
 
 

АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ 

РІШЕННЯ 
АДМІНІСТРАТИВНОЇ  КОЛЕГІЇ   

ХАРКІВСЬКОГО ОБЛАСНОГО ТЕРИТОРІАЛЬНОГО ВІДДІЛЕННЯ  

 
  31.01.2017 № 4-р/к                            Справа № 2/01-41-16 

м. Харків 
 

Про закриття провадження у справі 

Адміністративна колегія Харківського обласного територіального відділення 

Антимонопольного комітету України, розглянувши подання другого відділу досліджень і 

розслідувань від 16.01.2017 № 16 про попередні висновки у справі № 2/01-41-16, розпочатої за 

ознаками вчинення ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ                        

«СК СМАРТ» (надалі – ТОВ «СК СМАРТ»), ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЛОКОМОТИВ» 

(надалі – ТОВ «НВП «ЛОКОМОТИВ»), ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ТРАНСІНВЕСТ» 

(надалі – ТОВ «НТП «ТРАНСІНВЕСТ») порушення законодавства про захист економічної 

конкуренції, та матеріали цієї справи, 

ВСТАНОВИЛА: 

 Дорученням Антимонопольного комітету України від 05.02.2016 № 12-01/7288 

уповноважено Харківське обласне територіальне відділення Антимонопольного комітету 

України провести дослідження на предмет наявності ознак порушення законодавства про 

захист економічної конкуренції в діях ТОВ «СК СМАРТ», ТОВ «НВП «ЛОКОМОТИВ», 

ТОВ «НТП «ТРАНСІНВЕСТ» під час участі у процедурі закупівлі «частини залізничних 

локомотивів, трамвайних моторних вагонів і рухомого складу; кріплення та арматура і їхні 

частини; механічне устаткування для керування рухом (велике зубчасте колесо до 

електровозів серії ЧС4)», яка поведена ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ 

«ЗАПОРІЗЬКИЙ ЕЛЕКТРОВОЗОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД» (надалі - Замовник) в грудні 2014 

року (надалі - Торги), та за результатами дослідження прийняти відповідне рішення. 

За інформацією Управління Служби безпеки України в Запорізькій області                                

(лист від 02.11.2015 № 591/14/3003) в діях ТОВ «СК СМАРТ», ТОВ «НВП «ЛОКОМОТИВ» 

та ТОВ «НТП «ТРАНСІНВЕСТ» під час участі у Торгах наявні ознаки порушення 

законодавства про захист економічної конкуренції. 

На підставі подання другого відділу досліджень і розслідувань від 22.02.2016 № 104 

про початок розгляду справи за ознаками вчинення ТОВ «СК СМАРТ»,                                      

ТОВ «НВП «ЛОКОМОТИВ», ТОВ «НТП «ТРАНСІНВЕСТ» порушення законодавства про 

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

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

антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів торгів, 

адміністративною колегією Харківського обласного територіального відділення 

Антимонопольного комітету України прийнято розпорядження від 23.02.2016 № 47– рп/к 

про початок розгляду справи № 2/01-41-16 (надалі - Справа). 

Дії ТОВ «СК СМАРТ», ТОВ «НВП «ЛОКОМОТИВ», ТОВ «НТП «ТРАНСІНВЕСТ» 

полягають у погодженні ними під час участі у Торгах своїх конкурсних пропозицій з метою 

забезпечення перемоги ТОВ «СК СМАРТ». 

В ході розгляду Справи встановлено наступне. 

В листопаді 2014 року Замовником у друкованому виданні «Запорізька правда» 

опубліковано оголошення від 13.11.2014 № 130-131 (23511-23512) про проведення Торгів.  

Зазначена закупівля відбулась шляхом застосування процедури відкритих торгів 
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відповідно до Закону України «Про здійснення державних закупівель» в редакції, що діяла 

на той час.  

