
 
 

СХІДНЕ МІЖОБЛАСНЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ 

АНТИМОНОПОЛЬНОГО КОМІТЕТУ УКРАЇНИ 

 

ВИТЯГ З РІШЕННЯ 

АДМІНІСТРАТИВНОЇ КОЛЕГІЇ СХІДНОГО МІЖОБЛАСНОГО 

ТЕРИТОРІАЛЬНОГО ВІДДІЛЕННЯ  

 
08.10.2021 № 70/112-р/к Справа № 6/01-92-21 

м. Харків 

 

 

Про порушення законодавства 

про захист економічної конкуренції 

та накладення штрафу 

 

ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ ЛОЛА ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ 

(конфіденційна інформація) (далі – ФОП ЛОЛА О.В.) та ФІЗИЧНА ОСОБА-

ПІДПРИЄМЕЦЬ ВІНАТ АРТЕМ ВАЛЕНТИНОВИЧ (конфіденційна 

інформація) (далі – ФОП ВІНАТ А.В.) подали тендерні пропозиції на участь у 

відкритих торгах з використанням електронної системи закупівель «ProZorro» 

проведених: 

  ГОЛОВНИМ УПРАВЛІННЯМ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ В 

ЧЕРКАСЬКІЙ ОБЛАСТІ (далі – Замовник № 1) на закупівлю:  

«ДК 021:2015 код 30210000-4 Машини для обробки даних (апаратна 

частина) (Лот № 1 – QR-Code сканери, Лот № 2 – Сканери потокові,  

Лот № 3 – Персональні комп’ютери)»; ідентифікатор закупівлі в системі 

«ProZorro»: UA-2019-09-06-000401-c (далі – Торги № 1); 

 ВІДДІЛОМ ОСВІТИ КОЗЯТИНСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ 

АДМІНІСТРАЦІЇ (далі – Замовник № 2) на закупівлю: «ДК 021:2015 код 

30210000-4 Машини для обробки даних (апаратна частина) (Персональні 

комп’ютери (ноутбуки) для закладів загальної середньої освіти; 

Комп’ютерне обладнання для початкових класів «Нова українська 

школа»)»; ідентифікатор закупівлі в системі «ProZorro»:  

UA-2019-09-16-000713-c (далі – Торги № 2); 

 КРЕМЕНЧУЦЬКИМ ПЕДАГОГІЧНИМ КОЛЕДЖЕМ ІМЕНІ  

А.С. МАКАРЕНКА (далі – Замовник № 3) на закупівлю: «ДК 021:2015 

код 30210000-4 Машини для обробки даних (апаратна частина) 

(Комп'ютер учителя в комплекті; Комп'ютер учня в комплекті)»; 
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ідентифікатор закупівлі в системі «ProZorro»: UA-2019-10-25-002667-b 

(далі – Торги № 3); 

 КОМУНАЛЬНИМ НЕКОМЕРЦІЙНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ 

«ПОПАСНЯНСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ 

ПОПАСНЯНСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ»  

(далі – Замовник № 4) на закупівлю: «ДК 021:2015 код 30210000-4 

Машини для обробки даних (апаратна частина); (Персональний 

комп’ютер в комплекті)»; ідентифікатор закупівлі в системі «ProZorro»:  

UA-2020-02-14-000804-a (далі – Торги № 4); 

 Замовником № 4 на закупівлю: «ДК 021:2015 код 30230000-0 

Комп’ютерне обладнання (Принтер лазерний Canon i-SENSYS LBP6030 

в комплекті; Принтер лазерний Canon i-Sensys LBP611Cn в комплекті)»; 

ідентифікатор закупівлі в системі «ProZorro»: UA-2020-02-14-002063-b 

(далі – Торги № 5); 

 Замовником № 4 на закупівлю: «ДК 021:2015 код 48310000-4 Пакети 

програмного забезпечення для створення документів (Microsoft Office 

для дому та бізнесу 2019 (FPP - Коробкова версія, українська мова) 

(T5D-03278))»; ідентифікатор закупівлі в системі «ProZorro»:  

UA-2020-02-17-001527-b (далі – Торги № 6); 

 УПРАВЛІННЯМ ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (далі – Замовник № 5) на закупівлю: 

«ДК 021:2015 код 30230000-0 «Комп’ютерне обладнання» (Системний 

блок в комплекті, персональний комп’ютер в комплекті, блок 

безперебійного живлення, багатофункціональний пристрій, картридж 

для швидкісних принтерів, стрічка до принтерів, стрічка до швидкісного 

принтера)»; ідентифікатор закупівлі в системі «ProZorro»:  

UA-2020-02-19-001249-c (далі – Торги № 7). 

При цьому ФОП ЛОЛА О.В. та ФОП ВІНАТ А.В. спільно готувалися до 

участі у Торгах №№ 1 – 4, 7, тобто узгоджували свою поведінку з метою 

усунення змагання під час підготовки та участі у Торгах №№ 1 – 4, 7. 

За результатами розгляду справи № 6/01-92-21 (далі – Справа) такі дії 

ФОП ЛОЛИ О.В. та ФОП ВІНАТА А.В. визнано антиконкурентними 

узгодженими діями, що стосуються спотворення результатів торгів, що є 

порушенням пункту 1 статті 50 та пункту 4 частини другої статті 6 Закону 

України «Про захист економічної конкуренції». 

На порушників накладено штраф: 

 на ФОП ЛОЛУ О.В. на загальну суму 340 000,00 (триста сорок 

тисяч) гривень; 

 на ФОП ВІНАТА А.В. на загальну суму 340 000,00 (триста сорок 

тисяч) гривень. 

Адміністративна колегія Східного міжобласного територіального 

відділення Антимонопольного комітету України, розглянувши матеріали 
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справи № 6/01-92-21 щодо порушень ФОП ЛОЛОЮ О.В. та  

ФОП ВІНАТОМ А.В. законодавства про захист економічної конкуренції, 

передбачених пунктом 1 статті 50, пунктом 4 частини 2 статті 6 Закону України 

«Про захист економічної конкуренції» (далі – Закон) та подання відділу 

досліджень і розслідувань в Луганській області Східного міжобласного 

територіального відділення Антимонопольного комітету України від 27.09.2021 

№ 70-03/508-п 

ВСТАНОВИЛА: 

1. ПРЕДМЕТ СПРАВИ 

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

спотворення результатів Торгів №№ 1 – 7. 

2. ВІДПОВІДАЧІ 

(2) Відповідачами у справі є: 

(3) ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ ЛОЛА ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ  

(конфіденційна інформація), згідно з відомостями, які містяться в Єдиному 

державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та 

громадських формувань (далі – ЄДР), дата та номер запису про проведення 

державної реєстрації – 11.07.2019 № 20690000000048026; місцезна-

ходження: 04205, місто Київ, проспект Оболонський, будинок 21, квартира 

4; основним видом діяльності є роздрібна торгівля комп'ютерами, 

периферійним устаткованням і програмним забезпеченням у 

спеціалізованих магазинах (код за КВЕД 47.41) (далі – ФОП ЛОЛА О.В.). 

(4) ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ ВІНАТ АРТЕМ ВАЛЕНТИНОВИЧ  

(конфіденційна інформація), згідно з відомостями, які містяться в ЄДР, 

дата та номер запису про проведення державної реєстрації – 08.10.2014  

№ 20260000000034484; місцезнаходження: 18018, Черкаська обл., місто 

Черкаси, вулиця Самійла Кішки, будинок 218/1, квартира 62; основним 

видом діяльності є ремонт комп'ютерів і периферійного устатковання (код 

за КВЕД 95.11) (далі – ФОП ВІНАТ А.В.). 

(5) Тобто, відповідно до абзацу дванадцятого статті 1 Закону України «Про 

захист економічної конкуренції» ФОП ЛОЛА О.В. і ФОП ВІНАТ А.В. є 

суб’єктами господарювання. 

3. ПРОЦЕДУРНІ ДІЇ 

(6) На підставі подання відділу досліджень і розслідувань в Луганській 

області від 22.02.2021 № 70-03/117-п за ознаками вчинення  

ФОП ЛОЛОЮ О.В. і ФОП ВІНАТОМ А.В. 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 №№ 1 – 7, 

адміністративною колегією Східного міжобласного територіального 

відділення Антимонопольного комітету України (далі – адміністративна 



 4 

колегія Відділення) прийнято розпорядження від 23.02.2021 № 70/94-рп/к 

про початок розгляду справи № 6/01-92-21. 

(7) Листами від 26.02.2021 № 70-02/Л-1522 та № 70-02/Л-1523 розпорядження 

адміністративної колегії Східного міжобласного територіального 

відділення Антимонопольного комітету України від 23.02.2021  

№ 70/94-рп/к про початок розгляду справи 6/01-92-21 було надіслано 

Відповідачам за їх місцезнаходженням. 

(8) Листами від 28.09.2021 № 70-02/Л-8167 та № 70-02/Л-8177 Відповідачам 

було надіслано копію подання з попередніми висновками у Справі за їх 

місцезнаходженням та повідомлено дату, час і місце розгляду Справи. 

(9) На виконання 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 в Міністерстві юстиції України 06.05.1994 за  

№ 90/299, (в редакції розпорядження Антимонопольного комітету України 

від 29.06.1998 № 169-р (зі змінами)) 01.10.2021 інформацію щодо 

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

Справи розміщено на офіційному вебсайті Антимонопольного комітету 

України. 

4. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ТОРГИ №№ 1 – 7 

4.1. Торги № 1 

(10) Замовником № 1 на вебпорталі публічних закупівель «ProZorro» 06.09.2019 

опубліковано оголошення UA-2019-09-06-000401-c про проведення  

Торгів № 1 та розміщено тендерну документацію Торгів № 1 (далі – 

Документація № 1), затверджену рішенням тендерного комітету Замовника 

№ 1 від 06.09.2019 № 63/2019. 

(11) Кінцевий строк подання тендерних пропозицій (дата і час) – 22.09.2019  

(13 год. 05 хв.). 

4.1.1. Лот № 1 Торгів № 1 

(12) Назва Лоту № 1 Торгів № 1: «QR-Code сканери». 

(13) Початок електронного аукціону (дата і час) – 23.09.2019 (13 год. 53 хв.). 

(14) Очікувана вартість закупівлі по Лоту № 1 Торгів № 1– 98 800,00 гривень. 

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

Торгах № 1 на Лот № 1 подані тендерні пропозиції від: 

 ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІРМА 

«МЕГА СТАЙЛ» (далі – ТОВ «ФІРМА «МЕГА СТАЙЛ») 

(ідентифікаційний код юридичної особи – 22803544; місцезнаходження: 

18002, Черкаська обл., місто Черкаси, бульвар Шевченка,  

будинок 242-А, кімната 802; основним видом діяльності є оптова 

торгівля комп'ютерами, периферійним устаткованням і програмним 
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забезпеченням (код за КВЕД 46.51)); 

 ФОП ЛОЛИ О.В.; 

 ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ДАТАСТРІМ» (далі – ТОВ «ДАТАСТРІМ») (ідентифікаційний код 

юридичної особи – 37814762; місцезнаходження: 01011, місто Київ, 

Печерський узвіз, будинок 19; основним видом діяльності є оптова 

торгівля комп'ютерами, периферійним устаткованням і програмним 

забезпеченням (код за КВЕД 46.51)); 

 ФОП ВІНАТА А.В. 

