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“27”    березня    2019 року            №   55/7-р/к        справа № 03-26-07/2018 

 

м. Краматорськ 

 

Про порушення законодавства  
про захист економічної конкуренції 
та накладення штрафу  

 

Товариство з обмеженою відповідальністю «НПО «Ізолятор» та фізична особа – 

підприємець Саламатова Валентина Андріївна подали заявки на участь за лотом № 

1 у торгах, замовником яких виступав відокремлений підрозділ «Рівненської АЕС» 

державного підприємства «Національна атомна енергогенеруюча компанія 

«Енергоатом» на закупівлю товарів за темою 4411000-4 (ізолятори) [ідентифікатор 

доступу: UA-2017-12-13-001432-с]. Вартість закупівлі за лотом №1, відповідно до 

укладеного договору складає – 1 057 750,00 (один мільйон п’ятдесят сім тисяч 

сімсот п’ятдесят) гривень. 

При цьому, товариство з обмеженою відповідальністю «НПО «Ізолятор» та 

фізична особа – підприємець Саламатова В.А. під час участі у торгах були 

пов’язані сталими господарськими відносинами, подавали пропозиції з однієї IP 

адреси, мали схожості в оформленні документів, не змагались під час аукціону, 

тобто узгоджували свою поведінку з метою усунення змагання при підготовці та 

участі у тендері. 

За результатами розгляду справи № 03-26-07/2018 визнано, що ТОВ «НПО 

«Ізолятор» вчинило порушення передбачене пунктом 1 статті 50 та пунктом 4 

частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції». 

На порушника накладено штраф у розмірі 68 000 (шістдесят вісім тисяч) гривень. 

 

Відповідно до пункту 4 частини першої статті 17 Закону України «Про публічні 

закупівлі», вчинення суб’єктом господарювання зазначеного порушення є 

підставою для відмови цьому суб’єкту господарювання в участі в інших 

процедурах закупівлі та для відхилення його тендерних пропозицій протягом 3 

років після винесення рішення. 

 

Адміністративна колегія Донецького обласного територіального відділення 

Антимонопольного комітету України, розглянувши матеріали справи № 03-26-

07/2018 про порушення ТОВ «НПО «Ізолятор» (ідентифікаційний код 33244420) та 

ФОП Саламатовою В.А. (ідентифікаційний код 2060014501) законодавства про 

захист економічної конкуренції та подання з попередніми висновками Відділу 

досліджень і розслідувань у справі № 03-26-07/2018 від 21.02.2019 №55/2-пв/к, 

 

 

ВСТАНОВИЛА: 



1.         Процесуальні дії 

 

(1) Розпорядженням адміністративної колегії Донецького обласного територіального 

відділення Антимонопольного комітету України від 04.07.2018 № 10-р розпочато 

розгляд справи № 03-26-07/2018 за ознаками вчинення товариством з обмеженою 

відповідальністю «НПО «Ізолятор» та фізичною особою-підприємцем 

Саламатовою Валентиною Андріївною порушення передбаченого пунктом 1 статті 

50 та визначеного пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист 

економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються 

спотворення результатів торгів на закупівлю товарів за темою 4411000-4 (ізолятори) 

замовником у яких виступив тендерний комітет відокремленого підрозділу 

«Рівненська АЕС» державного підприємства «Національна атомна 

енергогенеруюча компанія «Енергоатом» (далі – Замовник) (ідентифікаційний код 

05425046; місцезнаходження: 34400, Рівненська обл., м. Вараш, Промзона). 

 

Головою Донецького відділення в рамках розгляду справи № 03-26-07/2018 було 

направлено  вимоги щодо надання інформації: 

- листом від 17.04.2018 № 55-02/443 Державному підприємству «Прозорро»; 

- листом від 04.05.2018 № 55-02/486 товариству з обмеженою відповідальністю 

Науково-виробниче підприємство «Інформаційні технології»; 

- листом від 05.07.2018 № 55-02/670 товариству з обмеженою відповідальністю 

НПО «Ізолятор»; 

- листом від 05.07.2018 № 55-02/671 публічному акціонерному товариству 

«Укрсоцбанк»; 

- листом від 05.07.2018 № 55-02/672 фізичній особі-підприємцю Саламатовій 

Валентині Андріївні; 

- листом від 05.07.2018 № 55-02/671 публічному акціонерному товариству 

«Укрсоцбанк»; 

- листом від 05.07.2018 № 55-02/673 Слов’янському об’єднаному управлінню 

Пенсійного фонду України Донецької області; 

- листом від 05.07.2018 № 55-02/674 фізичній особі-підприємцю Аністратову 

Володимиру Васильовичу; 

- листом від 05.07.2018 № 55-02/675 товариству з обмеженою відповідальністю 

«Сателит нэт Сервис»; 

- листом від 05.07.2018 № 55-02/676 приватному акціонерному товариству «ВФ 

Україна»; 

- листом від 24.07.2018 № 55-02/742 публічному акціонерному товариству «Банк 

інвестицій та заощаджень»; 

- листом від 15.08.2018 № 55-02/850 акціонерному товариству «Сбербанк»; 

- листом від 04.09.2018 № 55-02/914 публічному акціонерному товариству 

«Укртелеком»; 

- листом від 04.09.2018 № 55-02/916 публічному акціонерному товариству 

Комерційний банк «Приватбанк»; 

- листом від 04.09.2018 № 55-02/917 публічному акціонерному товариству 

«Укрексімбанк». 

 

(2) Листом від 26.02.2019 № 55-02/221 ТОВ «НПО «Ізолятор» було направлено копію 

подання з попередніми висновками у справі від 21.02.2019 № 55/2-пв/к. 

 

(3) Листом від 26.02.2019 № 55-02/220 ФОП Саламатовій В.А. було направлено копію 

подання з попередніми висновками у справі від 21.02.2019 № 55/2-пв/к. 

 

(4) Листом від 14.03.2019 вх. № 55-01/247 ТОВ «НПО «Ізолятор» надало Відділенню 

заперечення на Подання з попередніми висновками. 

 



(5) Листом від 19.03.2019 вх. № 55-01/269 ФОП Саламатова В.А. надала Відділенню 

заперечення на Подання з попередніми висновками. 

 

(6) Листом від 27.03.2019 вх. № 55-01/302 ТОВ «НПО «Ізолятор» надало Відділенню 

додаткові заперечення на Подання з попередніми висновками. 

 

2.         Відповідачі 

 

(7) Відповідачами у справі є такі суб’єкти господарювання: 

(І)  Товариство з обмеженою відповідальністю «НПО «Ізолятор» (ідентифікаційний 

код 33244420; місцезнаходження: 84110, Донецька обл., м. Слов’янськ, вул. 

