відповідно з протоколом № 17 загальних зборів учасників від 08.02.2017, 

завантаженого ТОВ «АНТАРЕС-2000» в складі тендерної пропозиції для 

участі у Торгах, Криворучко Віктор Володимирович був засновником  

ТОВ «АНТАРЕС-2000» з часткою 99,4% статутного капіталу. 

(47) Отже, протягом 2017 року та І кварталу 2018 року, в тому числі під час 

проведення Торгів, засновник ТОВ «АНТАРЕС-2000» надавав юридичні 

послуги ТОВ «ПОЛТАВА-БІЗНЕС-БЕЗПЕКА», директор                                 

ТОВ «АНТАРЕС-2000» надавала бухгалтерські послуги ТОВ «ПОЛТАВА-

БІЗНЕС-БЕЗПЕКА». 

(48) Відповідно до п. 1.1. Додатку 2 до тендерної документації, Учасники торгів 

надали документальне підтвердження наявності обладнання та матеріально-

технічної бази у вигляді видаткових накладних. 

(49) Так, у видаткових накладних, завантажених ТОВ «ПОЛТАВА-БІЗНЕС-

БЕЗПЕКА», від 15.11.2016 № 322 на закупівлю шоломів, ліхтариків, 

бронежилетів у ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ-ПІДПРИЄМЦЯ МАЛИНОВСЬКОЇ 

ОЛЕНИ ВОЛОДИМИРІВНИ (далі – ФОП МАЛИНОВСЬКА О.В., 

ідентифікаційний номер (конфіденційна інформація)) та від 18.11.2016  

№ 329 на закупівлю газових балончиків, персональних трекерів, 

радіостанцій у ФОП МАЛИНОВСЬКОЇ О.В., товар був отриманий за 

довіреностями Хохлачовою Тетяною Іванівною, директором 

ТОВ «АНТАРЕС-2000». 

(50) У видаткових накладних ТОВ «АНТАРЕС-2000»  від 18.04.2016 № 89 на 

закупівлю газових балончиків, ліхтарів, персональних трекерів, 

раціостанцій, від 21.07.2016 № 137 на закупівлю шоломів та від 24.07.2016 
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№ 139 на закупівлю бронежилетів у ФОП МАЛИНОВСЬКОЇ О.В., товар був 

отриманий, також, за довіреностями Хохлачовою Тетяною Іванівною. 

(51) ТОВ «АНТАРЕС-2000» в своїй тендерній пропозиції надало акти 

приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів від 

12/12/2014 № А-000000287, від 12.12.2014 № А-000000223, від 12.12.2014 № 

А-000000288, від 05.02.2015 № А-000000384, від 05.02.2015 № А-000000385, 

від 05.02.2015 № А-000000386, від 07.04.2016 № А-000000423, від 

07.04.2016 № А-000000422 та від 07.04.2016 № А-000000421 підписані 

головою комісії – заступником директора Дубіним В.А., членом комісії – 

інженером Мегеликом Ю.І. та головним бухгалтером Хохлачовою Т.І. 

(52) Відповідно  до витягу з ЄДР від 28.11.2014 за № 19679606 та протоколу № 3 

від 11.02.2016, що були завантажені ТОВ «ПОЛТАВА-БІЗНЕС-БЕЗПЕКА» 

в складі тендерної пропозиції, Дубін Валерій Анатолійович є директором 

ТОВ «ПОЛТАВА-БІЗНЕС-БЕЗПЕКА» та займав зазначену посаду під час 

проведення Торгів. 

(53) Відповідно до п. 1.3. Додатку 2 до тендерної документації Замовника, 

Відповідачі надали копії довідок Міністерства охорони здоров’я України 

про реєстрацію медичного працівника, що має право проводити перед 

рейсові та післярейсові медичні огляди водіїв транспортних засобів, а саме 

(Таблиця 7): 

Таблиця 7 
Суб’єкт 

господарювання 

Номер свідоцтва ПІБ медичного 

працівника 

Дата довідки до 

свідоцтва 

ТОВ «АНТАРЕС-

2000» 

17163226 Хоружа Валентина 

Степанівна 

09.12.2016 

ТОВ 

«ПОЛТАВА-

БІЗНЕС-

БЕЗПЕКА» 

17163226 Хоружа Валентина 

Степанівна 

09.12.2016 

 

(54) У відповідності до частини першої та третьої статті 237 Цивільного кодексу 

України представництвом є правовідношення, в якому одна сторона 

(представник) зобов'язана або має право вчинити правочин від імені другої 

сторони, яку вона представляє. Представництво виникає на підставі 

договору, закону, акта органу юридичної особи та з інших підстав, 

встановлених актами цивільного законодавства. 

(55) Представництво за довіреністю може ґрунтуватися на акті органу 

юридичної особи (частина друга статті 244 Цивільного кодексу). До таких 

актів можна віднести рішення загальних зборів, керівника, спостережної 

ради та інші. 

(56) Наказом Міністерства фінансів України «Про внесення зміни до Положення 

про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку та 

визнання такими, що втратили чинність, наказів Міністерства фінансів 

України від 16.05.1996 № 99 та від 24.03.2000 № 61» від 30.09.2014 № 987, 
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зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.10.2014 за № 1300/26077 

внесено уточнення до Положення про документальне забезпечення записів 

у бухгалтерському обліку, затверджене наказом Міністерства фінансів 

України від 24.05.1995  № 88  та зареєстрованого в Міністерстві юстиції 

України 05.06.1995 за                           № 168/704, відповідно до яких 

повноваження на здійснення господарської операції особи, яка в інтересах 

юридичної особи або фізичної особи — підприємця одержує основні засоби, 

запаси, нематеріальні активи, грошові документи, цінні папери та інші 

товарно-матеріальні цінності згідно з договором, підтверджуються 

відповідно до законодавства. Такі повноваження можуть бути підтверджені, 

зокрема, письмовим договором, довіреністю, актом органу юридичної особи 

тощо. Найоптимальніший варіант підтвердження повноважень на 

отримання матеріальних цінностей — складання довіреності. 

(57) У відповідності до частини третьої статті 244 Цивільного кодексу України 

довіреністю є письмовий документ, що видається однією особою іншій 

особі для представництва перед третіми особами. Довіреність на вчинення 

правочину представником може бути надана особою, яку представляють 

(довірителем), безпосередньо третій особі. 

(58) Вищезазначене свідчить, що Учасники торгів перебували у цивільних 

правовідносинах навіть до початку проведення Торгів, оскільки ТОВ 

«ПОЛТАВА-БІЗНЕС-БЕЗПЕКА», як довіритель, уповноважувало 

керівника ТОВ «АНТАРЕС-2000» отримувати у ФОП МАЛИНОВСЬКОЇ 

О.В. відповідний товар, а, також, Відповідачі зверталися до одного 

медичного працівника для огляду водіїв. Зазначене підтверджує обізнаність 

Відповідачів щодо діяльності один одного ще до початку проведення 

Торгів, що в свою чергу, з іншими встановленими під час розгляду Справи 

доказами, створило передумови для узгодження дій Учасників торгів. 

5.3 Наявність поворотної фінансової допомоги між Відповідачами 

(59) Відповідно до листа ПАТ «ОЩАДБАНК» Філія – Полтавське обласне 

управління від 10.09.2018 № 114/17-20/2/07-180 (вх. № 66-01/891 від 

14.09.2018), що є банківською таємницею, між Відповідачами протягом 2017 

року та І кварталу 2018 року існували сталі фінансові відносини. 