Згідно з протоколом оцінки пропозицій тендерних торгів від 04.12.2014 переможцем 

Торгів за критерієм «ціна» визнано ТОВ «СК СМАРТ» з пропозицією 2 448 000,00 грн. (два 

мільйона чотириста сорок вісім тисяч гривень 00 коп.). 

З переможцем Торгів Замовником укладено договір про закупівлю від 22.12.2014 

№ 140493 на загальну суму 2 448 000,00 грн.   

Відповідно до реєстру отриманих пропозицій тендерних торгів до Замовника надійшли 

пропозиції конкурсних торгів від п’яти суб’єктів господарювання, а саме: 

 ТОВ «СК СМАРТ», зареєстрованого 08.12.2008 за № 1 480 102 0000 042856, 

ідентифікаційний код – 36224241, місцезнаходження: 61032, м. Харків, просп. Московський, 

буд. 304, кв. 104. Основним видом діяльності ТОВ «СК СМАРТ»  є оптова торгівля іншими 

машинами й устаткуванням (код за КВЕД 46.69); 

 ТОВ «НВП «ЛОКОМОТИВ», зареєстрованого 16.12.2008 за 

№ 1 074 102 0000 032291, ідентифікаційний код – 36282626, місцезнаходження: 08150, 

Київська обл., Києво-Святошинський район, м. Боярка, вул. Васильківська, буд. 32-А. 

Основним видом діяльності ТОВ «НВП «ЛОКОМОТИВ» є оптова торгівля іншими 

машинами й устаткуванням (код за КВЕД 46.69). ТОВ «НВП «ЛОКОМОТИВ» припинило 

свою діяльність 30.06.2016 згідно з витягом з єдиного державного реєстру юридичних осіб, 

фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. 

 ТОВ «НТП «ТРАНСІНВЕСТ», зареєстрованого 24.06.2014 за 

№ 1 069 102 0000 032064, ідентифікаційний код – 39270330, місцезнаходження: 04114,                

м. Київ, вул. Пріорська, 21. Основним видом діяльності ТОВ «НТП «ТРАНСІНВЕСТ» є 

оптова торгівля іншими машинами й устаткуванням (код за КВЕД 46.69); 

 ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЗАПОРІЗЬКА 

СИРОВИННА КОМПАНІЯ» (надалі – ТОВ «ЗАПОРІЗЬКА СИРОВИННА КОМПАНІЯ»), 

зареєстрованого 10.05.2002 за № 1 103 120 0000 002809, ідентифікаційний код – 32006071, 

місцезнаходження: 69097, м. Запоріжжя, вул. Задніпровська, 28-А, кв. 41. Основним видом 

діяльності ТОВ «ЗАПОРІЗЬКА СИРОВИННА КОМПАНІЯ» є оптова торгівля іншими 

товарами господарського призначення (код за КВЕД 46.49); 

 ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРВЕСТ-ПРОМ» 

(надалі – ТОВ «УКРВЕСТ-ПРОМ»), зареєстрованого 01.06.2010 за № 1 103 102 0000 027338, 

ідентифікаційний код – 37129116, місцезнаходження: 04209, м. Київ, вул. 12-го квітня, 17. 

Основним видом діяльності ТОВ «УКРВЕСТ-ПРОМ» є неспеціалізована оптова торгівля 

(код за КВЕД 46.90). 

У розумінні абзацу дванадцятого статті 1 Закону України «Про захист економічної 

конкуренції» ТОВ «СК СМАРТ», ТОВ «НВП «ЛОКОМОТИВ»,                                                     

ТОВ «НТП «ТРАНСІНВЕСТ», ТОВ «ЗАПОРІЗЬКА СИРОВИННА КОМПАНІЯ»,                    

ТОВ «УКРВЕСТ-ПРОМ» під час участі у Торгах були суб’єктами господарювання, а також 

конкурентами на ринку обладнання в межах Торгів. 

Відповідно до протоколу відхилення тендерних пропозицій від 04.12.2014 пропозиції 

конкурсних торгів ТОВ «ЗАПОРІЗЬКА СИРОВИННА КОМПАНІЯ» та ТОВ «УКРВЕСТ-

ПРОМ» було відхилено тендерним комітетом, як такі, що не відповідають умовам тендерної 

документації. 