Сільзаводська, буд. 11) (далі – ТОВ «НПО «Ізолятор») зареєстровано 

08.12.2004 року (згідно з записом в Єдиному державному реєстрі про 

проведення державної реєстрації юридичної особи). Основним видом 

діяльності за КВЕД є виробництво іншого електричного устаткування (27.90). 

ТОВ «НПО «Ізолятор» є юридичною особою має рахунки в установах банків, 

виробничі потужності, круглу печатку зі своїм найменуванням та 

ідентифікаційним кодом, фірмові бланки. 

У  визначенні статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції», 

ТОВ «НПО «Ізолятор»  є суб’єктом господарювання. 

 

(ІІ) Фізична особа-підприємець Саламатова Валентина Андріївна 

(ідентифікаційний код 2060014501; місцезнаходження: 84118, Донецька обл., 

м. Слов’янськ, вул. Торецька, буд. 21 )(далі – ФОП Саламатова В. А.) 

зареєстрована 22.11.2006 року (згідно з записом в Єдиному державному 

реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи). Основним 

видом діяльності за КВЕД є неспеціалізована оптова торгівля (46.90). 

ФОП Саламатова В. А. має рахунки в установах банків, круглу печатку зі 

своїм найменуванням та ідентифікаційним кодом, фірмові бланки. 

У  визначенні статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції», 

ФОП Саламатова В. А.  є суб’єктом господарювання. 

 

3.         Обставини справи 

 

(8) Відділенням під час здійснення державного контролю за дотриманням 

законодавства про захист економічної конкуренції, який було здійснено на 

виконання доручення Антимонопольного комітету України №13-01/150 від 

13.03.2018 року було встановлено, що ТОВ «НПО «Ізолятор» та ФОП Саламатова 

В. А. брали участь у процедурі відкритих торгів, замовником якої виступив 

тендерний комітет відокремленого підрозділу «Рівненська АЕС» державного 

підприємства «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом». 

(9) Так, 13 грудня 2017 року на офіційному порталі оприлюднення інформації про 

публічні закупівлі України Prozorro (prozorro.gov.ua) Замовником було 

оприлюднено оголошення про проведення процедури відкритих торгів на 

закупівлю товарів за темою 4411000-4 (ізолятори) [ідентифікатор доступу UA-

2017-12-13-001432-c] за трьома лотами: 

- ізолятори 595 шт. (далі – лот 1); 

- ізолятори 240 шт. (далі – лот 2); 

- ізолятори 116 шт. (далі – лот 3). 

 

(10) Відповідно до реєстру отриманих тендерних пропозицій без номеру та без дати, 

участь за лотом 1 у Процедурі закупівлі взяли: 

- фізична особа-підприємець Саламатова Валентина Андріївна, із ціновою 

пропозицією 1 064 625,00 грн. (один мільйон шістдесят чотири тисячі шістсот 

двадцять п’ять гривень); 



- товариство з обмеженою відповідальністю НПО «Ізолятор», із ціновою 

пропозицією 1 057 750,00 грн. (один мільйон п’ятдесят сім тисяч сімсот п’ятдесят 

гривень). 

Відповідно до реєстру отриманих тендерних пропозицій без номеру та без дати, 

участь за лотом 2 у Процедурі закупівлі взяло товариство з обмеженою 

відповідальністю «Торг мет» (ідентифікаційний код 40550721; місцезнаходження: 

01042, м. Київ, вул. Академіка Філатова, буд. 10А, офіс 2/21) із ціновою 

пропозицією 91 050,00 (дев’яносто одна тисяча п’ятдесят) гривень. У зв’язку з 

поданням для участі в торгах менше двох тендерних пропозицій, торги за лотом 2 

було відмінено. 

Відповідно до реєстру отриманих тендерних пропозицій без номеру та без дати, 

участь за лотом 3 у Процедурі закупівлі взяли: 

- товариство з обмеженою відповідальністю «Високовольтна компанія» 

(ідентифікаційний код 39283348; місцезнаходження: 01042, м. Київ, вул. Чигоріна, 

буд. 49, оф. 8) із ціновою пропозицією 335 739,40 грн. (триста тридцять п’ять тисяч 

сімсот тридцять дев’ять гривень сорок копійок); 

- товариство з обмеженою відповідальністю «Виробниче об’єднання 

Слов’янський завод високовольтних ізоляторів» (ідентифікаційний код 36368912; 

місцезнаходження: 01103, м. Київ, вул. Драгомирова, буд. 4, оф. 123) із ціновою 

пропозицією 353 590,00 грн. (триста п’ятдесят три тисячі п’ятсот дев’яносто 

гривень). 

 

(11) В ході торгів цінові пропозиції Учасників лоту 1 не змінювалися. 

Відповідно до протоколу розкриття від 19.01.2018 року переможцем Процедури 

відкритих торгів за лотом 1 визнано ТОВ «НПО «Ізолятор», з яким Замовником 

було укладено Договір поставки від 29.01.2018 року на суму 1 057 750,00 грн (один 

мільйон п’ятдесят сім тисяч сімсот п’ятдесят гривень) без ПДВ. 

 

(12) ТОВ «НПО «Ізолятор» та ФОП Саламатова В. А., як окремі суб’єкти 

господарювання, під час участі у процедурах закупівель, мають діяти самостійно з 

метою здобуття переваг над іншими суб’єктами господарювання завдяки власним 

досягненням. 

 

(13) Аналіз документів та інформації щодо проведення Процедури закупівлі свідчить 

про те, що під час підготовки пропозицій конкурсних торгів між ТОВ «НПО 

«Ізолятор» та ФОП Саламатовою В. А. (разом – Учасники) відбулось узгодження 

участі у конкурсній процедурі. 

 

(14) Відділенням встановлено обставини, які свідчать про те, що Учасники торгів 

спільно вчиняли певні дії під час підготовки та участі у процедурі закупівлі, тобто, 

діяли узгоджено, що не є характерним для випадків, коли кожен учасник торгів 

самостійно на конкурсних засадах бере участь у конкурсних торгах. 

 

(15) Як свідчать матеріали справи, підтверджені зібраними доказами, окремі документи 

складені під час підготовки до участі у Процедурі закупівлі та надані ТОВ «НПО 

«Ізолятор» та ФОП Саламатовою В. А. Замовнику торгів у складі матеріалів 

конкурсних пропозицій, мають нехарактерні стилістичні схожості у зовнішньому 

оформленні, зокрема, однаковий розмір літер та шрифт, однаковий розмір 

міжрядкових інтервалів, однакове розташування тексту по площині аркушу, 

особливості (дефекти) друку, однаковий зміст тексту окремих документів тощо, 

попри те, що відповідно до тендерної документації Замовника передбачена 

довільна форма надання відповідних довідок. Зазначене може свідчити про те, що 

між Учасниками торгів відбувався обмін інформацією під час підготовки 

матеріалів конкурсних пропозицій, або ці документи готувались однією особою.  

