
 

 

СХІДНЕ МІЖОБЛАСНЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ 

АНТИМОНОПОЛЬНОГО   КОМІТЕТУ   УКРАЇНИ 

                                    ВИТЯГ З РІШЕННЯ 

АДМІНІСТРАТИВНОЇ КОЛЕГІЇ СХІДНОГО  

МІЖОБЛАСНОГО ТЕРИТОРІАЛЬНОГО ВІДДІЛЕННЯ 
 

19.03.2021 № 70/13 – р/к                 Справа № 3/01-124-19 

м. Харків 

Про порушення законодавства  

про захист економічної конкуренції  

та накладення штрафу 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БОДЕН» 

(ідентифікаційний код юридичної особи — 38385259) (надалі —                              

ТОВ «БОДЕН») та ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ЛАРІСОН» (ідентифікаційний код юридичної особи — 39358776) (надалі —                          

ТОВ «ЛАРІСОН») подали тендерні пропозиції на участь у процедурах 

закупівель, проведених: 

БАЛАКЛІЙСЬКОЮ МІСЬКОЮ РАДОЮ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

на закупівлю: 

-  «ДК 021:2015: 15530000-2 — Вершкове масло» (ідентифікатор закупівлі 

в системі «Prozorro» — UA-2019-01-08-000040-a);  

-  «ДК 021:2015: 15510000-6 — Молоко та вершки» (ідентифікатор 

закупівлі в системі «Prozorro» — UA-2019-01-08-000016-а); 

-  «ДК 021:2015: 15540000-5 — Сирні продукти» (ідентифікатор закупівлі 

в системі «Prozorro» — UA-2019-01-10-000762-b); 

-  «ДК 021:2015: 15510000-6 — Молоко та вершки» (ідентифікатор 

закупівлі в системі «Prozorro» — UA-2018-01-30-002678-с); 

- «ДК 021:2015: 15510000-6 — Молоко та вершки» (ідентифікатор 

закупівлі в системі «Prozorro» — UA-2017-04-05-002164-b); 

ФІЛІЄЮ «ПАНЮТИНСЬКИЙ ВАГОНОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД» 

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА 

ЗАЛІЗНИЦЯ» на закупівлю «ДК 021:2015: 15510000-6 — Молоко та 

вершки» (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» —                                 

UA-2018-04-11-000019-b); 
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АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «УКРГАЗВИДОБУВАННЯ» В 

ОСОБІ ФІЛІЇ «ШЕБЕЛИНКАГАЗВИДОБУВАННЯ»  на закупівлю                    

«ДК 021:2015: 15510000-6 — Молоко та вершки» (ідентифікатор закупівлі 

в системі «Prozorro» —  UA-2017-12-19-002962-с); 

УПРАВЛІННЯМ ОСВІТИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ ЛОЗІВСЬКОЇ 

МІСЬКОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ на закупівлю «ДК 021:2015: 

15110000-2 — М’ясо» (Лот № 1 – Курятина) (ідентифікатор закупівлі в 

системі «Prozorro» — UA-2017-09-26-000113-b); 

АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «УКРГАЗВИДОБУВАННЯ» В 

ОСОБІ ФІЛІЇ «УКРГАЗПРОМГЕОФІЗИКА»  на закупівлю «ДК 021:2015: 

15510000-6 — Молоко та вершки» (ідентифікатор закупівлі в системі 

«Prozorro» —  UA-2017-07-04-001458-b); 

ДЕРЖАВНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ «ЗАВОД 

«ЕЛЕКТРОВАЖМАШ» на закупівлю «ДК 021:2015: 15510000-6 — 

Молоко та вершки» (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» —                  

UA-2017-06-01-001100-b); 

КОМУНАЛЬНИМ НЕКОМЕРЦІЙНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ 

БАЛАКЛІЙСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ХАКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

«БАЛАКЛІЙСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА КЛІНІЧНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ» 

(надалі — Замовник № 7)  на закупівлю на закупівлю «ДК 021:2015: 

15112130-6 — Курятина, ДК 016:2010: 10.12.2 — М’ясо свійської птиці, 

заморожене» (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» –                                   

UA-2016-06-23-000125-a). 

При цьому, ТОВ «БОДЕН» та ТОВ «ЛАРІСОН» спільно готувалися до 

участі у вказаних торгах, тобто узгоджували свою поведінку з метою усунення 

змагання під час підготовки та участі у торгах. 

За результатами розгляду справи № 3/01-124-19 такі дії  

ТОВ «БОДЕН» та ТОВ «ЛАРІСОН» визнано антиконкурентними 

узгодженими діями, що стосуються спотворення результатів торгів, що є 

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

України «Про захист економічної конкуренції». 

На порушників накладено штрафи:  

- на ТОВ «БОДЕН»  на загальну суму - 748 000,00 грн. (сімсот сорок вісім тисяч               

грн. 00 коп.);  

- на ТОВ «ЛАРІСОН» -  748 000,00 грн. (сімсот сорок вісім тисяч грн. 00 

коп.). 

Адміністративна колегія Східного міжобласного територіально 

відділення Антимонопольного комітету України, розглянувши матеріали 

справи № 3/01-124-19 про порушення ТОВ «БОДЕН» та ТОВ «ЛАРІСОН» 

законодавства про захист економічної конкуренції, передбачені пунктом 4 

частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50  Закону України «Про захист 
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економічної конкуренції» (надалі - Справа), та подання третього відділу 

досліджень і розслідувань від 09.03.2021 № 70-03/169-П, 

ВСТАНОВИЛА: 

1. Предмет справи  

(1) Адміністративною колегією Харківського обласного територіального 

відділення Антимонопольного комітету України розпочато Справу про 

порушення законодавства про захист економічної конкуренції, 

передбачені пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 

Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді 

антиконкурентних узгоджених дій.  

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

спотворення результатів торгів, проведених:   

БАЛАКЛІЙСЬКОЮ МІСЬКОЮ РАДОЮ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

(надалі — Замовник № 1) на закупівлю: 

-  «ДК 021:2015: 15530000-2 — Вершкове масло» (ідентифікатор закупівлі 

в системі «Prozorro» — UA-2019-01-08-000040-a) (надалі — Торги № 1);  

-  «ДК 021:2015: 15510000-6 — Молоко та вершки» (ідентифікатор 

закупівлі в системі «Prozorro» — UA-2019-01-08-000016-а) (надалі — 

Торги № 2); 

-  «ДК 021:2015: 15540000-5 — Сирні продукти» (ідентифікатор закупівлі 

в системі «Prozorro» — UA-2019-01-10-000762-b) (надалі — Торги № 3); 

-  «ДК 021:2015: 15510000-6 — Молоко та вершки» (ідентифікатор 

закупівлі в системі «Prozorro» — UA-2018-01-30-002678-с) (надалі — 

Торги № 4); 

- «ДК 021:2015: 15510000-6 — Молоко та вершки» (ідентифікатор 

закупівлі в системі «Prozorro» — UA-2017-04-05-002164-b) (надалі — 

Торги  № 5); 

ФІЛІЄЮ «ПАНЮТИНСЬКИЙ ВАГОНОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД» 

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА 

ЗАЛІЗНИЦЯ» (надалі — Замовник № 2) на закупівлю                                          

«ДК 021:2015: 15510000-6 — Молоко та вершки» (ідентифікатор закупівлі 

в системі «Prozorro» — UA-2018-04-11-000019-b) (надалі — Торги № 6); 

АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «УКРГАЗВИДОБУВАННЯ» В 

ОСОБІ ФІЛІЇ «ШЕБЕЛИНКАГАЗВИДОБУВАННЯ» (надалі — Замовник      

№ 3)  на закупівлю «ДК 021:2015: 15510000-6 — Молоко та вершки» 

(ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» — UA-2017-12-19-002962-с) 

(надалі — Торги № 7); 

УПРАВЛІННЯМ ОСВІТИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ ЛОЗІВСЬКОЇ 

МІСЬКОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ (надалі — Замовник № 4)  на 

закупівлю «ДК 021:2015: 15110000-2 — М’ясо» (Лот № 1 – Курятина) 
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(ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» — UA-2017-09-26-000113-b) 

(надалі — Торги  № 8); 

АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «УКРГАЗВИДОБУВАННЯ» В 

ОСОБІ ФІЛІЇ «УКРГАЗПРОМГЕОФІЗИКА» (надалі — Замовник № 5)  на 

закупівлю «ДК 021:2015: 15510000-6 — Молоко та вершки» 

(ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» — UA-2017-07-04-001458-b) 

(надалі — Торги  № 9); 

ДЕРЖАВНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ «ЗАВОД 

«ЕЛЕКТРОВАЖМАШ» (надалі — Замовник № 6)  на закупівлю «ДК 

021:2015: 15510000-6 — Молоко та вершки» (ідентифікатор закупівлі в 

системі «Prozorro» —  UA-2017-06-01-001100-b) (надалі — Торги  № 10); 

КОМУНАЛЬНИМ НЕКОМЕРЦІЙНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ 

БАЛАКЛІЙСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ХАКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

«БАЛАКЛІЙСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА КЛІНІЧНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ» 

(надалі — Замовник № 7)  на закупівлю на закупівлю «ДК 021:2015: 

15112130-6 — Курятина, ДК 016:2010: 10.12.2 — М’ясо свійської птиці, 

заморожене» (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» –                                   

UA-2016-06-23-000125-a) (надалі — Торги  №11). 

2. Відповідачі 

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

- ТОВ «БОДЕН» зареєстроване 12.11.2012 за № 1 480 102 0000 054266, 

місцезнаходження: 61058, Харківська обл., місто Харків, вулиця 

Данилевського, будинок 6. Основним видом діяльності ТОВ «БОДЕН» 

є неспеціалізована оптова торгівля продуктами харчування, напоями та 

тютюновими виробами (код за КВЕД 46.39); 

- ТОВ «ЛАРІСОН» зареєстроване 20.08.2014 за                                                

№ 1 447 102 0000 000940, місцезнаходження: 49000, Дніпропетровська 

область, місто Дніпро, вулиця Глинки, будинок 3, (місцезнаходження 

на час проведення Торгів № 1-11:364200, Харківська обл., 

Балаклійський район, місто Балаклія, вулиця Харківська, будинок 25). 

Основним видом діяльності ТОВ «ЛАРІСОН» є неспеціалізована 

оптова торгівля продуктами харчування, напоями та тютюновими 

виробами (код за КВЕД 46.39).  

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

конкуренції» ТОВ «БОДЕН» та ТОВ «ЛАРІСОН» (надалі разом – 

Учасники торгів, Відповідачі) є суб’єктами господарювання. 

3. Процедурні дії 

(5) За ознаками вчинення ТОВ «ЛАРІСОН» та ТОВ «БОДЕН» порушень, 

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

Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді 
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антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення 

результатів торгів, під час участі у Торгах № 1-11, адміністративною 

колегією Харківського обласного територіального відділення 

Антимонопольного комітету України прийнято розпорядження від 

27.08.2019 № 146-рп/к про початок розгляду справи № 3/01-124-19. 

(6) Згідно з розпорядженням Антимонопольного комітету України від 

28.11.2019 № 23-рп «Про реорганізацію територіальних відділень 

Антимонопольного комітету України» 12.06.2020 змінено 

найменування Харківського обласного територіального відділення 

Антимонопольного комітету України на Східне міжобласне 

територіальне відділення Антимонопольного комітету України (надалі - 

Відділення). 

(7) Листами від 09.03.2021 № 70-02/3-1813 та № 70-02/3-1814 Відділенням до                      

ТОВ «БОДЕН» та ТОВ «ЛАРІСОН» відповідно було направлено копії витягів 

з подання з попередніми висновками у Справі. 

(8) Керуючись абзацом четвертим пункту 26 Правил розгляду заяв і справ 

про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, 

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), інформацію про 

дату, час та місце розгляду справи № 3/01-124-19 розміщено на 

офіційному веб-сайті Антимонопольного комітету України. 

4. Інформація про торги 

 Торги № 1 

(9) Замовником № 1 08.01.2019 на веб-порталі публічних закупівель 

«Prozorro» опубліковано оголошення (UA-2019-01-08-000040-a) щодо 

проведення Торгів № 1 та розміщено тендерну документацію, 

затверджену рішенням тендерного комітету Замовника № 1 (протокол 

від 04.01.2019 № 6-2019). 

(10) Кінцевий строк подання тендерних пропозицій (дата і час) — 24.01.2019  

(01 год. 00 хв.), початок електронного аукціону (дата і час) — 

25.01.2019 (12 год. 09 хв.). 

(11) Очікувана вартість закупівлі — 450 000,00 гривень. 

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

Торгах № 1 подані тендерні пропозиції від ТОВ «ЛАРІСОН» та                          

ТОВ «БОДЕН». 

(13) Ціна тендерних пропозицій, запропонованих ТОВ «ЛАРІСОН» та                     

ТОВ «БОДЕН» на Торги № 1, становила: 
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№ 

з/п 

Найменування суб’єкта 

господарювання 

Первинна 

пропозиція, грн 

Остаточна пропозиція (за 

результатами аукціону), 

грн 

1 ТОВ «ЛАРІСОН» 447 750,00 447 750,00 

2 ТОВ «БОДЕН» 445 500,00 445 500,00 

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

від 29.01.2019 № 20-2019 Замовником № 1 переможцем Торгів № 1 

визнано ТОВ «БОДЕН». 

(15) Замовником № 1 укладено з ТОВ «БОДЕН» договір про закупівлю 

товарів за бюджетні кошти від 11.02.2019 № 62 Т. 

Торги № 2 

(16) Замовником № 1 08.01.2019 на веб-порталі публічних закупівель 

«Prozorro» опубліковано оголошення (UA-2019-01-08-000016-a) щодо 

проведення Торгів № 2 та розміщено тендерну документацію, 

затверджену рішенням тендерного комітету Замовника № 1 (протокол 

від 04.01.2019 № 6-2019). 

(17) Кінцевий строк подання тендерних пропозицій (дата і час) — 24.01.2019  

(01 год. 00 хв.), початок електронного аукціону (дата і час) — 

25.01.2019 (13 год. 22 хв.). 

(18) Очікувана вартість закупівлі — 740 520,00 гривень. 

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

Торгах № 2 подані тендерні пропозиції від ТОВ «ЛАРІСОН» та                         

ТОВ «БОДЕН». 

(20) Ціна тендерних пропозицій, запропонованих ТОВ «ЛАРІСОН» та                       

ТОВ «БОДЕН» на Торги № 2, становила: 
№ 

з/п 

Найменування суб’єкта 

господарювання 

Первинна 

пропозиція, грн 

Остаточна пропозиція (за 

результатами аукціону), 

грн 

1 ТОВ «ЛАРІСОН» 740 520,00 740 520,00 

2 ТОВ «БОДЕН» 734 400,00 734 400,00 

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

від 29.01.2019 № 18-2019 Замовником № 1 переможцем Торгів № 2 

визнано ТОВ «БОДЕН». 

(22) Замовником № 1 укладено з ТОВ «БОДЕН» договір про закупівлю 

товару за державні кошти від 11.02.2019 № 60Т. 

Торги № 3 

(23) Замовником № 1 10.01.2019 на веб-порталі публічних закупівель 

«Prozorro» опубліковано оголошення (UA-2019-01-10-000762-b) щодо 

проведення Торгів № 3 та розміщено тендерну документацію, 

затверджену рішенням тендерного комітету Замовника № 1 (протокол 
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від 15.01.2019 № 12-2019). 