(16) Первинні та остаточні тендерні пропозиції учасників на Лот № 1 Торгів № 1 

наведено у таблиці № 1: 
Таблиця № 1 

№ 

з/п 

Найменування суб’єкта 

господарювання 

Первинна 
пропозиція, 

грн 

Остаточна пропозиція 
(за результатами 

аукціону), грн 

1 
ТОВ «ФІРМА «МЕГА 
СТАЙЛ» 

43 092,00 43 092,00 

2 ТОВ «ДАТАСТРІМ» 89 100,00 75 524,40 

3 ФОП ЛОЛА О.В. 97 200,00 75 600,00 

4 ФОП ВІНАТ А.В. 98 800,00 98 800,00 

(17) Відповідно до протоколу засідання тендерного комітету Замовника № 1 від 

26.09.2019 без номеру, тендерну пропозицію ТОВ «ФІРМА «МЕГА 
СТАЙЛ» на Лот № 1 Торгів № 1 відхилено як таку, що не відповідає 
умовам тендерної документації на підставі пункту 4 частини першої статті 
30 Закону України «Про публічні закупівлі» (в редакції від 01.01.2019, 
чинній під час проведення Торгів № 1).  

(18) Відповідно до протоколу засідання тендерного комітету Замовника № 1 від 
26.09.2019 № 70/2019, переможцем по Лоту № 1 Торгів № 1 визначено 
ТОВ «ДАТАСТРІМ» з ціновою пропозицією 75 524,40 гривень. 

(19) За результатами проведених Торгів № 1 по Лоту № 1, Замовником № 1 з 

ТОВ «ДАТАСТРІМ» укладено договір від 09.10.2019 № 000401-с1. 

41.2. Лот № 2 Торгів № 1 

(20) Назва Лоту № 2 Торгів № 1: «Сканери потокові». 

(21) Початок електронного аукціону (дата і час) – 23.09.2019 (14 год. 16 хв.). 

(22) Очікувана вартість закупівлі по Лоту № 2 Торгів № 1 – 37 400,00 гривень. 

(23) Відповідно до реєстру отриманих тендерних пропозицій для участі у  
Торгах № 1 на Лот № 2 подані тендерні пропозиції від: 

 ТОВ «ДАТАСТРІМ»; 

 ФОП ВІНАТА А.В.; 

  ФОП ЛОЛИ О.В. 
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(24) Первинні та остаточні тендерні пропозиції учасників на Лот № 2 Торгів № 1 
наведено у таблиці № 2: 

Таблиця № 2 

№ 
з/п 

Найменування суб’єкта 
господарювання 

Первинна 
пропозиція, грн 

Остаточна пропозиція 
(за результатами 

аукціону), грн 

1 ТОВ «ДАТАСТРІМ» 33 000,00 24 999,00 

2 ФОП ВІНАТ А.В. 37 400,00 25 000,00 

3 ФОП ЛОЛА О.В. 36 400,00 30 000,00 

(25) Відповідно до протоколу засідання тендерного комітету Замовника № 1 від 

26.09.2019 № 70/2019, переможцем по Лоту № 2 Торгів № 1 визначено  

ТОВ «ДАТАСТРІМ» з ціновою пропозицією у розмірі 24 999,00 гривень. 

(26) За результатами проведених Торгів № 1 по Лоту № 2, Замовником № 1 з 

ТОВ «ДАТАСТРІМ» укладено договір від 09.10.2019 № 000401-с2. 

4.1.3. Лот № 3 Торгів № 1 

(27) Назва Лоту № 3 Торгів № 1: «Персональні комп’ютери». 

(28) Початок електронного аукціону (дата і час) – 23.09.2019 (14 год. 53 хв.). 

(29) Очікувана вартість закупівлі по Лоту № 3 Торгів № 1 –  

1 495 000,00 гривень. 

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

Торгах № 1 на Лот № 3 подано тендерні пропозиції від: 

 ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АСАП 

ДЕМО» (далі – ТОВ «АСАП ДЕМО») (ідентифікаційний код юридичної 

особи – 41362870; місцезнаходження: 02072, місто Київ, вулиця Бориса 

Гмирі, будинок 8-Б, офіс 198; основним видом діяльності є оптова 

торгівля комп'ютерами, периферійним устаткованням і програмним 

забезпеченням (код за КВЕД 46.51)); 

 ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СОФТ 

ПРОДАКШН» (далі – ТОВ «СОФТ ПРОДАКШН») (ідентифікаційний 

код юридичної особи – 39602713; місцезнаходження: 04136, місто Київ, 

вулиця Маршала Гречка, будинок 13, офіс 1012; основним видом 

діяльності є діяльність у сфері права (код за КВЕД 69.10)); 

 ТОВ «ДАТАСТРІМ»; 

 ФОП ВІНАТА А.В.; 

  ФОП ЛОЛИ О.В. 

(31) Первинні та остаточні тендерні пропозиції учасників на Лот № 3 Торгів № 1 

наведено у таблиці № 3: 
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Таблиця № 3 

№ 
з/п 

Найменування суб’єкта 
господарювання 

Первинна 
пропозиція, грн 

Остаточна 

пропозиція (за 
результатами 
аукціону), грн 

1 ТОВ «АСАП ДЕМО» 1 209 000,00 1 178 190,00 

2 ФОП ЛОЛА О.В. 1 489 150,00 1 180 150,00 

3 ТОВ «ДАТАСТРІМ» 1 242 150,00 1 242 150,00 

4 ТОВ «СОФТ ПРОДАКШН» 1 428 570,00 1 428 570,00 

5 ФОП ВІНАТ А.В. 1 480 700,00 1 480 700,00 

(32) Відповідно до протоколу засідання тендерного комітету Замовника № 1 від 

26.09.2019 № 70/2019, переможцем по Лоту № 3 Торгів № 1 визначено 

ТОВ «АСАП ДЕМО» з ціновою пропозицією у розмірі 1 178 190,00 

гривень. 

(33) За результатами проведених Торгів № 1 по Лоту № 3, Замовником № 1 з 

ТОВ «АСАП ДЕМО»  укладено договір від 08.10.2019 № 000401-с. 

4.2. Торги № 2 

(34) Замовником № 2 на вебпорталі публічних закупівель «ProZorro» 

16.09.2019 опубліковано оголошення UA-2019-09-16-000713-c про 

проведення Торгів № 2 та розміщено тендерну документацію Торгів № 2 

(далі – Документація № 2), затверджену рішенням тендерного комітету 

Замовника № 2 від 16.09.2019 без номеру. 

(35) Кінцевий строк подання тендерних пропозицій (дата і час) – 03.10.2019 

(00 год. 00 хв.). 

(36) Початок електронного аукціону (дата і час) – 03.10.2019 (13 год. 23 хв.). 

(37) Очікувана вартість закупівлі – 770 804,00 гривень. 

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

Торгах № 2 подані тендерні пропозиції від: 

 ФОП ЛОЛИ О.В; 

 ФОП ВІНАТА А.В. 

(39) Первинні та остаточні тендерні пропозиції учасників Торгів № 2 наведено у 

таблиці № 4: 

Таблиця № 4 

№ 
з/п 

Найменування суб’єкта 
господарювання 

Первинна 
пропозиція, грн 

Остаточна пропозиція 
(за результатами 

аукціону), грн 

1 ФОП ВІНАТ А.В. 740 000,00 740 000,00 

2 ФОП ЛОЛА О.В. 751 000,00 751 000,00 

(40) Відповідно до протоколу засідання тендерного комітету Замовника № 2 
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від 10.10.2019 № 4, тендерну пропозицію ФОП ВІНАТА А.В. відхилено у 

зв’язку з тим, що ФОП ВІНАТОМ А.В. не надано забезпечення тендерної 

пропозиції, яке вимагалося Замовником № 2, на підставі пункту 1 частини 

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

від 01.01.2019, чинній під час проведення Торгів № 2).  

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

від 16.10.2019 № 5, переможцем Торгів № 2 визначено ФОП ЛОЛУ О.В. з 

ціновою пропозицією 751 000,00 гривень. 

(42) За результатами проведених Торгів № 2, Замовником № 2 з  

ФОП ЛОЛОЮ О.В.  укладено договір від 04.11.2019 № 11-ЛОВ. 

4.3. Торги № 3 

(43) Замовником № 3 на вебпорталі публічних закупівель «ProZorro» 

25.10.2019 опубліковано оголошення UA-2019-10-25-002667-b про 

проведення Торгів № 3 та розміщено тендерну документацію Торгів № 3 

(далі – Документація № 3), затверджену рішенням тендерного комітету 

Замовника № 1 від 25.10.2019 без номеру. 

(44) Кінцевий строк подання тендерних пропозицій (дата і час) – 11.11.2019 

(00 год. 00 хв.). 

(45) Початок електронного аукціону (дата і час) – 11.11.2019 (12 год. 05 хв.). 

(46) Очікувана вартість закупівлі – 409 299,00 гривень. 

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

Торгах № 3 подано тендерні пропозиції від: 

 ФОП ВІНАТА А.В.; 

 ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ-ПІДПРИЄМЦЯ РИБАК ТЕТЯНИ СЕРГІЇВНИ  

(далі – ФОП РИБАК Т.С.) ((конфіденційна інформація); 

місцезнаходження: 28000, Кіровоградська обл., місто Олександрія, 

проспект Соборний, будинок 101, квартира 107; основним видом 

діяльності є роздрібна торгівля комп'ютерами, периферійним 

устаткованням і програмним забезпеченням у спеціалізованих магазинах 

(код за КВЕД 47.41); 

 ФОП ЛОЛИ О.В. 

(48) Первинні та остаточні тендерні пропозиції учасників Торгів № 3 наведено у 

таблиці № 5: 

Таблиця № 5 

№ 
з/п 

Найменування 
суб’єкта 

господарювання 

Первинна 
пропозиція, грн 

Остаточна пропозиція 
(за результатами 

аукціону), грн 

1 ФОП ВІНАТ А.В. 398 100,00 398 100,00 

2 ФОП РИБАК Т.С. 401 340,00 401 340,00 
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3 ФОП ЛОЛА О.В. 405 437,00 405 437,00 

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

від 15.11.2019 № 35, переможцем Торгів № 3 визначено  

ФОП ВІНАТА А.В. з ціновою пропозицією у розмірі 398 100,00 гривень.  

(50) За результатами проведених Торгів № 3 Замовником № 3 з  

ФОП ВІНАТОМ А.В.  укладено договір від 05.12.2019 № 08/12. 