 

 



(16) Так: 

- надані Учасниками у складі тендерних пропозицій довідки мають ідентичні 

особливості (дефекти) у вигляді крапок, цяток, які мають однакові розмір, колір та 

розташування на сторінці. Такі дефекти виникають внаслідок потрапляння пилу на 

скануючу поверхню, пошкодження робочих елементів картриджу принтера тощо. 

Ідентичність зазначених дефектів не може пояснюватися випадковим збігом 

обставин та є свідченням того, що для виготовлення копій документів 

використовували один пристрій. 

Підтвердженням використання Учасниками одного принтера є те, що ТОВ «НПО 

«Ізолятор» та ФОП Саламатова В. А. у довідках про наявність обладнання та 

матеріально-технічної бази, вказують одну і ту ж модель принтера HP LaserJet 

P1102. 

- з кольорових скан-копій Свідоцтв № 200022812 та № 200150445 про реєстрацію 

ФОП Саламатової В. А. та ТОВ «НПО «Ізолятор» відповідно, як платників 

податків на додану вартість, завірені підписами керівників, вбачається, що частини 

написів про засвідчення копій (прізвище, ім’я, по батькові) виконані ручкою 

одного кольору, схожим почерком (написи без зайвого натиску, манера написання 

вирізняється округлістю). 

- надані Учасниками листи-заявки про участь у тендері, попри відсутність 

запропонованої Замовником форми, є однаковими в оформленні, мають однаковий 

текст. Дослідженням було встановлено, що аналогічні листи-заявки учасників 

інших лотів Процедури закупівлі, відрізняються від наданих ТОВ «НПО «Ізолятор» 

та ФОП Саламатовою В. А., що, в свою чергу, підтверджує відсутність форми, яка 

могла бути запропонована Замовником, а також дає підстави вважати, що листи-

заявки Учасників готувалися спільно. 

- відповідно до тендерної документації, Замовник наголошує, що якісні, кількісні 

характеристики предмету закупівлі повинні відповідати 

встановленим/зареєстрованим нормативним актам, які передбачають застосування 

заходів із захисту довкілля. У зв’язку з цим, Учасниками було надано відповідні 

довідки, які є ідентичними одна до одної, попри те, що форма довідки Замовником 

не визначалась, а аналогічні довідки учасників інших лотів мають інакший вигляд. 

 

(17) За інформацією ТОВ «НПО «Ізолятор», наданою листом № 01-417 від 27.07.2018 

на вимогу Відділення № 55-02/670 від 05.07.2018, тендерну пропозицію готували 

штатні співробітники підприємства. Для підготовки, друку, сканування документів, 

які були подані у складі тендерної пропозиції використовувалося обладнання 

наведене в документах тендерної пропозиції Процедури (відповідно до довідки 

щодо наявності обладнання та матеріально-технічної бази, ПК: Asus P5G41T-ML 

Dual Core 3,0/DDRIII-4Gb/YDD-1Tb; IGA1155 Pentium G620 2,6 GHz/HD, Dio star 

H61M, ST10000DL, LG GH22-NS90, DDR3 4 Gb; Ноутбуки: NB Asus A7U; Asus 

M51Se C2D; Lenovo; Принтери: HP LaserJet P1101; Canon I-Sensys LBP2900). 

 

(18) За інформацією ФОП Саламатової В. А., наданою листом № 549 від 19.07.2018 на 

вимогу Відділення  №55-02/666 від 04.07.2018, тендерну пропозицію та документи 

до неї готувала самостійно, з використання персонального комп’ютера Asus. 

 

(19) Відповідно до довідки щодо наявності обладнання та матеріально-технічної бази, 

яка була надана у складі тендерної пропозиції, ФОП Саламатова В. А. у власності, 

зокрема, має: ПК Asus P5G41T-ML Dual Core 3,0/DDRIII-4Gb/YDD-1Tb;  ноутбук 

Asus X540LA; принтер HP LaserJet P1102. 

 

(20) Таким чином, незалежні один від одного суб’єкти господарювання під час участі у 

Процедурі закупівлі використовували однакову офісну техніку, що не можна 

пояснити випадковим збігом з огляду на наявність широкого асортименту техніки 

на ринку.  

 



(21) Слід також зазначити, що всі файли, завантажені ФОП Саламатовою В.А. та ТОВ 

«НПО «Ізолятор» у тендерних пропозиціях, були виготовлені в однаковій версії 

PDF (Portable Document Format — міжплатформений відкритий формат 

електронних документів), а саме: версія PDF 1.3 (Acrobat 4.x),  про що свідчать 

властивості кожного з файлів. 

 

(22) За інформацією ДП «Прозорро», наданою листом № 206/1064/03 від 25.04.2018 на 

вимогу Відділення № 55-02/443 від 17.04.2018, яке є офіційним порталом 

оприлюднення інформації про публічні закупівлі України, за допомогою якого 

Учасники брали участь у Процедурі закупівлі, ТОВ «НПО «Ізолятор» та ФОП 

Саламатова В. А. початкову пропозицію для участі в аукціоні подали з 

авторизованого електронного майданчика SmartTender.biz (ТОВ Науково-

виробниче підприємство «Інформаційні технології», 02140, м. Київ, вул. Є. Чавдар, 

5, оф. 212). 

 

(23) На вимогу Донецького відділення (вих. №55-02/486 від 04.05.2018), ТОВ Науково-

виробниче підприємство «Інформаційні технології» листом № 240 від 10.05.2018 

року повідомило перелік IP-адрес (Internet Protocol address), з яких здійснювались 

Учасниками Процедури закупівлі реєстрація, вхід до кабінету та інші дії, пов’язані 

з подачею заявки на участь, а саме: 

 
Учасник ІР-адреса подання 

пропозиції 
Дата подання пропозиції 

ТОВ «НПО «Ізолятор» 188.239.193.38 2017-12-28 14:24:42 
ФОП Саламатова В. А. 188.239.193.38 2017-12-28 14:31:01 

 

(24) Наявна ІР адреса 188.239.193.38 знаходиться в діапазоні, який локальним Інтернет-

реєстратором виділено ТОВ «САТЕЛИТ НЭТ СЕРВИС». 