(24) Кінцевий строк подання тендерних пропозицій (дата і час) — 

25.01.2019  

(23 год. 00 хв.), початок електронного аукціону (дата і час) — 

28.01.2019 (12 год. 19 хв.). 

(25) Очікувана вартість закупівлі — 464 600,00 гривень. 

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

Торгах № 3 подані тендерні пропозиції від ТОВ «ЛАРІСОН» та                          

ТОВ «БОДЕН». 

(27) Ціна тендерних пропозицій, запропонованих ТОВ «ЛАРІСОН» та                       

ТОВ «БОДЕН» на Торги № 3, становила: 
№ 

з/п 

Найменування суб’єкта 

господарювання 

Первинна 

пропозиція, грн 

Остаточна пропозиція (за 

результатами аукціону), 

грн 

1 ТОВ «ЛАРІСОН» 464 388,00 464 388,00 

2 ТОВ «БОДЕН» 461 826,00 461 826,00 

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

від 29.01.2019 № 19-2019 Замовником № 1 переможцем Торгів № 3 

визнано ТОВ «БОДЕН». 

(29) Замовником № 1 укладено з ТОВ «БОДЕН» договір про закупівлю 

товару за бюджетні кошти від 11.02.2019 № 61 Т. 

Торги № 4 

(30) Замовником № 1 30.01.2018 на веб-порталі публічних закупівель 

«Prozorro» опубліковано оголошення (UA-2018-01-30-002678-c) щодо 

проведення Торгів № 4 та розміщено тендерну документацію, 

затверджену рішенням тендерного комітету Замовника № 1 (протокол 

від 29.01.2018 № 3-2018). 

(31) Кінцевий строк подання тендерних пропозицій (дата і час) — 14.02.2018  

(16 год. 00 хв.), початок електронного аукціону (дата і час) — 

15.02.2018 (12 год. 17 хв.). 

(32) Очікувана вартість закупівлі — 455 100,00 гривень. 

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

Торгах № 4 подані тендерні пропозиції від ТОВ «ЛАРІСОН»,                            

ТОВ «БОДЕН» та ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ-ПІДПРИЄМЦЯ ПОЛОЗ АНДРІЯ 

ЄВГЕНОВИЧА. 

(34) Ціна тендерних пропозицій, запропонованих ТОВ «ЛАРІСОН»,                       

ТОВ «БОДЕН» та ФІЗИЧНОЮ ОСОБОЮ-ПІДПРИЄМЦЕМ ПОЛОЗ 

АНДРІЄМ ЄВГЕНОВИЧЕМ на Торги № 4, становила: 
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№ 

з/п 

Найменування суб’єкта 

господарювання 

Первинна 

пропозиція, грн 

Остаточна пропозиція (за 

результатами аукціону), 

грн 

1 ТОВ «ЛАРІСОН» 295 200,00 259 775,00 

2 ТОВ «БОДЕН» 442 800,00 442 800,00 

3.  ФІЗИЧНА ОСОБА-

ПІДПРИЄМЕЦЬ  ПОЛОЗ 

АНДРІЙ ЄВГЕНОВИЧ 

359 160,00 259 776,00 

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

від 15.02.2017 № 06-2018 Замовником № 1 відхилено тендерні 

пропозиції ТОВ «ЛАРІСОН» та ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ-ПІДПРИЄМЦЯ 

ПОЛОЗА АНДРІЯ ЄВГЕНОВИЧА та визнано переможцем Торгів № 4                          

ТОВ «БОДЕН». 

(36) Замовником № 1 ТОВ «БОДЕН» укладено договір про закупівлю товару 

за бюджетні кошти від 28.02.2018 № 109 Т. 

Торги № 5 

(37) Замовником № 1 05.04.2017 на веб-порталі публічних закупівель 

«Prozorro» опубліковано оголошення (UA-2017-04-05-002164-b) щодо 

проведення Торгів № 5 та розміщено тендерну документацію, 

затверджену рішенням тендерного комітету Замовника № 1 (протокол 

від 04.02.2017 № 04-2017). 

(38) Кінцевий строк подання тендерних пропозицій (дата і час) — 20.04.2017  

(17 год. 00 хв.), початок електронного аукціону (дата і час) — 

21.04.2017 (12 год. 48 хв.). 

(39) Очікувана вартість закупівлі — 432 000,00 гривень. 

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

Торгах № 5 подані тендерні пропозиції від ТОВ «ЛАРІСОН» та                         

ТОВ «БОДЕН». 

(41) Ціна тендерних пропозицій, запропонованих ТОВ «ЛАРІСОН» та                       

ТОВ «БОДЕН» на Торги № 5, становила: 
№ 

з/п 

Найменування суб’єкта 

господарювання 

Первинна 

пропозиція, грн 

Остаточна пропозиція (за 

результатами аукціону), 

грн 

1 ТОВ «ЛАРІСОН» 301 320,00 301 320,00 

2 ТОВ «БОДЕН» 426 600,00 426 600,00 

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

від 25.04.2017 № 10-2017 Замовником № 1 відхилено тендерну 

пропозицію  ТОВ «ЛАРІСОН» та відповідно до протоколу засідання 

тендерного комітету Замовника № 1 від 28.04.2017 № 11-2017 

переможцем Торгів № 5 визнано ТОВ «БОДЕН». 

(43) Замовником № 1 з ТОВ «БОДЕН» укладено договір про закупівлю 

товару за бюджетні кошти від 15.05.2017  № 135 Т. 
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Торги № 6 

(44) Замовником № 2 11.04.2018 на веб-порталі публічних закупівель 

«Prozorro» опубліковано оголошення (UA-2018-04-11-000019-b) щодо 

проведення Торгів № 6 та розміщено тендерну документацію, 

затверджену рішенням тендерного комітету щодо проведення 

процедури відкритих торгів Замовника № 2 (протокол від 11.04.2018                  

№ 392). 

(45) Кінцевий строк подання тендерних пропозицій (дата і час) — 26.04.2018  

(10 год. 44 хв.), початок електронного аукціону (дата і час) — 

27.04.2018 (11 год. 30 хв.). 

(46) Очікувана вартість закупівлі — 796 240,80 гривень. 

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

Торгах № 6 подані тендерні пропозиції від ТОВ «ЛАРІСОН»,                              

ТОВ «БОДЕН», ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ-ПІДПРИЄМЦЯ АВРАХОВОЇ 

КАТЕРИНИ ГРИГОРІВНИ, ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТОРГОВИЙ ДІМ «БАЛАКЛІЙСЬКЕ», 

ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ-ПІДПРИЄМЦЯ СЕРГІЄНКА ВОЛОДИМИРА 

ІВАНОВИЧА, ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ-ПІДПРИЄМЦЯ МАЗАРАТІЙ 

НАТАЛІЇ ІВАНІВНИ. 

(48) Ціна тендерних пропозицій, запропонованих ТОВ «ЛАРІСОН»,                           

ТОВ «БОДЕН», ФІЗИЧНОЮ ОСОБОЮ-ПІДПРИЄМЦЕМ 

АВРАХОВОЮ КАТЕРИНОЮ ГРИГОРІВНОЮ, ТОВАРИСТВОМ З 

ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТОРГОВИЙ ДІМ 

«БАЛАКЛІЙСЬКЕ», ФІЗИЧНОЮ ОСОБОЮ-ПІДПРИЄМЦЕМ 

СЕРГІЄНКОМ ВОЛОДИМИРОМ ІВАНОВИЧЕМ, ФІЗИЧНОЮ 

ОСОБОЮ-ПІДПРИЄМЦЕМ МАЗАРАТІЙ НАТАЛІЄЮ ІВАНІВНОЮ  

на Торги № 6, становила: 
№ 

з/п 

Найменування суб’єкта 

господарювання 

Первинна 

пропозиція, грн 

Остаточна пропозиція 

(за результатами 

аукціону), грн 

1 ТОВ «ЛАРІСОН» 614 256,00 540 912,00 

2 ТОВ «БОДЕН» 673 848,00 643 287,00 

3 ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ 

АВРАХОВА КАТЕРИНА 

ГРИГОРІВНА 

600 504,00 538 620,00 

4 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТОРГОВИЙ 

ДІМ «БАЛАКЛІЙСЬКЕ» 

614 256,00 540 000,00 

5 ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ 

СЕРГІЄНКО ВОЛОДИМИР 

ІВАНОВИЧ 

724 272,00 576 056,00 

6 ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ 

МАЗАРАТІЙ НАТАЛІЯ ІВАНІВНА 

793 032,00 793 032,00 

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

від 08.05.2018 № 527 переможцем Торгів № 6 визнано ФІЗИЧНУ 
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ОСОБУ-ПІДПРИЄМЦЯ АВРАХОВУ КАТЕРИНУ ГРИГОРІВНУ, з 

якою укладено договір поставки від 22.05.2018 № ПВРЗ (ВМТП-

18.366)ю. 

Торги № 7 

(50) Замовником № 3 19.12.2017 на веб-порталі публічних закупівель 

«Prozorro» опубліковано оголошення (UA-2017-12-19-002962-c) щодо 

проведення Торгів № 7 та розміщено документацію допорогової 

закупівлі, затверджену протоколом засідання тендерного комітету від 

19.12.2017 № ШГВ17(Т)355. 

(51) Кінцевий строк подання тендерних пропозицій (дата і час) — 11.01.2018  

(16 год. 00 хв.), початок електронного аукціону (дата і час) — 

12.01.2018 (13 год. 56 хв.). 

(52) Очікувана вартість закупівлі — 785 280,00 гривень. 

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

Торгах № 7 подані тендерні пропозиції від ТОВ «ЛАРІСОН»,                              

ТОВ «БОДЕН», ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МЕТРО КЕШ ЕНД КЕРІ УКРАЇНА», 

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТРІГО», 

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНТРЕЙД 

МІКС», ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ГРАНД ДИСТРИБ’ЮШН СХІД», ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФУДСНАБ». 

(54) Ціна тендерних пропозицій, запропонованих ТОВ «ЛАРІСОН»,                         

ТОВ «БОДЕН», ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МЕТРО КЕШ ЕНД КЕРІ УКРАЇНА», 

ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТРІГО», 

ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНТРЕЙД 

МІКС», ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ГРАНД ДИСТРИБ’ЮШН СХІД», ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФУДСНАБ» на Торги № 7, становила: 
№ 

з/п 

Найменування суб’єкта 

господарювання 

Первинна 

пропозиція, грн 

Остаточна пропозиція (за 

результатами аукціону), 

грн 

1 ТОВ «ЛАРІСОН» 672 000,00 580 000,00 

2 ТОВ «БОДЕН» 768 000,00 650 000,00 

3 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МЕТРО 

КЕШ ЕНД КЕРІ УКРАЇНА» 

627 840,00 590 300,00 

4 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТРІГО» 

 

652 800,00 590 400,00 

5 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНТРЕЙД 

МІКС» 

754 560,00 718 080,00 
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6 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГРАНД 

ДИСТРИБ’ЮШН СХІД»  

720 000,00 720 000,00 

7 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ФУДСНАБ» 

775 680,00 775 680,00 

(55) Відповідно до протоколу відхилення пропозицій учасників допорогової 

закупівлі від 30.01.2018 № ШГВ17(Т)335 відхилено пропозицію                   

ТОВ «ЛАРІСОН» у зв’язку з тим, що учасник надав письмову відмову 

від участі у процедурі закупівлі. 

(56) Протоколом вибору переможця допорогової закупівлі від 30.01.2018                    

№ ШГВ17(Т)335 Замовником № 3 переможцем Торгів № 7 визнано 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МЕТРО 

КЕШ ЕНД КЕРІ УКРАЇНА», з яким укладено договір поставки 

(закупівля товари за власні кошти) від 06.03.2018 № 0418-М. 

Торги № 8 

(57) Замовником № 4 26.09.2017 на веб-порталі публічних закупівель 

«Prozorro» опубліковано оголошення (UA-2017-09-26-000113-b) щодо 

проведення Торгів № 8 та розміщено тендерну документацію щодо 

проведення процедури відкритих торгів, затверджену рішенням 

тендерного комітету Замовника № 4 (протокол від 26.09.2017 № 347). 

(58) Кінцевий строк подання тендерних пропозицій (дата і час) — 13.10.2017   

(15 год. 51 хв.), початок електронного аукціону (дата і час): Лот № 1 — 

17.10.2017 (14 год. 06 хв.). 

(59) Очікувана вартість закупівлі — 785 280,00 гривень, в тому числі за 

Лотом   № 1 – 360 000,00 гривень. 

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

Торгах № 8 за Лотом № 1 подані тендерні пропозиції від                                  

ТОВ «ЛАРІСОН», ТОВ «БОДЕН», ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФІРМА «ХАРАЗ» ЛТД, ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ-

ПІДПРИЄМЦЯ ПАНКРАТОВА ЮРІЯ ОЛЕКСАНДРОВИЧА. 

(61) Ціна тендерних пропозицій, запропонованих ТОВ «ЛАРІСОН»,                                 

ТОВ «БОДЕН», ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФІРМА «ХАРАЗ» ЛТД, ФІЗИЧНОЮ 

ОСОБОЮ-ПІДПРИЄМЦЕМ ПАНКРАТОВИМ ЮРІЄМ 

ОЛЕКСАНДРОВИЧЕМ на Торги № 8 за Лотом № 1, становила: 
№ 

з/п 

Найменування суб’єкта 

господарювання 

Первинна 

пропозиція, грн 

Остаточна пропозиція (за 

результатами аукціону), 

грн 

1 ТОВ «ЛАРІСОН» 324 000,00 240 000,00 

2 ТОВ «БОДЕН» 360 000,00 320 000,00 
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3 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФІРМА 

«ХАРАЗ» ЛТД 

337 680,00 319 300,00 

4 ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ 

ПАНКРАТОВ ЮРІЙ 

ОЛЕКСАНДРОВИЧ 

299 880,00 239 999,99 

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

від 18.10.2017 № 365 переможцем Торгів № 8 за Лотом № 1 визнано 

ФІЗИЧНУ ОСОБУ-ПІДПРИЄМЦЯ ПАНКРАТОВА ЮРІЯ 

ОЛЕКСАНДРОВИЧА, з яким укладено договір про закупівлю товарів 

за державні кошти від 30.10.2017 № 720. 

Торги № 9 

(63) Замовником № 5 04.07.2017 на веб-порталі публічних закупівель 

«Prozorro» опубліковано оголошення (UA-2017-07-04-001458-b) щодо 

проведення Торгів № 9 та розміщено документацію процедури 

закупівлі, затверджену протоколом засідання тендерного комітету 

Замовника № 4. 

(64) Кінцевий строк подання тендерних пропозицій (дата і час) — 12.07.2017  

(17 год. 00 хв.), початок електронного аукціону (дата і час) — 

13.07.2017 (12 год. 30 хв.). 

(65) Очікувана вартість закупівлі —  66 000,00 гривень. 

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

Торгах № 9 подані тендерні пропозиції від ТОВ «ЛАРІСОН»,                          

ТОВ «БОДЕН», ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ-ПІДПРИЄМЦЯ СЕРГІЄНКА 

ВОЛОДИМИРА ІВАНОВИЧА, ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРАЇНСЬКА ПРОМИСЛОВО-

ЛОГІСТИЧНА ГРУПА ЗИСК», ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ-ПІДПРИЄМЦЯ 

МАЗАРАТІЙ НАТАЛІЇ ІВАНІВНИ. 