4.4. Торги № 4 

(51) Замовником № 4 на вебпорталі публічних закупівель «ProZorro» 

14.02.2020 опубліковано оголошення UA-2020-02-14-000804-a про 

проведення Торгів № 4 та розміщено тендерну документацію Торгів № 4 

(далі – Документація № 4), затверджену рішенням тендерного комітету 

Замовника № 4 від 14.02.2020 без номеру. 

(52) Кінцевий строк подання тендерних пропозицій (дата і час) – 02.03.2020 

(00 год. 00 хв.). 

(53) Початок електронного аукціону (дата і час) – 02.03.2020 (13 год. 10 хв.). 

(54) Очікувана вартість закупівлі – 1 134 000,00 гривень. 

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

Торгах № 4 подано тендерні пропозиції від: 

 ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ-ПІДПРИЄМЦЯ АНДРЮЩЕНКА ЮРІЯ 

ОЛЕКСАНДРОВИЧА (далі – ФОП АНДРЮЩЕНКО Ю.О.) 

((конфіденційна інформація); місцезнаходження: 84102, Донецька обл., 

місто Слов’янськ, вулиця Дарвіна, будинок 14, квартира 28; основним 

видом діяльності є ремонт комп'ютерів і периферійного устатковання (код 

за КВЕД 95.11)); 

 ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМЕЛ» 

(далі – ТОВ «КОМЕЛ») (ідентифікаційний код юридичної особи – 

24083083; місцезнаходження: 01054, місто Київ, вулиця Дмитрівська, 

будинок 35-А, квартира 1; основним видом діяльності є оптова торгівля 

комп'ютерами, периферійним устаткованням і програмним забезпеченням 

(код за КВЕД 46.51)); 

 ФОП ВІНАТА А.В.; 

 ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРОТЕХ-ІТ-

УКРАЇНА» (далі – ТОВ «ПРОТЕХ-ІТ-УКРАЇНА») (ідентифікаційний код 

юридичної особи – 41860186; місцезнаходження: 54017, Миколаївська обл., 

місто Миколаїв, вулиця Декабристів, будинок 23-В; основним видом 

діяльності є оптова торгівля комп'ютерами, периферійним устаткованням і 

програмним забезпеченням (код за КВЕД 46.51)); 

 ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТОРГОВО-

КОНСАЛТИНГОВА КОМПАНІЯ «ФРАЙ» (далі – ТОВ «ТКК «ФРАЙ») 

(ідентифікаційний код юридичної особи – 41554748; місцезнаходження: 
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93120, Луганська обл., місто Лисичанськ, проспект Перемоги, будинок 94; 

основним видом діяльності є роздрібна торгівля комп'ютерами, 

периферійним устаткованням і програмним забезпеченням у 

спеціалізованих магазинах (код за КВЕД 47.41)); 

 ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ДІАВЕСТЕНД КОМПЛЕКСНІ РІШЕННЯ» (далі – ТОВ «ДІАВЕСТЕНД 

КОМПЛЕКСНІ РІШЕННЯ») (ідентифікаційний код юридичної особи – 

30256061; місцезнаходження: 08130, Київська обл., Києво-Святошинський 

р-н, село Петропавлівська Борщагівка, вулиця Авіаторів, будинок 62; 

основним видом діяльності є оптова торгівля комп'ютерами, периферійним 

устаткованням і програмним забезпеченням (код за КВЕД 46.51)); 

 ФОП ЛОЛИ О.В. 

(56) Первинні та остаточні тендерні пропозиції учасників Торгів № 4 наведено у 

таблиці № 6: 

Таблиця № 6 

№ 
з/п 

Найменування суб’єкта 
господарювання 

Первинна 
пропозиція, грн 

Остаточна 
пропозиція (за 
результатами 
аукціону), грн 

1 ТОВ «КОМЕЛ» 981 605,52 940 000,00 

2 ФОП ЛОЛА О.В. 1 128 330,00 940 300,00 

3 ТОВ «ТКК «ФРАЙ» 1 011 108,42 960 128,00 

4 
ТОВ «ДІАВЕСТЕНД 

КОМПЛЕКСНІ РІШЕННЯ» 
972 216,00 960 129,00 

5 ФОП АНДРЮЩЕНКО Ю.О. 1 069 740,00 1 005 165,00 

6 ТОВ «ПРОТЕХ-ІТ-УКРАЇНА» 1 059 877,98 1 059 877,98 

7 ФОП ВІНАТ А.В. 1 107 540,00 1 107 540,00 

(57) Відповідно до протоколу засідання тендерного комітету Замовника № 4  

від 05.03.2020 № 5, тендерну пропозицію ТОВ «КОМЕЛ» відхилено як 

таку, що не відповідає умовам тендерної документації на підставі пункту 4 

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

редакції від 08.02.2020, чинній під час проведення Торгів № 4). 

(58) Відповідно до протоколу засідання тендерного комітету Замовника № 4 

від 05.03.2020 № 6, тендерну пропозицію ФОП ЛОЛИ О.В. відхилено у 

зв’язку з тим, що ФОП ЛОЛОЮ О.В. не надано забезпечення тендерної 

пропозиції, яке вимагалося Замовником № 4, на підставі пункту 1 частини 

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

08.02.2020, чинній під час проведення Торгів № 4). 

(59) Відповідно до протоколу засідання тендерного комітету Замовника № 4  

від 05.03.2020 № 7, тендерну пропозицію ТОВ «ТКК «ФРАЙ» відхилено як 

таку, що не відповідає умовам тендерної документації на підставі пункту 4 

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

редакції від 08.02.2020, чинній під час проведення Торгів № 4). 
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(60) Відповідно до протоколу засідання тендерного комітету Замовника № 4 

від 06.03.2020 № 8, тендерну пропозицію ТОВ «ДІАВЕСТЕНД 

КОМПЛЕКСНІ РІШЕННЯ» відхилено як таку, що не відповідає умовам 

тендерної документації на підставі пункту 4 частини першої статті 30 

Закону України «Про публічні закупівлі» (в редакції від 08.02.2020, чинній 

під час проведення Торгів № 4). 

(61) Відповідно до протоколу засідання тендерного комітету Замовника № 4  

від 06.03.2020 № 9, тендерну пропозицію ФОП АНДРЮЩЕНКА Ю.О. 

відхилено як таку, що не відповідає умовам тендерної документації на 

підставі пункту 4 частини першої статті 30 Закону України «Про публічні 

закупівлі» (в редакції від 08.02.2020, чинній під час проведення  

Торгів № 4). 

(62) Відповідно до протоколу засідання тендерного комітету Замовника № 4 від 

06.03.2020 № 10, переможцем Торгів № 4 визначено ТОВ «ПРОТЕХ-ІТ-

УКРАЇНА» з ціновою пропозицією у розмірі 1 059 877,98 гривень.  

(63) Відповідно до протоколу засідання тендерного комітету Замовника № 4  

від 12.03.2020 № 11, рішення за протоколом від 06.03.2020 № 10 скасовано, 

а тендерну пропозицію ТОВ «ПРОТЕХ-ІТ-УКРАЇНА» відхилено як таку, 

що не відповідає умовам тендерної документації на підставі пункту 4 

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

редакції від 08.02.2020, чинній під час проведення Торгів № 4). 

(64) Відповідно до протоколу засідання тендерного комітету Замовника № 4  

від 13.03.2020 № 12, переможцем Торгів № 4 визначено 

ФОП ВІНАТА А.В. з ціновою пропозицією у розмірі 1 107 540,00 гривень. 

(65) За результатами проведених Торгів № 4 Замовником № 4 з  

ФОП ВІНАТОМ А.В. укладено договір від 24.03.2020 № 58. 

4.5. Торги № 5 

(66) Замовником № 4 на вебпорталі публічних закупівель «ProZorro» 

14.02.2020 опубліковано оголошення UA-2020-02-14-002063-b про 

проведення Торгів № 5 та розміщено тендерну документацію Торгів № 5 

(далі – Документація № 5), затверджену рішенням тендерного комітету 

Замовника № 4 від 14.02.2020 без номеру. 

(67) Кінцевий строк подання тендерних пропозицій (дата і час) – 02.03.2020 

(00 год. 00 хв.). 

(68) Початок електронного аукціону (дата і час) – 02.03.2020 (11 год. 28 хв.). 

(69) Очікувана вартість закупівлі – 377 350,00 гривень. 

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

Торгах № 5 подано тендерні пропозиції від: 

 ФОП ВІНАТА А.В.; 

 ФОП ЛОЛИ О.В. 
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(71) Первинні та остаточні тендерні пропозиції учасників Торгів № 5 наведено у 

таблиці № 7: 

Таблиця № 7 

№ 
з/п 

Найменування 
суб’єкта 

господарювання 

Первинна 
пропозиція, грн 

Остаточна пропозиція 
(за результатами 

аукціону), грн 

1 ФОП ВІНАТ А.В. 374 890,00 374 890,00 

2 ФОП ЛОЛА О.В. 376 710,00 376 710,00 

(72) Відповідно до протоколу засідання тендерного комітету Замовника № 4  

від 06.03.2020 № 4, переможцем Торгів № 5 визначено ФОП ВІНАТА А.В. 

з ціновою пропозицією у розмірі 374 890,00 гривень.  

(73) За результатами проведених Торгів № 5 Замовником № 4 з  

ФОП ВІНАТОМ А.В. укладено договір від 24.03.2020 № 57. 

4.6. Торги № 6 

(74) Замовником № 4 на вебпорталі публічних закупівель «ProZorro» 

17.02.2020 опубліковано оголошення UA-2020-02-17-001527-b про 

проведення Торгів № 6 та розміщено тендерну документацію Торгів № 6 

(далі – Документація № 6), затверджену рішенням тендерного комітету 

Замовника № 4 від 17.02.2020 без номеру. 

(75) Кінцевий строк подання тендерних пропозицій (дата і час) – 04.03.2020 

(00 год. 00 хв.). 

(76) Початок електронного аукціону (дата і час) – 04.03.2020 (15 год. 58 хв.). 

(77) Очікувана вартість закупівлі – 551 250,00 гривень. 

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

Торгах № 6 подані тендерні пропозиції від: 

 ФОП ВІНАТА А.В.; 

 ФОП ЛОЛИ О.В.; 

 ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ 

«АМІКА» (далі – ТОВ «КОМПАНІЯ «АМІКА») (ідентифікаційний код 

юридичної особи – 38977500; місцезнаходження: 04128, місто Київ, 

вулиця Стеценка, будинок 19/91, офіс 18; основним видом діяльності є 

оптова торгівля комп'ютерами, периферійним устаткованням і 

програмним забезпеченням (код за КВЕД 46.51)). 