(60) Між Відповідачами були здійснені наступні операції з перерахування 

грошових коштів, зокрема,  надання фінансової допомоги (Таблиця 8): 

Таблиця 8 

Дата Платник Одержувач 

платежу 

Сума Призначення 

платежу 

(конфіденційна 

інформація) 

(конфіденційна 

інформація) 

(конфіденційна 

інформація) 

(конфіденційна 

інформація) 

(конфіденційна 

інформація) 

(конфіденційна 

інформація) 

(конфіденційна 

інформація) 

(конфіденційна 

інформація) 

(конфіденційна 

інформація) 

(конфіденційна 

інформація) 

(конфіденційна 

інформація) 

(конфіденційна 

інформація) 

(конфіденційна 

інформація) 

(конфіденційна 

інформація) 

(конфіденційна 

інформація) 
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(конфіденційна 

інформація) 

(конфіденційна 

інформація) 

(конфіденційна 

інформація) 

(конфіденційна 

інформація) 

(конфіденційна 

інформація) 

(конфіденційна 

інформація) 

(конфіденційна 

інформація) 

(конфіденційна 

інформація) 

(конфіденційна 

інформація) 

(конфіденційна 

інформація) 

(конфіденційна 

інформація) 

(конфіденційна 

інформація) 

(конфіденційна 

інформація) 

(конфіденційна 

інформація) 

(конфіденційна 

інформація) 

 

(61) Листом від 12.09.2018 № Е.30.0.0.0/4-644249 БТ (вх. № 66-01/893 від 

17.09.2018) ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» повідомило, що розрахунки між 

Відповідачами були наступні (Таблиця 9): 

           Таблиця 9 
Дата Платник Одержувач 

платежу 

Сума Призначення 

платежу 

(конфіденційна 

інформація) 

(конфіденційна 

інформація) 

(конфіденційна 

інформація) 

(конфіденційна 

інформація) 

(конфіденційна 

інформація) 

 

(62) Крім того, відповідно до копій банківських виписок, що були надані 

додатком до листа № 114/17-20/2/07-180 від 10.09.2018 (вх. № 66-01/891 від 

14.09.2018) ПАТ «ОЩАДБАНК» Філія – Полтавське обласне управління, що 

є банківською таємницею, між ТОВ «ПОЛТАВА-БІЗНЕС-БЕЗПЕКА» ТОВ 

«АНТАРЕС-3000» протягом 2017 року та І кварталу 2018 року існували 

сталі фінансові відносини у вигляді надання фінансової допомоги (Таблиця 

10): 

           Таблиця 10 
Дата Платник Одержувач 

платежу 

Сума Призначення 

платежу 

(конфіденційна 

інформація) 

(конфіденційна 

інформація) 

(конфіденційна 

інформація) 

(конфіденційна 

інформація) 

(конфіденційна 

інформація) 

(конфіденційна 

інформація) 

(конфіденційна 

інформація) 

(конфіденційна 

інформація) 

(конфіденційна 

інформація) 

(конфіденційна 

інформація) 

(конфіденційна 

інформація) 

(конфіденційна 

інформація) 

(конфіденційна 

інформація) 

(конфіденційна 

інформація) 

(конфіденційна 

інформація) 

(конфіденційна 

інформація) 

(конфіденційна 

інформація) 

(конфіденційна 

інформація) 

(конфіденційна 

інформація) 

(конфіденційна 

інформація) 

(конфіденційна 

інформація) 

(конфіденційна 

інформація) 

(конфіденційна 

інформація) 

(конфіденційна 

інформація) 

(конфіденційна 

інформація) 

(конфіденційна 

інформація) 

(конфіденційна 

інформація) 

(конфіденційна 

інформація) 

(конфіденційна 

інформація) 

(конфіденційна 

інформація) 

(конфіденційна 

інформація) 

(конфіденційна 

інформація) 

(конфіденційна 

інформація) 

(конфіденційна 

інформація) 

(конфіденційна 

інформація) 

(конфіденційна 

інформація) 

(конфіденційна 

інформація) 

(конфіденційна 

інформація) 

(конфіденційна 

інформація) 

(конфіденційна 

інформація) 

(конфіденційна 

інформація) 

(конфіденційна 

інформація) 

(конфіденційна 

інформація) 

(конфіденційна 

інформація) 

(конфіденційна 

інформація) 

(конфіденційна 

інформація) 

(конфіденційна 

інформація) 

(конфіденційна 

інформація) 

(конфіденційна 

інформація) 

(конфіденційна 

інформація) 

(конфіденційна 

інформація) 

(конфіденційна 

інформація) 

(конфіденційна 

інформація) 

(конфіденційна 

інформація) 

(конфіденційна 

інформація) 
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(конфіденційна 

інформація) 

(конфіденційна 

інформація) 

(конфіденційна 

інформація) 

(конфіденційна 

інформація) 

(конфіденційна 

інформація) 

(конфіденційна 

інформація) 

(конфіденційна 

інформація) 

(конфіденційна 

інформація) 

(конфіденційна 

інформація) 

(конфіденційна 

інформація) 

(конфіденційна 

інформація) 

(конфіденційна 

інформація) 

(конфіденційна 

інформація) 

(конфіденційна 

інформація) 

(конфіденційна 

інформація) 

(конфіденційна 

інформація) 

(конфіденційна 

інформація) 

(конфіденційна 

інформація) 

(конфіденційна 

інформація) 

(конфіденційна 

інформація) 

(конфіденційна 

інформація) 

(конфіденційна 

інформація) 

(конфіденційна 

інформація) 

(конфіденційна 

інформація) 

(конфіденційна 

інформація) 

(конфіденційна 

інформація) 

(конфіденційна 

інформація) 

(конфіденційна 

інформація) 

(конфіденційна 

інформація) 

(конфіденційна 

інформація) 

(конфіденційна 

інформація) 

(конфіденційна 

інформація) 

(конфіденційна 

інформація) 

(конфіденційна 

інформація) 

(конфіденційна 

інформація) 

(конфіденційна 

інформація) 

(конфіденційна 

інформація) 

(конфіденційна 

інформація) 

(конфіденційна 

інформація) 

(конфіденційна 

інформація) 

(конфіденційна 

інформація) 

(конфіденційна 

інформація) 

(конфіденційна 

інформація) 

(конфіденційна 

інформація) 

(конфіденційна 

інформація) 

(конфіденційна 

інформація) 

(конфіденційна 

інформація) 

(конфіденційна 

інформація) 

(конфіденційна 

інформація) 

(конфіденційна 

інформація) 

(конфіденційна 

інформація) 

(конфіденційна 

інформація) 

(конфіденційна 

інформація) 

(конфіденційна 

інформація) 

(конфіденційна 

інформація) 

(конфіденційна 

інформація) 

(конфіденційна 

інформація) 

(конфіденційна 

інформація) 

(конфіденційна 

інформація) 

(конфіденційна 

інформація) 

(конфіденційна 

інформація) 

(конфіденційна 

інформація) 

(конфіденційна 

інформація) 

(конфіденційна 

інформація) 

(конфіденційна 

інформація) 

(конфіденційна 

інформація) 

(конфіденційна 

інформація) 

(конфіденційна 

інформація) 

(конфіденційна 

інформація) 

(конфіденційна 

інформація) 

(конфіденційна 

інформація) 

(конфіденційна 

інформація) 

(конфіденційна 

інформація) 

(конфіденційна 

інформація) 

(конфіденційна 

інформація) 

(конфіденційна 

інформація) 

(конфіденційна 

інформація) 

(конфіденційна 

інформація) 

(конфіденційна 

інформація) 

(конфіденційна 

інформація) 

 

(63) Згідно з відомостями з ЄДР, станом на 02.01.2018, зокрема, під час 

проведення Торгів, ТОВ «АНТАРЕС-3000» зареєстровано за адресою: 

36038, Полтавська обл., м. Полтава, вул. Шевченка, 100, засновником та 

кінцевим бенефіціарним власником є Криворучко Віктор Володимирович, 

який також є засновником ТОВ «АНТАРЕС-2000». 

(64) Отже, надання Відповідачами один одному та пов’язаними особам 

поворотної безвідсоткової фінансової допомоги свідчить про єдність 

економічних інтересів між ТОВ «ПОЛТАВА-БІЗНЕС-БЕЗПЕКА» та                

ТОВ «АНТАРЕС-2000» та відсутність конкуренції між ними, з огляду на 

наступне. 

(65) Відповідно до абзацу восьмого підпункту 14.1.257 пункту 14.1 статті 14 

Податкового кодексу України поворотна фінансова допомога – це сума 

коштів, що надійшла платнику податків у користування за договором, який 
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не передбачає нарахування процентів або надання інших видів компенсацій 

у вигляді плати за користування такими коштами. 

