
 

 
 

СХІДНЕ МІЖОБЛАСНЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ 

АНТИМОНОПОЛЬНОГО   КОМІТЕТУ   УКРАЇНИ 

 

ВИТЯГ З РІШЕННЯ 

АДМІНІСТРАТИВНОЇ КОЛЕГІЇ СХІДНОГО МІЖОБЛАСНОГО 

ТЕРИТОРІАЛЬНОГО ВІДДІЛЕННЯ 

 
08.06.2021 № 70/45-р/к                                                                       Справа  № 4/01-130-20 

м. Харків 

Про порушення законодавства про 

захист економічної конкуренції  

та накладення штрафу 

 

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «АВТОЛАЙН КОМПАНІ» 

(ідентифікаційний код юридичної особи – 33164230) (надалі – ПП«АВТОЛАЙН 

КОМПАНІ») та ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ 

АТП 10920» (ідентифікаційний код юридичної особи – 03113294) (надалі                      

– ВАТ «СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ АТП 10920») подали тендерні пропозиції на участь 

у відкритих торгах з використанням електронної системи закупівель «Prozorro», 

проведених:  

- ФІЛІЄЮ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

«НАЦІОНАЛЬНА СУСПІЛЬНА ТЕЛЕРАДІОПЕРЕДАЧА УКРАЇНИ» 

«РЕГІОНАЛЬНА ДИРЕКЦІЯ UA: ДОНБАС» на закупівлю «ДК  021:2015: 

60140000-1 — Нерегулярні пасажирські перевезення» (ідентифікатор 

закупівлі в системі «Prozorro» - UA-2020-04-06-001537-b); 

- ЛУГАНСЬКИМ ОБЛАСНИМ ВІЙСКОВИМ КОМІСАРІАТОМ на закупівлю: 

«ДК  021:2015: 60140000-1 — Нерегулярні пасажирські перевезення 

(Перевезення військовозобов'язаних)» (ідентифікатор закупівлі в системі 

«Prozorro» - UA-2020-03-02-000858-c); 

- ВІДДІЛОМ ОСВІТИ СЄВЄРОДОНЕЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ на закупівлю 

«ДК 021:2015: 60100000-9 — Послуги з автомобільних перевезень (Збирання 

і розвезення школярів і вчителів)» (ідентифікатор закупівлі в системі 

«Prozorro» - UA-2016-11-22-001446-a); 

- ВІДДІЛОМ ОСВІТИ СЄВЄРОДОНЕЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ на закупівлю 

«ДК 021:2015: 60100000-9 — Послуги з автомобільних перевезень (Регулярні 

спеціальні пасажирські перевезення автобусами учнів та педагогічних 

працівників із селищ до шкіл і у зворотному порядку)» (ідентифікатор 

закупівлі в системі «Prozorro» - UA-2017-12-11-001551-c); 

- ВІДДІЛОМ ОСВІТИ СЄВЄРОДОНЕЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ  на закупівлю 

«ДК 021:2015: 60100000-9 — Послуги з автомобільних перевезень (Регулярні 
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спеціальні пасажирські 

перевезення автобусами учнів та педагогічних працівників із селищ до шкіл і 

у зворотному порядку)» (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» - UA-

2017-01-24-002504-b); 

- ВІДДІЛОМ ОСВІТИ СЄВЄРОДОНЕЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ на закупівлю 

«ДК 021:2015: 60100000-9 — Послуги з автомобільних перевезень (Регулярні 

спеціальні пасажирські перевезення автобусами учнів та педагогічних 

працівників із селищ до шкіл і у зворотному порядку)» (ідентифікатор 

закупівлі в системі «Prozorro» - UA-2018-12-19-003655-c); 

- ВІДДІЛОМ ОСВІТИ СЄВЄРОДОНЕЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ на закупівлю 

«ДК 021:2015: 60100000-9 — Послуги з автомобільних перевезень (Регулярні 

спеціальні пасажирські перевезення автобусами учнів та педагогічних 

працівників із селищ до шкіл і у зворотному порядку)» (ідентифікатор 

закупівлі в системі «Prozorro» - UA-2019-12-28-000996-c). 

При цьому, ПП«АВТОЛАЙН КОМПАНІ» та ВАТ «СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ 

АТП 10920»  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 № 4/01-130-20 такі дії  

ПП«АВТОЛАЙН КОМПАНІ» та ВАТ «СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ АТП 10920» 

визнано антиконкурентними узгодженими діями, що стосуються спотворення 

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

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

На ПП«АВТОЛАЙН КОМПАНІ» накладено штраф у розмірі 476 000,00 грн. 