(79) Первинні та остаточні тендерні пропозиції учасників Торгів № 6 наведено у 

таблиці № 8: 

Таблиця № 8 

№ 
з/п 

Найменування суб’єкта 
господарювання 

Первинна 
пропозиція, 

грн 

Остаточна 
пропозиція (за 
результатами 
аукціону), грн 

1 ФОП ВІНАТ А.В. 539 850,00 539 850,00 

2 ТОВ «КОМПАНІЯ «АМІКА» 546 975,00 546 975,00 

3 ФОП ЛОЛА О.В. 549 000,00 549 000,00 
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(80) Відповідно до протоколу засідання тендерного комітету Замовника № 4  

від 06.03.2020 № 3, переможцем Торгів № 6 визначено ФОП ВІНАТА А.В. 

з ціновою пропозицією у розмірі 539 850,00 гривень.  

(81) За результатами проведених Торгів № 6 Замовником № 4 з  

ФОП ВІНАТОМ А.В. укладено договір від 24.03.2020 № 59. 

4.7. Торги № 7 

(82) Замовником № 5 на вебпорталі публічних закупівель «ProZorro» 

19.02.2020 опубліковано оголошення UA-2020-02-19-001249-c про 

проведення Торгів № 7 та розміщено тендерну документацію Торгів № 7 

(далі – Документація № 7), затверджену рішенням тендерного комітету 

Замовника № 5 (протокол від 19.02.2020 № 18). 

(83) Кінцевий строк подання тендерних пропозицій (дата і час) – 12.03.2020 

(18 год. 00 хв.). 

(84) Початок електронного аукціону (дата і час) – 13.03.2020 (13 год. 43 хв.). 

(85) Очікувана вартість закупівлі – 700 000,00 гривень. 

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

Торгах № 7 подано тендерні пропозиції від: 

 ТОВ «ДІАВЕСТЕНД КОМПЛЕКСНІ РІШЕННЯ»; 

 ФОП ВІНАТА А.В.; 

 ТОВ «ПРОТЕХ-ІТ-УКРАЇНА»; 

 ФОП ЛОЛИ О.В. 

(87) Первинні та остаточні тендерні пропозиції учасників Торгів № 7 наведено у 

таблиці № 9: 

Таблиця № 9 

№ 

з/п 

Найменування суб’єкта 

господарювання 

Первинна 

пропозиція, 

грн 

Остаточна 

пропозиція (за 

результатами 

аукціону), грн 

1 ФОП ВІНАТ А.В. 689 274,00 649 550,00 

2 ФОП ЛОЛА О.В. 685 254,00 653 666,00 

3 
ТОВ «ДІАВЕСТЕНД 

КОМПЛЕКСНІ РІШЕННЯ» 
673 170,00 660 165,00 

4 ТОВ «ПРОТЕХ-ІТ-УКРАЇНА» 698 159,40 698 159,40 

(88) Відповідно до протоколу засідання тендерного комітету Замовника № 5  

від 19.03.2020 № 20, переможцем Торгів № 7 визначено  

ФОП ВІНАТА А.В. з ціновою пропозицією у розмірі 649 550,00 гривень.  

(89) За результатами проведених Торгів № 7 Замовником № 5 з  

ФОП ВІНАТОМ А.В. укладено договір від 08.04.2020 № 130. 
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5. ВСТАНОВЛЕННЯ АНТИКОНКУРЕНТНИХ УЗГОДЖЕНИХ ДІЙ У 
ТОРГАХ №№ 1 – 4, 7 

(90) Аналізом інформації та матеріалів, отриманих Східним міжобласним 

територіальним відділенням Антимонопольного комітету України (далі – 

Відділення) під час розслідування Справи, встановлено обставини, які 

свідчать про вчинення Відповідачами порушень законодавства про захист 

економічної конкуренції, передбачених пунктом 4 частини другої статті 6 

та пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної 

конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються 

спотворення результатів Торгів №№ 1 – 4, 7, що підтверджується 

наступним. 

5.1. Використання одного електронного майданчика та одних  

і тих самих точок доступу до мережі Інтернет під час участі у Торгах 

№№ 1 – 4, 7 

(91) Листом від 29.04.2020 № 206/961/03 (вх. від 12.05.2020 № 03-05/728), 

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

повідомило, що ФОП ВІНАТ А.В. і ФОП ЛОЛА О.В. подавали свої 

пропозиції для участі в Торгах №№ 1 – 4, 7 з одного електронного 

майданчика «Zakupivli24», оператором якого є АКЦІОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ПРИВАТБАНК» (далі – АТ КБ 

«ПРИВАТБАНК»). 

(92) Листом від 10.06.2020 № 20.1.0.0.0/7-200528/2495 (вх. від 11.06.2020 

№ 70-01/328кі) АТ КБ «ПРИВАТБАНК» надало інформацію щодо ІР-адрес, 

з яких Відповідачі подавали тендерні пропозиції на Торги №№ 1 – 4, 7. 

(93) Листом від 29.04.2020 № 206/961/03 (вх. від 12.05.2020 № 03-05/728)  

ДП «ПРОЗОРРО» надало інформацію щодо ІР-адрес, з яких Відповідачі 

заходили в аукціони по Торгах №№ 1 – 4, 7. 

(94) В результаті аналізу інформації, наданої АТ КБ «ПРИВАТБАНК» та  

ДП «ПРОЗОРРО» встановлено, що Відповідачі під час здійснення дій, 

пов’язаних з участю в Торгах №№ 1 – 4, 7, використовували спільні точки 

доступу до мережі Інтернет, у тому числі одні і ті ж ІР-адреси, що 

відображено у таблиці № 10. 
Таблиця № 10 

№ 
Торгів 

ФОП  
ЛОЛА О.В. 

ФОП  
ВІНАТ А.В. 

ФОП  
ЛОЛА О.В. 

ФОП  
ВІНАТ А.В. 

ІР-адреса 
подання 

пропозиції 

ІР-адреса 
подання 

пропозиції 

ІР-адреса входу 
в аукціон 

час входу 
в аукціон 

ІР-адреса входу 
в аукціон 

час входу 
в аукціон 

1 
(конфіденційн
а інформація) 

(конфіденційн
а інформація) 

78.137.9.58 
46.96.0.169 

10:56 
11:55 

78.137.9.58 10:42 

2 
(конфіденційн
а інформація) 

(конфіденційн
а інформація) 

відсутня*  - 78.137.9.58 10:12 

3 
(конфіденційн
а інформація) 

(конфіденційн
а інформація) 

відсутня - 78.137.9.58 10:00 

4 
(конфіденційн
а інформація) 

(конфіденційн
а інформація) 

78.137.9.58 11:14 78.137.9.58 11:02 
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7 
(конфіденційн
а інформація) 

(конфіденційн
а інформація) 

78.137.9.48 
152.89.23.81 

11:43 
11:44 

152.89.23.81 11:48 

*ІР-адреса учасника відсутня в системі легування по можливій причині блокування 
бібліотеки в браузері учасника або учасник не заходив в аукціон 

(95) Також, варто зазначити, що вхід Відповідачів до аукціонів у  
Торгах №№ 1 та 4 з однієї ІР-адреси 78.137.9.58, а в Торгах № 7 з  
ІР-адреси 152.89.23.81 відбувався завчасно та у близький час  
(див. табл. № 11) 

Таблиця № 11 

№ 

Торгів 
ІР-адреса входу 

в аукціон 

Час початку 

електронного 

аукціону 

Час входу в аукціон 

ФОП 

ЛОЛА О.В. 

ФОП 

ВІНАТ А.В. 

1 78.137.9.58 13:53 10:56 10:42 

4 78.137.9.58 13:10 11:14 11:02 

7 152.89.23.81 13:43 11:44 11:48 

(96) Торги №№ 1 – 3 відбувались у часових межах 06.09.2019 – 05.12.2019. 

(97) Торги № 4 відбувались у часових межах 14.02.2020 – 24.03.2020 

(98) Торги № 7 відбувались у часових межах 19.02.2020 – 08.04.2020.  

(99) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МАКЛАУТ-

ІНВЕСТ» (далі – ТОВ «МАКЛАУТ-ІНВЕСТ») (провайдер ІР-адреси 

78.137.9.58) листами від 08.09.2020 № 200 (вх. від 11.09.2020  

№ 70-01/5115) та від 02.12.2020 № 248 (вх. від 02.12.2020 № 70-01/6781) 

повідомило, що ІР-адреса 78.137.9.58 є статичною і протягом 19.09.2019 – 

29.04.2020 була закріплена за адресою: м. Черкаси, вул. Дашкевича,  

буд. 29, контактні дані споживача: ФОП Вінат Ігор. 

(100) Листом від 29.01.2021 № 08.1-497УДР (вх. від 08.02.2021 № 70-01/615) 

ПІВДЕННЕ МІЖРЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ МІНІСТЕРСТВА 

ЮСТИЦІЇ (М. ОДЕСА) надало інформацію щодо актових записів про 

народження Віната Артема Валентиновича (31.12.1991 р.н.) і Віната Ігора 

Валентиновича (11.12.1988 р.н.), яка (інформація) свідчить про те, що 

Вінат Артем Валентинович і Вінат Ігор Валентинович є рідними братами. 

(101) Листом без дати без номеру (вх. від 29.03.2021 № 70-01/1627) Вінат Ігор 

Валентинович підтвердив, що Вінат Артем Валентинович є його братом, а 

також повідомив, що за адресою м. Черкаси, вул. Дашкевича, буд. 29 

доступ до мережі Інтернет надавався йому ТОВ «МАКЛАУТ-ІНВЕСТ» 

згідно договору-оферти, логін і пароль доступу до мережі Інтернет  

відомо тільки йому. Також Вінат Ігор Валентинович повідомив, що з 

ФОП ЛОЛОЮ О.В. не знайомий та жодних зв’язків і стосунків 

(родинних, трудових тощо) не має. 

(102) ТОВ «МАКЛАУТ-ІНВЕСТ» (провайдер ІР-адреси 152.89.23.81) листом 

від 24.12.2020 № 271 (вх. від 29.12.2020 № 70-01/7850) повідомило,  

що ІР-адреса 152.89.23.81 є динамічною і в період з 12.03.2020  

о 12 год. 01 хв. по 13.03.2020 о 21 год. 06 хв. (у тому числі під час входу 
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Відповідачами в аукціон по Торгах № 7) була закріплена за Вінатом 

Артемом Валентиновичем за адресою: м. Черкаси, вул. Дашкевича,  

буд. 19. 

(103) Листами від 08.09.2020 № 200 (вх. від 11.09.2020 № 70-01/5115), від 

02.12.2020 № 248 (вх. від 02.12.2020 № 70-01/6781) та від 24.12.2020  

№ 271 (вх. від 29.12.2020 № 70-01/7850) ТОВ «МАКЛАУТ-ІНВЕСТ» 

(провайдер ІР-адрес 78.137.63.232, 91.244.58.233, 176.67.7.129, 

78.137.57.51, 78.137.62.32) повідомило, що зазначені ІР-адреси є 

динамічними, та надало інформацію щодо абонентів, які використовували 

зазначені ІР-адреси у період з 01.09.2019 по 30.03.2020. 