(66) Правовою основою для отримання позики або поворотної фінансової 

допомоги є договір позики. Відносини за договором позики регулюються 

статтями 1046-1053 Цивільного кодексу України. 

(67) Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних та кримінальних 

справ в листі № 10-1390/0/4-12 відмітив, що договір позики як загальна 

договірна конструкція є основою для виникнення правовідносин, 

учасниками яких є юридичні особи. 

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

кредитом, тому що не передбачає ні цільового використання отриманих 

коштів, ні одержання їх під процент. 

(69) Враховуючи вищевикладену інформацію, взаємовідносини між 

Відповідачами стосувались надання позики/поворотної фінансової 

допомоги, що свідчить про фінансову підтримку Відповідачами один 

одного в господарській діяльності, довіру та впевненість щодо повернення 

коштів. 

(70) Оскільки договір безпроцентної позики не передбачає отримання прибутку 

у вигляді процентів, а також будь-якої іншої компенсації за користування 

коштами, Відповідачі, позичивши один одному кошти, з огляду на 

інфляційні показники та інші чинники, можуть отримати замість прибутку 

наявний збиток, що не є типовим та обґрунтованим для суб’єктів 

господарювання, які є конкурентами на ринку. 

5.4 Використання Відповідачами спільних засобів зв’язку 

(71) Згідно з Додатком 1 до тендерної документації «Тендерна пропозиція», 

Учасниками торгів була надана на фірмових бланках інформація про 

телефони, факси, що використовуються в роботі, а саме: 

- ТОВ «АНТАРЕС-2000» – (0532) – 56-53-13; 

- ТОВ «ПОЛТАВА-БІЗНЕС-БЕЗПЕКА» – (0532) – 60-61-85. 

(72) Відповідно до п. 1.1. Додатку 2 до тендерної документації, Учасники торгів 

надали документальне підтвердження наявності обладнання та матеріально-

технічної бази у вигляді видаткових накладних. 

(73) Так, у видаткових накладних від 17.10.2016 № Рнк-/PL-0018453 та 

25.11.2016 № 68-А покупцем ТОВ «ПОЛТАВА-БІЗНЕС-БЕЗПЕКА» було 

вказано контактний номер телефону 56-53-13, який зазначений на 

фірмовому бланку ТОВ «АНТАРЕС-2000». 

(74) Листом № 03-317 від 03.08.2018 (вх. № 66-01/638 від 06.08.2018) 

ПОЛТАВСЬКОЮ ФІЛІЄЮ ПАТ «УКРТЕЛЕКОМ» (далі – ПАТ 

«УКРТЕЛЕКОМ» було повідомлено, що ТОВ «ПОЛТАВА-БІЗНЕС-

БЕЗПЕКА» не є абонентом ПАТ «УКРТЕЛЕКОМ», тому номери телефонів 
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у користування йому не виділялись, в тому числі протягом 2017 року та І 

кварталу 2018 року. 

(75) Також, в листі ПАТ «УКРТЕЛЕКОМ» зазначено, що вищевказані телефонні 

номери 56-53-13, 60-61-85 виділено в користування  

ТОВ «АНТАРЕС-2000» за адресою: вул. Шевченко, 100, м. Полтава та 

протягом зазначеного вище періоду відсутні договори, якими виділялись у 

користування вказані телефонні номери іншим суб’єктам за згодою ТОВ 

«АНТАРЕС-2000». 

(76) Отже, зазначене підтверджує, що ТОВ «ПОЛТАВА-БІЗНЕС-БЕЗПЕКА» 

використовувало у своїй господарській діяльності номер телефону 60-61-85, 

який було зазначено на фірмових бланках завантажених документів 

тендерної пропозиції для участі у Торгах, що належать іншому Учаснику 

торгів – ТОВ «АНТАРЕС-2000». 

5.5 Реєстрація транспортних засобів ТОВ «ПОЛТАВА-БІЗНЕС-БЕЗПЕКА» 

за юридичною адресою ТОВ «АНТАРЕС-2000» 

(77) Відповідно до п. 1.3. Додатку 3 тендерної документації Замовника, 

Учасникам торгів необхідно було надати документальне підтвердження 

наявності не менше трьох одиниць транспорту швидкого реагування та фото 

спеціальних транспортних засобів з чіткою видимістю державних номерів. 

(78) ТОВ «ПОЛТАВА-БІЗНЕС-БЕЗПЕКА» надало свідоцтва про реєстрацію 

транспортного засобу трьох легкових універсалів-В та їх фото, а саме: 

GREAT WALL HAVAL НЗ (конфіденційна інформація); 

GREAT WALL HAVAL НЗ (конфіденційна інформація); 

GREAT WALL HAVAL НЗ (конфіденційна інформація). 

(79) Листом № 31/16-9315 від 06.08.2018 (вх. № 66-01/668 від 10.08.2018) 

РЕГІОНАЛЬНИЙ СЕРВІСНИЙ ЦЕНТР В ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛАСТІ 

повідомив Відділення, що власником вищезазначених  транспортних 

засобів є ТОВ «ПОЛТАВА-БІЗНЕС-БЕЗПЕКА» з  адресою реєстрації:  вул. 

Шевченка, 100, м. Полтава. 

(80) У довідці № 71 від 16.01.2018 про наявність обладнання та матеріально-

технічної бази, наданої ТОВ «АНТАРЕС-2000» відповідно до п. 1.4. 

Додатку 2 тендерної документації Замовника, зазначена наступна 

інформація: 

- офісне приміщення по вул. Шевченка, 100 в м. Полтава – власність                    

ТОВ «АНТАРЕС-2000»; 

- в офісному приміщенні по вул. Шевченка, 100 в м. Полтава знаходиться 

пульт централізованої охорони (пульт диспетчерської служби), який є 

власністю  ТОВ «АНТАРЕС-2000»; 

- група мобільного (швидкого) реагування дислокується, зокрема, за 

адресою  вул. Шевченка, буд. 100 в м. Полтава. 
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(81) ТОВ «АНТАРЕС-2000», в складі тендерної пропозиції, надано свідоцтво 

про право власності на нерухоме майно на нежитлову будівлю (офіс), що 

розташований за адресою: м. Полтава, вул. Шевченка, 100. 

(82) Таким чином, ТОВ «ПОЛТАВА-БІЗНЕС-БЕЗПЕКА» використовувало 

юридичну адресу ТОВ «АНТАРЕС-2000» для реєстрації своїх транспортних 

засобів. 

5.6. Схожість у документах, поданих Учасниками торгів у складі тендерних 

пропозицій та спільні особливості у завантажених файлах 

(83) Відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі», пропозиції 

учасників розміщуються в електронній системі публічних закупівель на 

сайті prozorro.gov.ua в електронній формі. 

(84) Свої пропозиції на Торги Відповідачі завантажили у форматі pdf. 

(85) Аналізом тендерних пропозицій Відповідачів, поданих на Торги, 

встановлено, що всі документи створено за допомогою одного і того самого 

пристрою та за допомогою одного програмного забезпечення, що зазначено 

у властивостях PDF-файлів, завантажених Учасниками торгів до системи 

«Prozorro» (Таблиця 11): 

Таблиця 11 

Назва PDF файлу 
Опис властивостей PDF файлу 

Додаток Версія PDF 

ТОВ «АНТАРЕС-2000» 

ПРОПОЗИЦІЇ.PDF 

Canon 1.3 (Acrobat 4.x) 