(67) Ціна тендерних пропозицій, запропонованих ТОВ «ЛАРІСОН»,                           

ТОВ «БОДЕН», ФІЗИЧНОЮ ОСОБОЮ-ПІДПРИЄМЦЕМ 

СЕРГІЄНКОМ ВОЛОДИМИРОМ ІВАНОВИЧЕМ, ТОВАРИСТВОМ З 

ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРАЇНСЬКА 

ПРОМИСЛОВО-ЛОГІСТИЧНА ГРУПА ЗИСК», ФІЗИЧНОЮ 

ОСОБОЮ-ПІДПРИЄМЦЕМ МАЗАРАТІЙ НАТАЛІЄЮ ІВАНІВНОЮ 

на Торги № 9, становила: 
№ 

з/п 

Найменування суб’єкта господарювання Первинна 

пропозиція, грн 

Остаточна 

пропозиція (за 

результатами 

аукціону), грн 

1 ТОВ «ЛАРІСОН» 65 700,00 65 700,00 

2 ТОВ «БОДЕН» 64 800,00 64 800,00 

3 ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ 

СЕРГІЄНКО ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ 

57 600,00 52 200,00 

4 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 56 880,00 55 560,00 
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ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРАЇНСЬКА 

ПРОМИСЛОВО-ЛОГІСТИЧНА ГРУПА 

ЗИСК» 

5 ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЦЬ 

МАЗАРАТІЙ НАТАЛІЯ ІВАНІВНА 

64 260,00 56 400,00 

(68) Відповідно до протоколу акцепту пропозиції процедури допорогової 

закупівлі від 2.07.2017 № УГПГФ 17(Т) – 071 переможцем Торгів № 9 

визнано ФІЗИЧНУ ОСОБУ-ПІДПРИЄМЦЯ СЕРГІЄНКА 

ВОЛОДИМИРА ІВАНОВИЧА, з яким укладено договір купівлі-

продажу від 28.08.2017 № УГПГФ 248/10-17. 

Торги № 10 

(69) Замовником № 6 01.06.2017 на веб-порталі публічних закупівель 

«Prozorro» опубліковано оголошення (UA-2017-06-01-001100-b) щодо 

проведення Торгів № 10 та розміщено документацію із закупівель, 

затверджену рішенням комісії із закупівель товарів, робіт і послуг за 

власні кошти ДП «ЗАВОД «ЕЛЕКТРОВАЖМАШ». 

(70) Кінцевий строк подання тендерних пропозицій (дата і час) — 13.06.2017  

(14 год. 41 хв.), початок електронного аукціону (дата і час) — 

14.06.2017 (15 год. 55 хв.). 

(71) Очікувана вартість закупівлі —  2 376 000,00 гривень. 

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

Торгах № 10 подані тендерні пропозиції від ТОВ «ЛАРІСОН»,                        

ТОВ «БОДЕН», ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТОРГОВИЙ ДІМ «БАЛАКЛІЙСЬКЕ», 

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФІРМА 

«ХАРАЗ» ЛТД, ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

«ЮРІЯ». 

(73) Ціна тендерних пропозицій, запропонованих ТОВ «ЛАРІСОН»,                         

ТОВ «БОДЕН», ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТОРГОВИЙ ДІМ «БАЛАКЛІЙСЬКЕ», 

ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФІРМА 

«ХАРАЗ» ЛТД, ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ 

«ЮРІЯ» на Торги № 10, становила: 
№ 

з/п 

Найменування суб’єкта 

господарювання 

Первинна 

пропозиція, 

грн 

Остаточна 

пропозиція 

(за 

результатами 

аукціону), 

грн 

Коефіцієнт Приведена 

ціна, грн 

1 ТОВ «ЛАРІСОН» 1 814 400,00 1 814 400,00 1,1111111111 1 632 960 

2 ТОВ «БОДЕН» 2 073 600,00 2 073 600,00 1,1111111111 1 866 240 

3 ТОВАРИСТВО З 

ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

2 289 600,00 2 196 000,00 1,1111111111 1 976 400 
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«ТОРГОВИЙ ДІМ 

«БАЛАКЛІЙСЬКЕ» 

 

 

4 ТОВАРИСТВО З 

ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

ФІРМА «ХАРАЗ» ЛТД 

2 332 800,00 2 203 200,00 1,1111111111 1 982 880 

5 ПУБЛІЧНЕ 

АКЦІОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО 

«ЮРІЯ» 

2 311 200,00 2 311 200,00 1,1111111111 2 080 080 

(74) Відповідно до протоколу розгляду пропозиції ТОВ «ЛАРІСОН» із 

допорогової закупівлі молока в системі ProZorro від 03.07.2017 № 7- М 

комісією із закупівель переможцем Торгів № 10 визнано                                  

ТОВ «ЛАРІСОН», з яким укладено договір поставки продукції від 

06.07.2017 № 12-ВК. 

Торги № 11 

(75) Замовником № 7 23.06.2016 на веб-порталі публічних закупівель 

«Prozorro» опубліковано оголошення (UA-2016-06-23-000125-a) щодо 

проведення Торгів № 11. 

(76) Кінцевий строк подання тендерних пропозицій (дата і час) — 30.06.2016  

(16 год. 32 хв.), початок електронного аукціону (дата і час) — 

01.07.2016 (12 год. 12 хв.). 

(77) Очікувана вартість закупівлі — 67 500,00 гривень. 

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

Торгах № 11 подані тендерні пропозиції від ТОВ «ЛАРІСОН»,                        

ТОВ «БОДЕН», ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ-ПІДПРИЄМЦЯ ШАРІФУЛІНА 

РАФАІЛА ЗІМУРОВИЧА, ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ-ПІДПРИЄМЦЯ 

ЧИЧІМОВОЇ ЮЛІЇ МИКОЛАЇВНИ, ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ-

ПІДПРИЄМЦЯ ГОДУНОВОЇ ЛЮДМИЛИ ОЛЕКСАНДРІВНИ, 

ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ-ПІДПРИЄМЦЯ ВОЛКОВА ОЛЕКСАНДРА 

ВОЛОДИМИРОВИЧА. 

(79) Ціна тендерних пропозицій, запропонованих ТОВ «ЛАРІСОН»,                         

ТОВ «БОДЕН», ФІЗИЧНОЮ ОСОБОЮ-ПІДПРИЄМЦЕМ 

ШАРІФУЛІНИМ РАФАІЛОМ ЗІМУРОВИЧЕМ, ФІЗИЧНОЮ 

ОСОБОЮ-ПІДПРИЄМЦЕМ ЧИЧІМОВОЮ ЮЛІЄЮ 

МИКОЛАЇВНОЮ, ФІЗИЧНОЮ ОСОБОЮ-ПІДПРИЄМЦЕМ 

ГОДУНОВОЮ ЛЮДМИЛОЮ ОЛЕКСАНДРІВНОЮ, ФІЗИЧНОЮ 

ОСОБОЮ-ПІДПРИЄМЦЕМ ВОЛКОВИМ ОЛЕКСАНДРОМ 

ВОЛОДИМИРОВИЧЕМ на Торги № 11, становила: 
№ 

з/п 

Найменування суб’єкта 

господарювання 

Первинна 

пропозиція, грн 

Остаточна пропозиція (за 

результатами аукціону), 

грн 
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1 ТОВ «ЛАРІСОН» 60 000,00 49 500,00 

2 ТОВ «БОДЕН» 

 

 

 

56 250,00 47 500,00 

3 ФІЗИЧНА ОСОБА-

ПІДПРИЄМЕЦЬ ШАРІФУЛІН 

РАФАІЛ ЗІМУРОВИЧ 

54 100,00 47 000,00 

4 ФІЗИЧНА ОСОБА-

ПІДПРИЄМЕЦЬ ЧИЧІМОВА 

ЮЛІЯ МИКОЛАЇВНА 

60 000,00 50 000,00 

5 ФІЗИЧНА ОСОБА-

ПІДПРИЄМЕЦЬ ГОДУНОВА 

ЛЮДМИЛА ОЛЕКСАНДРІВНА 

67 475,00 66 125,00 

6 ФІЗИЧНА ОСОБА-

ПІДПРИЄМЕЦЬ ВОЛКОВ 

ОЛЕКСАНДР 

ВОЛОДИМИРОВИЧ 

67 500,00 66 825,00 

(80) Відповідно до протоколу засідання комісії із закупівель  від 01.07.2016 

№ 37 переможцем Торгів № 11 визнано ФІЗИЧНУ ОСОБУ-

ПІДПРИЄМЦЯ ШАРІФУЛІНА РАФАІЛА ЗІМУРОВИЧА, з яким 

укладено договір про закупівлю товару через систему електронних 

закупівель від 08.07.2017 № 223-Ж. 

5. Встановлення антиконкурентних узгоджених дій 

(81) Аналіз інформації та матеріалів, отриманих Відділенням під час 

розслідування Справи встановлені обставини, які свідчать про 

узгодження ТОВ «ЛАРІСОН» та ТОВ «БОДЕН» дій та своєї поведінки 

під час участі у Торгах № 1-11. Зазначене підтверджується наступним.  

5.1. Використання у господарській діяльності одних точок доступу до 

мережі Інтернет та електронної поштової скриньки 

5.1.1. Спільне використання точок доступу до мережі Інтернет 

Учасниками торгів під час участі у Торгах № 4-11 

(82) За інформацією ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ПРОЗОРРО» 

(надалі – ДП «ПРОЗОРРО»), наданою листом від 28.02.2019                          

№ 206/721/03 (вх. від 05.03.2019 № 1810), під час участі у Торгах № 5, 

7-11 ТОВ «ЛАРІСОН» та ТОВ «БОДЕН» завантажували свої тендерні 

пропозиції з одного електронного майданчика - 

«Держзакупівлі.Онлайн», в Торгах 1-4, 6: ТОВ «ЛАРІСОН» - з 

електронного майданчика «Держзакупівлі.Онлайн», ТОВ «БОДЕН» - з 

електронного майданчика - «SmartTender.biz». 

(83) Відповідно до листів ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДЕРЖЗАКУПІВЛІ.ОНЛАЙН» (надалі –                  

ТОВ «ДЕРЖЗАКУПІВЛІ.ОНЛАЙН») (оператор електронного 

майданчика «Держзакупівлі.Онлайн») від 26.03.2019 № 260319-6 (вх. 

від 29.03.2019 № 274кі) та ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 
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ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СМАРТТЕНДЕР» (надалі –                                    

ТОВ «СМАРТТЕНДЕР») (оператор електронного майданчика 

«SmartTender.biz») від 01.04.2019 № 201 (вх. від 02.04.2019 № 2616), 

Відділенням встановлено, що ТОВ «ЛАРІСОН» та ТОВ «БОДЕН» під 

час участі у Торгах № 1-11 подавали свої тендерні пропозиції для участі 

у процедурах закупівель з наступних  ІР-адрес: 

Торги ТОВ «ЛАРІСОН» ТОВ «БОДЕН» 

Торги № 1 91.204.132.50 46.200.146.73 

Торги № 2 91.204.132.50 46.200.146.73 

Торги № 3 91.204.132.50 46.200.146.73 

Торги № 4 176.103.6.204 176.103.6.204 

Торги № 5 95.132.202.77 95.132.202.77 

Торги № 6 176.103.6.204 176.103.6.204 

Торги № 7 176.103.6.204 176.103.6.204 

Торги № 8 176.103.6.204 176.103.6.204 

Торги № 9 37.55.73.171 37.55.73.171 

Торги № 10 95.132.202.77 95.132.202.77 

Торги № 11 37.52.145.70 37.52.145.70 

(84) Разом з тим, відповідно до інформації, наданої ДП «ПРОЗОРРО»  

листом від 28.02.2019 № 206/721/03 (вх. від 05.03.2019 № 1810), 

встановлено, що ТОВ «ЛАРІСОН» та ТОВ «БОДЕН» заходили в 

аукціони під час участі у Торгах № 1-11 з наступних ІР-адрес: 

Торги ТОВ «ЛАРІСОН» ТОВ «БОДЕН» 

Торги № 1 176.103.5.21 46.200.146.73 

Торги № 2 176.103.5.21 46.200.146.73 

Торги № 3 176.103.5.21 46.200.146.73 

Торги № 4 176.103.6.204 176.103.6.204 

Торги № 5 блокування блокування 

Торги № 6 176.103.6.204 94.179.40.61 

Торги № 7 176.103.6.204 176.103.6.204 

Торги № 8 блокування 176.103.6.204 

Торги № 9 блокування 37.55.73.171 

Торги № 10 95.132.202.77 37.57.24.78, 

95.132.202.77 

Торги № 11 37.55.91.56 37.55.91.56 
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(85) Послуги з доступу до мережі Інтернет за ІР – адресами - 95.132.202.77, 

37.55.73.171, 37.52.145.70, 37.55.91.56 надаються ПУБЛІЧНИМ 

АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «УКРТЕЛЕКОМ» (надалі –                       

ПАТ «УКРТЕЛЕКОМ»).  

(86) Згідно листа ПАТ «УКРТЕЛЕКОМ» (провайдер) від 12.09.2019                    

№ 819-ВИХ-80Д731-80Д922: 

-ІР-адреси 95.132.202.77 та 37.55.73.171 надані у користування 

(конфіденційна інформація); 

-ІР-адреси 37.52.145.70 та 37.55.91.56 виділені у користування, зокрема, 

(конфіденційна інформація).  

(87) Відповідно до відомостей, що містяться в Єдиного державного реєстру 

юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань 

(надалі - ЄДР) Трубчанінова Лариса Анатоліївна є засновником та 

керівником ТОВ «БОДЕН». 

(88) Крім, відповідно до відомостей з ЄДР місцезнаходження (конфіденційна 

інформація): Харківська область, місто Балаклія, вулиця Харківська, 25, 

тобто співпадає з місцезнаходженням ТОВ «ЛАРІСОН»  на час 

проведення Торгів № 1-11. 

(89) Отже, використання ТОВ «БОДЕН» та ТОВ «ЛАРІСОН» одних і тих же 

точки доступу до мережі Інтернет для подання тендерних пропозицій, 

входу в аукціон, свідчить про узгодженість їх дій під час участі у Торгах                       

№ 4-11. 

5.1.2 Спільне використання точки доступу до мережі Інтернет під 

час входу до електронних скриньок та спільне використання 

електронної поштової скриньки 

(90) Відповідно до листа ТОВ «ДЕРЖЗАКУПІВЛІ.ОНЛАЙН» від 26.03.2019 

№ 260319-6 (вх. від 29.03.2019 № 274кі) при внесенні інформації про 

реєстраційні дані ТОВ «БОДЕН» зазначило електронну адресу - 

«alexandertrue@ukr.net», ТОВ «ЛАРІСОН» - «yasynova.aleks@ukr.net» 

(91) За інформацією ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРНЕТ» (утримувач поштового домену 

ukr.net) (надалі – ТОВ «УКРНЕТ»), наданою листами від 09.12.2019                   

№ 392/01/01-08 (вх. від 12.12.2019 № 732кі) та від 24.02.2020                               

№ 79/01/01-08 (вх. 28.02.2020 № 130 кі), електронні поштові скриньки - 

«alexandertrue@ukr.net» та  «yasynova.aleks@ukr.net» (конфіденційна 

інформація). 

(92) Також, відповідно до вищевказаних листів ТОВ «УКРНЕТ» 

(конфіденційна інформація). 