(104) В результаті аналізу інформації, наданої листами ТОВ «МАКЛАУТ-

ІНВЕСТ», Відділенням встановлено, що ФОП ЛОЛА О.В. під час участі у 

Торгах №№ 1, 3, 4, 7 та ФОП ВІНАТ А.В. під час участі у Торгах № 2 

подавали свої тендерні пропозиції з ІР-адрес, які надавались фізичній 

особі Мазурчуку Святославу Ігоровичу згідно договору оферти за 

адресою: м. Черкаси, вул. Героїв Дніпра,  буд. 89, кв. 125. 

(105) З метою встановлення взаємовідносин з ФОП ЛОЛОЮ О.В. та  

ФОП ВІНАТОМ А.В. Відділенням до Мазурчука Святослава Ігоровича за 

зазначеною ТОВ «МАКЛАУТ-ІНВЕСТ» адресою було надіслано вимогу. 

Проте Мазурчуком Святославом Ігоровичем інформацію щодо 

пов’язаності із Відповідачами не надано. 

(106) Листом від 23.09.2020 № 141 (вх. від 28.09.2020 № 70-01/5516)  

ФОП ВІНАТ А.В. повідомив, що підготовка та завантаження тендерних 

пропозицій у Торгах №№ 1 – 4, 7, участь в аукціонах, проводилися 

особисто ФОП ВІНАТОМ А.В., треті особи  до підготовки документів не 

залучалися. 

(107) Вимоги до ФОП ЛОЛИ О.В. про надання інформації щодо участі у Торгах 

№№ 1 – 4, 7 повернулися до Відділення з відміткою за закінченням 

терміну зберігання. 

(108) Використання ФОП ВІНАТОМ А.В. і ФОП ЛОЛОЮ О.В. одного 

майданчика, одних і тих самих точок доступу до мережі Інтернет, які 

належать ФОП Вінату Ігорю, Вінату Артему Валентиновичу та Мазурчуку 

Святославу Ігоровичу, під час здійснення дій, пов’язаних з участю в 

Торгах №№ 1 – 4, 7, а також завчасний вхід в аукціони у близький час з 

одних і тих же ІР-адрес у Торгах №№ 1, 4, 7, свідчить про узгодженість дій 

ФОП ВІНАТА А.В. і ФОП ЛОЛИ О.В.  

5.2. Використання однієї і тієї ж ІР-адреси під час входу до 

електронних поштових скриньок 

(109) В результаті аналізу інформації, наявної на сайті 

https://www.prozorro.gov.ua/ Відділенням встановлено наступне: 

 ФОП ВІНАТ А.В. для участі в Торгах №№ 1 – 4, 7 подав документи, 

https://www.prozorro.gov.ua/
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надруковані на фірмовому бланку, в якому зазначено адресу електронної 
поштової скриньки  topp.2016@ukr.net; 

 ФОП ЛОЛА О.В. для участі в Торгах №№ 1 – 4, 7 подав документи, 
надруковані на фірмовому бланку, в якому зазначено адресу електронної 
поштової скриньки lola.oleksandr@ukr.net. 

(110) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРНЕТ»  

(далі – ТОВ «УКРНЕТ») (надавач послуг сервісу електронної пошти 

@ukr.net) листом від 29.05.2020 № 209/01/01-08 (вх. від 01.06.2020  

№ 01-55/142 кі) повідомило, що: (конфіденційна інформація). 

(111) Як зазначалося вище, ІР-адреса 78.137.9.58 у період з 01.09.2019 по 

30.03.2020 була закріплена за адресою: м. Черкаси, вул. Дашкевича,  

буд. 29, за ФОП Вінатом Ігорем, який є братом одного з Відповідачів – 

Віната Артема Валентиновича. 

(112) Отже, спільне використання Відповідачами однієї ІР-адреси під час входу 

до електронних поштових скриньок у період проведення Торгів №№ 1 – 3 

та ФОП ВІНАТОМ А.В. у Торгах №№ 4, 7 свідчить про обізнаність дій 

ФОП ВІНАТА А.В. і ФОП ЛОЛИ О.В., та виключає існування 

конкурентної поведінки між цими суб’єктами господарювання. 

5.3. Використання однієї і тієї ж ІР-адреси під час входу до 
електронних банківських кабінетів  

(113) Листами АТ КБ «ПРИВАТБАНК» від 10.06.2020 № 20.1.0.0.0/7-

200528/2495 (вх. від 11.06.2020 № 70-01/328кі) та від 07.12.2020  

№ 20.1.0.0.0/7-200528/2495 (вх. від 07.12.2020 № 70-01/748кі) надало 

інформацію щодо ІР-адрес, з яких Відповідачі входили до електронних 

банківських кабінетів для здійснення операцій по рахунках за період 

01.01.2019 – 30.04.2020. 

(114) Торги №№ 1 – 3 відбувались у часових межах 06.09.2019 – 05.12.2019. 

(115) Торги № 7 відбувались у часових межах 19.02.2020 – 08.04.2020. 

(116) В результаті аналізу інформації, наданої АТ КБ «ПРИВАТБАНК» 

зазначеними листами, встановлено, що ФОП ЛОЛА О.В. у період 

01.08.2019 – 03.04.2020 (у тому числі в період проведення  

Торгів №№ 1 – 3, 7), а ФОП ВІНАТ А.В. у період 10.01.2019 – 30.04.2020 

(у тому числі в період проведення Торгів №№ 1 – 4, 7), входили до 

електронних банківських кабінетів для здійснення операцій по рахунках з 

однієї ІР-адреси (конфіденційна інформація), та з використанням одного 

програмного забезпечення – (конфіденційна інформація).  

(117) Зокрема, до проведення та в період проведення Торгів №№ 1 – 3, 7 

Відповідачі входили до електронних банківських кабінетів для здійснення 

операцій по рахунках з однієї ІР-адреси (конфіденційна інформація) в 

одні і ті самі дні з невеликою різницею у часі, що відображено у таблиці 

№ 12. 

https://mail.ukr.net/
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Таблиця № 12 

ІР-адреса 
Дата входу до 

кабінету 

Час входу до кабінету 

ФОП ВІНАТ А.В. ФОП ЛОЛА О.В. 
(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) 

(118) Вхід ФОП ВІНАТОМ А.В. і ФОП ЛОЛОЮ О.В., використовуючи 

однакове програмне забезпечення, з однієї і тієї ж ІР-адреси, яка, як 

зазначалося вище, була закріплена за ФОП Вінатом Ігорем, до 

електронних банківських кабінетів в період проведення  

Торгів №№ 1 – 3, 7 не може бути випадковим збігом обставин і свідчить 

про узгодженість дій та обмін інформацією між Відповідачами. 
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5.4. Синхронність дій під час перерахунку коштів на рахунок оператора 

електронного майданчика у Торгах №№ 1, 2 

(119) За результатами аналізу інформації, наданої АТ КБ «ПРИВАТБАНК» 

листом від 10.06.2020 № 20.1.0.0.0/7-200528/2495 (вх. від 11.06.2020 

№ 70-01/328кі) щодо оплати ФОП ВІНАТОМ А.В. і ФОП ЛОЛОЮ О.В. 

послуг майданчика для участі в Торгах №№ 1 – 4, 7, встановлено 

наступне. 

(120) Дата та час перерахування коштів Відповідачів за послуги майданчика у 

Торгах №№ 1 – 4, 7 відображено у таблиці № 13. 
Таблиця № 13 

Процедура 
закупівлі 

Назва учасника 
Назва банку, 

з якого перераховано 
грошові кошти 

Дата і час 
зараху-
вання 

Торги № 1 
ФОП ВІНАТ А.В. (конфіденційна інформація) (конфіденційн

а інформація) 

ФОП ЛОЛА О.В. (конфіденційна інформація) (конфіденційн

а інформація) 

Торги № 2 
ФОП ВІНАТ А.В. (конфіденційна інформація) (конфіденційн

а інформація) 

ФОП ЛОЛА О.В. (конфіденційна інформація) (конфіденційн

а інформація) 

Торги № 3 
ФОП ВІНАТ А.В. (конфіденційна інформація) (конфіденційн

а інформація) 

ФОП ЛОЛА О.В. (конфіденційна інформація) (конфіденційн

а інформація) 

Торги № 4 
ФОП ВІНАТ А.В. (конфіденційна інформація) (конфіденційн

а інформація) 

ФОП ЛОЛА О.В. оплата за участь не була здійснена 

Торги № 7 
ФОП ВІНАТ А.В. (конфіденційна інформація) (конфіденційн

а інформація) 

ФОП ЛОЛА О.В. оплата за участь не була здійснена 

(121) Оплату послуг майданчика для участі у Торгах №№ 1 – 4, 7  

ФОП ВІНАТ А.В. здійснював через електронний кабінет АТ КБ 

«ПРИВАТБАНК» з рахунку № (конфіденційна інформація). 

(122) Оплату послуг майданчика для участі у Торгах №№ 1 – 3  

ФОП ЛОЛА О.В. здійснював через електронний кабінет АТ КБ 

«ПРИВАТБАНК» з рахунку № 26004052677943. За участь у  

Торгах №№ 4, 7 ФОП ЛОЛОЮ О.В. оплата не була здійснена. 

(123) Таким чином, Відповідачі здійснювали оплату за участь в Торгах 

№№ 1, 2 в один день та у близький час, через електронні кабінети АТ КБ 

«ПРИВАТБАНК» та в період вже після проведення аукціонів у Торгах 

№№ 1, 2.  

(124) Крім цього, відповідно до інформації, наданої АТ КБ «ПРИВАТБАНК» 

листами від 10.06.2020 № 20.1.0.0.0/7-200528/2495 (вх. від 11.06.2020  

№ 70-01/328кі) та від 07.12.2020 № 20.1.0.0.0/7-200528/2495  
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(вх. від 07.12.2020 № 70-01/748кі), в дні оплати послуг майданчика для 

участі у Торгах №№ 1, 2 (07.10.2019, 11.11.2019 відповідно) відбувався в 

ті ж дні та у близький час вхід Відповідачами до електронних банківських 

кабінетів з однієї і тієї ж ІР-адреси (конфіденційна інформація) (див. 

Табл. № 12) та з використанням одного програмного забезпечення. Як 

зазначалось вище, ІР-адреса (конфіденційна інформація) у зазначені 

періоди надавалась ФОП Вінату Ігорю.  

(125) Зазначене свідчить про узгодженість дій ФОП ВІНАТА А.В. і  

ФОП ЛОЛИ О.В. під час участі в Торгах №№ 1, 2. 