ТОВ «САТЕЛИТ НЭТ СЕРВИС» (код ЄДРПОУ 30098684; місце реєстрації: 84122, 

Донецька обл., м. Слов’янськ, буд. 39) юридична особа (згідно з випискою з ЄДР) 

основним видом діяльності за КВЕД є діяльність у сфері проводового 

електрозв’язку (61.10). 

 

(25) За інформацією ТОВ «САТЕЛИТ НЭТ СЕРВИС», наданою листом № 242/07-18 від 

11.07.2018 на вимогу Відділення №55-02/675 від 05.07.2018, ІР адреса 

188.239.193.38 є статичною та  закріплена за абонентом згідно Договору № 41/14 

від 02.01.2014 р. на надання телекомунікаційних послуг: 

Юридична особа: ТОВ «Слов’янська керамічна компанія «Укрресурси» 

Керівник: Аністратов Олексій 

Адреса: 84110, м. Слов’янськ, вул. Сільзаводська, 11. 

Код ЄДРПОУ: 25099229. 

 

(26) Згідно з інформацією, яка була надана ТОВ «НПО «Ізолятор» та ФОП 

Саламатовою В. А. на вимоги Відділення, доступ до мережі Інтернет суб’єктами 

господарювання здійснюється через ресурси мережі ТОВ «Слов’янська керамічна 

компанія «Укрресурси». 

 

(27) ТОВ «СКК «Укрресурси» (код ЄДРПОУ 25099229, місце реєстрації: 84110, 

Донецька обл., м. Слов’янськ, вул. Сільзаводська, буд. 11) юридична особа (згідно 

з випискою з ЄДР) основним видом діяльності за КВЕД є неспеціалізована оптова 

торгівля (46.90). 

 

(28) Керівником ТОВ «СКК «Укрресурси» є Аністратов Олексій Володимирович, який 

також є особою, якій належить 100% статутного фонду  ТОВ «НПО «ІЗОЛЯТОР». 

При цьому, ТОВ «НПО «ІЗОЛЯТОР» та ТОВ «СКК «Укрресурси» знаходяться за 

однією адресою: вул. Сільзаводська, 11, м. Слов’янськ, Донецька обл., 84110. 

 



(29) Таким чином, вказане  свідчить  про  те,  що  тендерні  пропозиції  ТОВ «НПО 

«Ізолятор» та ФОП Саламатовою В. А. для участі у лоті 1 Процедури закупівлі 

були завантажені через один і той самий електронний майданчик, з використанням 

однієї офісної техніки, а також з однієї ІР-адреси, яка закріплена за ТОВ «СКК 

«Укрресурси», незважаючи на те, що місцезнаходженням ФОП Саламатової В.А. є 

адреса: вул. Торецька, 21, м. Слов’янськ, Донецька обл., 84118.  

 

(30) Крім іншого, ТОВ Науково-виробниче підприємство «Інформаційні технології», 

своїм листом надало інформацію щодо реєстраційних даних Учасників, яка була 

зведена до таблиці. 

  
Учасник Телефон e-mail реєстрації 

ТОВ «НПО «Ізолятор» Інформація з 

обмеженим доступом 
інформація з обмеженим 

доступом 
ФОП Саламатова В. А. інформація з 

обмеженим доступом 
інформація з обмеженим 

доступом 

 

(31) Відповідно до інформації про здійснення зв’язку з юридичною особою, що 

зазначена в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-

підприємців та громадських об’єднань телефонний номер (інформація з обмеженим 

доступом) використовується товариством з обмеженою відповідальністю 

«Укрславметал». Натомість ФОП Саламатова В. А., у відповіді на вимогу 

Відділення зазначила, що при здійсненні господарської діяльності використовує 

номер телефону (інформація з обмеженим доступом). 

 

(32) За інформацією ПрАТ «ВФ Україна» (код ЄДРПОУ 14333937; місце реєстрації: 

01601, м. Київ, вул. Лейпцизька, буд. 15), яка була надана листом № GR-18-08850 

від 16.07.2018 року на вимогу Донецького відділення № 55-02/676 від 05.07.2018 

року, телекомунікаційні послуги за номером  (інформація з обмеженим доступом) 

надавалися знеособлено. 

 

(33) Згідно з інформацією з Таблиці розподілу номерного ресурсу, телефонний номер 

(інформація з обмеженим доступом) належить оператору проводного зв’язку ПАТ 

«Укртелеком». 

 

(34) ПАТ «Укртелеком» (код ЄДРПОУ 21560766; місце реєстрації: 01601, м. Київ, 

бульвар Тараса Шевченка, буд 18) юридична особа (згідно з випискою з ЄДР), 

основним видом діяльності за КВЕД є діяльність у сфері проводового 

електрозв’язку (61.10). 

 

(35) За інформацією ПАТ «Укртелеком», яка була надана листом № 1575-вих-80D731-

80D922-2018 від 11.09.2018 на вимогу відділення № 55-02/914 від 04.09.2018, 

абонентом, якому надано в користування номер телефону (інформація з 

обмеженим доступом), є також Товариство з обмеженою відповідальністю 

«Укрславметал», адреса надання телекомунікаційної послуги: 84122, м. 

Слов’янськ, вул. Центральна, буд. 77. 

 

(36) Друга половина E-mail адреси, яку при реєстрації на авторизованому майданчику 

ТОВ Науково-виробниче підприємство «Інформаційні технології» вказало ТОВ 

«НПО «Ізолятор» (інформація з обмеженим доступом),  є веб-сайтом ТОВ «СКК 

«Укрресурси». 

 

(37) Товариство з обмеженою відповідальністю «Укрславметал» (код ЄДРПОУ 

23608000; місце реєстрації: 84102, Донецька обл., м. Слов’янськ, вул. Гончарна, 

буд. 5, приміщення 1) юридична особа (згідно з випискою з ЄДР), основним видом 

діяльності за КВЕД є Неспеціалізована оптова торгівля (46.90). 

 



(38) Відповідно до довідки про наявність працівників, що надана ФОП Саламатовою 

В.А. у складі документів тендерної пропозиції, єдиним працівником ФОП 

Саламатової В. А. є водій –  Саламатов Сергій Сергійович. 

 

(39) Відповідно до довідки про наявність працівників від 27.12.2017 р. №01-411, що 

надана ТОВ «НПО «Ізолятор» у складі тендерної пропозиції, Саламатова Олена 

Олександрівна є бухгалтером підприємства. 

Зазначене підтверджується інформацією, яка була надана Слов’янським 

об’єднаним управлінням Пенсійного фонду України Донецької області листом 

№17231/06 від 11.07.2018 на вимогу Відділення № 55-02/673 від 05.07.2018. 