Копія свідоцтва про реєстрацію 

платника ПДВ ТОВ Полтава-

Бізнес-Безпека.PDF 

алгоритм дії оператора.PDF 

Фотографія одягу.PDF 

Фото авто та копії Свідоцтв 

ТЗ.PDF 

Сертифікати.PDF 

медогляд працівників.PDF 

Лист з НБУ.PDF 

Копія паспорта та 

ідентифікаційного коду 

Хохлачової Т.І..PDF 

Копія наказу про призначення 

директора.PDF 

Копії аналогічних договорів.PDF 

Копії аналогічних договорів та 

відгуки.PDF 

Істотні умови.PDF 

Інформація про Учасника.PDF 

https://public.docs.openprocurement.org/get/8c1d887263f54d92a93c2560737b981d?KeyID=52462340&Signature=6jBIdhv0xcuq%252BiztqSy5dCu3wUtNWk9xrjnuQsooTzYIhpUhPQk7SfUsfU1qaPfl5kDW4MXNyJ13TCez2JBIAQ%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/ddbc65ffcb8e426bb9d6932f2336331c?KeyID=52462340&Signature=Yb%2FO6TARkk9OGciKj20NMYGJjaeyJnLH2BISNud8xi6fdwchyGsX42Xub48K%252BOY35ew5W0hYfCRU%252B2jTtljMAw%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/ddbc65ffcb8e426bb9d6932f2336331c?KeyID=52462340&Signature=Yb%2FO6TARkk9OGciKj20NMYGJjaeyJnLH2BISNud8xi6fdwchyGsX42Xub48K%252BOY35ew5W0hYfCRU%252B2jTtljMAw%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/ddbc65ffcb8e426bb9d6932f2336331c?KeyID=52462340&Signature=Yb%2FO6TARkk9OGciKj20NMYGJjaeyJnLH2BISNud8xi6fdwchyGsX42Xub48K%252BOY35ew5W0hYfCRU%252B2jTtljMAw%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/dc7b9f0d4e2e46fd8cc3bf2586652682?KeyID=52462340&Signature=lJhlAXSSRNNwwYEsIZ%252BDEWq4gfSETLx9lewZkfZ7PRPKkuVR29uJBfKaWSJOUqcxfIuDdRQGCBzxSaw%252BFaG%2FDg%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/1e6a91554179420ea8036fd7fa621f41?KeyID=52462340&Signature=gRED%2FFYzSVMJAJ1fUMBjcTnJXo4pGNJ5feykvtyBhQ1Cf12aBZRvv4oEDpo%2Fq%2FPUvQ9qRK9zgVP8ZcZM4qdFDg%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/fe9eb21cfed04a648ce9141ebc46a802?KeyID=52462340&Signature=J%2FNhprQKlDraM2BqhMOBE23NWN21mzFyNY4lsvxNECm1IDdVlQmqoA%2Ff9oBISmpbyawLiMwWdz1pStB7NNssCQ%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/fe9eb21cfed04a648ce9141ebc46a802?KeyID=52462340&Signature=J%2FNhprQKlDraM2BqhMOBE23NWN21mzFyNY4lsvxNECm1IDdVlQmqoA%2Ff9oBISmpbyawLiMwWdz1pStB7NNssCQ%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/b633fdd34ce14cd4ba163c08d2839039?KeyID=52462340&Signature=US00mURH84CczaOelaKP%2F3sCLmxpS7QMYgkUcv5sjAk2m%252Bg5Vk1gu5GxcO2N63vAarJamREunBcGVcfl8q4xCg%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/20c1898d1ab44e83aef31a316add8bc9?KeyID=52462340&Signature=OoTk22Ksqk9fqGF9t0QyP2kzdh84Jx427v2BaAm4DfYm8hzBS6RLyG45z4%2FQB0x60UVCqAwZzPq2KYvXI%2FmzDQ%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/a2869b609a5949308b61c992e1e4e235?KeyID=52462340&Signature=kq5DRydCkHPK1Tg9ZibPy%252BLHRS02S1mbnzj2pdtxLJ0hiUfamll6SF6Bl0dD1y8wfwtw3ryEdw9LVBtfsJVIBw%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/7248d191c45940a3b319b17755e33fa0?KeyID=52462340&Signature=7B%252B5VQGV3JHvbRkq0UO90YHPJpW%2FEVUyGayJiHRiGWfatkjVS3uRg0RuaX9DD4VYxWql%2FArecmM63vB4gzc6CA%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/7248d191c45940a3b319b17755e33fa0?KeyID=52462340&Signature=7B%252B5VQGV3JHvbRkq0UO90YHPJpW%2FEVUyGayJiHRiGWfatkjVS3uRg0RuaX9DD4VYxWql%2FArecmM63vB4gzc6CA%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/7248d191c45940a3b319b17755e33fa0?KeyID=52462340&Signature=7B%252B5VQGV3JHvbRkq0UO90YHPJpW%2FEVUyGayJiHRiGWfatkjVS3uRg0RuaX9DD4VYxWql%2FArecmM63vB4gzc6CA%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/ac252784b7f84d92923fb266346ace0f?KeyID=52462340&Signature=AVpYNJZfX3CaeVaJLUq%252BSwK7676JhPWo3QVQJdj0C93s5e3bzMDCsNVcGcrwSCm7pSjGyionJEryqNo2zOE3DA%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/ac252784b7f84d92923fb266346ace0f?KeyID=52462340&Signature=AVpYNJZfX3CaeVaJLUq%252BSwK7676JhPWo3QVQJdj0C93s5e3bzMDCsNVcGcrwSCm7pSjGyionJEryqNo2zOE3DA%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/6427429d975240f6b345143f104a49da?KeyID=52462340&Signature=%2Fdt%252BeEWPSytoe2a7KCRnZOjAkIrMB7eQSnGtGhshU77L0B1I4TINxJp2F4jndSxwzhSo420m8aUTucp6xaZGBA%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/2e91b0d19a19413ca2fcaf523588bc12?KeyID=52462340&Signature=bxoJ2Zyx8dKh8gzWO5xE2HDQySI5uiU010VJVeqDJfB%2F5jYjTYHXyabJpwDq5sObhdsQ3XShkM7QB10XynILDQ%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/2e91b0d19a19413ca2fcaf523588bc12?KeyID=52462340&Signature=bxoJ2Zyx8dKh8gzWO5xE2HDQySI5uiU010VJVeqDJfB%2F5jYjTYHXyabJpwDq5sObhdsQ3XShkM7QB10XynILDQ%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/d02dda256a174190ad8bc58ba7d736be?KeyID=52462340&Signature=kXdGYW6ECI%2F9sKqTuUY3Wy6p%252B4rj%2FOq6vbGJi6u9ptsyjAjPXlRqYTPah7JkngsrhEISorKW5RS4ywqMSUjOCQ%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/5db259c8440041088ae2052c79a40971?KeyID=52462340&Signature=WjOOZ6ntNUggiUF2FZ%2FmUMOWHqr9%252BPyPo1C%252BUerXR12%2FweGZPxVjOeEinhaF5oGpPppdKoMgGlFGj9i%252BR6sfBg%253D%253D
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Інформація про 

субпідрядника.PDF 

Інфор. про необхідні 

харектерис..PDF 

Документи на право власність на 

приміщення.PDF 

Документальне підтв. наяв. 

тран..PDF 

Докум. підтв. наяв. офіс. 

приміщ.PDF 

Докум. підтв. наяв. 

обладнання.PDF 

док. що підтв. повноваж. 

предст..PDF 

дог. про спеціал. пост. 

охорону.PDF 

Довідки про несудимість 20 осіб 

УМСА.PDF 

довідка про несудимість.PDF 

Довідка про наявність 

обладнання.PDF 

довідка з підписом посад. 

особи.PDF 

довід.про немож. надання 

копії.PDF 

довід.про відсут.підстав для 

від.PDF 

Довід. про наяв. працівників.PDF 

витяг з реєстру платників 

податк.PDF 

Видаткові накладні А-2000.PDF 

ТОВ «ПОЛТАВА-БІЗНЕС-БЕЗПЕКА» 

Копія статуту та опису.PDF 

Canon 1.3 (Acrobat 4.x) 

Копія свідоцтва про реєстрацію 

платника ПДВ ТОВ Полтава-

Бізнес-Безпека.PDF 

Тендерна пропозиція.PDF 

сертифікати.PDF 

свідоцт.про реєстр. платника 

под.PDF 

опис док. та Статут.PDF 

медогляд.PDF 

копії аналогічних договорів.PDF 

Інфор. про учасника.PDF 

інф. про субпідрядника.PDF 

док. що підтв. повноваження.PDF 

док. що підт. наяв. 

транспорту.PDF 

док. що підт. наяв. офіс. 