(93) Згідно з відомостями, що містяться в ЄДР одним із засновників                           

ТОВ «БОДЕН» є Трубчанінов Олександр Павлович. 
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(94) Крім того, відповідно інформації ТОВ «УКРНЕТ», наданої листами від 

09.12.2019 № 392/01/01-08 (вх. від 12.12.2019 № 732кі) та від 24.02.2020                     

№ 79/01/01-08 (вх. 28.02.2020 № 130 кі) (конфіденційна інформація). 

(95) Варто також зазначити, що: 

ІР-адреса (конфіденційна інформація) використовувалася                                

ТОВ «БОДЕН» та ТОВ «ЛАРІСОН» під час участі у Торгах № 5 та  № 

10, а саме: Учасники торгів подавали тендерні пропозиції та входили в 

аукціон із зазначеної ІР –адреси; 

ІР-адреса (конфіденційна інформація) використовувалася                                

ТОВ «БОДЕН» та   ТОВ «ЛАРІСОН» під час участі у Торгах № 4, 6-8, а 

саме: в Торгах № 4 та № 7 Учасники торгів подавали тендерні 

пропозиції та входили в аукціон із зазначеної ІР-адреси, в Торгах № 6 

Учасники торгів подавали тендерні пропозиції із зазначеної ІР-адреси, а 

ТОВ «ЛАРІСОН» також входило в аукціон, в Торгах № 8 Учасники 

торгів подавали тендерні пропозиції із зазначеної ІР-адреси, а ТОВ 

«БОДЕН» також входило в аукціон; 

ІР-адреса (конфіденційна інформація) використовувалася                                    

ТОВ «БОДЕН» та ТОВ «ЛАРІСОН» під час участі у Торгах № 9, а саме: 

Учасники торгів подавали тендерні пропозиції із зазначеної ІР-адреси, а 

ТОВ «БОДЕН» також входило в аукціон. 

(96) Крім того, згідно з листом АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

«УКРСИББАНК»  (надалі – АТ «УКРСИББАНК») від 01.10.2019                       

№ 13-2-03/1270 «БТ» (вх. від 03.10.2019 № 605 кі) при відкритті 

банківських рахунків (конфіденційна інформація). 

(97) Отже, вищевикладене свідчить про спільну діяльність                                     

ТОВ «ЛАРІСОН» та ТОВ «БОДЕН», зокрема і в період проведення 

Торгів № 1-11. 

5.1.3 Спільне використання точки доступу до мережі Інтернет під 

час входу до електронних кабінетів для здійснення операцій по 

банківським рахункам  

(98) За інформацією, наданою Головним управлінням Державної фіскальної 

служби України у Харківській області листом від 31.07.2019                                 

№ 23955/9/20-40-12-01-10 (вх. від 02.08.2019 № 4801) ТОВ «ЛАРІСОН» 

та ТОВ «БОДЕН» протягом 2016-2019 років (період проведення Торгів 

№ 1-11) мали відкриті банківські рахунки в установах банку, зокрема                    

АТ «УКРСИББАНК». 

(99) Згідно з інформацією, отриманою від АТ «УКРСИББАНК» листом від 

01.10.2019 № 13-2-03/1270 «БТ» (вх. від 03.10.2019 № 605 кі), 

встановлено, що ТОВ «ЛАРІСОН» та ТОВ «БОДЕН» протягом 2016-

2019 років входили до електронного кабінету для здійснення операцій 

по рахункам з наступних ІР-адрес: 
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№ 

з/п 

Період 

 

Перелік ІР-адрес, які 

використовувалися  

ТОВ «ЛАРІСОН» для 

входу до електронних 

кабінетів для проведення 

операцій по рахунку                                    

(конфіденційна 

інформація) 

Перелік ІР-адрес, які 

використовувалися          

ТОВ «БОДЕН» для 

входу до електронних 

кабінетів для проведення 

операцій по рахунку 

(конфіденційна 

інформація)                                    

1 З 08.01.2019 до 

24.01.2019 (у період 

проведення Торгів 

№ 1, 2, 3) 

(конфіденційна 

інформація) 

(конфіденційна 

інформація) 

2 З 30.01.2018 до 

15.02.2018 (у період 

проведення Торгів 

№ 4) 

(конфіденційна 

інформація) 

(конфіденційна 

інформація) 

(конфіденційна 

інформація)  

(конфіденційна 

інформація) 

(конфіденційна 

інформація) 

(конфіденційна 

інформація) 

 

3 З 05.04.2017 до 

21.04.2017 (у період 

проведення Торгів 

№ 5) 

(конфіденційна 

інформація) 

(конфіденційна 

інформація) 

(конфіденційна 

інформація) 

4 З 11.04.2018 до 

27.04.2018 (у період 

проведення Торгів 

№ 6) 

(конфіденційна 

інформація) 

(конфіденційна 

інформація) 

(конфіденційна 

інформація) 

(конфіденційна 

інформація) 

(конфіденційна 

інформація)  

5 З 20.12.2017 до 

12.01.2018 (у період 

проведення Торгів 

№ 7) 

(конфіденційна 

інформація) 

(конфіденційна 

інформація) 

(конфіденційна 

інформація) 

(конфіденційна 

інформація) 

(конфіденційна 

інформація) 
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6 З 26.09.2017 до 

13.10.2017 (у період 

проведення Торгів 

№ 8) 

(конфіденційна 

інформація) 

(конфіденційна 

інформація) 

(конфіденційна 

інформація) 

(конфіденційна 

інформація) 

(конфіденційна 

інформація) 

(конфіденційна 

інформація) 

7 З 05.07.2017 до 

12.07.2017 (у період 

проведення Торгів 

№ 9) 

(конфіденційна 

інформація) 

(конфіденційна 

інформація) 

(конфіденційна 

інформація)  

8 З 02.06.2017 до 

14.06.2017 (у період 

проведення Торгів 

№ 10) 

(конфіденційна 

інформація) 

(конфіденційна 

інформація) 

(конфіденційна 

інформація) 

9 З 23.06.2016 до 

01.07.2016 (у період 

проведення Торгів 

№ 11) 

(конфіденційна 

інформація) 

(конфіденційна 

інформація) 

(конфіденційна 

інформація) 

(конфіденційна 

інформація) 

 

(конфіденційна 

інформація) 

(конфіденційна 

інформація) 

(100) Послуги з доступу до мережі Інтернет за ІР – адресами – (конфіденційна 

інформація), (конфіденційна інформація), (конфіденційна інформація) 

надаються ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«КОНТЕНТ ДЕЛІВЕРІ НЕТВОРК» (надалі – ТОВ «КОНТЕНТ 

ДЕЛІВЕРІ НЕТВОРК»).  

(101) Відповідно до листа ТОВ «КОНТЕНТ ДЕЛІВЕРІ НЕТВОРК» від 

24.02.2020 № 24№/02-2020: 

- ІР-адреса (конфіденційна інформація) є статичною, 

телекомунікаційне обладнання, що використовує запитану ІР-адресу 

розташоване за адресою: м. Харків, проспект Науки, 36, 2 пов. офісне 

приміщення  ТОВ «Залізничавтоматика»; 

- ІР-адреса (конфіденційна інформація) є статичною, 

телекомунікаційне обладнання, що використовує запитану ІР-адресу 

розташоване за адресою: м. Харків, проспект Перемоги, 53Б, кв. 133-а; 

- ІР-адреса (конфіденційна інформація)є статичною, телекомунікаційне 

обладнання, що використовує запитану ІР-адресу розташоване за 
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адресою: м. Харків, вулиця Данилевського, 6. 

(102) Варто зазначити, що за адресою: м. Харків, вулиця Данилевського, 6 

зареєстроване ТОВ «БОДЕН».  

(103) IP-адреса (конфіденційна інформація) використовувалася                              

ТОВ «ЛАРІСОН» та ТОВ «БОДЕН» під час участі у Торгах № 4, 6, 7, 8, 

а саме Учасники торгів подавали комерційні пропозиції, здійснювали 

вкладення документів, заходили в аукціони. 

(104) Отже, вищенаведене свідчить про спільність інтересів Учасників торгів 

у здійсненні господарської діяльності, зокрема і участі у Торгах № 1-11. 

5.2. Синхронність дій Учасників торгів під час подання тендерних 

пропозицій Торгів 5-11. 

(105) Відповідно до реєстрів отриманих тендерних пропозицій встановлено, 

що для участі у Торгах 5-11 ТОВ  «ЛАРІСОН» та ТОВ «БОДЕН» 

подавали свої тендерні пропозиції в одні й ті ж дні, а у Торгах № 5, 6, 8, 

9, 10 з невеликою різницею у часі: 

Торги Дата та час подачі 

тендерних пропозицій 

ТОВ «ЛАРІСОН» 

Дата та час подачі 

тендерних пропозицій 

ТОВ «БОДЕН» 

Торги № 5 20.04.2017 

09 год 44 хв.  

20.04.2017 

10 год. 06 хв. 

Торги № 6 25.04.2018 

17 год. 23 хв. 

25.04.2018 

16 год. 54 хв. 

Торги № 7 10.01.2018 

14 год. 41 хв. 

10.01.2018 

13 год. 14 хв. 

Торги № 8 13.10.2017 

13 год. 21 хв. 

13.10.2017 

12 год. 42 хв. 

Торги № 9 12.07.2017 

13 год 16 хв. 

12.07.2017 

13 год. 46 хв. 

Торги № 10 13.06.2017 

13 год. 09 хв. 

13.06.2017 

13 год. 14 хв. 

Торги № 11 30.06.2016  

15 год. 03 хв.  

30.06.2016 

13 год. 53 хв. 

(106) Оскільки Учасники торгів не були обмежені в часі щодо подання своїх 

пропозицій від дати опублікування оголошення до кінцевої дати 

подання пропозицій, подання ними своїх пропозицій в один і той же 

день у Торгах № 5-11 та з невеликою різницею у часі у Торгах № 5, 6, 8-
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10 не може бути простим співпадінням і свідчить про узгодженість дій 

ТОВ «ЛАРІСОН» та ТОВ «БОДЕН» під час участі у Торгах № 5-11. 

5.3. Наявність перерахунків грошових коштів між банківськими 

рахунками Учасниками торгів  

(107) Згідно з листом АТ «УКРСИББАНК» від 01.10.2019 № 13-2-03/1270 

«БТ» (вх. від 03.10.2019 № 605 кі) (конфіденційна інформація): 

- (конфіденційна інформація); 

- (конфіденційна інформація); 

- (конфіденційна інформація); 

- (конфіденційна інформація); 

- (конфіденційна інформація); 

- (конфіденційна інформація); 

- (конфіденційна інформація). 

(108) Отже, загальна сума перерахунку коштів між розрахунковими 

рахунками ТОВ «БОДЕН» та ТОВ «ЛАРІСОН», відкритими 

АТ «УКРСИББАНК», (конфіденційна інформація). 

(109) Отже, ТОВ «ЛАРІСОН» та ТОВ «БОДЕН» були пов’язані 

господарськими відносинами та інтересами стосовно господарської 

діяльності, що надавало їм можливість домовитись про спільну участь у 

Торгах № 1-11. 

5.4. Наявність телефонних розмов між номерами телефонів, які 

використовують Відповідачі, зокрема і в період проведення Торгів              

№ 1-10 

(110) Відповідно до інформації, наданої ТОВ «ДЕРЖЗАКУПІВЛІ.ОНЛАЙН» 

від 26.03.2019 № 260319-6 (вх. від 29.03.2019 № 274кі) та                                     

ТОВ «СМАРТТЕНДЕР» від 01.04.2019 № 201 (вх. від 02.04.2019                       

№ 2616) при реєстрації на електронних майданчиках   для участі у 

процедурах закупівель  ТОВ «ЛАРІСОН» зазначило абонентський номер 

+ 380950901875,  ТОВ «БОДЕН» - +380509340580. 

(111) Крім того, відповідно до листа АТ «УКРСИББАНК» від 01.10.2019                     

№ 13-2-03/1270 «БТ» (вх. від 03.10.2019 № 605 кі) (конфіденційна 

інформація). 

(112) Відповідно до відомостей, що містяться в ЄДР відносно ТОВ «БОДЕН», 

в графі «Інформація про здійснення зв’язку з юридичною особою» 

зазначено абонентський номер  +380509340580. 

(113) Відповідно до листа ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

«ВФ УКРАЇНА» (надалі – ПрАТ «ВФ УКРАЇНА») від 10.12.2019                         

№ 02/КИ-Б/125 (вх. від 12.12.2019 № 734кі) встановлено, що: 
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- (конфіденційна інформація); 

- (конфіденційна інформація). 

(114) Крім того, згідно вищевказаного листа ПрАТ «ВФ УКРАЇНА» 

(конфіденційна інформація). 

(115) Отже, під час підготовки та участі у Торгах № 1-10 ТОВ «БОДЕН» та                    

ТОВ «ЛАРІСОН» спілкувалися  за допомогою засобів мобільного 

зв’язку, що свідчить про обмін інформацією, єдність інтересів та 

пов’язаність ТОВ «БОДЕН» та ТОВ «ЛАРІСОН», завдяки чому 

Учасники торгів були обізнані з діяльністю один одного, мали 

можливість доступу до інформації щодо господарської діяльності один 

одного та спільно брали участь у Торгах № 1-10. 

5.5. Невідповідність тендерної пропозиції ТОВ «ЛАРІСОН» умовам 

тендерної документації Торгів № 1, Торгів № 2,  Торгів № 3, Торгів 

№ 4, Торгів № 6, Торгів № 8  та невідповідність тендерної пропозиції 

ТОВ «БОДЕН» умовам тендерної документації Торгах № 10 

Торги № 1  

(116) Тендерною документацією Торгів № 1, зокрема підпунктом 1.1. пункту 1 

розділу ІІІ (Інструкція з підготовки тендерної пропозиції), Замовником 

№ 1 встановлено, що тендерна пропозиція подається в електронному 

вигляді шляхом заповнення електронних форм з окремими полями, у 

яких зазначається інформація про ціну, інші критерії оцінки (у разі їх 

установлення Замовником), та завантаження файлів з: 

- заповненою формою «Тендерна пропозиція» (Додатку 2 до тендерної 

документації); 

- інформацією та документами, що підтверджують відповідність 

Учасника кваліфікаційним критеріям (Додаток 3 до тендерної 

документації); 

-  інформацією щодо відповідності Учасника вимогам, визначеним у 

статті 17 Закону (перелік вимог і документів щодо їх підтвердження 

наведено в Додатку 6 до тендерної документації та пункті 5 цього 

розділу тендерної документації); 

- інформаційною довідкою про відповідність продукції технічним, 

якісним та кількісним характеристикам предмета закупівлі (перелік 

вимог і документів щодо їх підтвердження наведено в Додатку 4 до 

тендерної документації);  

- сканованим документом(ми), що підтверджує(ють) повноваження 

посадової особи або представника учасника процедури закупівлі щодо 

підпису документів тендерної пропозиції. Повноваження щодо підпису 

документів тендерної пропозиції учасника процедури закупівлі 

підтверджується випискою з протоколу засновників, наказом про 
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призначення, довіреністю, дорученням або іншим документом, що 

підтверджує повноваження посадової особи учасника на підписання 

документів; 

- документом, що підтверджує надання Учасником забезпечення 

тендерної пропозиції; 

- іншими документами, визначеними тендерною документацією та 

додатками до неї:  сканованою копією паспорту (у разі якщо учасником 

є фізична особа, у тому числі фізична особа-підприємець); сканованою 

довідкою про присвоєння ідентифікаційного коду (у разі якщо 

учасником є фізична особа, у тому числі фізична особа-підприємець); 

сканованим витягом або випискою з ЄДРПОУ, що містить відомості 

про учасника; сканованою копією свідоцтва про реєстрацію платника 

податку на додану вартість або єдиного податку або сканований витяг з 

Реєстру платників податків; сканованою довідкою з банків/банку про 

наявність рахунків в банківських установах, не більше місячної 

давнини відносно дати розкриття тендерних пропозицій; гарантійний 

лист, щодо погодження з проектом договору, згідно Додатку 5 до 

тендерної документації; заявою – згодою на обробку персональних 

даних згідно Додатку 7 до тендерної документації. 