5.5. Наявність взаєморозрахунків між Відповідачами у період 

проведення Торгів №№ 1, 2 

(126) За інформацією ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДПС у м. Києві  

(далі – ГУ ДПС у м. Києві), наданою листом від 04.06.2020  

№ 13026/9/26-15-02-06-19 (вх. від 11.06.2020 № 70-01/327кі),  

та ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДПС У ЧЕРКАСЬКІЙ ОБЛАСТІ  

(далі – ГУ ДПС У ЧЕРКАСЬКІЙ ОБЛАСТІ) від 23.03.2021  

№ 2043/5/23-00-12-0115 (вх. від 23.03.2021 № 70-01/1547) у період 

проведення Торгів №№ 1 – 4, 7 Відповідачі мали рахунки, відкриті в  

(конфіденційна інформація). 

(127) За інформацією, наданою АТ КБ «ПРИВАТБАНК» листом від 10.06.2020 

№ 20.1.0.0.0/7-200528/2495 (вх. від 11.06.2020 № 70-01/328кі) щодо 

виписок по рахунках Відповідачів за період 01.01.2019 – 30.04.2020, 

встановлено, що між ФОП ВІНАТОМ А.В. і ФОП ЛОЛОЮ О.В. до 

проведення Торгів № 1 та в період проведення Торгів №№ 1, 2 між 

розрахунковим рахунком ФОП ВІНАТА А.В. та розрахунковим рахунком 

ФОП ЛОЛИ О.В.  здійснювався перерахунок коштів, а саме: 

(конфіденційна інформація).  

(128) Наведені обставини свідчать про існування господарської діяльності між 

ФОП ВІНАТОМ А.В. і ФОП ЛОЛОЮ О.В., внаслідок існування яких між 

Відповідачами усувається або відчутно зменшується взаємна 

невизначеність щодо їхньої поведінки, у тому числі під час участі у 

Торгах №№ 1, 2, оскільки наявність таких відносин зумовлює виникнення 

у суб’єктів господарювання певних прав та обов’язків, крім того, такі 

відносини свідчать про те, що ФОП ВІНАТ А.В. і ФОП ЛОЛА О.В. були 

обізнані стосовно діяльності та фінансової спроможності один одного. 

5.6. Відсутність повного пакету документів у ФОП ВІНАТА А.В. – 

 у Торгах № 2, у ФОП ЛОЛИ О.В.  – у Торгах №№ 3, 4, 7 

(129) Під час аналізу документів тендерних пропозицій Відповідачів, поданих 

ними на Торги №№ 1 – 4, 7, Відділенням встановлено наступне. 

(130) ФОП ВІНАТ А.В. не подав на Торги № 2 наступні документи, передбачені 

Документацією № 2: 
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- проект договору про закупівлю; 

- підтвердження відповідності вимогам щодо етичної поведінки під час 

здійснення публічних закупівель; 

- забезпечення тендерної пропозиції. 

(131) ФОП ЛОЛА О.В. не подав на Торги №№ 3, 4, 7 наступні документи, 

передбачені Документаціями №№ 3, 4, 7: 

- документи щодо відповідності технічним вимогам до предмету 

закупівлі (зазначені у Додатку 3 до Документацій №№ 3, 4, у Додатку 

№ 2 до Документації № 7); 

- документи, що підтверджують відповідність учасника кваліфікацій-

ному критерію «Наявність документально підтвердженого досвіду 

виконання аналогічних договорів» (відповідно до Документацій  

№№ 3, 4, 7)  

- документи підтвердження відповідності вимогам щодо етичної 

поведінки (відповідно до Документації № 3); 

- забезпечення тендерної пропозиції на Торги №№ 4. 

(132) Відповідно до частини першої статті 30 Закону України «Про публічні 

закупівлі» (в редакції, чинній під час проведення Торгів №№ 1 – 4, 7) 

замовник відхиляє тендерну пропозицію в разі, якщо учасник не надав 

забезпечення тендерної пропозиції, якщо таке забезпечення вимагалося 

замовником, а також якщо тендерна пропозиція не відповідає умовам 

тендерної документації.  

(133) Учасник, який бере участь у процедурі закупівлі з метою перемоги, 

намагається подати усі необхідні документи, передбачені тендерною 

документацією замовника, щоб убезпечити себе від відхилення тендерної 

пропозиції. 

(134) Враховуючи, що ФОП ЛОЛА О.В. здобув перемогу в Торгах 

№ 2, а ФОП ВІНАТ А.В. – перемогу в Торгах №№ 3, 4, 7, ті обставини, 

що ФОП ВІНАТ А.В. подав неповний пакет документів саме на  

Торги № 2, а ФОП ЛОЛА О.В. подав неповні пакети документів на Торги 

№№ 3, 4, 7, свідчить про попереднє погодження Відповідачами умов 

участі в Торгах №№ 2 – 4, 7, а саме, що ФОП ВІНАТ А.В. брав участь у 

Торгах № 2 у якості технічного кандидата, а ФОП ЛОЛА О.В. брав участь 

у якості технічного кандидата у Торгах №№ 3, 4, 7. 

5.7. Спільні особливості електронних файлів, поданих у складі 

тендерних пропозицій Відповідачів на Торги № 2 

(135) Аналізом тендерних пропозицій, поданих ФОП ЛОЛОЮ О.В. і 

ФОП ВІНАТОМ А.В. на Торги №№ 1 – 4, 7 встановлено, що окремі 

документи, подані Відповідачами на Торги № 2, мають спільні 

характеристики, та створені в один день з невеликою різницею у часі 

(Таблиця № 14) 
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Таблиця № 14 

Назва документа 
Опис метаданих 

Дата створення Виробник PDF Версія PDF 

Торги № 2 

ФОП ЛОЛА О.В. 

Додаток 3 02.10.2019 18:06:25 
Foxit Reader Printer 
Version 9.4.0.1491 

1.5 (Acrobat 6.x) 

Цінова пропозиція 
Додаток 1 

02.10.2019 18:01:42 
Foxit Reader Printer 
Version 9.4.0.1491 

1.5 (Acrobat 6.x) 

ФОП ВІНАТ А.В. 

Довідка працівники 02.10.2019 12:51:38 
Foxit Reader Printer 
Version 9.4.0.1491 

1.5 (Acrobat 6.x) 

Довідка про 
наявність 
обладнання 

02.10.2019 12:52:01 
Foxit Reader Printer 
Version 9.4.0.1491 

1.5 (Acrobat 6.x) 

Кваліфікація 02.10.2019 18:48:34 
Foxit Reader Printer 
Version 9.4.0.1491 

1.5 (Acrobat 6.x) 

Пропозиція 02.10.2019 18:49:07 
Foxit Reader Printer 
Version 9.4.0.1491 

1.5 (Acrobat 6.x) 

Технінчі 
характеристики 

02.10.2019 18:49:29 
Foxit Reader Printer 
Version 9.4.0.1491 

1.5 (Acrobat 6.x) 

(136) Крім вищенаведеного, відповідно до інформації, наданою АТ КБ 

«ПРИВАТБАНК» листом від 10.06.2020 № 20.1.0.0.0/7-200528/2495  

(вх. від 11.06.2020 № 70-01/328кі), зазначені документи були завантажені 

Відповідачами у складі тендерних пропозицій  для участі у Торгах № 2 

02.10.2019, що є останнім днем подання тендерних пропозицій.  

(137) Отже, подання ФОП ЛОЛОЮ О.В. і ФОП ВІНАТОМ А.В. у складі 

тендерних пропозицій у Торгах № 2 електронних файлів зі спільними 

характеристиками (дата створення, виробник, версія) та в один день, 

свідчить про єдине джерело цих файлів, і в свою чергу доводить факт 

спільної підготовки ФОП ЛОЛОЮ О.В. і ФОП ВІНАТОМ А.В. своїх 

тендерних пропозицій для участі в Торгах № 2. 

6. ЩОДО РЕЗУЛЬТАТІВ ВСТАНОВЛЕННЯ СУКУПНОСТІ 

ОБСТАВИН, ЯКІ СВІДЧАТЬ ПРО АНТИКОНКУРЕНТНІ УЗГОДЖЕНІ 

ДІЇ ВІДПОВІДАЧІВ У ТОРГАХ №№ 5, 6 

(138) З метою встановлення сукупності обставин, які б свідчили про наявність 

або відсутність в діях ФОП ЛОЛИ О.В. та ФОП ВІНАТА А.В. порушень 

законодавства про захист економічної конкуренції під час участі у 

Торгах №№ 5, 6 Відділенням  

1) опрацьовано інформацію, надану: 

– ДП «ПРОЗОРРО» листом від 29.04.2020 № 206/961/03 (вх. від 

12.05.2020 № 03-05/728), у результаті якої не виявлено використання 

Відповідачами однієї і тієї ж точки доступу до мережі Інтернет під час 

входу до аукціонів; 
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– АТ КБ «ПРИВАТБАНК» листами від 10.06.2020 № 20.1.0.0.0/7-

200528/2495 (вх. від 11.06.2020 № 70-01/328кі), від 08.09.2020  

№ 20.1.0.0.0/7-200904/5534 (вх. від 08.09.2020 № 70-01/550кі), від 

07.12.2020 № 20.1.0.0.0/7-200528/2495 (вх. від 07.12.2020 № 70-01/748кі), 

у результаті якої не виявлено подання тендерних пропозицій 

Відповідачів з однієї точки доступу до мережі Інтернет, синхронності 

подання пропозицій, використання одного номеру телефону або 

електронної пошти, синхронності оплати за послуги майданчика, 

господарської діяльності або взаєморозрахунків між Відповідачами 

тощо;  

– ТОВ «МАКЛАУТ-ІНВЕСТ» (провайдер ІР-адрес) листами від 

08.09.2020 № 200 (вх. від 11.09.2020 № 70-01/5115) та від 02.12.2020  

№ 248 (вх. від 02.12.2020 № 70-01/6781), у результаті якої не виявлено 

використання однієї і тієї ж точки доступу до мережі Інтернет або 

однією і тією ж особою; 

– ТОВ «УКРНЕТ» (надавач послуг сервісу електронної пошти  

@ukr.net) листом від 29.05.2020 № 209/01/01-08 (вх. від 01.06.2020  

№ 01-55/142 кі), у результаті якої не виявлено використання однієї і тієї 

ж точки доступу до мережі Інтернет під час входу до електронних 

поштових скриньок та не виявлено листування між електронними 

поштовими скриньками Відповідачів; 

– ГУ ДПС у м. Києві листом від 04.06.2020 № 13026/9/26-15-02-06-19 

(вх. від 11.06.2020 № 70-01/327кі) та ГУ ДПС У ЧЕРКАСЬКІЙ 

ОБЛАСТІ листом від 23.03.2021 № 2043/5/23-00-12-0115 (вх. від 

23.03.2021 № 70-01/1547), у результаті якої не виявлено обставин щодо 

зв’язку Відповідачів (довіреності, спільні працівники тощо); ІР-адреси, з 

яких відповідачі подавали податкову звітність, в органах ДПС відсутні; 