приміщ.PDF 

https://public.docs.openprocurement.org/get/18c99c97c80545a6a42ca73de76f93cf?KeyID=52462340&Signature=%252BbTHPDk%2Fmslux3%252BS5VhecGFxrRScDTZUwFsWdH5reNfVd95LwOJALl8uokQpFDm9NeJJvAl84jGlVQKAozXZCA%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/18c99c97c80545a6a42ca73de76f93cf?KeyID=52462340&Signature=%252BbTHPDk%2Fmslux3%252BS5VhecGFxrRScDTZUwFsWdH5reNfVd95LwOJALl8uokQpFDm9NeJJvAl84jGlVQKAozXZCA%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/11f6c0145bf949fa8931a45539305979?KeyID=52462340&Signature=q9nES9uzHHuOP1dc8ibcnBfX4rMN6AkAtIgDqY22Q5BRTHy%2Fx3Q9TYFU610hFrbhYIMXYxw0y66eC%2FhU%252BsrNBg%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/11f6c0145bf949fa8931a45539305979?KeyID=52462340&Signature=q9nES9uzHHuOP1dc8ibcnBfX4rMN6AkAtIgDqY22Q5BRTHy%2Fx3Q9TYFU610hFrbhYIMXYxw0y66eC%2FhU%252BsrNBg%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/a7333cef3f284eaca84819c120eb07cf?KeyID=52462340&Signature=bHOLNkHnckYrUkDr6m%252BmGMsD%252BfPm%2FRsTcVnAtJ2%252BJeDc2FghqJbE1AyfzNvd7Xh8JC2dZdbtdKwMTZtlygYOBA%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/a7333cef3f284eaca84819c120eb07cf?KeyID=52462340&Signature=bHOLNkHnckYrUkDr6m%252BmGMsD%252BfPm%2FRsTcVnAtJ2%252BJeDc2FghqJbE1AyfzNvd7Xh8JC2dZdbtdKwMTZtlygYOBA%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/edce78fc3a574343a7f44413a691b224?KeyID=52462340&Signature=Nb0MXUOnhgFsYyBhqoPyq5qIsfeRR2Djj4Uszgs01uA%252B6lCCs4Gq6UYHvh%2Fh2PAo3GyI48lUz1hIE9UcZfS9Aw%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/edce78fc3a574343a7f44413a691b224?KeyID=52462340&Signature=Nb0MXUOnhgFsYyBhqoPyq5qIsfeRR2Djj4Uszgs01uA%252B6lCCs4Gq6UYHvh%2Fh2PAo3GyI48lUz1hIE9UcZfS9Aw%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/4b7cca818f6a4c3283c8cd701fe0605b?KeyID=52462340&Signature=xiCYCwvLZ2wTVT60KrWFt29hXWNjVXVwZ3H8xQ%252BBTZ5EEB3mAEuSi0STSzmXlMcBA6zqH0uK0i5HJRyoUQaHAw%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/4b7cca818f6a4c3283c8cd701fe0605b?KeyID=52462340&Signature=xiCYCwvLZ2wTVT60KrWFt29hXWNjVXVwZ3H8xQ%252BBTZ5EEB3mAEuSi0STSzmXlMcBA6zqH0uK0i5HJRyoUQaHAw%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/57ef3996cc02424990d2b7507e1fb84e?KeyID=52462340&Signature=zHyPaEsG%2F%252B6mrydomldHB5FMEmwpYkipydt2q5QhCShwhD4Rh3pIV92k8VrB956pjjyznOdoKaC69sJDVDt9Cg%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/57ef3996cc02424990d2b7507e1fb84e?KeyID=52462340&Signature=zHyPaEsG%2F%252B6mrydomldHB5FMEmwpYkipydt2q5QhCShwhD4Rh3pIV92k8VrB956pjjyznOdoKaC69sJDVDt9Cg%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/a3e6dd120b744bcc91844aa9d4f3919f?KeyID=52462340&Signature=uzmoQGuwXcGp5xwnDznnCw3br68z3SN37tx75QO%2FULjZOUvufQYZAfFirc%252B5xgR%2Fgiy6Z7oMXF514pDaG%252B3cBw%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/a3e6dd120b744bcc91844aa9d4f3919f?KeyID=52462340&Signature=uzmoQGuwXcGp5xwnDznnCw3br68z3SN37tx75QO%2FULjZOUvufQYZAfFirc%252B5xgR%2Fgiy6Z7oMXF514pDaG%252B3cBw%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/8ac3ebcfd14448b180556e0d1037fa58?KeyID=52462340&Signature=5pss58p04eeRn3QSJ0mOT3VEafDeeyubJ1%2FCNXKu7E3WVQ764BoQO6iRGZpZZ5aCVZLqauIJPyWnfy19XImNCw%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/8ac3ebcfd14448b180556e0d1037fa58?KeyID=52462340&Signature=5pss58p04eeRn3QSJ0mOT3VEafDeeyubJ1%2FCNXKu7E3WVQ764BoQO6iRGZpZZ5aCVZLqauIJPyWnfy19XImNCw%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/2b214280d4aa4954849ff7b0442a4c57?KeyID=52462340&Signature=JAjc2a72HlYtt7EqZKES6dFLKGkNGg04UEP%252BrPZ2daJHKLZR9kobeKUK3glc9iZhmiTcnZCuwKzUnmFbfLt%2FAg%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/2b214280d4aa4954849ff7b0442a4c57?KeyID=52462340&Signature=JAjc2a72HlYtt7EqZKES6dFLKGkNGg04UEP%252BrPZ2daJHKLZR9kobeKUK3glc9iZhmiTcnZCuwKzUnmFbfLt%2FAg%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/1370cfc884b64920b454ab2462754569?KeyID=52462340&Signature=PBy%2FqxhaHd%252BDL6lqh2X6tRuMyzUtrQgRsqVuvKf9PrGS8yvWbRXSrhS0Or6qLkltVoODJBp%252Bgeuu%2FHZqKlHWBg%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/cbd738b3054e4bfd8f6165506097ecf4?KeyID=52462340&Signature=uIA71c4r4MsKmrRS2%252BtM9Fiqnb7nU%2F4%2FRUGWJc%252BYaVQH2L881QtOz4%252BQ1P77THWVslasySS4Bdiwha8jU47kDQ%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/cbd738b3054e4bfd8f6165506097ecf4?KeyID=52462340&Signature=uIA71c4r4MsKmrRS2%252BtM9Fiqnb7nU%2F4%2FRUGWJc%252BYaVQH2L881QtOz4%252BQ1P77THWVslasySS4Bdiwha8jU47kDQ%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/2a7295e36344473db28668d3686eae77?KeyID=52462340&Signature=44SpZGSrFE4jpYuTpN8YnOOaw35gy%252BQDyJnFD1uZ7n%2F8eOg6VFyawJFzw8v7V4MK9hHZttrzeDFz5NpInt%2FuCA%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/2a7295e36344473db28668d3686eae77?KeyID=52462340&Signature=44SpZGSrFE4jpYuTpN8YnOOaw35gy%252BQDyJnFD1uZ7n%2F8eOg6VFyawJFzw8v7V4MK9hHZttrzeDFz5NpInt%2FuCA%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/35f75fdbd5884b7eb56432891bc8ed33?KeyID=52462340&Signature=wWrLafXEqjfhT7ykwRo%2F%252B4MuNakGS7ERxESsc%2Fej1L%2Fn844HzhbCqIle7pcV4oyh44WYzFGh%252BnyBQRpqlVTYAQ%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/35f75fdbd5884b7eb56432891bc8ed33?KeyID=52462340&Signature=wWrLafXEqjfhT7ykwRo%2F%252