Інформаційні довідки Управління інформаційно-аналітичного забезпечення ГУМВС 

України видані учасникам Торгів в один день – 09.10.2014, але не за послідовними номерами 

№ 130-08102014/00999 та 133-08102014/00999, отже зазначені довідки замовлялися кожним 

учасником окремо. 

Довідки про відсутність заборгованості з податків, зборів видані                                            

ТОВ «НВП «ЛОКОМОТИВ» та ТОВ «НТП «ТРАНСІНВЕСТ» Державною податковою 
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інспекцією в Оболонському районі м. Києва в один день – 24.11.2014 та з послідовними 

номерами – 26372/10/26-54-25-06 та 26371/10/26-54-25-06. 

Інформаційні довідки з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні 

правопорушення, видані в один день – 14.11.2014: ТОВ «НТП «ТРАНСІНВЕСТ» о 14:52:01                                

№ 69223, ТОВ «НВП «ЛОКОМОТИВ» о 15:00:43 № 69228. 

Інших спільних рис в діях ТОВ «СК СМАРТ», ТОВ «НВП «ЛОКОМОТИВ»,                                                     

ТОВ «НТП «ТРАНСІНВЕСТ» під час участі у Торгах не встановлено. Таким чином, не 

зважаючи на наявність певних збігів у датах формування та видачі державними органами 

документів, які входять до складу конкурсних пропозицій учасників Торгів, факт 

домовленості довести не можливо. 

В результаті збору та аналізу отриманої інформації в ході розгляду Справи не виявлено 

повної сукупності взаємозалежних факторів, які б свідчили про антиконкурентні узгоджені 

дії учасників Торгів, а отже, не доведено факт вчинення порушення законодавства про 

захист економічної конкуренції. 

Відповідно до абзацу шостого статті 49 Закону України «Про захист економічної 

конкуренції», якщо не доведено вчинення порушення, розгляд справи про порушення 

законодавства про захист економічної конкуренції підлягає закриттю без прийняття рішення 

по суті.  

На подання про попередні висновки у Справі направлені до                                                 

ТОВ «НТП «ТРАНСІНВЕСТ», ТОВ «СК СМАРТ» разом із супровідними листами                     

від 17.01.2017 № 02-26/2-124 та № 02-26/2-125 (відповідно), ТОВ «НТП «ТРАНСІНВЕСТ», 

ТОВ «СК СМАРТ» заперечень та зауважень не надали. 

Враховуючи викладене, на підставі статті 7 Закону України «Про Антимонопольний 

комітет України», статтей 48, 49 Закону України «Про захист економічної конкуренції», 

пункту 36
 

Правил розгляду заяв і справ про порушення законодавства про захист 

економічної конкуренції (Правила розгляду справ), затверджених розпорядженням 

Антимонопольного комітету України від 19.04.1994 № 5, зареєстрованим у Міністерстві 

юстиції України від 06.05.1994 № 90/299 (у редакції розпорядження Антимонопольного 

комітету України від 29.06.1998 № 169-р) (зі змінами), пунктів 3, 11 Положення про 

територіальне відділення Антимонопольного комітету України, затвердженого 

розпорядженням Антимонопольного комітету України від 23.02.2001 № 32-р, 

зареєстрованим в Міністерстві юстиції України від 30.03.2001 № 291/5482 (зі змінами), 

адміністративна колегія Харківського обласного територіального відділення 

Антимонопольного комітету України 

ПОСТАНОВИЛА: 

Закрити провадження у справі № 2/01-41-16.  

Відповідно до частини першої статті 60 Закону України «Про захист економічної 

конкуренції» зазначеного Закону  рішення органів Антимонопольного комітету України у  

двомісячний строк з дня одержання може бути оскаржене до господарського суду. 

 

Голова колегії                            Н.В. Фастова  

 

 

 

 