(117) Крім того, Додатком 3 тендерної документації Торгів № 1 передбачено 

надання інформації та відповідних документів, що підтверджують 

відповідність Учасника кваліфікаційним критеріям. 

(118) В ході аналізу документів, завантажених Учасниками торгів для участі у 

Торгах № 1, встановлено, що ТОВ «ЛАРІСОН» для участі у Торгах  № 1 

до системи «Prozorro»  завантажено лише 7 документів, а саме:  

- тендерна пропозиція;  

- інформація про технічні, якісні та кількісні характеристики предмета 

закупівлі;  

- копія статуту;  

- протокол загальних зборів учасників ТОВ «ЛАРІСОН»;  

- відомості з єдиного державного реєстру підприємств та організацій 

України; 

- витяг з реєстру платників податку на додану вартість; 

-  гарантія щодо терміну придатності. 

(119) Тендерна пропозиція, подана ТОВ «ЛАРІСОН» під час участі у Торгах 

№ 1, не відповідає вимогам тендерної документації зазначених торгів. 

Торги № 2 
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(120) Тендерною документацією Торгів № 2, зокрема підпунктом 1.1. пункту 1 

розділу ІІІ (Інструкція з підготовки тендерної пропозиції), Замовником 

№ 1 встановлено, що тендерна пропозиція подається в електронному 

вигляді шляхом заповнення електронних форм з окремими полями, у 

яких зазначається інформація про ціну, інші критерії оцінки (у разі їх 

установлення Замовником), та завантаження файлів з: 

- заповненою формою «Тендерна пропозиція» (Додатку 2 до тендерної 

документації); 

- інформацією та документами, що підтверджують відповідність 

Учасника кваліфікаційним критеріям (Додаток 3 до тендерної 

документації); 

- інформацією щодо відповідності Учасника вимогам, визначеним у 

статті 17 Закону (перелік вимог і документів щодо їх підтвердження 

наведено в Додатку 6 до тендерної документації та пункті 5 цього 

розділу тендерної документації); 

- інформаційною довідкою про відповідність продукції технічним, 

якісним та кількісним характеристикам предмета закупівлі (перелік 

вимог і документів щодо їх підтвердження наведено в Додатку 4 до 

тендерної документації);  

- сканованим документом(ми), що підтверджує(ють) повноваження 

посадової особи або представника учасника процедури закупівлі щодо 

підпису документів тендерної пропозиції. Повноваження щодо підпису 

документів тендерної пропозиції учасника процедури закупівлі 

підтверджується випискою з протоколу засновників, наказом про 

призначення, довіреністю, дорученням або іншим документом, що 

підтверджує повноваження посадової особи учасника на підписання 

документів; 

- документом, що підтверджує надання Учасником забезпечення 

тендерної пропозиції; 

- іншими документами, визначеними тендерною документацією та 

додатками до неї: сканованою копією паспорту (у разі якщо учасником 

є фізична особа, у тому числі фізична особа-підприємець); сканованою 

довідкою про присвоєння ідентифікаційного коду (у разі якщо 

учасником є фізична особа, у тому числі фізична особа-підприємець); 

сканованим витягом або випискою з ЄДРПОУ, що містить відомості 

про учасника;  сканованою копією свідоцтва про реєстрацію платника 

податку на додану вартість або єдиного податку або сканованим 

витягом з Реєстру платників податків; сканованою довідкою з 

банків/банку про наявність рахунків в банківських установах, не більше 

місячної давнини відносно дати розкриття тендерних пропозицій; 

гарантійним листом щодо погодження з проектом договору, згідно 
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Додатку 5 до тендерної документації; заявою – згодою на обробку 

персональних даних згідно Додатку 7 до тендерної документації. 

(121) Крім того, Додатком 3 тендерної документації Торгів № 2 передбачено 

надання інформації та відповідних документів, що підтверджують 

відповідність Учасника кваліфікаційним критеріям. 

(122) В ході аналізу документів, завантажених Учасниками торгів для участі у 

Торгах № 2, встановлено, що ТОВ «ЛАРІСОН» для участі у Торгах  № 2 

до системи «Prozorro»  завантажено лише 7 документів, а саме: 

-тендерна пропозиція; 

- інформація про технічні, якісні та кількісні характеристики предмета 

закупівлі; 

- копія статуту;  

- протокол загальних зборів учасників,  

- відомості з єдиного державного реєстру підприємств та організацій 

України; 

- витяг з реєстру платників податку на додану вартість; 

- гарантія щодо терміну придатності. 

(123) Таким чином, тендерна пропозиція, подана ТОВ «ЛАРІСОН» під час 

участі у Торгах № 2, не відповідає вимогам тендерної документації 

зазначених торгів. 

Торги № 3 

(124) Тендерною документацією Торгів № 3, зокрема підпунктом 1.1. пункту 1 

розділу ІІІ (Інструкція з підготовки тендерної пропозиції), Замовником 

№ 1 встановлено, що тендерна пропозиція подається в електронному 

вигляді шляхом заповнення електронних форм з окремими полями, у 

яких зазначається інформація про ціну, інші критерії оцінки (у разі їх 

установлення Замовником), та завантаження файлів з: 

- заповненою формою «Тендерна пропозиція» (Додатку 2 до тендерної 

документації);  

- інформацією та документами, що підтверджують відповідність 

Учасника кваліфікаційним критеріям (Додаток 3 до тендерної 

документації); 

- інформацією щодо відповідності Учасника вимогам, визначеним у 

статті 17 Закону (перелік вимог і документів щодо їх підтвердження 

наведено в Додатку 6 до тендерної документації та пункті 5 цього 

розділу тендерної документації); 

- інформаційною довідкою про відповідність продукції технічним, 

якісним та кількісним характеристикам предмета закупівлі (перелік 

вимог і документів щодо їх підтвердження наведено в Додатку 4 до 
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тендерної документації);  

- сканованим документом(ми), що підтверджує(ють) повноваження 

посадової особи або представника учасника процедури закупівлі щодо 

підпису документів тендерної пропозиції. Повноваження щодо підпису 

документів тендерної пропозиції учасника процедури закупівлі 

підтверджується випискою з протоколу засновників, наказом про 

призначення, довіреністю, дорученням або іншим документом, що 

підтверджує повноваження посадової особи учасника на підписання 

документів; 

- документом, що підтверджує надання Учасником забезпечення 

тендерної пропозиції; 

- іншими документами, визначеними тендерною документацією та 

додатками до неї: сканованою копією паспорту (у разі якщо учасником є 

фізична особа, у тому числі фізична особа-підприємець); сканованою 

довідкою про присвоєння ідентифікаційного коду (у разі якщо 

учасником є фізична особа, у тому числі фізична особа-підприємець); 

сканованим витягом або випискою з ЄДРПОУ, що містить відомості про 

учасника; сканованою копією свідоцтва про реєстрацію платника 

податку на додану вартість або єдиного податку або сканованим витягом 

з Реєстру платників податків; сканованою довідкою з банків/банку про 

наявність рахунків в банківських установах, не більше місячної давнини 

відносно дати розкриття тендерних пропозицій; гарантійним листом 

щодо погодження з проектом договору, згідно Додатку 5 до тендерної 

документації; заявою – згодою на обробку персональних даних згідно 

Додатку 7 до тендерної документації. 

(125) В ході аналізу документів, завантажених Учасниками торгів для участі у 

Торгах № 3, встановлено, що ТОВ «ЛАРІСОН» для участі у Торгах  № 3 

до системи «Prozorro»  завантажено лише 7 документів, а саме: 

- тендерна пропозиція;  

- інформація про технічні, якісні та кількісні характеристики предмета 

закупівлі; 

- копія статуту,  

- протокол загальних зборів учасників;  

- відомості з єдиного державного реєстру підприємств та організацій 

України; 

- витяг з реєстру платників податку на додану вартість; 

- гарантія щодо терміну придатності. 

(126) Таким чином, тендерна пропозиція, подана ТОВ «ЛАРІСОН» під час 

участі у Торгах № 3, не відповідає вимогам тендерної документації 

зазначених торгів. 
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Торги № 4 

(127) Аналізом тендерної документації Торгів № 4, зокрема пункту 1 розділу 

ІІІ (Інструкція з підготовки тендерної пропозиції), встановлено, що  для 

участі у процедурах закупівель Замовник № 1, встановив вимоги, що 

тендерна пропозиція подається в електронному вигляді шляхом 

заповнення електронних форм з окремими полями, у яких зазначається 

інформація про ціну, інші критерії оцінки (у разі їх установлення 

Замовником), та завантаження файлів з: 

 - інформацією та документами, що підтверджують відповідність 

Учасника кваліфікаційним критеріям (Додаток 3);  

 - інформацією щодо відповідності Учасника вимогам, визначеним у 

статті 17 Закону (перелік вимог і документів щодо їх підтвердження 

наведено в Додатку 6 тендерної документації та пункті 5 цього розділу 

тендерної документації); 

 - інформацією про необхідні технічні, якісні та кількісні 

характеристики предмета закупівлі (перелік вимог і документів щодо їх 

підтвердження наведено в Додатку 4 тендерної документації);  

- документами, що підтверджують повноваження посадової особи або 

представника Учасника процедури закупівлі щодо підпису документів 

тендерної пропозиції; повноваження щодо підпису документів тендерної 

пропозиції Учасника процедури закупівлі підтверджується випискою з 

протоколу засновників, або наказом про призначення, або довіреністю, 

або дорученням або іншим документом, що підтверджує повноваження 

посадової особи Учасника на підписання документів; 

- документом, що підтверджує надання Учасником забезпечення 

тендерної пропозиції; 

- іншими документами, визначеними тендерною документацією та 

додатками до неї, в тому числі: тендерної пропозиції згідно Додатку 2; 

гарантійного листа щодо погодження з проектом договору, згідно 

Додатку 5; заяви – згоди на обробку персональних даних згідно 

Додатку 7. 

(128) Додатком № 3 тендерної документації Торгів № 4 Замовником № 1 

визначено перелік документів, які надаються учасником торгів для 

підтвердження його відповідності установленим кваліфікаційним 

критеріям, а саме: документи про підтвердження наявності обладнання 

та матеріально-технічної бази, документи про підтвердження наявності 

працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та 

досвід, документи про підтвердження наявності досвіду виконання 

аналогічного договору. 
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(129) Пунктом 2 Додатку № 3 тендерної документації Торгів № 4 на  

підтвердження наявності працівників відповідної кваліфікації, які 

мають необхідні знання та досвід, передбачено надання учасниками, 

зокрема особистих медичних книжок водіїв, експедиторів (у випадку їх 

залучення до поставки предмету закупівлі) з відміткою про 

проходження медогляду. 

(130) В ході аналізу документів, завантажених Учасниками торгів для участі 

у Торгах № 4, встановлено, що ТОВ «ЛАРІСОН» було завантажено 

копію  особистої медичної книжки водія, без відмітки про проходження 

медогляду, що не відповідає вимогам пункту 2 Додатку № 3 тендерної 

документації Торгів № 4. 

(131) Згідно з Додатком № 4 тендерної документації Торгів № 4 для 

підтвердження інформації про відповідність тендерної пропозиції 

учасника технічним, якісним, кількісним характеристикам предмета 

закупівлі, учасники повинні надати у складі тендерних пропозицій в 

окремому завантаженому файлі документи, чинні на дату подання 

тендерної пропозиції Учасником, зокрема копії документів, що 

підтверджують якість товару: декларацію виробника та/або 

посвідчення якості та/або висновок санітарно-епідеміологічної 

експертизи на предмет закупівлі, завірені печаткою виробника та/або 

Учасника. 

(132) ТОВ «ЛАРІСОН» на підтвердження інформації про відповідність 

тендерної пропозиції учасника технічним, якісним, кількісним 

характеристикам предмета закупівлі надало декларацію виробника з 

ТУ У 25027034-008-98, в той час коли тендерною документацією 

Торгів № 4 вимагалися з  ДСТУ 2661-2010. 

(133) Таким чином, тендерна пропозиція, подана ТОВ «ЛАРІСОН» під час 

участі у Торгах № 4, не відповідає вимогам тендерної документації 

зазначених торгів, в зв’язку з чим її Замовником № 1 було відхилено. 

Торги № 6 

(134) Тендерною документацією Торгів № 6, зокрема підпунктом 1.1. пункту 

1 розділу Інструкція з підготовки тендерної пропозиції, встановлено, 

що тендерна пропозиція подається в електронному вигляді через 

електронну систему закупівель. Документ з тендерною пропозицією 

подається в електронному вигляді шляхом заповнення електронних 

форм з окремими полями, де зазначається інформація про ціну, 

інформація від учасника про його відповідність кваліфікаційним 

(кваліфікаційному) критеріям, вимогам, визначеним у статті 17 Закону 

України «Про публічні закупівлі» і в тендерній документації, та 

завантаження необхідних документів, що вимагаються замовником у 

тендерній документації. Документи, що підтверджують відповідність 

учасника кваліфікаційним (кваліфікаційному) критеріям, та документи, 

що містять технічній опис предмета закупівлі, подаються в окремому 
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файлі. 

(135) Додатком № 3 тендерної документації Торгів № 6 передбачено 

необхідний перелік документів, що повинен надати учасник на 

підтвердження відповідності його кваліфікаційним критеріям 

відповідно до ст. 16 Закону України «Про публічні закупівлі». 

(136) Втім, як вбачається з документів, завантажених ТОВ «ЛАРІСОН» до 

системи «Prozorro», ним було надано лише тендерну пропозицію без 

завантаження необхідних документів, передбачених тендерною 

документацією Торгів № 6. 

(137) Таким чином, тендерна пропозиція, подана ТОВ «ЛАРІСОН» під час 

участі у Торгах № 6, не відповідає вимогам тендерної документації 

зазначених торгів. 

Торги № 8 

(138) Тендерною документацією Торгів № 8, зокрема пункту 1 розділу 

Інструкція з підготовки тендерної пропозиції, встановлено, що 

тендерна пропозиція подається в електронному вигляді шляхом 

заповнення електронних форм з окремими полями, у яких зазначається 

інформація  про ціну, інші критерії оцінки, та завантаження файлів з: 

- інформацією та документами, що підтверджують відповідність 

учасника кваліфікаційним критеріям (Додаток 2); 

- інформацією, щодо відповідності учасника вимогам, визначеними у 

статті 17 Закону (Додаток 3); 

- інформацією про необхідні технічні, якісні та кількісні 

характеристики предмета закупівлі (Додаток 1) 

- документами, що підтверджують повноваження посадової особи або 

представника учасника процедури щодо підпису документів тендерної 

пропозиції. Повноваження щодо підпису документів тендерної 

пропозиції учасника процедури закупівлі підтверджуються випискою з 

протоколу засновників; наказом про призначення, довіреністю, 

дорученням або іншим документом, що підтверджує повноваження 

посадової особи учасника на підписання документів. 