B4MuNakGS7ERxESsc%2Fej1L%2Fn844HzhbCqIle7pcV4oyh44WYzFGh%252BnyBQRpqlVTYAQ%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/f0f320ec634d48b789bdf2b1f3303b9b?KeyID=52462340&Signature=WUGLrivEsTOx7d43Jxwk7vJRXq%252BVOq%2FUL%2FwZ36J0FWdtRiUMEx4KqvkegcTh10MUQP4T6OLjmztAmXshiKImAg%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/f0f320ec634d48b789bdf2b1f3303b9b?KeyID=52462340&Signature=WUGLrivEsTOx7d43Jxwk7vJRXq%252BVOq%2FUL%2FwZ36J0FWdtRiUMEx4KqvkegcTh10MUQP4T6OLjmztAmXshiKImAg%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/6d65089bdf4144bfa0bf35e8edc35124?KeyID=52462340&Signature=WstGVObf0ApsBAb%252BwCBgxOjUGfJ7ETNazuXMNBVsjdc1jfU48tTPxw13wVv%2FAEcAZdYy8TRRtBeLQzi4Fp69Bg%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/3fff497d8a3942ab8204551e3807a50d?KeyID=52462340&Signature=jNEFtGPddqVEezlMGhPvVEhXsWlOds9938n5ExcI7EFXSCR3E6WhF7li5h%2FPY5d7ZzDQAMpS%2FAHF%252BICnbke4Dw%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/3fff497d8a3942ab8204551e3807a50d?KeyID=52462340&Signature=jNEFtGPddqVEezlMGhPvVEhXsWlOds9938n5ExcI7EFXSCR3E6WhF7li5h%2FPY5d7ZzDQAMpS%2FAHF%252BICnbke4Dw%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/0baf9d43ba6d4fabaee569f5ba3ca797?KeyID=52462340&Signature=hYqnxRRjWteA0DOCV5I8Jz44oaBR5Q4UGa2KN9%252BctAD%252BqQelEqD46IDZmKLRZ9q2wVCaBWkytVdVoDipdTiODw%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/c2f7c9d2f3714730883f77685b53b69c?KeyID=52462340&Signature=9EGBpuxtAm%2FEwkfWz9MmmPGpFqv09l3dh0rcbO0XWj%2FBncsQC9qb4UJLQLc5Pl3mAU%2FSbKpXBnBRdvTS9iFDAA%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/ddbc65ffcb8e426bb9d6932f2336331c?KeyID=52462340&Signature=Yb%2FO6TARkk9OGciKj20NMYGJjaeyJnLH2BISNud8xi6fdwchyGsX42Xub48K%252BOY35ew5W0hYfCRU%252B2jTtljMAw%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/ddbc65ffcb8e426bb9d6932f2336331c?KeyID=52462340&Signature=Yb%2FO6TARkk9OGciKj20NMYGJjaeyJnLH2BISNud8xi6fdwchyGsX42Xub48K%252BOY35ew5W0hYfCRU%252B2jTtljMAw%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/ddbc65ffcb8e426bb9d6932f2336331c?KeyID=52462340&Signature=Yb%2FO6TARkk9OGciKj20NMYGJjaeyJnLH2BISNud8xi6fdwchyGsX42Xub48K%252BOY35ew5W0hYfCRU%252B2jTtljMAw%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/499e76676eb44ad59590d39636c2e444?KeyID=52462340&Signature=9ixkSXGzf9BHPLCGoCTTIYPge02sp7UDa4HTQVRwPRzX9kCcMN1BTpx5py7dk%252BYT2Z38sialZV32fIPs5FwwDA%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/4dc5316448fd467eb58987667311f0ba?KeyID=52462340&Signature=RrSX2q4WSMoDABflNOc%252BT1%252B%2FHtZkLDDHn7C2Ayrzh3lIiMEvsTOpX3z0D4PXT%2F1Fji8ibKpEgNxdLBUZqDN2BA%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/0841c3331ec14d21b2a7f4fda084753a?KeyID=52462340&Signature=1lQ%252B4%2F3uYcjzX34A1LiIVo9oHuQFrbY0rbG0n6DQB%2FbU%252BcI8VSxsrbM%252B72b4Qv5MtoGr05V9lMpj8YOZyIsbDQ%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/0841c3331ec14d21b2a7f4fda084753a?KeyID=52462340&Signature=1lQ%252B4%2F3uYcjzX34A1LiIVo9oHuQFrbY0rbG0n6DQB%2FbU%252BcI8VSxsrbM%252B72b4Qv5MtoGr05V9lMpj8YOZyIsbDQ%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/8315c9b4229848a4b21be580ddca6375?KeyID=52462340&Signature=qrgeZYJK1yzZJNWp9wHwzgkYl4z5ENnFWsHJg0A5lmioauHPqWLJpikqzn%252Bdt2d4hVmxskETDAmoDGOAIaHkAg%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/eb4ead82810844e68639f66ce4d3e550?KeyID=52462340&Signature=uAtn0vWM7QHolsk%2FGbATrCrJ3XITwoAb%252BFPGqDDzcXqPyvGJLhBsjFmH3vGbeOl5YxQqp%252BFzl7NvYqdGrRVmDQ%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/6b691c7428fb4b118773bfc9101c663a?KeyID=52462340&Signature=4Uvo1qDQav3j78ryf14HpD1%252BRo1gQdAlkisY4xGzhW7STerYclF9e00T91%2FPmCttUrPQbAwC7TlD6PiMmt18Bw%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/69aa0244f1774c5580e5a767e9ebb4a3?KeyID=52462340&Signature=R%252BgOKT%252Bb3NbMc%2FI1tN2dm0kI4istfNBKIRHDxSM6ye3IJlnuoRMwl8IbQN59Ys0a5aLhhpULhD3dzb0KDSnaAw%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/76d2eacbf4f84e6682efe5b7cad5e627?KeyID=52462340&Signature=cdBknF4bNx%252BkGvm5FNnoxKZRFQpInSYadkILfkSVdrzoit7vi2IejmR8ZIphfmq24vQrjb00aEbt2C5ysm7IDA%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/473002eb46e14b38b19654d6ac1fdf3b?KeyID=52462340&Signature=N8PXBXQtcOV1xMUvLT1Oq6r6qY6ucHgxd6saW6gcQjLtEcHi%2FDNaUfJ4vaMu5BUbMrboI9Uy7lisi2jM6HAQBA%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/80cd1ed298c844c591ed9a3e1921aaf9?KeyID=52462340&Signature=zR9RgqghaONOXOqkwM4xlscZtPdaWc7kAVFlrN0%2FwHS%2FsUv5QcSbtL5P4ro5DF9TxOyYwqNzJuHiFNTF3ZIyDA%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/80cd1ed298c844c591ed9a3e1921aaf9?KeyID=52462340&Signature=zR9RgqghaONOXOqkwM4xlscZtPdaWc7kAVFlrN0%2FwHS%2FsUv5QcSbtL5P4ro5DF9TxOyYwqNzJuHiFNTF3ZIyDA%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/7aadc49e4f004f82b69e7ebf4313a00c?KeyID=52462340&Signature=vzSjfkyhU4QYuMaVx30wa%252BQ0VNXXAF7pQHK3l2Ss60ksRLEk%2F6v3x6%2F0r73irCZDCd4wQD7KqK6ikyRGQo95DQ%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/7aadc49e4f004f82b69e7ebf4313a00c?KeyID=52462340&Signature=vzSjfkyhU4QYuMaVx30wa%252BQ0VNXXAF7pQHK3l2Ss60ksRLEk%2F6v3x6%2F0r73irCZDCd4wQD7KqK6ikyRGQo95DQ%253D%253D
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док. що підт. наяв. 