 

(40) В той же час, в ході дослідження встановлено, що у зв’язку з наміром Саламатової 

О. О. зайняти посаду в органах місцевого самоврядування, 18.12.2017 р. нею було 

подано заяву про проведення перевірки, передбаченої Законом України «Про 

очищення влади». З декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання 

фінансового характеру, виходить, що чоловіком Саламатової Олени Олександрівни 

є Саламатов Сергій Сергійович, який має право користування транспортними 

засобами, що належать Саламатовій Валентині Андріївні. 

 

(41) Отже, Саламатова О. О., яка була головним бухгалтером ТОВ «НПО «Ізолятор» та 

Саламатова В. А. пов’язані родинними та майновими зв’язками, що сприяє 

координації поведінки Учасників. 

 

(42) В ході дослідження дій ТОВ «НПО «Ізолятор» та ФОП Саламатової В. А. було 

встановлено, що з 01.05.2017 р. по 01.04.2018 р. ФОП Саламатова В. А. була 

офіційним представником ТОВ «НПО «Ізолятор», що підтверджується матеріалами 

наданими суб’єктом господарювання під час участі у процедурі закупівлі 

проведеної тендерним комітетом ВП «Запорізька АЕС» ДП «НАЕК «Енергоатом» 

[ідентифікатор доступу UA-2017-06-14-000093-a], серед яких Свідоцтво від 

01.05.17 р., в якому зазначається, що ФОП Саламатова В. А. є офіційним 

представником ТОВ «НПО «Ізолятор». 

 

(43) На вимогу Замовника, ФОП Саламатова В. А. в складі тендерної документації 

надала довідку про виконання аналогічних договорів № 482 від 27.12.2017 р. З 

наявної в довідці інформації виходить, що між ФОП Саламатовою В. А. та ТОВ 

«СКК «Укрресурси» існували господарські відносини. Як вже було зазначено, 

засновником ТОВ «СКК «Укрресурси» є Аністратов Олексій Володимирович, який 

також є особою, якій належить 100% статутного фонду ТОВ «НПО «ІЗОЛЯТОР». 

 

(44) Таким чином, можна констатувати наявність сталих відносин між ТОВ «НПО 

«ІЗОЛЯТОР» та ФОП Саламатовою В. А. 

Підтвердженням сталих відносин між Учасниками може бути і те, що ТОВ «НПО 

«ІЗОЛЯТОР» та ФОП Саламатова В. А. запропонували Замовнику однакові 

еквіваленти ізоляторів (ОСК 10-10/80-2-011 та ОСК 5-20/125-1) передбачених 

тендерною документацією Замовника вказавши у своїх тендерних пропозиціях 

ізолятори ОСК 10-10-2 УХЛ1 та ОСК 5-УХЛ1 відповідно. 

 

(45) ТОВ «НПО «Ізолятор» листом від 27.07.2018 № 01-417 надало відповідь на вимогу 

відділення від 05.07.2018 № 55-02/670,  до відповіді було надано додаток на 24 

аркуші, прошитий та скріплений печаткою підприємства. Одним з документів у 

додатку до відповіді був Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва – ТОВ 

«НПО «Ізолятор». До Фінансового звіту суб’єкта малого підприємництва від 

27.02.2018 прийнятого Управлінням статистики у місті Слов’янську додано 

Квитанцію № 2, в якій в графі «Підприємство» зазначається товариство з 

обмеженою відповідальністю «ІЗОЛЯТОР ЛТД», замість ТОВ «НПО «Ізолятор». 

 



(46) Товариство з обмеженою відповідальністю «ІЗОЛЯТОР ЛТД» (код ЄДРПОУ 

41704355; місце реєстрації: 84400, Донецька обл., м. Лиман, вул. Свободи, буд. 

44В) юридична особа  (згідно з випискою з ЄДР), основним видом діяльності за 

КВЕД є виробництво іншого електричного устаткування (27.90). 

 

(47) Згідно з випискою з ЄДР, одним із засновників та контролерів ТОВ «ІЗОЛЯТОР 

ЛТД» є Саламатова Валентина Андріївна (84118, Донецька обл., м. Слов’янськ, 

вул. Торецька, буд 21). 

 

(48) Крім того, з наданих ТОВ «НПО «Ізолятор» та ФОП Саламатовою В. А. квитанцій 

№2 до власних Податкових декларацій, вбачається, що суб’єкти господарювання 

зазначають однакову адресу електронної пошти slavpolimer@ukr.net. 

 

(49) Зазначення Учасниками у квитанціях до Податкової декларації однакової 

електронної пошти,  не може бути випадковим збігом обставин, та свідчить про 

спільне ведення господарської діяльності, зокрема, спільне подання Податкових 

декларацій. 

 

(50) Листом № 17973/4/07-2-5-БТ від 30.08.2018 на вимогу Відділення № 55-02/850 від 

15.08.2018 року, акціонерне товариство «Сбербанк» надало відомості, стосовно 

операцій зокрема за рахунком (інформація з обмеженим доступом) ФОП 

Саламатової В. А., які зведено до таблиці.  

 
Дата Платник Отримувач  Призначення  Сума, грн 
12.01.2018 Інформація з 

обмеженим доступом 
Інформація з 

обмеженим доступом 
За ізолятори згідно 

розрахунка №103 від 

19.12.16 р. 

19 000,00 

15.01.2018 Інформація з 

обмеженим доступом 
Інформація з 

обмеженим доступом 
За ізолятори згідно 

розрахунка №103 від 

19.12.16 р. 

2 000,00 

01.02.2018 Інформація з 

обмеженим доступом 
Інформація з 

обмеженим доступом 
За ізолятори згідно 

розрахунка №103 від 

19.12.16 р. 

110 000,00 

 

(51) З огляду на зазначене, можна констатувати наявність сталих господарських 

відносин між ТОВ «НПО «Ізолятор» та ФОП Саламатовою В. А., які існують 

щонайменше з грудня 2016 року та відбувалися під час участі у лоті 1 Процедури 

закупівлі. 

 

(52) Листом № 04.6-21/69-19 від 10.07.2018 року на вимогу Відділення № 55-02/671 від 

05.07.2018 року акціонерне товариство «Укрсоцбанк» (код ЄДРПОУ 00039019; 

місце реєстрації: 03150, м. Київ, вул. Ковпака, буд. 29) надало сканкопію 

довіреності від 22 грудня 2017 року, сторінок паспорту та ідентифікаційного коду 

Саламатової Валентини Андріївни, на підставі якої вона отримувала послуги банку 

від імені ТОВ «НПО «Ізолятор» та ФОП Саламатової В. А. протягом листопада 

2017 – травня 2018 року. 