(139) Додатком № 2 тендерної документації Торгів № 6 передбачено 

необхідний перелік документів, що повинен надати учасник на 

підтвердження відповідності його кваліфікаційним критеріям 

відповідно до статті 16 Закону України «Про публічні закупівлі». 

(140) Втім, як вбачається з документів, завантажених ТОВ «ЛАРІСОН» до 

системи «Prozorro», ним було надано 3 документи, а саме: комерційну 

пропозицію, наказ про призначення директора, витяг з реєстру 

платників податку на додану вартість. 
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(141) Таким чином, тендерна пропозиція, подана ТОВ «ЛАРІСОН» під час 

участі у Торгах № 8, не відповідає умовам тендерної документації 

зазначених торгів. 

Торги № 10 

(142) Документацією із закупівель Торгів № 10, зокрема пункту 1 розділу 

Інструкції із підготовки пропозиції із закупівель, встановлено, що для 

участі в Закупівлі Учасник подає пропозицію шляхом заповнення 

екранної форми в Системі, доступ до якої здійснюється через 

Авторизовані електронні майданчики, і, за потреби, завантаження в 

Систему електронних документів та документів у електронному 

вигляді. 

(143) Перелік документів, які вимагаються для підтвердження відповідності 

пропозиції учасника кваліфікаційним та іншим вимогам замовника 

зазначені в Додатку 4 до документації із закупівель Торгів № 10, а 

саме: 

- цінова пропозиція; 

- довідка про виконання аналогічного договору; 

- документи, що підтверджують відсутність передбачених Законом 

України «Про публічні закупівлі» підстав для відмови в участі  у торгах 

згідно статті 17; 

- статут (зі змінами), або інший установчий документ (для юридичних 

осіб);  

- лист – згода з проектом договору, зазначеного у Додатку 3 до 

документації із закупівлі; 

- лист – згода щодо дозволу на обробку персональних даних; 

- повноваження щодо підпису документів пропозиції учасника 

процедури закупівлі підтверджується одним із наступних документів: у 

разі, якщо пропозицію підписує директор - наказ про призначення 

директора, виписка (витяг) з протоколу зборів засновників про 

призначення директора, президента, голови правління, довіреність 

керівника учасника у разі підписання договору про закупівлю особою, 

чиї повноваження не визначені статутом чи інше; у разі, якщо 

пропозицію підписує уповноважена особа - наказ директора про 

призначення уповноваженої особи, довіреність або доручення 

оформлених у відповідності до чинного законодавства; 

- письмова згода учасника на внесення забезпечення виконання 

договору про закупівлю у розмірі 5 % від вартості договору за вимогою 

замовника;  

- письмова згода учасника щодо надання зразків продукції (додаток 6 

до документації із закупівлі); 
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- підтвердження відповідності пропозиції  учасника технічним, 

якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, 

встановленим замовником; 

- письмова згода учасника на надання статутних документів учасника, 

які повинні бути завірені належним чином (із зазначенням на кожному 

аркуші прізвища, ім’я, по-батькові, посади, також повинна бути 

печатка підприємства та підпис особи, яка уповноважена завіряти 

документи), протягом 5 календарних днів після отримання 

повідомлення про акцепт переможця; 

- довідка в довільній формі про наявність у учасника антикорупційної 

програми чи уповноваженого з реалізації антикорупційної програми; 

- наявність фінансової спроможності: копія балансу (Форма 1)  за 

останній звітний період, копія звіту про фінансові результати (Форма 2) 

за останній звітний період, копія звіту  про рух грошових коштів 

(Форма 3) за останній звітний період. 

- витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних 

осіб-підприємців за 2017 рік; 

- копія витягу з реєстру платників податку; 

- оригінал (або нотаріально завірена копія) довідки податкового 

органу про відсутність заборгованості по сплаті обов’язкових податків, 

зборів та платежів на території України або на території країни 

походження, для  іноземного суб’єкта господарювання або Витяг про 

відсутність заборгованості з сайту Державної фіскальної служби 

України http://sfs.gov.ua/businesspartner (з посиланням на дату роздруку 

та сайт) завірений підписом та печаткою уповноваженої особи 

Учасника.  

- інформаційний лист з зазначенням інформації, що службова 

(посадова) особа учасника, яка підписала пропозицію, не була 

засуджена за злочин, вчинений з корисливих мотивів (додаток 7 до 

документації із закупівель). 

(144) Втім, як вбачається з документів, завантажених ТОВ «БОДЕН» до 

системи «Prozorro», ним не надано: 

- статут (зі змінами), або інший установчий документ (для юридичних 

осіб); 

- документ, що підтверджує повноваження щодо підпису документів 

пропозиції учасника процедури закупівлі; 

- документи на підтвердження фінансової спроможності; 

- витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-

підприємців за 2017 рік; 

- копія витягу з реєстру платників податку 

http://sfs.gov.ua/businesspartner
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- оригінал (або нотаріально завірена копія) довідки податкового органу 

про відсутність заборгованості по сплаті обов’язкових податків, зборів 

та платежів на території України або на території країни походження, 

для  іноземного суб’єкта господарювання або Витяг про відсутність 

заборгованості з сайту Державної фіскальної служби України 

http://sfs.gov.ua/businesspartner (з посиланням на дату роздруку та сайт) 

завірений підписом та печаткою уповноваженої особи Учасника. 

(145) Таким чином, тендерна пропозиція, подана ТОВ «БОДЕН» під час 

участі у Торгах № 10, не відповідає умовам тендерної документації 

зазначених торгів. 

(146) Відповідно до пунктів 1, 4 частини першої статті 30 Закону України 

«Про публічні закупівлі» (в редакції, чинній на час проведення Торгів 

№ 1-11) замовник відхиляє тендерну пропозицію в разі якщо: 

- учасник не відповідає кваліфікаційним (кваліфікаційному) 

критеріям, установленим статтею 16 цього Закону; 

- тендерна пропозиція не відповідає умовам тендерної документації. 

(147) Неподання ТОВ «ЛАРІСОН» всього переліку документів, 

передбаченого тендерною документацією Торгів № 1-4, 6, 8, свідчить 

про його незацікавленість у перемозі та формальну участь у                       

Торгах № 1-4, 6, 8 з метою забезпечення перемоги ТОВ «БОДЕН». 

(148) Неподання ТОВ «БОДЕН» повного пакету документів, передбачених 

тендерною документацією Торгів № 10, свідчить про його 

незацікавленість у перемозі та формальну участь у Торгах № 10 з 

метою забезпечення перемоги ТОВ «ЛАРІСОН».  

5.6. Однакові властивості електронних файлів, схожі найменування 

документів, поданих у складі тендерних пропозицій  

(149) Учасниками торгів до системи «Prozorro» завантажено свої тендерні 

пропозиції для участі у Торгах № 1-10 у вигляді відсканованих 

документів формату «PDF». 

(150) Аналізом вищезазначених тендерних пропозицій, встановлено, що 

окремі документи, надані ТОВ «БОДЕН» та ТОВ «ЛАРІСОН» у складі 

тендерних пропозицій Торгів № 1-10, створено за допомогою 

однакових пристроїв та за допомогою одного програмного 

забезпечення, в один день що зазначено у властивостях «PDF» файлів, 

завантажених Учасниками торгів до системи «Prozorro». 

Торги № 1 

(151) ТОВ «БОДЕН» завантажено у складі тендерної пропозиції Торгів № 1 

59 електронних файлів у форматі «pdf», з яких 39 електронних файлів 

мають властивості:  «Canon», версії PDF: 1.3 (Acrobat 4.x). 

http://sfs.gov.ua/businesspartner
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(152) ТОВ «ЛАРІСОН» завантажено у складі тендерної пропозиції  Торгів № 

1 7 електронних файлів у форматі «pdf», всі мають властивості:  

«Canon», версії PDF: 1.3 (Acrobat 4.x). 

Торги № 2 

(153) ТОВ «БОДЕН» завантажено у складі тендерної пропозиції Торгів № 2 

59 електронних файлів у форматі «pdf», з яких 41 електронних файл 

має властивості:  «Canon», версії PDF: 1.3 (Acrobat 4.x). 

(154) ТОВ «ЛАРІСОН» завантажено у складі тендерної пропозиції  Торгів          

№ 2 7 електронних файлів у форматі «pdf», всі мають властивості:  

«Canon», версії PDF: 1.3 (Acrobat 4.x). 

Торги № 3 

(155) ТОВ «БОДЕН» завантажено у складі тендерної пропозиції Торгів № 3 

61 електронний файл у форматі «pdf», з яких 39 мають властивості:  

«Canon», версії PDF: 1.3 (Acrobat 4.x). 

(156) ТОВ «ЛАРІСОН» завантажено у складі тендерної пропозиції Торгів                

№ 3 7 електронних файлів у форматі «pdf», всі мають властивості:  

«Canon», версії PDF: 1.3 (Acrobat 4.x). 

Торги № 4 

(157) ТОВ «БОДЕН» та ТОВ «ЛАРІСОН» для  участі у Торгах № 4 подані 

документи у складі тендерної пропозиції, які розподілені на 6 папок та 

1 файл у форматі «pdf», 5 папок та 1 файл у форматі «pdf» з яких мають 

ідентичні назви, а саме: «дод3», «дод4», «різне», «пропозиція», 

«Довiренiст__Денисенко_А_А_02_01_2018», 

«Банкiвс_ка_лiцензiя_завiрена_копiя_з_ЕЦП», та 1 папка схожі назви 

«1300_ЛАРIСОН_Гарантiя_07_02_2018» та 

«1136_БОДЕН_Гарантiя_08_02_2018» при цьому тендерною 

документацією Торгів № 4 не вимагалося такого упорядкування 

документів у папки та їх найменування. 

(158) Також, аналізом документів, поданих Учасниками торгів у складі 

тендерних пропозицій Торгів № 4 встановлено, що деякі назви 

електронних файлів є схожими, створені в один день та за допомогою 

однакового програмного забезпечення. 
Назва файлу 

(документа) 

Дата 

створенн

я та час 

Програм

а 

Версія 

PDF 

Назва 

файлу 

(докумен

та) 

Дата 

створенн

я та час 

Програма Версія 

PDF 

ТОВ «БОДЕН» ТОВ «ЛАРІСОН» 

Акт_до_дог_

№Р-522-

11_0_(03.02) 

12.08.2018 

15:53 

12.08.2018 

15:53 

1.4 

(Acroba

t 5.x) 

Акт до дог 

№378-

11,0(01.02) 

12.02.2018 

12:40 

12.02.2018 

12:40 

1.4 

(Acrobat 

5.x) 
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Акт_до_дог_

№Р-522-

11_0_(13.02) 

12.02.2018 

16:06 

12.02.2018 

16:06 

1.4 

(Acroba

t 5.x) 

Акт до дог 

№378-

11,0(02.01) 

12.02.2018 

12:40 

12.02.2018 

12:40 

1.4 

(Acrobat 

5.x) 

Акт_до_дог_

№Р-522-

11_0_(25.01) 

12.02.2018 

15:54 

12.02.2018 

15:54 

1.4 

(Acroba

t 5.x) 

Акт до дог 

№378-

11,0(04.11) 

12.02.2018 

12:40 

12.02.2018 

12:40 

1.4 

(Acrobat 

5.x) 

Договір_№Р-

522-11_0 

12.02.2018 

15:54 

12.02.2018 

15:54 

1.4 

(Acroba

t 5.x) 

Акт до дог 

№378-

11,0(04.12) 

12.02.2018 

12:40 

12.02.2018 

12:40 

1.4 

(Acrobat 

5.x) 

Додаток_до_д

ог_№Р-522-

11_0 

12.02.2018 

15:54 

12.02.2018 

15:54 

1.4 

(Acroba

t 5.x) 

Акт до дог 

№378-

11,0(10.02) 

12.02.2018 

12:40 

12.02.2018 

12:40 

1.4 

(Acrobat 

5.x) 

Акт до дог 

№Р-419-

11,0(01.11) 

12.02.2018 

16:04 

12.02.2018 

16:04 

1.4 

(Acroba

t 5.x) 

Акт до дог 

№378-

11,0(12.01) 

12.02.2018 

12:41 

12.02.2018 

12:41 

1.4 

(Acrobat 

5.x) 

Акт до дог 

№Р-419-

11,0(08.01) 

12.02.2018 

16:03 

12.02.2018 

16:03 

1.4 

(Acroba

t 5.x) 

Акт до дог 

№378-

11,0(14.11) 

12.02.2018 

12:41 

12.02.2018 

12:41 

1.4 

(Acrobat 

5.x) 

Акт до дог 

№Р-419-

11,0(09.12) 

12.02.2018 

16:03 

12.02.2018 

16:03 

1.4 

(Acroba

t 5.x) 

Акт до дог 

№378-

11,0(14.12) 

12.02.2018 

12:41 

12.02.2018 

12:41 

1.4 

(Acrobat 

5.x) 

Акт до дог 

№Р-419-

11,0(10.11) 

12.02.2018 

16:03 

12.02.2018 

16:03 

1.4 

(Acroba

t 5.x) 

Акт до дог 

№378-

11,0(16.10) 

12.02.2018 

12:41 

12.02.2018 

12:41 

1.4 

(Acrobat 

5.x) 

Акт до дог 

№Р-419-

11,0(18.01) 

12.02.2018 

16:03 

12.02.2018 

16:03 

1.4 

(Acroba

t 5.x) 

Акт до дог 

№378-

11,0(22.01) 

12.02.2018 

12:41 

12.02.2018 

12:41 

1.4 

(Acrobat 

5.x) 

Акт до дог 

№Р-419-

11,0(19.12) 

12.02.2018 

16:03 

12.02.2018 

16:03 

1.4 

(Acroba

t 5.x) 

Акт до дог 

№378-

11,0(23.12) 

12.02.2018 

12:42 

12.02.2018 

12:42 

1.4 

(Acrobat 

5.x) 

Акт до дог 

№Р-419-

11,0(20.11) 

12.02.2018 

16:03 

12.02.2018 

16:03 

1.4 

(Acroba

t 5.x) 

Акт до дог 

№378-

11,0(24.11) 

12.02.2018 

12:42 

12.02.2018 

12:42 

1.4 

(Acrobat 

5.x) 

Акт до дог 

№Р-419-

11,0(29.12) 

12.02.2018 

16:03 

12.02.2018 

16:03 

1.4 

(Acroba

t 5.x) 

Акт до дог 

№378-

11,0(25.10) 

12.02.2018 

12:42 

12.02.2018 

12:42 

1.4 

(Acrobat 

5.x) 

Акт до дог 

№Р-419-

11,0(30.11) 

12.02.2018 

16:02 

12.02.2018 

16:02 

1.4 

(Acroba

t 5.x) 

Договір 

№378-11,0 

12.02.2018 

14:43 

12.02.2018 

14:43 

1.4 

(Acrobat 

5.x) 

Договір №Р-

419-11,0 

12.02.2018 

16:02 

12.02.2018 

16:02 

1.4 

(Acroba

t 5.x) 

Додаток 

до дог 

№378-11,0 

12.02.2018 

12:42 

12.02.2018 

12:42 

1.4 

(Acrobat 

5.x) 
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Додаток до 

дог №Р-419-

11,0 

12.02.2018 

16:01 

12.02.2018 

16:01 

1.4 

(Acroba

t 5.x) 

 
   

(159) Крім того, деякі назви файлів, що завантажені до Учасниками до 

системи «Prozorro» у складі тендерної пропозиції Торгів № 4, мають 

ідентичні назви, створені з використанням однакової офісної техніки та 

ідентичного програмного забезпечення, а деякі з них і в один день. 