обладнання.PDF 

док. про наяв. працівників.PDF 

дог. про спеціаліз. постову 

охор.PDF 

довідки про несудимість.PDF 

Довідка про наявність 

обладнання.PDF 

дов. про немож. надан.копії 

свід.PDF 

дов. про відсут.підстав для 

відм.PDF 

дов. про взяття на облік 

платник.PDF 

виписка з ЄДР.PDF 

(86) Крім цього, всі завантажені Відповідачами документи мають ідентичні 

дефекти друку, а саме: по всій довжині аркуша наявні однакові вертикальні 

лінії.  

(87) Вищезазначені спільні властивості документів, поданих ТОВ «ПОЛТАВА-

БІЗНЕС-БЕЗПЕКА» та ТОВ «АНТАРЕС-2000» на Торги, свідчать про 

однакове походження цих документів, що виключається за умови 

самостійної підготовки пропозицій на закупівлю та існування конкуренції 

між учасниками. 

(88) Вказані обставини свідчать, зокрема, про використання Відповідачами 

одного й того ж технічного обладнання (пристрою), призначеного для 

сканування (друку) документів. 

(89) 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. 

(90) Справжність змагання при проведенні торгів забезпечується таємністю 

інформації, що міститься у пропозиціях конкурсних торгів. Зокрема, 

учасники торгів під час підготовки своїх тендерних пропозицій конкурують 

між собою та повинні формувати пропозицію самостійно (незалежно від 

інших учасників). Враховуючи зазначене, під час проведення торгів 

пропозиція конкурсних торгів, що перемогла, повинна містити конкурентні 

та заздалегідь невідомі іншим учасникам умови. 

(91) Погодження поведінки при формуванні своїх конкурсних пропозицій 

Учасниками торгів призводить до заміни конкуренції на координацію 

поведінки зазначених суб’єктів господарювання з метою створення 

видимості конкуренції в межах Торгів, що в свою чергу призводить до 

спотворення їх результатів. 

(92) Таким чином, характер та кількість виявлених спільних рис виключають 

можливість того, що тендерні пропозиції ТОВ «ПОЛТАВА-БІЗНЕС-

https://public.docs.openprocurement.org/get/7bb6068bbd9c4af2894139c030180825?KeyID=52462340&Signature=i5P8SEDDgPxcWFeHY5r6HtH3gBrn9p9343ErTfgDSi4niJ1A%252BQbrs9AndJwt4a2CISVHeteQMoe27d8YYktEAA%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/7bb6068bbd9c4af2894139c030180825?KeyID=52462340&Signature=i5P8SEDDgPxcWFeHY5r6HtH3gBrn9p9343ErTfgDSi4niJ1A%252BQbrs9AndJwt4a2CISVHeteQMoe27d8YYktEAA%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/a16497d9be82419f843d37b4fae054c0?KeyID=52462340&Signature=qdnUvxXnvWe0q%252BePpLPaZ74jFHrXL6y%2FV8erutaZjBD%2FdTVNiMk%2FfsrVYApeNjp0xyWyQtcp5nKBPwRluY5hAg%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/43380630a2d745c3b1fd4401e039f1cb?KeyID=52462340&Signature=jCdWge1amZ5SeegvIjL%2F0CXUbQ0f456uMCckA%2FBvLVt6yCXbmZUHxTdwfkWpTfhGvL7jygQRwQzr6JWyjS%252BhAw%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/43380630a2d745c3b1fd4401e039f1cb?KeyID=52462340&Signature=jCdWge1amZ5SeegvIjL%2F0CXUbQ0f456uMCckA%2FBvLVt6yCXbmZUHxTdwfkWpTfhGvL7jygQRwQzr6JWyjS%252BhAw%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/431c107e5a3c45dbb2942d32e32fac49?KeyID=52462340&Signature=gmkfPDP7hczpXnId6loQPE6vAFJ3cJQDU129fJgo5EPg7uBT6l%252BftwHXb3aUpBBMDX%252BeePAk9T1g24tcT%2F8NAw%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/b75003cc304b4843b390fc57ebfe431e?KeyID=52462340&Signature=5zMcSCGFZQpdQUtxFt%252BVxV21CWqrCLggCnJwpV3aaBHNQ3s6OU6%2FP3cwThFOV9TRPwQ09tMNASWyH2ZbSd6qBQ%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/b75003cc304b4843b390fc57ebfe431e?KeyID=52462340&Signature=5zMcSCGFZQpdQUtxFt%252BVxV21CWqrCLggCnJwpV3aaBHNQ3s6OU6%2FP3cwThFOV9TRPwQ09tMNASWyH2ZbSd6qBQ%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/c5c0d1a2c54e4c17baa3e76863425d64?KeyID=52462340&Signature=xTtHsNugKJeABVwnNVq3EWNQPgWDpHGCDYcXxl%2FX%2FFetqPU1LAPuQnxVZ%252B3Ph1PjCij8qzGQ00beVIWfbCYtAA%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/c5c0d1a2c54e4c17baa3e76863425d64?KeyID=52462340&Signature=xTtHsNugKJeABVwnNVq3EWNQPgWDpHGCDYcXxl%2FX%2FFetqPU1LAPuQnxVZ%252B3Ph1PjCij8qzGQ00beVIWfbCYtAA%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/0f11c4c336ad4c3db83f1e6f6beebf1c?KeyID=52462340&Signature=M0n0dDaHlS9Uc9KzBLPbi8bOh9%2F5kvQpENaxedgQ1R7H4Las%2F6WMevVgSmLhLdGxn9M8QS3CA2IWyAM7FJvoBA%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/0f11c4c336ad4c3db83f1e6f6beebf1c?KeyID=52462340&Signature=M0n0dDaHlS9Uc9KzBLPbi8bOh9%2F5kvQpENaxedgQ1R7H4Las%2F6WMevVgSmLhLdGxn9M8QS3CA2IWyAM7FJvoBA%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/39e96d5f276a487086dd3e865add4cb8?KeyID=52462340&Signature=sLyF0vt12k54tSnXl51czEyUbo0%2FROw%2FjvthYs4AMG%252BN2kYWWRNoFfw42MpVRJt8lCCQSCfYGhZTrHQFAz49BQ%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/39e96d5f276a487086dd3e865add4cb8?KeyID=52462340&Signature=sLyF0vt12k54tSnXl51czEyUbo0%2FROw%2FjvthYs4AMG%252BN2kYWWRNoFfw42MpVRJt8lCCQSCfYGhZTrHQFAz49BQ%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/21fa4e8f0e7a431b93a9267b821f5976?KeyID=52462340&Signature=A5T1W%2Fdq3RsjAes2bpswy3q9TCSztAVf5%252BRxooAP6TJaQZQ%2FLpDvOrmV5L5ovo5qcAM8U2aeXD7mPvjPykoEDg%253D%253D


 

 

19 

БЕЗПЕКА» та ТОВ «АНТАРЕС-2000» готувалися кожним з них самостійно 

і без обміну інформацією між ними. Зазначені обставини вказують на те, що 

тендерні пропозиції готувались спільно (або однією особою) та мав місце 

обмін інформацією між Учасниками торгів. 

(93) З огляду на вищезазначене, Учасники торгів під час підготовки документації 

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

конкурентне змагання, що є обов’язковою умовою участі у конкурентних 

процедурах закупівель за Законом України «Про публічні закупівлі», було 

відсутнє. 

5 Кваліфікація дій Відповідачів 

(94) Таким чином, установлені Відділенням факти у своїй сукупності, зокрема, 

щодо: 

- використання одних і тих же точок доступу до мережі Інтернет та 

синхронності дій; 

- наявності у Відповідачів правовідносин з одними і тими самими 

особами; 

- надання поворотної фінансової допомоги Відповідачами один одному 

та пов’язаними особами; 

- використання Відповідачами спільних засобів зв’язку; 

- реєстрація транспортних засобів ТОВ «ПОЛТАВА-БІЗНЕС-

БЕЗПЕКА» за юридичною адресою ТОВ «АНТАРЕС-2000» 

- схожості у документах, поданих Учасниками торгів у складі 

тендерних пропозицій та спільні особливості у завантажених файлах 

не можуть бути результатом випадкового збігу обставин чи наслідком дії 

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

Учасниками торгів своєї поведінки при підготовці до участі та участі у 

Торгах. 

(95) Узгодивши свою поведінку та свої тендерні пропозиції, Учасники торгів 

тим самим усунули конкуренцію та змагальність між собою, а отже 

спотворили результати Торгів, порушивши право Замовника на отримання 

найбільш ефективних для нього результатів, а відтак, вчинили 

антиконкурентні узгоджені дії, заборонені Законом України «Про захист 

економічної конкуренції». 

(96) 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. 

(97) Згідно з пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист 

економічної конкуренції» антиконкурентними узгодженими діями, зокрема, 
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визнаються узгоджені дії, які стосуються спотворення результатів торгів, 

аукціонів, конкурсів, тендерів. 

(98) Частиною четвертою статті 6 Закону України «Про захист економічної 

конкуренції» передбачено, що вчинення антиконкурентних узгоджених дій 

забороняється і тягне за собою відповідальність згідно з законом. 