– ГОЛОВНИМ УПРАВЛІННЯМ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ В 

ЧЕРКАСЬКІЙ ОБЛАСТІ листами від 03.06.2020 № 2300-0608-6/25430 

(вх. від 10.06.2020 № 70-01/3064), від 07.12.2020 № 2300-0604-8/61990 

(вх. від 11.12.2020 № 70-01/6951) та ГОЛОВНИМ УПРАВЛІННЯМ 

ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ В М. КИЄВІ листом від 03.06.2020 

№ 2600-0604-6/72656 (вх. від 17.06.2020 № 70-01/3247), у результаті 

якого не виявлено спільних працівників; 

– Вінатом Ігорем листом б/н, б/д (вх. від 29.03.2021 № 70-01/1627); 

– ФОП ВІНАТОМ А.В. листом від 23.09.2020 № 141 (вх. від 28.09.2020  

№ 70-01/5516); 

– ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ЛАЙФСЕЛЛ» листом від 16.03.2021 № 1385д (вх. від 22.03.2021  

№ 70-01/289кі), у результаті якого не виявлено використання одного і 

того ж номеру телефону та не виявлено наявності телефонних з’єднань 

між Відповідачами ; 

https://mail.ukr.net/
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2) проаналізовано інформацію, наявну на сайті 

https://www.prozorro.gov.ua/ (тендерні документації Замовника № 4, 

документи Відповідачів, завантажені у складі тендерних пропозицій 

тощо), у результаті якої встановлено,  що ФОП ЛОЛА О.В. завантажив у 

складі тендерних пропозицій на Торги №№ 5, 6 неповний пакет 

документів, у тому числі не надав банківську гарантію, яка вимагалась 

тендерними документаціями. Схожості у документах, спільних 

особливостей файлів, завантажених у складі тендерних пропозицій 

Відповідачів, не виявлено. 

(139) Таким чином, Відділенням не встановлено сукупності обставин, які б 

свідчили про наявність в діях ФОП ЛОЛИ О.В. та ФОП ВІНАТА А.В. 

порушень законодавства про захист економічної конкуренції під час 

участі у Торгах №№ 5, 6. 

7. КВАЛІФІКАЦІЯ ДІЙ ВІДПОВІДАЧІВ 

(140) З огляду на вищезазначене, ФОП ЛОЛА О.В. та ФОП ВІНАТ А.В. під 

час підготовки тендерної документації та участі у Торгах №№ 1 – 4, 7 

діяли не самостійно, а узгоджували свої дії та не змагалися між собою, 

що є обов’язковою умовою участі у конкурентних процедурах 

закупівель за Законом України «Про публічні закупівлі». 

(141) Узгодивши свою поведінку та свої тендерні пропозиції під час 

підготовки та участі у Торгах №№ 1 – 4, 7, Відповідачі тим самим 

усунули конкуренцію та змагальність між собою, а отже спотворили 

результат проведених торгів, порушивши право замовників на 

отримання найбільш ефективних для них результатів, а відтак, вчинили 

антиконкурентні узгоджені дії, заборонені Законом України «Про захист 

економічної конкуренції». 

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

конкуренції» порушенням законодавства про захист економічної 

конкуренції є антиконкурентні узгоджені дії. 

(143) Узгодивши свої дії під час підготовки та участі у Торгах №№ 1 – 4, 7 

ФОП ЛОЛА О.В. та ФОП ВІНАТ А.В. замінили ризик, що породжує 

конкуренція, на координацію своєї економічної поведінки. Така 

координація економічної поведінки призвела до усунення між ними 

конкуренції під час їх участі Торгах №№ 1 – 4, 7. 

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

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

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. 

(145) Відповідно до частини першої статті 6 Закону України «Про захист 

https://www.prozorro.gov.ua/
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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 

статі встановлено, що антиконкурентними узгодженими діями 

визнаються узгоджені дії, які стосуються спотворення результатів 

торгів, аукціонів, конкурсів, тендерів. 

(146) Відповідно до частини четвертої статті 6 Закону України «Про захист 

економічної конкуренції» вчинення антиконкурентних узгоджених дій 

забороняється і тягне за собою відповідальність згідно із законом. 

(147) Отже, наведені вище факти в їх сукупності свідчать про вчинення  

ФОП ЛОЛОЮ О.В. та ФОП ВІНАТОМ А.В. порушень, передбачених 

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. 

8. ЗАПЕРЕЧЕННЯ ВІДПОВІДАЧІВ  

(148) На подання з попередніми висновками у Справі, які було надіслано  

ФОП ЛОЛІ О.В. та ФОП ВІНАТУ А.В. 28.09.2021 № 70-02/Л-8167 і  

№ 70-02/Л-8177 та інформацію щодо попередніх висновків у Справі, 

оприлюдненої на офіційному сайті Антимонопольного комітету 

України, зауваження та заперечення ФОП ЛОЛОЮ О.В. та  

ФОП ВІНАТОМ А.В.  не надано. 

9. ОСТАТОЧНІ ВИСНОВКИ АДМІНІСТРАТИВНОЇ КОЛЕГІЇ 

ВІДДІЛЕННЯ 

(149) Зібраними у Справі доказами доводиться, а дослідженням усієї 

сукупності факторів, що об’єктивно могли вплинути на поведінку 

Відповідачів не спростовується те, що вищезазначені дії Відповідачів є 

узгодженою поведінкою, що стосується спотворення результатів Торгів 

№№ 1 – 4, 7, проведених: 

 ГОЛОВНИМ УПРАВЛІННЯМ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ В 

ЧЕРКАСЬКІЙ ОБЛАСТІ на закупівлю: «ДК 021:2015 код 30210000-4 

Машини для обробки даних (апаратна частина)) (Лот № 1 – QR-Code 

сканери, Лот № 2 – Сканери потокові, Лот № 3 – Персональні 

комп’ютери)»; ідентифікатор закупівлі в системі «ProZorro»: 

UA-2019-09-06-000401-c; 

 ВІДДІЛОМ ОСВІТИ КОЗЯТИНСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ 

АДМІНІСТРАЦІЇ на закупівлю: «ДК 021:2015 код 30210000-4 Машини 

для обробки даних (апаратна частина); (Персональні комп’ютери 

(ноутбуки) для закладів загальної середньої освіти; Комп’ютерне 

обладнання для початкових класів «Нова українська школа»)»; 

ідентифікатор закупівлі в системі «ProZorro»: UA-2019-09-16-000713-c; 
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 КРЕМЕНЧУЦЬКИМ ПЕДАГОГІЧНИМ КОЛЕДЖЕМ ІМЕНІ  

А.С. МАКАРЕНКА на закупівлю: ДК 021:2015 код 30210000-4 Машини 

для обробки даних (апаратна частина) (Комп'ютер учителя в комплекті; 

Комп'ютер учня в комплекті)»; ідентифікатор закупівлі в системі 

«ProZorro»: UA-2019-10-25-002667-b; 

 КОМУНАЛЬНИМ НЕКОМЕРЦІЙНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ 

«ПОПАСНЯНСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ 

ПОПАСНЯНСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ»  

 на закупівлю: «ДК 021:2015 код 30210000-4 Машини для обробки даних 

(апаратна частина); (Персональний комп’ютер в комплекті)»; 

ідентифікатор закупівлі в системі «ProZorro»: UA-2020-02-14-000804-a; 

 УПРАВЛІННЯМ ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ 

НАСЕЛЕННЯ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ на закупівлю: «ДК 

021:2015 код 30230000-0 «Комп’ютерне обладнання» (Системний блок в 

комплекті, персональний комп’ютер в комплекті, блок безперебійного 

живлення, багатофункціональний пристрій, картридж для швидкісних 

принтерів, стрічка до принтерів, стрічка до швидкісного принтера)»; 

ідентифікатор закупівлі в системі «ProZorro»: UA-2020-02-19-001249-c 

(150) Отже, наведені вище факти в їх сукупності свідчать про вчинення 
ФОП ЛОЛОЮ О.В. та ФОП ВІНАТОМ А.В. порушень законодавства 
про захист економічної конкуренції у вигляді антиконкурентних 
узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів, 
передбачених пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 
Закону України «Про захист економічної конкуренції». 

9. ВИЗНАЧЕННЯ РОЗМІРУ ШТРАФІВ 

(151) 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.  

(152) Відповідно до інформації, наданою ГУ ДПС у м. Києві листом від 

29.03.2021 № 8833/5/26-15-04-18-14 (вх. від 02.04.2021 № 70-01/1731), 

податкова декларація платника єдиного податку ФОП ЛОЛИ О.В. за 

2020 рік не подавалась. 

(153) Відповідно до інформації, наданою ГУ ДПС У ЧЕРКАСЬКІЙ ОБЛАСТІ 

листом від 23.03.2021 № 2043/5/23-00-12-0115 (вх. від 23.03.2021  

№ 70-01/1547) ФОП ВІНАТОМ А.В. звітність за 2020 рік не подавалась. 

(154) 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, 



 27 

передбачений абзацом другим частини другої цієї статті накладається у 

розмірі до двадцяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів 

громадян. 

(155) При визначенні розміру штрафу адміністративною колегією Відділення 
враховується, що узгоджені дії Відповідачів, спрямовані на досягнення 
узгодженого між ними результату (наприклад, забезпечення перемоги 
певному учаснику при завищеній ним ціні товару), належать до категорії 
найбільш шкідливих антиконкурентних узгоджених дій, оскільки у 
таких випадках вибір для замовника обмежений лише поданими 
конкурсними пропозиціями і змова учасників призводить до порушення 
права замовника на придбання товару за ціною, сформованою в умовах 
конкуренції, що, у свою чергу, має результатом необґрунтовані 
перевитрати (нераціональне витрачання) публічних коштів. 

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 ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ ЛОЛА ОЛЕКСАНДР 

ВАСИЛЬОВИЧ (конфіденційна інформація) і ФІЗИЧНА ОСОБА-

ПІДПРИЄМЕЦЬ ВІНАТ АРТЕМ ВАЛЕНТИНОВИЧ (конфіденційна 

інформація) вчинили порушення, передбачене 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 під час підготовки та участі у відкритих торгах з 

використанням електронної системи закупівель «ProZorro», проведених 

ГОЛОВНИМ УПРАВЛІННЯМ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ В 

ЧЕРКАСЬКІЙ ОБЛАСТІ на закупівлю: «ДК 021:2015 код 30210000-4 Машини для 

обробки даних (апаратна частина)) (Лот № 1 – QR-Code сканери, Лот № 2 – 

Сканери потокові, Лот № 3 – Персональні комп’ютери)»; ідентифікатор закупівлі в 

системі «ProZorro»:UA-2019-09-06-000401-c. 

2. Відповідно до статті 52 Закону України «Про захист економічної 

конкуренції» за порушення, наведене в пункті 1 резолютивної частини цього 

рішення, накласти на ФІЗИЧНУ ОСОБУ-ПІДПРИЄМЦЯ ЛОЛУ ОЛЕКСАНДРА 

ВАСИЛЬОВИЧА (конфіденційна інформація) штраф у розмірі 68 000,00 
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гривень (шістдесят вісім тисяч грн 00 коп.). 