Назва 

файлу  

Дата 

створення 

та час 

Дата  

редагування 

та час 

П
р
о
гр

а
м

а
 

В
е
р
сі

я
 P

D
F

 Назва 

файлу  

Дата 

створення 

та час 

Дата  

редагування 

та час 

П
р
о
гр

а
м

а
 

В
е
р
сі

я
 P

D
F

 

довідка 04.01.2018 

18:36 

04.01.2018 

18:36 

 

1
.4

 (
A

cr
o

b
a

t 

5
.x

) 

довідка 04.01.2018 

16:38 

04.01.2018 

16:38 

 

1
.4

 (
A

cr
o

b
a

t 

5
.x

) 

якісне 12.02.2018 

11:21 

12.02.2018  

11:21 
 

1
.4

 (
A

cr
o
b

a
t 

5
.x

) 

якісне 11.02.2018            

17:47 

11.02.2018            

17:47 
 

1
.4

 (
A

cr
o
b

a
t 

5
.x

) 

витяг 14.02.2018 

11:50 

 

С
а

n
o

n
 

1
.3

 (
A

cr
o
b

a
t 

4
.x

) 

витяг 14.02.2018 

12:11 

 

С
а

n
o

n
 

1
.3

 (
A

cr
o
b

a
t 

4
.x

) 

гарант 

лист 

12.02.2018 

11:50 

 

С
а

n
o

n
 

1
.3

 (
A

cr
o
b

a
t 

4
.x

) 

гарант 

лист 

09.02.2018 

19:14 

 

С
а

n
o

n
 

1
.3

 (
A

cr
o
b

a
t 

4
.x

) 
довкілля 12.02.2018 

11:50 

 

С
а

n
o
n

 

1
.3

 (
A

cr
o

b
a
t 

4
.x

) 

довкілля 09.02.2018 

19:16 

 

С
а

n
o
n

 

1
.3

 (
A

cr
o
b

a
t 

4
.x

) 

дод 1 12.02.2018 

11:09 

 

С
а

n
o
n

 

1
.3

 (
A

cr
o

b
a

t 

4
.x

) 

дод 1 09.02.2018 

19:15 

 

С
а

n
o
n

 

1
.3

 (
A

cr
o

b
a

t 

4
.x

) 

ст 17 12.02.2018 

11:07 

 

С
а

n
o

n
 

1
.3

 (
A

cr
o
b

a
t 

4
.x

) 

ст 17 09.02.2018 

19:12 

 

С
а

n
o

n
 

1
.3

 (
A

cr
o
b

a
t 

4
.x

) 
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пропозиція 13.02.2018 

19:04 

 

С
а

n
o
n

 

1
.3

 (
A

cr
o

b
a

t 

4
.x

) 

пропозиція 13.02.2018 

16:43 

 

С
а

n
o
n

 

1
.3

 (
A

cr
o

b
a

t 

4
.x

) 

Торги № 5 

(160) ТОВ «БОДЕН» завантажено у складі тендерної пропозиції Торгів № 5 

28 електронних файлів у форматі «pdf», з яких 26 мають властивості:  

«Canon», версії PDF: 1.3 (Acrobat 4.x). 

(161) ТОВ «ЛАРІСОН» завантажено у складі тендерної пропозиції Торгів             

№ 5 18 електронних файлів у форматі «pdf», всі мають властивості:  

«Canon», версії PDF: 1.3 (Acrobat 4.x). 

(162) Крім того, значна частина файлів, завантажених ТОВ «БОДЕН» та                      

ТОВ «ЛАРІСОН» у складі тендерних пропозицій Торгів № 10 створена 

в один день – 14.04.2017. 

Торги № 6 

(163) Аналізом документів, поданих Учасниками торгів у складі тендерних 

пропозицій Торгів № 6, встановлено, що ТОВ «ЛАРІСОН» 

завантажило лише один електронний файл, який має назву «пропозиція 

л», при цьому електронний файл, завантажений ТОВ «БОДЕН», має 

схожу назву – «пропозиція», при цьому вказані файли створені з 

використанням однакової офісної техніки, ідентичного програмного 

забезпечення, в один день  з незначною різницею у часі. 
Учасник Назва файлу  Дата 

створення та 

час 

Програма Версія PDF 

ТОВ «БОДЕН» пропозиція 25.04.2018   

17:44 

Саnon 
1.3 (Acrobat 

4.x) 

ТОВ «ЛАРІСОН» пропозиція л 25.04.2018   

18:05 

Саnon 
1.3 (Acrobat 

4.x) 

Торги № 7 

(164) ТОВ «БОДЕН» завантажено у складі тендерної пропозиції Торгів № 7    

6 електронних файлів у форматі «pdf», з яких 4 мають властивості:  

«Canon», версії PDF: 1.3 (Acrobat 4.x). 

(165) ТОВ «ЛАРІСОН» завантажено у складі тендерної пропозиції Торгів               

№ 7 4 електронних файла у форматі «pdf», всі мають властивості:  

«Canon», версії PDF: 1.3 (Acrobat 4.x). 

Торги № 8 

(166) ТОВ «БОДЕН» завантажено у складі тендерної пропозиції Торгів № 8 

26 електронних файлів у форматі «pdf», з яких 22 мають властивості:  
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«Canon», версії PDF: 1.3 (Acrobat 4.x). 

(167) ТОВ «ЛАРІСОН» завантажено у складі тендерної пропозиції Торгів              

№ 8 4 електронних файла у форматі «pdf», всі мають властивості:  

«Canon», версії PDF: 1.3 (Acrobat 4.x). 

(168) При цьому, деякі з електронний файл мають схожі  назви та створені в 

один день з невеликою різницею у часі. 

Учасник Назва файлу  Дата 

створення та 

час 

Програма Версія PDF 

ТОВ «БОДЕН» пропоз тушка 13.10.2017   

13:27 

Саnon 1.3 (Acrobat 4.x) 

ТОВ «ЛАРІСОН» пропоз ларисон 13.10.2017   

14:06 

Саnon 1.3 (Acrobat 4.x) 

Торги № 9 

(169) ТОВ «БОДЕН» завантажено у складі тендерної пропозиції Торгів № 9    

6 електронних файлів у форматі «pdf», з яких 5 мають властивості:  

«Canon», версії PDF: 1.3 (Acrobat 4.x). 

(170) ТОВ «ЛАРІСОН» завантажено у складі тендерної пропозиції Торгів                 

№ 9 6 електронних файлів у форматі «pdf», всі мають властивості:  

«Canon», версії PDF: 1.3 (Acrobat 4.x). 

(171) Крім того, значна частина файлів, завантажених ТОВ «БОДЕН» та         

ТОВ «ЛАРІСОН» у складі тендерних пропозицій Торгів № 10 створена 

в один день – 12.07.2017. 

Торги № 10 

(172) ТОВ «БОДЕН» завантажено у складі тендерної пропозиції Торгів № 10 

12 електронних файлів у форматі «pdf», всі мають властивості:  

«Canon», версії PDF: 1.3 (Acrobat 4.x). 

(173) ТОВ «ЛАРІСОН» завантажено у складі тендерної пропозиції Торгів                  

№ 10 22 електронних файла у форматі «pdf», всі мають властивості:  

«Canon», версії PDF: 1.3 (Acrobat 4.x). 

(174) Крім того, більша частина файлів, завантажених ТОВ «БОДЕН» та 

ТОВ «ЛАРІСОН» у складі тендерних пропозицій Торгів № 10 створена 

в один день – 12.06.2017. 

(175) Отже, подання ТОВ «БОДЕН» та ТОВ «ЛАРІСОН» у складі тендерних 

пропозицій у Торгах № 1-10 електронних файлів, створених з 

використанням однакової офісної техніки та програмного забезпечення, 

в Торгах № 4-6, 8-10 в один день, а також однакові та схожі назви 

електронних файлів у Торгах № 4, 6, 8 свідчить про  спільну підготовку 

ТОВ «БОДЕН» та ТОВ «ЛАРІСОН» своїх тендерних пропозицій під 

час участі у Торгах № 1-10. 
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6. Кваліфікація дій Відповідачів 

(176) Відділенням встановлено, що поведінка ТОВ «БОДЕН» та  

ТОВ «ЛАРІСОН» становить антиконкурентні узгоджені дії, які 

стосуються спотворення результатів торгів. 

(177) Координація (узгоджені дії) суб’єктів господарювання може 

здійснюватись в будь–якій узгодженій поведінці (дія, бездіяльність) 

суб’єктів ринку, зокрема при укладенні ними угод у будь–якій формі; 

прийнятті об’єднаннями рішень у будь–якій 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. 

(178) 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). 

(179) Узгодженням дій учасників тендеру (торгів) (не менше двох) є відмова 

таких учасників від самостійної участі у тендері та самостійного 

прийняття рішень щодо формування та зміни конкурсних (тендерних) 

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 безпосереднього 

проведення конкурсу (поділ лотів тощо). 

(180) Суб’єкти господарювання, які беруть участь у конкурсних закупівлях,  

є конкурентами, а отже, повинні змагатися між собою з метою здобуття 

завдяки власним досягненням переваг у цій сфері та не вчиняти будь-

яких дій, які можуть негативно вплинути на конкуренцію. 

(181) Справжність змагання при проведенні торгів забезпечується таємністю 

інформації, що міститься у пропозиціях конкурсних торгів. Зокрема, 

учасники торгів під час підготовки своїх тендерних пропозицій 

конкурують між собою та повинні формувати пропозицію самостійно 

(незалежно від інших учасників). Враховуючи зазначене,  

під час проведення торгів пропозиція конкурсних торгів, що перемогла, 

повинна містити конкурентні та заздалегідь невідомі іншим учасникам 

умови. 

(182) Погодження поведінки при формуванні своїх конкурсних пропозицій 

Учасниками торгів призводить до заміни конкуренції на координацію 

поведінки зазначених суб’єктів господарювання з метою створення 

видимості конкуренції в межах Торгів № 1-11, що в свою чергу 

призводить до спотворення їх результатів. 

(183) Характер та кількість виявлених спільних рис можуть виключати 
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можливість того, що тендерні пропозиції ТОВ «БОДЕН» та                           

ТОВ «ЛАРІСОН» готувалися кожним з них окремо і без обміну 

інформацією між ними. Зазначені обставини можуть указувати на те, 

що тендерні пропозиції готувались спільно (або однією особою) та 

мало місце обміну інформацією між Учасниками торгів. 

(184) Таким чином, установлені Відділенням факти у своїй сукупності, а 

саме щодо:  

- спільного використання точки доступу до мережі Інтернет під час 

участі у Торгах № 4-11 (подання тендерних пропозицій та при 

вході до аукціонів), при вході до електронного кабінету для 

здійснення операцій по банківським рахункам; при вході до 

електронних поштових скриньок;  

- спільного використання електронної поштової скриньки в 

господарській діяльності; 

- синхронності дій Учасників торгів під час подання тендерних 

пропозицій у Торгах № 5-11; 

- наявності банківських перерахунків між Учасниками торгів; 

- наявності телефонних розмов між номерами телефонів, якими 

користуються Відповідачі, зокрема і в період проведення Торгів  

№ 1-10; 

- неподання ТОВ «ЛАРІСОН» повного пакету документів, 

передбаченого тендерною документацією Торгів № 1-4, 6, 8 та 

неподання ТОВ «БОДЕН» повного пакету документів, 

передбачених тендерною документацією Торгів № 10; 

- подання ТОВ «БОДЕН» та ТОВ «ЛАРІСОН» у складі тендерних 

пропозицій у Торгах № 1-10 електронних файлів, створених з 

використанням однакової офісної техніки та програмного 

забезпечення, в Торгах № 4-6, 8-10 в один день, а також однакові 

та схожі назви електронних файлів у Торгах № 4, 6, 8,  

не можуть бути результатом випадкового збігу обставин чи наслідком 

дії об’єктивних чинників, та свідчать про узгодження (координацію) 

Учасниками торгів своєї поведінки під час підготовки до участі та 

участі в торгах, зокрема про обмін інформацією між ними. 

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

економічної конкуренції» антиконкурентними узгодженими діями є 

узгоджені дії, які призвели чи можуть призвести до недопущення, 

усунення чи обмеження конкуренції. 

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

економічної конкуренції» антиконкурентними узгодженими діями, 

зокрема, визнаються узгоджені дії, які стосуються спотворення 

результатів торгів, аукціонів, конкурсів, тендерів. 
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(187) Частиною четвертою статті 6 Закону України «Про захист економічної 

конкуренції» передбачено, що вчинення антиконкурентних узгоджених 

дій забороняється і тягне за собою відповідальність згідно з законом. 

(188) Така поведінка Учасників торгів становить порушення законодавства 

про захист економічної конкуренції у вигляді антиконкурентних 

узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів тендеру 

(торгів), заборонених відповідно до пункту 1 статті 50 та пункту 4 

частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної 

конкуренції». 

(189) З огляду на вищезазначене, ТОВ «БОДЕН» та ТОВ «ЛАРІСОН» під час 

підготовки документації та участі в відкритих Торгах № 1-11 діяли не 

самостійно, а узгоджували свої дії та не змагалися між собою, що є 

обов'язковою умовою участі в конкурсних процедурах закупівель за 

Законом України «Про публічні закупівлі».  

(190) Внаслідок узгодженості поведінки Учасників торгів право на 

укладення договору за результатами Торгів № 1-5 ТОВ «БОДЕН», а за 

результатами Торгів № 10 ТОВ «ЛАРІСОН» одержано не на 

конкурентних засадах, чим було спотворено результати цих торгів. 

(191) Узгодивши свою поведінку та свої тендерні пропозиції, Учасники 

торгів тим самим усунули конкуренцію та змагальність між собою, а 

отже спотворили результат проведених Торгів № 1-11, порушивши 

право замовників на отримання найбільш ефективних для них 

результатів, а відтак, вчинили антиконкурентні узгоджені дії, 

заборонені Законом України «Про захист економічної конкуренції». 

7. Заперечення Учасників торгів 

(192) На подання з попередніми висновками у Справі, які були надіслані 

ТОВ «БОДЕН» та ТОВ «ЛАРІСОН» листами від 09.03.2021                                 

№ 70-02/3-1813 та № 70-02/3-1814 відповідно, Відповідачі заперечень 

та міркувань не надали. 

8. Остаточні висновки адміністративної колегії Відділення 

(193) Таким чином, доказами, зібраними у Справі, доводиться, а 

дослідженням усієї сукупності факторів, що об’єктивно могли 

вплинути на поведінку Учасників торгів не спростовується те, що 

вищезазначені дії ТОВ «БОДЕН» та ТОВ «ЛАРІСОН», а саме щодо: 

- спільного використання точки доступу до мережі Інтернет під час 

участі у Торгах № 4-11 (подання тендерних пропозицій та при 

вході до аукціонів), при вході до електронного кабінету для 

здійснення операцій по банківським рахункам; при вході до 

електронних поштових скриньок;  

- спільного використання електронної поштової скриньки в 

господарській діяльності; 
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- синхронності дій Учасників торгів під час подання тендерних 

пропозицій у Торгах № 5-11; 

- наявності банківських перерахунків між Учасниками торгів; 

- наявності телефонних розмов між номерами телефонів, якими 

користуються Відповідачі, зокрема і в період проведення Торгів  

№ 1-10; 

- неподання ТОВ «ЛАРІСОН» повного пакету документів, 

передбаченого тендерною документацією Торгів № 1-4, 6, 8 та 

неподання ТОВ «БОДЕН» повного пакету документів, 

передбачених тендерною документацією Торгів № 10; 

- подання ТОВ «БОДЕН» та ТОВ «ЛАРІСОН» у складі тендерних 

пропозицій у Торгах № 1-10 електронних файлів, створених з 

використанням однакової офісної техніки та програмного 

забезпечення, в Торгах № 4-6, 8-10 в один день, а також однакові 

та схожі назви електронних файлів у Торгах № 4, 6, 8,  

є узгодженою поведінкою, що стосуються спотворення результатів 

Торгів № 1-11. 