(99) Враховуючи зазначене, дії ТОВ «ПОЛТАВА-БІЗНЕС-БЕЗПЕКА» та ТОВ 

«АНТАРЕС-2000», які полягають в погодженні тендерних пропозицій під 

час їх участі у Торгах на закупівлю послуг охорони (код за ДК 

021:2015:79710000-4 — Охоронні послуги) ВИЩИМ ДЕРЖАВНИМ 

НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ УКРАЇНИ «УКРАЇНСЬКА МЕДИЧНА 

СТОМАТОЛОГІЧНА АКАДЕМІЯ» за допомогою системи Prozorro 

(ідентифікатор закупівлі UA-2018-01-02-000480-а) є порушенням 

законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченим пунктом 

1 статті 50, пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист 

економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які 

стосуються спотворення результатів торгів. 

(100) Доказами, які підтверджують вчинення Відповідачами порушення 

законодавства про захист економічної конкуренції, є документи, що 

містяться у матеріалах Справи. 

6 Запереченні Учасників торгів 

(101) На подання з попередніми висновками у Справі, яке було надіслане до ТОВ 

«АНТАРЕС-2000» листом від 21.09.2021 № 70-02/П-7969, Відповідач надав 

заперечення та міркування листом від 29.09.2021 № 29/09-21 (вх. № 70-

01/5640 від 29.09.2021). 

(102) Зі змісту вищевказаного листа встановлено, що ТОВ «АНТАРЕС-2000» з 

висновками адміністративної колегії Відділення про порушення ним 

законодавства про захист економічної конкуренції не погоджується. Проте, 

зміст наданих пояснень та заперечень не спростовує висновків та фактів, 

викладених у поданні від 20.09.2021 № 70-03/500-П з попередніми 

висновками у Справі. 

(103) На подання з попередніми висновками у Справі, яке було надіслане до ТОВ 

«ПОЛТАВА-БІЗНЕС-БЕЗПЕКА» листом від 21.09.2021 № 70-02/П-7967, 

Відповідач заперечень та міркувань не надав. 

(104) 30.09.2021 на офіційному вебсайті Антимонопольного комітету України 

«eastmtv.amcu.gov.ua» розміщено інформацію про попередні висновки у Справі 

та повідомлено про дату та час засідання адміністративної колегії Відділення з 

питання розгляду справи № 7/01-121-21. 

7 Остаточні висновки адміністративної колегії Відділення 

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

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

Учасників торгів не спростовується те, що вищезазначені дії                           
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ТОВ «АНТАРЕС-2000» та ТОВ «ПОЛТАВА-БІЗНЕС-БЕЗПЕКА», а саме 

щодо: 

- використання одних і тих же точок доступу до мережі Інтернет та 

синхронності дій; 

- наявності у Відповідачів правовідносин з одними і тими самими 

особами; 

- надання поворотної фінансової допомоги Відповідачами один одному 

та пов’язаними особами; 

- використання Відповідачами спільних засобів зв’язку; 

- реєстрація транспортних засобів ТОВ «ПОЛТАВА-БІЗНЕС-

БЕЗПЕКА» за юридичною адресою ТОВ «АНТАРЕС-2000» 

- схожості у документах, поданих Учасниками торгів у складі 

тендерних пропозицій та спільні особливості у завантажених файлах 

є узгодженою поведінкою, що стосується спотворення результатів Торгів. 

(106) Така поведінка Учасників торгів є порушенням законодавства про захист 

економічної конкуренції у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які 

стосуються спотворення результатів торгів, передбаченим пунктом 1 статті 

50, пункту 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист 

економічної конкуренції». 

8 Визначення розміру штрафів 

(107) 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.  

(108) Відділенням, з метою отримання інформації щодо доходу (виручки) від 

реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) ТОВ «АНТАРЕС-2000» за 2020 

рік, була направлена вимога про надання інформації від 27.05.2021 № 70-

02/П-4438 до ТОВ «АНТАРЕС-2000». 

(109) Листом від 09.06.2021 № 09/06-1 (вх. від 10.06.2021 № 70-01/3425) ТОВ 

«АНТАРЕС-2000» надало копію податкової декларації з податку на 

прибуток за 2020 рік, в якій зазначено (код рядка 01), що дохід від будь-якої 

діяльності (за вирахуванням непрямих податків), визначений за правилами 

бухгалтерського обліку, складає (конфіденційна інформація). 

(110) Відділенням, з метою отримання інформації щодо доходу (виручки)  

від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) ТОВ «ПОЛТАВА-БІЗНЕС-

БЕЗПЕКА» за 2020 рік, була направлена вимога про надання інформації від 

27.05.2021 № 70-02/П-4439 до ТОВ «ПОЛТАВА-БІЗНЕС-БЕЗПЕКА», втім, 
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конверт з відправленням повернувся до Відділення з відміткою «за 

закінченням терміну зберігання». 

(111) Згідно з інформацією, наданою ГУ ДПС У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛАСТІ 

листом від 08.06.2021 № 8790/5/16-31-18-04-18 (вх. № 70-01/3415 від 

10.06.2021), дохід від будь-якої діяльності за 2020 рік у ТОВ «АНТАРЕС-

2000» склав (конфіденційна інформація), а ТОВ «ПОЛТАВА-БІЗНЕС-

БЕЗПЕКА» податкова декларація з податку на прибуток підприємств та 

фінансова звітність за 2020 рік не подавалася. 

(112) Відповідно до абзацу першого частини п’ятої 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 розміру доходу (виручки), штраф, 

передбачений абзацом другим частини другої цієї статті, накладається у 

розмірі до двадцяти тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян. 

Враховуючи вищевикладене та 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 України від 23.02.2001 № 32-р, 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30.03.2001 за  № 291/5482 (зі 

змінами), пунктом 32 Правил розгляду заяв і справ про порушення законодавства 

про захист економічної конкуренції, затверджених розпорядженням 

Антимонопольного комітету України від 19.04.1994 № 5, зареєстрованих у 

Міністерстві юстиції України 06.05.1994 за № 90/299 (в 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 дії ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«АНТАРЕС-2000» (ідентифікаційний код юридичної особи 30285066) та 

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПОЛТАВА-БІЗНЕС-

БЕЗПЕКА» (ідентифікаційний код юридичної особи 34825407), які полягали в 

узгодженні своєї поведінки під час підготовки пропозицій та участі у процедурі 

закупівлі «Послуги охорони» (код за ДК 021:2015:79710000-4 — Охоронні 

послуги)», проведеної у січні 2018 року ВИЩИМ ДЕРЖАВНИМ 

НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ УКРАЇНИ «УКРАЇНСЬКА МЕДИЧНА 

СТОМАТОЛОГІЧНА АКАДЕМІЯ (ідентифікатор закупівлі UA-2018-01-02-

000480-а), порушенням законодавства про захист економічної конкуренції, 

передбаченим пунктом 1 статті 50 та пунктом 4 частини другої статті 6 Закону 

України «Про захист економічної конкуренції» у вигляді антиконкурентних 

узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів (тендерів). 

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

накласти на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  
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«АНТАРЕС-2000» (ідентифікаційний код юридичної особи - 30285066) штраф у 

розмірі 68 000,00 (шістдесят вісім тисяч) грн. 

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

накласти на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ПОЛТАВА-БІЗНЕС-БЕЗПЕКА» (ідентифікаційний код юридичної особи 

34825407) штраф у розмірі 68 000,00 (шістдесят вісім тисяч) грн. 

Відповідно до частини третьої статті 56 Закону України «Про захист 

економічної конкуренції» штраф повинен бути сплачений у двомісячний строк з 

дня одержання рішення. 

Відповідно до частини восьмої статті 56 Закону України «Про захист 

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

господарювання зобов’язаний надіслати до територіального відділення 

документи, що підтверджують сплату штрафу. 

Відповідно до частини першої статті 60 зазначеного Закону рішення органів 

Антимонопольного комітету України у двомісячний строк з дня одержання може 

бути оскаржене до господарського суду. 

 

 

Голова колегії       Юрій ГЛАДИК 

 