 

(53) Тобто, під час участі у Процедурі закупівлі ФОП Саламатова В. А. мала 

можливість подавати та отримувати платіжні доручення, виписки, довідки, 

договори, листи, іншу кореспонденцію, вносити кошти на всі поточні рахунки ТОВ 

«НПО «Ізолятор». 

 

(54) Такі дані не можуть не свідчити про те, що господарську діяльність Учасники 

здійснюють спільно, координуючи діяльність один одного. За таких умов, під час 

участі у Процедурі закупівлі, конкуренція  була усунена а змагальність замінена 

координацією. 
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(55) Крім того, АТ «Укрсоцбанк» надало інформацію про операції за рахунками 

Учасників, які зведені до таблиці. 

 
Дата Платник Отримувач Призначення Сума, грн 

06.11.2017 Інформація з 

обмеженим доступом 
Інформація з 

обмеженим доступом 
За ізолятори згідно 

розрахунка №103 

від 19.12.16 р. 

3 000,00 

22.11.2018 Інформація з 

обмеженим доступом 
Інформація з 

обмеженим доступом 
За ізолятори згідно 

розрахунка №103 

від 19.12.16 р. 

15 000,00 

19.12.2018 Інформація з 

обмеженим доступом 
Інформація з 

обмеженим доступом 
За ізолятори згідно 

розрахунка №103 

від 19.12.16 р. 

3 000,00 

27.12.2018 Інформація з 

обмеженим доступом 
Інформація з 

обмеженим доступом 
За ізолятори згідно 

розрахунка №103 

від 19.12.16 р. 

1 700,00 

27.12.2018 Інформація з 

обмеженим доступом 
Інформація з 

обмеженим доступом 
За ізолятори згідно 

розрахунка №103 

від 19.12.16 р. 

9 000,00 

11.01.2018 Інформація з 

обмеженим доступом 
Інформація з 

обмеженим доступом 
За ізолятори згідно 

розрахунка №103 

від 19.12.16 р. 

17 000,00 

26.01.2018 Інформація з 

обмеженим доступом 
Інформація з 

обмеженим доступом 
За ізолятори згідно 

розрахунка №103 

від 19.12.16 р. 

 7 000,00 

 

(56) Одним з принципів публічних закупівель є максимальна економія. Замовники 

процедур закупівель зацікавлені у тому, щоб обрати на конкурсі переможця, який 

запропонує найкращу, максимально низьку ціну та найкращу якість. Ці задачі 

також відповідають принципам ефективної конкуренції на основі показників 

діяльності та власних досягнень суб’єктів господарювання.  

В даній процедурі закупівлі єдиним критерієм визначення переможця є ціна. 

 

(57) У свою чергу учасники процедур закупівель конкуруючи один з одним та 

намагаючись отримати перемогу, з метою забезпечення для власного підприємства 

гарантований ринок збуту на певний період, пропонують найнижчі ціни, у деяких 

випадках навіть суттєво менших за ринкові.  

 

(58) За умов існування конкуренції між Учасниками, під час проведення Процедури 

закупівель, кожен з них, з метою отримання перемоги, мав би намагатися 

запропонувати найнижчу ціну, натомість результати дослідження свідчать про те 

що, остаточні цінові пропозиції не відрізняються від первинних, а ціна ФОП 

Саламатової В. А.  є  лише на 30 грн.  меншою, ніж очікувана вартість закупівлі. 

 

(59) На відміну від ФОП Саламатової В. А. та ТОВ «НПО «Ізолятор», учасники лоту № 

3 Процедури закупівлі, помітно зменшували свої цінові пропозиції під час аукціону 

намагаючись здобути перемогу (за лотом №2 тендерну пропозицію подав лише 

один суб’єкт господарювання, у зв’язку з чим торги за цим лотом було відмінено). 

 

(60) В ході аналізу процедур закупівель за аналогічним предметом, вдалося встановити, 

що запропоновані Учасниками ціни на окремі позиції лоту 1 Процедури закупівлі є 

значно вищими. 

 

(61) Так, ТОВ «СЛАВЕНЕРГОПРОМ ЛТД» (ідентифікаційний код 39494638, 

місцезнаходження: 04107, м. Київ, вул. Татарська, буд. 21 «А») під час участі в 

грудні 2016 року у процедурі відкритих торгів, замовником в якій було публічне 

акціонерне товариство «Кіровоградобленерго», запропонувало ізолятор ОСК-10-

10/80-2-02 за ціною 537,50 грн/од. (без ПДВ). 

 



(62) Мале приватне підприємство «БОВІС» (ідентифікаційний код 13536771, 

місцезнаходження: 84162, Донецька обл, Слов’янський район, смт Черкаське, вул. 

Шевченко, буд. 93) під час участі в грудні 2016 року у процедурі відкритих торгів, 

замовником в якій біло публічне акціонерне товариство «Кіровоградобленерго», 

запропонувало ізолятор ОСК-10-10/80-2-02 за ціною 525,00 грн/од. (без ПДВ). 

 

(63) Під час участі у лоті 1 Процедури закупівлі, ФОП Саламатова В. А. та ТОВ «НПО 

«Ізолятор», ізолятори ОСК-10-10/80-2-02 запропонували за цінами 1065,00 грн/од 

та 1050,00 грн/од відповідно. Тобто, запропонована Учасниками ціна є в два рази 

вищою від ринкової.  

Значне завищення ціни можливе за рахунок узгодженості дій ФОП Саламатовіої В. 

А. та ТОВ «НПО «Ізолятор». 

 

(64) Інформація щодо цінових пропозицій ФОП Саламатовіої В. А. та ТОВ «НПО 

«Ізолятор» під час участі у Процедурі закупівлі зведена до таблиці. 

  
 

Найменування товару 
Ціна ТОВ «НПО 

«Ізолятор»              
у грн., без ПДВ 

Ціна ФОП Саламатової В. А.         
 

 у грн., без ПДВ 
ОСК 10-10-2 УХЛ1 (100 од.) 1050,00 1065,00 
ОСК 10-10-2 УХЛ1 (105 од.) 1050,00 1065,00 

ОСК 8-24-А УХЛ2 (50 од.) 6350,00 6362,00 
ОСК 5-20 УХЛ1 (70 од.) 1750,00 1750,00 
ОСК 5-20 УХЛ1 (60 од.) 1750,00 1760,00 
ОСК 10-10-2 УХЛ1 (100 од.) 1050,00 1065,00 
ОСК 5-20-А УХЛ2 (40 од.) 1750,00 1760,00 
ОСК 5-20 УХЛ1 (70 од.) 1750,00 1760,00 

 

(65) Як вбачається з наведеної таблиці ціни на одну із восьми позицій збігаються, ціни 

на кожну із 6 позицій лоту ФОП Саламатової В.А. перевищують ціни ТОВ «НПО 

«Ізолятор» на 10 – 15 грн. 