(194) Така поведінка Учасників торгів є порушенням законодавства про 

захист економічної конкуренції у вигляді антиконкурентних 

узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів тендеру 

(торгів),передбаченим пунктом 1 статті 50 та пункту 4 частини другої 

статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції». 

9. Визначення розмірів штрафів 

(195) 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.  

(196) Відповідно до копії форми 2 «Звіт про фінансові результати» за 2020 

рік чистий дохід ТОВ «БОДЕН» від реалізації продукції (товарів, робіт, 

послуг) становив 7 921 600,00 (сім мільйонів дев’ятсот двадцять одна 

тисяча шістсот) гривень. 

(197) ТОВ «ЛАРІСОН» інформацію щодо доходу (виручки) від реалізації 

продукції (товарів, робіт, послуг) за 2020 рік не надало.   
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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), та 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 Східного міжобласного 

територіального відділення Антимонопольного комітету України 

ПОСТАНОВИЛА: 

1. Визнати, що ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«БОДЕН» (ідентифікаційний код юридичної особи — 38385259) та 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛАРІСОН» 

(ідентифікаційний код юридичної особи — 39358776) вчинили порушення, 

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

України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних 

узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів шляхом 

погодження своєї поведінки під час підготовки конкурсних пропозицій та 

участі у процедурі закупівлі «ДК 021:2015: 15530000-2 — Вершкове масло», 

проведеної БАЛАКЛІЙСЬКОЮ МІСЬКОЮ РАДОЮ ХАРКІВСЬКОЇ 

ОБЛАСТІ (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» —                                           

UA-2019-01-08-000040-a). 

2.  За порушення, зазначене в пункті 1 резолютивної частини цього 

рішення, накласти на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БОДЕН» (ідентифікаційний код юридичної особи — 

38385259) штраф у розмірі 68 000,00 (шістдесят вісім тисяч) гривень. 

3. За порушення, зазначене в пункті 1 резолютивної частини цього 

рішення, накласти на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛАРІСОН» (ідентифікаційний код юридичної особи 

— 39358776) штраф у розмірі 68 000,00 (шістдесят вісім тисяч) гривень. 

4. Визнати, що ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«БОДЕН» (ідентифікаційний код юридичної особи — 38385259) та 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛАРІСОН» 

(ідентифікаційний код юридичної особи — 39358776) вчинили порушення, 

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

України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних 

узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів шляхом 

погодження своєї поведінки під час підготовки конкурсних пропозицій та 

участі у процедурі закупівлі «ДК 021:2015: 15510000-6 — Молоко та вершки», 
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проведеної БАЛАКЛІЙСЬКОЮ МІСЬКОЮ РАДОЮ ХАРКІВСЬКОЇ 

ОБЛАСТІ (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» —                                          

UA-2019-01-08-000016-а). 

5. За порушення, зазначене в пункті 4 резолютивної частини цього 

рішення, накласти на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БОДЕН» (ідентифікаційний код юридичної особи — 

38385259) штраф у розмірі 68 000,00 (шістдесят вісім тисяч) гривень. 

6. За порушення, зазначене в пункті 4 резолютивної частини цього 

рішення, накласти на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛАРІСОН» (ідентифікаційний код юридичної особи 

— 39358776) штраф у розмірі 68 000,00 (шістдесят вісім тисяч) гривень. 

7. Визнати, що ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«БОДЕН» (ідентифікаційний код юридичної особи — 38385259) та 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛАРІСОН» 

(ідентифікаційний код юридичної особи — 39358776) вчинили порушення, 

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

України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних 

узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів шляхом 

погодження своєї поведінки під час підготовки конкурсних пропозицій та 

участі у процедурі закупівлі «ДК 021:2015: 15540000-5 — Сирні продукти», 

проведеної БАЛАКЛІЙСЬКОЮ МІСЬКОЮ РАДОЮ ХАРКІВСЬКОЇ 

ОБЛАСТІ (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» —                                         

UA-2019-01-10-000762-b). 

8. За порушення, зазначене в пункті 7 резолютивної частини цього 

рішення, накласти на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БОДЕН» (ідентифікаційний код юридичної особи — 

38385259) штраф у розмірі 68 000,00 (шістдесят вісім тисяч) гривень. 

9. За порушення, зазначене в пункті 7 резолютивної частини цього 

рішення, накласти на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛАРІСОН» (ідентифікаційний код юридичної особи 

— 39358776) штраф у розмірі 68 000,00 (шістдесят вісім тисяч) гривень. 

10. Визнати, що ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БОДЕН» (ідентифікаційний код юридичної особи — 

38385259) та ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ЛАРІСОН» (ідентифікаційний код юридичної особи — 39358776) вчинили 

порушення, передбачене пунктом 1 статті 50 та пунктом 4 частини другої 

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

антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів 

торгів шляхом погодження своєї поведінки під час підготовки конкурсних 

пропозицій та участі у процедурі закупівлі «ДК 021:2015: 15510000-6 — 

Молоко та вершки», проведеної БАЛАКЛІЙСЬКОЮ МІСЬКОЮ РАДОЮ 

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» — 

UA-2018-01-30-002678-с). 
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11. За порушення, зазначене в пункті 10 резолютивної частини цього 

рішення, накласти на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БОДЕН» (ідентифікаційний код юридичної особи — 

38385259) штраф у розмірі 68 000,00 (шістдесят вісім тисяч) гривень. 

12. За порушення, зазначене в пункті 10 резолютивної частини цього 

рішення, накласти на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛАРІСОН» (ідентифікаційний код юридичної особи 

— 39358776) штраф у розмірі 68 000,00 (шістдесят вісім тисяч) гривень. 

13. Визнати, що ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БОДЕН» (ідентифікаційний код юридичної особи — 

38385259) та ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ЛАРІСОН» (ідентифікаційний код юридичної особи — 39358776) вчинили 

порушення, передбачене пунктом 1 статті 50 та пунктом 4 частини другої 

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

антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів 

торгів шляхом погодження своєї поведінки під час підготовки конкурсних 

пропозицій та участі у процедурі закупівлі «ДК 021:2015: 15510000-6 — 

Молоко та вершки», проведеної БАЛАКЛІЙСЬКОЮ МІСЬКОЮ РАДОЮ 

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» — 

UA-2017-04-05-002164-b). 

14. За порушення, зазначене в пункті 13 резолютивної частини цього 

рішення, накласти на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БОДЕН» (ідентифікаційний код юридичної особи — 

38385259) штраф у розмірі 68 000,00 (шістдесят вісім тисяч) гривень. 

15. За порушення, зазначене в пункті 13 резолютивної частини цього 

рішення, накласти на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛАРІСОН» (ідентифікаційний код юридичної особи 

— 39358776) штраф у розмірі 68 000,00 (шістдесят вісім тисяч) гривень. 

16. Визнати, що ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БОДЕН» (ідентифікаційний код юридичної особи — 

38385259) та ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ЛАРІСОН» (ідентифікаційний код юридичної особи — 39358776) вчинили 

порушення, передбачене пунктом 1 статті 50 та пунктом 4 частини другої 

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

антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів 

торгів шляхом погодження своєї поведінки під час підготовки конкурсних 

пропозицій та участі у процедурі закупівлі «ДК 021:2015: 15510000-6 — 

Молоко та вершки», проведеної ФІЛІЄЮ «ПАНЮТИНСЬКИЙ 

ВАГОНОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД» ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ»  (ідентифікатор закупівлі в 

системі «Prozorro» — UA-2018-04-11-000019-b). 

17. За порушення, зазначене в пункті 16 резолютивної частини цього 

рішення, накласти на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
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ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БОДЕН» (ідентифікаційний код юридичної особи — 

38385259) штраф у розмірі 68 000,00 (шістдесят вісім тисяч) гривень. 

18. За порушення, зазначене в пункті 16 резолютивної частини цього 

рішення, накласти на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛАРІСОН» (ідентифікаційний код юридичної особи 

— 39358776) штраф у розмірі 68 000,00 (шістдесят вісім тисяч) гривень. 

19. Визнати, що ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БОДЕН» (ідентифікаційний код юридичної особи — 

38385259) та ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ЛАРІСОН» (ідентифікаційний код юридичної особи — 39358776) вчинили 

порушення, передбачене пунктом 1 статті 50 та пунктом 4 частини другої 

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

антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів 

торгів шляхом погодження своєї поведінки під час підготовки конкурсних 

пропозицій та участі у процедурі закупівлі «ДК 021:2015: 15510000-6 — 

Молоко та вершки», проведеної АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ 

«УКРГАЗВИДОБУВАННЯ» В ОСОБІ ФІЛІЇ 

«ШЕБЕЛИНКАГАЗВИДОБУВАННЯ»  (ідентифікатор закупівлі в системі 

«Prozorro» — UA-2017-12-19-002962-с). 

20. За порушення, зазначене в пункті 19 резолютивної частини цього 

рішення, накласти на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БОДЕН» (ідентифікаційний код юридичної особи — 

38385259) штраф у розмірі 68 000,00 (шістдесят вісім тисяч) гривень. 

21. За порушення, зазначене в пункті 19 резолютивної частини цього 

рішення, накласти на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛАРІСОН» (ідентифікаційний код юридичної особи 

— 39358776) штраф у розмірі 68 000,00 (шістдесят вісім тисяч) гривень. 

22. Визнати, що ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БОДЕН» (ідентифікаційний код юридичної особи — 

38385259) та ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ЛАРІСОН» (ідентифікаційний код юридичної особи — 39358776) вчинили 

порушення, передбачене пунктом 1 статті 50 та пунктом 4 частини другої 

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

антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів 

торгів шляхом погодження своєї поведінки під час підготовки конкурсних 

пропозицій та участі у процедурі закупівлі «ДК 021:2015: 15110000-2 — 

М’ясо» (Лот № 1 – Курятина), проведеної УПРАВЛІННЯМ ОСВІТИ, 

МОЛОДІ ТА СПОРТУ ЛОЗІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ 

ОБЛАСТІ (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» —                                            

UA-2017-09-26-000113-b). 

23. За порушення, зазначене в пункті 22 резолютивної частини цього 

рішення, накласти на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
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ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БОДЕН» (ідентифікаційний код юридичної особи — 

38385259) штраф у розмірі 68 000,00 (шістдесят вісім тисяч) гривень. 

24. За порушення, зазначене в пункті 22 резолютивної частини цього 

рішення, накласти на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛАРІСОН» (ідентифікаційний код юридичної особи 

— 39358776) штраф у розмірі 68 000,00 (шістдесят вісім тисяч) гривень. 

25. Визнати, що ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БОДЕН» (ідентифікаційний код юридичної особи — 

38385259) та ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ЛАРІСОН» (ідентифікаційний код юридичної особи — 39358776) вчинили 

порушення, передбачене пунктом 1 статті 50 та пунктом 4 частини другої 

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

антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів 

торгів шляхом погодження своєї поведінки під час підготовки конкурсних 

пропозицій та участі у процедурі закупівлі «ДК 021:2015: 15510000-6 — 

Молоко та вершки», проведеної АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ 

«УКРГАЗВИДОБУВАННЯ» В ОСОБІ ФІЛІЇ «УКРГАЗПРОМГЕОФІЗИКА» 

(ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» — UA-2017-07-04-001458-b). 

26. За порушення, зазначене в пункті 25 резолютивної частини цього 

рішення, накласти на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БОДЕН» (ідентифікаційний код юридичної особи — 

38385259) штраф у розмірі 68 000,00 (шістдесят вісім тисяч) гривень. 

27. За порушення, зазначене в пункті 25 резолютивної частини цього 

рішення, накласти на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛАРІСОН» (ідентифікаційний код юридичної особи 

— 39358776) штраф у розмірі 68 000,00 (шістдесят вісім тисяч) гривень. 

28. Визнати, що ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БОДЕН» (ідентифікаційний код юридичної особи — 

38385259) та ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ЛАРІСОН» (ідентифікаційний код юридичної особи — 39358776) вчинили 

порушення, передбачене пунктом 1 статті 50 та пунктом 4 частини другої 

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

антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів 

торгів шляхом погодження своєї поведінки під час підготовки конкурсних 

пропозицій та участі у процедурі закупівлі «ДК 021:2015: 15510000-6 — 

Молоко та вершки», проведеної ДЕРЖАВНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ «ЗАВОД 

«ЕЛЕКТРОВАЖМАШ» (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» —                       

UA-2017-06-01-001100-b). 

29. За порушення, зазначене в пункті 28 резолютивної частини цього 

рішення, накласти на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БОДЕН» (ідентифікаційний код юридичної особи — 

38385259) штраф у розмірі 68 000,00 (шістдесят вісім тисяч) гривень. 
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30. За порушення, зазначене в пункті 28 резолютивної частини цього 

рішення, накласти на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛАРІСОН» (ідентифікаційний код юридичної особи 

— 39358776) штраф у розмірі 68 000,00 (шістдесят вісім тисяч) гривень. 

31. Визнати, що ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БОДЕН» (ідентифікаційний код юридичної особи — 

38385259) та ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ЛАРІСОН» (ідентифікаційний код юридичної особи — 39358776) вчинили 

порушення, передбачене пунктом 1 статті 50 та пунктом 4 частини другої 

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

антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів 

торгів шляхом погодження своєї поведінки під час підготовки конкурсних 

пропозицій та участі у процедурі закупівлі «ДК 021:2015: 15112130-6 — 

Курятина, ДК 016:2010: 10.12.2 — М’ясо свійської птиці, заморожене», 

проведеної КОМУНАЛЬНИМ НЕКОМЕРЦІЙНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ 

БАЛАКЛІЙСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ХАКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

«БАЛАКЛІЙСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА КЛІНІЧНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ» 

(ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» –  UA-2016-06-23-000125-a). 

32. За порушення, зазначене в пункті 31 резолютивної частини цього 

рішення, накласти на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БОДЕН» (ідентифікаційний код юридичної особи — 

38385259) штраф у розмірі 68 000,00 (шістдесят вісім тисяч) гривень. 

33. За порушення, зазначене в пункті 31 резолютивної частини цього 

рішення, накласти на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛАРІСОН» (ідентифікаційний код юридичної особи 

— 39358776) штраф у розмірі 68 000,00 (шістдесят вісім тисяч) гривень. 

Відповідно до частини третьої статті 56 Закону України «Про захист 

економічної конкуренції» штраф повинен бути сплачений у двомісячний строк 

з дня одержання рішення. 

Згідно з частиною п'ятою статті 56 Закону України «Про захист 

економічної конкуренції» за кожен день прострочення сплати штрафу 

стягується пеня у розмірі півтора відсотка від суми штрафу. 

Згідно з частиною восьмою статті 56 Закону України «Про захист 

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

господарювання зобов’язаний надіслати до 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. 

Головуюча колегії      Наталя ТРЕГУБЕЦЬ  
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