3. Відповідно до статті 52 Закону України «Про захист економічної 

конкуренції» за порушення, наведене в пункті 1 резолютивної частини цього 

рішення, накласти на ФІЗИЧНУ ОСОБУ-ПІДПРИЄМЦЯ ВІНАТА АРТЕМА 

ВАЛЕНТИНОВИЧА (конфіденційна інформація) штраф у розмірі 68 000,00 

гривень (шістдесят вісім тисяч грн 00 коп.). 

4. Визнати, що ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ ЛОЛА ОЛЕКСАНДР 

ВАСИЛЬОВИЧ (конфіденційна інформація) і ФІЗИЧНА ОСОБА-

ПІДПРИЄМЕЦЬ ВІНАТ АРТЕМ ВАЛЕНТИНОВИЧ (конфіденційна 

інформація) вчинили порушення, передбачене 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 під час підготовки та участі у відкритих торгах з 

використанням електронної системи закупівель «ProZorro», проведених 

ВІДДІЛОМ ОСВІТИ КОЗЯТИНСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ 

АДМІНІСТРАЦІЇ на закупівлю: «ДК 021:2015 код 30210000-4 Машини для 

обробки даних (апаратна частина); (Персональні комп’ютери (ноутбуки) для 

закладів загальної середньої освіти; Комп’ютерне обладнання для початкових 

класів «Нова українська школа»)»; ідентифікатор закупівлі в системі 

«ProZorro»: UA-2019-09-16-000713-c. 

5. Відповідно до статті 52 Закону України «Про захист економічної 

конкуренції» за порушення, наведене в пункті 4 резолютивної частини цього 

рішення, накласти на ФІЗИЧНУ ОСОБУ-ПІДПРИЄМЦЯ ЛОЛУ 

ОЛЕКСАНДРА ВАСИЛЬОВИЧА (конфіденційна інформація) штраф у розмірі 

68 000,00 гривень (шістдесят вісім тисяч грн 00 коп.). 

6. Відповідно до статті 52 Закону України «Про захист економічної 

конкуренції» за порушення, наведене в пункті 4 резолютивної частини цього 

рішення, накласти на ФІЗИЧНУ ОСОБУ-ПІДПРИЄМЦЯ ВІНАТА АРТЕМА 

ВАЛЕНТИНОВИЧА (конфіденційна інформація) штраф у розмірі 68 000,00 

гривень (шістдесят вісім тисяч грн 00 коп.). 

7. Визнати, що ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ ЛОЛА ОЛЕКСАНДР 

ВАСИЛЬОВИЧ (конфіденційна інформація) і ФІЗИЧНА ОСОБА-

ПІДПРИЄМЕЦЬ ВІНАТ АРТЕМ ВАЛЕНТИНОВИЧ (конфіденційна 

інформація) вчинили порушення, передбачене 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 під час підготовки та участі у відкритих торгах з 

використанням електронної системи закупівель «ProZorro», проведених 

КРЕМЕНЧУЦЬКИМ ПЕДАГОГІЧНИМ КОЛЕДЖЕМ ІМЕНІ А.С. МАКА-

РЕНКА на закупівлю: ДК 021:2015 код 30210000-4 Машини для обробки даних 

(апаратна частина) (Комп'ютер учителя в комплекті; Комп'ютер учня в 

комплекті)»; ідентифікатор закупівлі в системі «ProZorro»: UA-2019-10-25-

002667-b. 
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8. Відповідно до статті 52 Закону України «Про захист економічної 

конкуренції» за порушення, наведене в пункті 7 резолютивної частини цього 

рішення, накласти на ФІЗИЧНУ ОСОБУ-ПІДПРИЄМЦЯ ЛОЛУ 

ОЛЕКСАНДРА ВАСИЛЬОВИЧА (конфіденційна інформація) штраф у розмірі  

68 000,00 гривень (шістдесят вісім тисяч грн 00 коп.). 

9. Відповідно до статті 52 Закону України «Про захист економічної 

конкуренції» за порушення, наведене в пункті 7 резолютивної частини цього 

рішення, накласти на ФІЗИЧНУ ОСОБУ-ПІДПРИЄМЦЯ ВІНАТА АРТЕМА 

ВАЛЕНТИНОВИЧА (конфіденційна інформація) штраф у розмірі 68 000,00 

гривень (шістдесят вісім тисяч грн 00 коп.). 

10. Визнати, що ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ ЛОЛА ОЛЕКСАНДР 

ВАСИЛЬОВИЧ (конфіденційна інформація) і ФІЗИЧНА ОСОБА-

ПІДПРИЄМЕЦЬ ВІНАТ АРТЕМ ВАЛЕНТИНОВИЧ (конфіденційна 

інформація) вчинили порушення, передбачене 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 під час підготовки та участі у відкритих торгах з 

використанням електронної системи закупівель «ProZorro», проведених 

КОМУНАЛЬНИМ НЕКОМЕРЦІЙНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ 

«ПОПАСНЯНСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ ПОПАСНЯНСЬКОЇ 

РАЙОННОЇ РАДИ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ» на закупівлю: «ДК 021:2015 код 

30210000-4 Машини для обробки даних (апаратна частина); (Персональний 

комп’ютер в комплекті)»; ідентифікатор закупівлі в системі «ProZorro»:  

UA-2020-02-14-000804-a. 

11. Відповідно до статті 52 Закону України «Про захист економічної 

конкуренції» за порушення, наведене в пункті 10 резолютивної частини цього 

рішення, накласти на ФІЗИЧНУ ОСОБУ-ПІДПРИЄМЦЯ ЛОЛУ 

ОЛЕКСАНДРА ВАСИЛЬОВИЧА (конфіденційна інформація) штраф у розмірі 

68 000,00 гривень (шістдесят вісім тисяч грн 00 коп.). 

12. Відповідно до статті 52 Закону України «Про захист економічної 

конкуренції» за порушення, наведене в пункті 10 резолютивної частини цього 

рішення, накласти на ФІЗИЧНУ ОСОБУ-ПІДПРИЄМЦЯ ВІНАТА АРТЕМА 

ВАЛЕНТИНОВИЧА (конфіденційна інформація) штраф у розмірі 68 000,00 

гривень (шістдесят вісім тисяч грн 00 коп.). 

13. Визнати, що ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ ЛОЛА ОЛЕКСАНДР 

ВАСИЛЬОВИЧ (конфіденційна інформація) і ФІЗИЧНА ОСОБА-

ПІДПРИЄМЕЦЬ ВІНАТ АРТЕМ ВАЛЕНТИНОВИЧ (конфіденційна 

інформація) вчинили порушення, передбачене 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 під час підготовки та участі у відкритих торгах з 

використанням електронної системи закупівель «ProZorro», проведених 

УПРАВЛІННЯМ ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ 
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ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ на закупівлю: «ДК 021:2015 код 30230000-0 

«Комп’ютерне обладнання» (Системний блок в комплекті, персональний 

комп’ютер в комплекті, блок безперебійного живлення, багатофункціональний 

пристрій, картридж для швидкісних принтерів, стрічка до принтерів, стрічка до 

швидкісного принтера)»; ідентифікатор закупівлі в системі «ProZorro»:  

UA-2020-02-19-001249-c. 

14. Відповідно до статті 52 Закону України «Про захист економічної 

конкуренції» за порушення, наведене в пункті 13 резолютивної частини цього 

рішення, накласти на ФІЗИЧНУ ОСОБУ-ПІДПРИЄМЦЯ ЛОЛУ 

ОЛЕКСАНДРА ВАСИЛЬОВИЧА (конфіденційна інформація) штраф у розмірі  

68 000,00 гривень (шістдесят вісім тисяч грн 00 коп.). 

15. Відповідно до статті 52 Закону України «Про захист економічної 

конкуренції» за порушення, наведене в пункті 13 резолютивної частини цього 

рішення, накласти на ФІЗИЧНУ ОСОБУ-ПІДПРИЄМЦЯ ВІНАТА АРТЕМА 

ВАЛЕНТИНОВИЧА (конфіденційна інформація) штраф у розмірі 68 000,00 

гривень (шістдесят вісім тисяч грн 00 коп.). 

16. Закрити провадження у справі щодо порушення ФІЗИЧНОЮ 

ОСОБОЮ-ПІДПРИЄМЦЕМ ЛОЛОЮ ОЛЕКСАНДРОМ ВАСИЛЬОВИЧЕМ 

(конфіденційна інформація) та ФІЗИЧНОЮ ОСОБОЮ-ПІДПРИЄМЦЕМ 

ВІНАТОМ АРТЕМОМ ВАЛЕНТИНОВИЧЕМ (конфіденційна інформація), 

передбаченого 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 під час 

підготовки та участі у відкритих торгах з використанням електронної системи 

закупівель «ProZorro», проведених КОМУНАЛЬНИМ НЕКОМЕРЦІЙНИМ 

ПІДПРИЄМСТВОМ «ПОПАСНЯНСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА 

ЛІКАРНЯ ПОПАСНЯНСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ» 

на закупівлю: «ДК 021:2015  код 30230000-0 Комп’ютерне обладнання 

(Принтер лазерний Canon i-SENSYS LBP6030 в комплекті; Принтер лазерний 

Canon i-Sensys LBP611Cn в комплекті)»; ідентифікатор закупівлі в системі 

«ProZorro»: UA-2020-02-14-002063-b, відповідно до статті 49 Закону України 

«Про захист економічної конкуренції». 

17. Закрити провадження у справі щодо порушення ФІЗИЧНОЮ 

ОСОБОЮ-ПІДПРИЄМЦЕМ ЛОЛОЮ ОЛЕКСАНДРОМ ВАСИЛЬОВИЧЕМ 

(конфіденційна інформація) та ФІЗИЧНОЮ ОСОБОЮ-ПІДПРИЄМЦЕМ 

ВІНАТОМ АРТЕМОМ ВАЛЕНТИНОВИЧЕМ (конфіденційна інформація), 

передбаченого 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 під час 

підготовки та участі у відкритих торгах з використанням електронної системи 

закупівель «ProZorro», проведених КОМУНАЛЬНИМ НЕКОМЕРЦІЙНИМ 

ПІДПРИЄМСТВОМ «ПОПАСНЯНСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА 

ЛІКАРНЯ ПОПАСНЯНСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ» 
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на закупівлю: «ДК 021:2015 код 48310000-4 Пакети програмного забезпечення 

для створення документів (Microsoft Office для дому та бізнесу 2019 (FPP - 

Коробкова версія, українська мова) (T5D-03278))»; ідентифікатор закупівлі в 

системі «ProZorro»: UA-2020-02-17-001527-b, відповідно до статті 49 Закону 

України «Про захист економічної конкуренції». 

 

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 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 
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