 

(66) При цьому,  одні й ті самі ізолятори ОСК 5-20 УХЛ1 ФОП Саламатова В. А. взагалі 

пропонує за різними цінами: 70 одиниць по 1750 грн; 60 одиниць по 1760 грн. 

Зазначене свідчить про те, що ФОП Саламатова В. А. сформувала свою пропозицію 

на основі пропозиції ТОВ «НПО «Ізолятор» шляхом підвищення вартості 

відповідних позицій на 10 – 15 гривень. 

 

(67) Сформувавши вищу цінову пропозицію ФОП Саламатова В. А., під час  

електронного аукціону не робила кроків на пониження ціни, що є свідчить про 

виконання нею технічної ролі (забезпечення мінімально необхідної кількості 

учасників процедури), а отже про координацію конкурентної поведінки з ТОВ 

«НПО «Ізолятор». 

 

4.         Кваліфікація порушення Відповідачами конкурентного законодавства 

 

(68) Донецьким відділенням було встановлено, що поведінка ТОВ «НПО «Ізолятор» та 

ФОП Саламатової В. А. становить антиконкурентні узгоджені дії, які стосуються 

спотворення результатів торгів. 

 

(69) Координація суб’єктів господарювання може здійснюватися в будь-якій узгодженій 

поведінці суб’єктів ринку, зокрема при укладенні ними угод в якій-небудь формі; 

прийнятті об’єднанням рішень в якій-небудь формі; створенні суб’єкта 

господарювання, метою або наслідком якого є координація конкурентної поведінки 

між суб’єктами господарювання, які створили вказаний суб’єкт, або між ними і 

новоствореним суб’єктом господарювання. 

 



(70) Тендер (торги), відповідно до пункту 28 частини першої статті 1 Закону України 

«Про публічні закупівлі», визначаються як здійснення конкурентного відбору 

учасників з метою визначення переможця торгів згідно з процедурами, 

установленими цим Законом (крім переговорної процедури закупівлі). 

 

(71) Узгодженням дій учасників тендеру (не менше двох) є відмова таких учасників від 

самостійної участі у тендері та самостійного прийняття рішень щодо формування 

та зміни конкурсних пропозицій, що полягає у координації поведінки таких 

суб’єктів як на стадії підготовки конкурсної документації (узгодження цін та інших 

умов, спільна підготовка документів), так і на стадії безпосередньо проведення 

конкурсу (поділ лотів, тощо). 

 

(72) Установлені Донецьким відділенням факти у своїй сукупності, зокрема: 

-  схожість в оформлені документів, наявність однакових дефектів друку; 

- Саламатова В. А. мала можливість подавати та отримувати платіжні 

доручення, виписки, довідки, договори, листи, іншу кореспонденцію, вносити 

кошти на всі поточні рахунки ТОВ «НПО «Ізолятор»; 

-  завантаження тендерних пропозицій в один день з однієї ІР-адреси; 

- рух грошових коштів між рахунками ТОВ «НПО «Ізолятор» та ФОП 

Саламатової В. А.; 

- наявність сталих, зокрема ділових, відносин між ТОВ «НПО «Ізолятор» та 

ФОП Саламатової В. А.; 

- відсутність змагальності під час участі в аукціоні, 

не можуть бути результатом випадкового збігу обставин чи наслідком дії 

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

своєї поведінки при підготовці до участі та участі у торгах (тендері), зокрема, про 

обмін між ними інформацією. 

 

(73) З огляду на зазначене, Учасники під час підготовки документації для участі у 

тендері (торгах)  на закупівлю товарів за темою 4411000-4 (ізолятори) 

[ідентифікатор доступу UA-2017-12-13-001432-c] діяли не самостійно, а 

згоджували свої дії та не змагалися між собою, що є обов’язковою умовою участі у 

конкурентних процедурах закупівель за Законом України «Про публічні закупівлі». 

 

(74) Узгоджуючи  свою  поведінку  та  свої  тендерні  пропозиції,  Учасники  тим  самим 

усунули конкуренцію та змагальність між собою, а отже вчиняли дії, які 

стосуються спотворення результатів проведених замовником торгів, а відтак, 

вчинили антиконкурентні узгоджені дії, заборонені Законом України «Про захист 

економічної конкуренції». 

 

Таким чином, матеріали справи свідчать про те, що ТОВ «НПО «Ізолятор» та ФОП 

Саламатова В. А. вчинили порушення законодавства про захист економічної 

конкуренції, передбачене пунктом 1 статті 50 та визначене пунктом 4 частини 

другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді 

антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів, 

під час участі у Процедурі закупівлі проведеної тендерним комітетом 

відокремленого підрозділу «Рівненська АЕС» державного підприємства 

«Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» за предметом 

закупівлі: 

- Ізолятори [оголошення про проведення процедури закупівлі опубліковане на 

офіційному порталі оприлюднення інформації про публічні закупівлі України 

Prozorrо (prozorro.gov.ua), ідентифікатор доступу UA-2017-12-13-001432-c]. 

 

(75) Згідно з частиною четвертою статі 6 Закону України «Про захист економічної 

конкуренції» вчинення антиконкурентних узгоджених дій забороняється і тягне за 

собою відповідальність згідно із законом. 



 

(76) На виконання пункту 26 Правил розгляду заяв і справ про порушення 

законодавства про захист економічної конкуренції (Правила розгляду справ), 

затверджених розпорядженням Антимонопольного комітету України від 19 квітня 

1994 року № 5, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 6 травня 1994 року 

за № 90/299 (у редакції розпорядження Антимонопольного комітету України від 29 

червня 1998 року № 169-р) (зі змінами), Відповідачам були направлені  копії 

подання з попередніми висновками у справі № 03-26-07/2018, а саме: ФОП 

Саламатовій В.А. листом від 26.02.2019 № 55-02/220; ТОВ «НПО «Ізолятор» 

листом від 26.02.2019 № 55-02/221. 

 

5.         Заперечення Відповідачів та їх спростування 

 

(77) ТОВ «НПО «Ізолятор» листами від 11.03.2019 № 01-183 та від 26.03.2019 № 01-195 

на подання з попередніми висновками надало свої заперечення, які не 

спростовують встановлених фактів, а їх оціночні судження не ґрунтуються на 

законних приписах та фактичних обставинах справи, тому не можуть бути 

враховані. 

 

 

6.         Остаточні висновки адміністративної колегії Відділення 

 

(78) Таким чином, доказами, зібраними у справі, доводиться, а дослідженням усієї 

сукупності факторів, що об’єктивно могли вплинути на поведінку Відповідачів, не 

спростовується висновок Відділення про те, що дії Відповідачів, які зокрема 

полягали у:  

- подання пропозицій в один день з однієї IP адреси; 

- наявності у ФОП Саламатової В.А. можливості подавати та отримувати платіжні 

доручення, виписки, довідки, договори, листи, іншу кореспонденцію, вносити 

кошти на всі поточні рахунки ТОВ «НПО «Ізолятор»; 

- відсутності змагальності під час аукціонів; 

- наявності сталих ділових відносин, 

 є узгодженою поведінкою, що стосується спотворення результатів торгів, які 

проводились відокремленим підрозділом «Рівненської АЕС» державного 

підприємства «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» на 

закупівлю товарів за темою 4411000-4 (ізолятори) (лот № 1) [оголошення про 

проведення процедури закупівлі опубліковане на офіційному порталі 

оприлюднення інформації про публічні закупівлі України Prozorrо 

(prozorro.gov.ua), ідентифікатор доступу: UA-2017-12-13-001432-с]. 

 

(79) Така поведінка Відповідачів становить порушення законодавства про захист 

економічної конкуренції у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які 

стосуються спотворення результатів торгів (тендеру), заборонених відповідно до 

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

 

7.         Підстави закриття провадження у справі щодо ФОП Саламатової В.А. 

 

(80) Як стало відомо у ході розгляду справи № 03-26-07/2018, за даними ФОП 

Саламатової В.А. наданими листом від 19.03.2019, вбачається, що юридичну особу 

як фізичну особу – підприємця було припинено. 

 

(81) Ця інформація підтверджується відомостями, що містяться в Єдиному 

державному реєстрі юридичних та фізичних осіб-підприємців офіційного сайту 

Міністерства юстиції України. 

 



(82) Відповідно до статті 49 Закону України «Про захист економічної конкуренції» 

розгляд справи про порушення законодавства про захист економічної конкуренції 

підлягає закриттю без прийняття рішення по суті, якщо, зокрема, відповідача - 

юридичну особу ліквідовано. 

 

(83) Враховуючи те, що діяльність ФОП Саламатової В.А. припинено, провадження у 

справі № 03-26-07/2018 в частині вчинення порушення ФОП Саламатовою В.А. 

підлягає закриттю на підставі статті 49 Закону України «Про захист економічної 

конкуренції». 

 

8.         Визначення розміру штрафів 

 

(84) Відповідно до частини другої статті 52 Закону, за порушення, передбачене пунктом 

1 статті 50 Закону, накладається штраф у розмірі до десяти відсотків доходу 

(виручки) суб’єкта господарювання від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 

за останній звітний рік, що передував року, в якому накладається штраф. У разі 

наявності незаконно одержаного прибутку, який перевищує десять відсотків 

зазначеного доходу (виручки), штраф накладається у розмірі, що не перевищує 

потрійного розміру незаконно одержаного прибутку. Розмір незаконно одержаного 

прибутку може бути обчислено оціночним шляхом. 

 

(85) Відповідно до інформації, наданої листом від 21.03.2019 № 01-192 (вх. № 55-01/284 

від 26.03.2019) дохід ТОВ «НПО «Ізолятор» від реалізації продукції (товарів, робіт, 

послуг) за 2018 рік склав 5 754,6 тис. грн.  

 

(86) При визначенні розміру штрафу адміністративною колегією Відділення 

враховується, що узгоджені дії Учасників торгів 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.  

 

Ураховуючи викладене, керуючись статтями 12, 14 Закону України «Про 

Антимонопольний комітет України», статтями 48, 49 і 52 Закону України «Про захист 

економічної конкуренції», пунктом 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), пунктом 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 Донецького обласного територіального відділення 

Антимонопольного комітету України, 

 

 
ПОСТАНОВИЛА: 

 

1. Визнати, що ТОВ «НПО «Ізолятор» (ідентифікаційний код 33244420) вчинило 

порушення законодавства про захист економічної конкуренції, передбачене пунктом 1 

статті 50 та визначене пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист 

економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються 

спотворення результатів торгів, під час участі у процедурі закупівлі проведеної тендерним 



комітетом відокремленого підрозділу «Рівненська АЕС» державного підприємства 

«Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» на закупівлю товарів за 

темою 4411000-4 (ізолятори) [оголошення про проведення процедури закупівлі 

опубліковане на офіційному порталі оприлюднення інформації про публічні закупівлі 

України Prozorrо (prozorro.gov.ua), ідентифікатор доступу UA-2017-12-13-001432-c]. 

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

товариство з обмеженою відповідальністю «НПО «Ізолятор» штраф у розмірі 68 000 

(шістдесят вісім тисяч) гривень. 

3. Закрити провадження у справі № 03-26-07/2018 у частині вчинення фізичною 

особою – підприємцем Саламатовою Валентиною Андріївною (ідентифікаційний код 

2060014501) порушення законодавства про захист економічної конкуренції, 

передбаченого пунктом 1 статті 50 та визначеного пунктом 4 частини другої статті 6 

Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних 

узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів, під час участі у процедурі 

закупівлі проведеної тендерним комітетом відокремленого підрозділу «Рівненська АЕС» 

державного підприємства «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» 

на закупівлю товарів за темою 4411000-4 (ізолятори) [оголошення про проведення 

процедури закупівлі опубліковане на офіційному порталі оприлюднення інформації про 

публічні закупівлі України Prozorrо (prozorro.gov.ua), ідентифікатор доступу UA-2017-12-

13-001432-c]. 

 

Відповідно до частини другої статті 56 Закону України «Про захист економічної 

конкуренції» рішення органів Антимонопольного комітету України є обов’язковим до 

виконання.    

 

Згідно з частиною третьою статті 56 Закону України «Про захист економічної 

конкуренції» особа, на яку накладено штраф за рішенням органу Антимонопольного 

комітету України, сплачує його у двомісячний строк з дня одержання рішення про 

накладення штрафу. 

 

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, відповідно, до Антимонопольного комітету України, його 

територіального відділення  документи, що підтверджують сплату штрафу.   

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

конкуренції» заявник, відповідач, третя особа мають право оскаржити рішення органів 

Антимонопольного комітету України повністю або частково до господарського суду у 

двомісячний строк з дня одержання рішення. 

 

 

 

 

Голова колегії                                                                                                         О. М. Крамарь 