(чотириста сімдесят сім тисяч грн. 00 коп.).  

На ВАТ «СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ АТП 10920» накладено штраф у розмірі 

476 000,00 грн. (чотириста сімдесят сім тисяч грн. 00 коп.). 

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

публічні закупівлі», вчинення суб’єктами господарювання зазначених порушень є 

підставою для відмови цим суб’єктам господарювання в участі в інших 

процедурах закупівлі та для відхилення їх тендерних пропозицій протягом 3 років 

після винесення рішення. 

Адміністративна колегія Східного міжобласного територіально відділення 

Антимонопольного комітету України (надалі – адміністративна колегія 

Відділення), розглянувши матеріали справи № 4/01-130-20 про порушення 

ПП«АВТОЛАЙН КОМПАНІ» та ВАТ «СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ АТП 10920» (далі 

разом – Відповідачі, Учасники торгів) законодавства про захист економічної 

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

50  Закону України «Про захист економічної конкуренції», та подання Четвертого 

відділу досліджень і розслідувань від 29.04.2021 № 70-02/241-п, 

ВСТАНОВИЛА: 

1. ПРЕДМЕТ СПРАВИ 
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(1) Адміністративною колегією 

Східного міжобласного територіального відділення Антимонопольного 

комітету України прийнято розпорядження від 22.09.2020 № 70/141-рп/к про 

початок розгляду справи № 4/01-130-20 (надалі - Справа) за ознаками 

порушень законодавства про захист економічної конкуренції, передбачених 

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

захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених 

дій, що стосуються спотворення результатів торгів. 

(2) Антиконкурентні узгоджені дії стосуються спотворення результатів 

відкритих торгів з використанням електронної системи закупівель «Prozorro», 

проведених: 

- ФІЛІЄЮ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

«НАЦІОНАЛЬНА СУСПІЛЬНА ТЕЛЕРАДІОПЕРЕДАЧА УКРАЇНИ» 

«РЕГІОНАЛЬНА ДИРЕКЦІЯ UA: ДОНБАС» (надалі – Замовник № 1) на 

закупівлю «ДК  021:2015: 60140000-1 — Нерегулярні пасажирські 

перевезення» (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» -                       

UA-2020-04-06-001537-b) (надалі – Торги № 1); 

- ЛУГАНСЬКИМ ОБЛАСНИМ ВІЙСКОВИМ КОМІСАРІАТОМ (надалі – 

Замовник № 2) на закупівлю: «ДК  021:2015: 60140000-1 — Нерегулярні 

пасажирські перевезення (Перевезення військовозобов'язаних)» 

(ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» - UA-2020-03-02-000858-c) 

(надалі – Торги № 2); 

- ВІДДІЛОМ ОСВІТИ СЄВЄРОДОНЕЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (надалі – 

Замовник № 3) на закупівлю «ДК 021:2015: 60100000-9 — Послуги з 

автомобільних перевезень (Збирання і розвезення школярів і вчителів)» 

(ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» - UA-2016-11-22-001446-a) 

(надалі - Торги № 3); 

- Замовником № 3 на закупівлю «ДК 021:2015: 60100000-9 — Послуги з 

автомобільних перевезень (Регулярні спеціальні пасажирські перевезення 

автобусами учнів та педагогічних працівників із селищ до шкіл і у 

зворотному порядку)» (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» -        

UA-2017-12-11-001551-c) (надалі - Торги № 4); 

- Замовником № 3 на закупівлю «ДК 021:2015: 60100000-9 — Послуги з 

автомобільних перевезень (Регулярні спеціальні пасажирські перевезення 

автобусами учнів та педагогічних працівників із селищ до шкіл і у 

зворотному порядку)» (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» -        

UA-2017-01-24-002504-b) (надалі - Торги № 5); 

- Замовником № 3 на закупівлю «ДК 021:2015: 60100000-9 — Послуги з 

автомобільних перевезень (Регулярні спеціальні пасажирські перевезення 

автобусами учнів та педагогічних працівників із селищ до шкіл і у 

зворотному порядку)» (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» -        

UA-2018-12-19-003655-c) (надалі - Торги № 6); 

- Замовником № 3 на закупівлю «ДК 021:2015: 60100000-9 — Послуги з 

автомобільних перевезень (Регулярні спеціальні пасажирські перевезення 
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автобусами учнів та педагогічних 

працівників із селищ до шкіл і у зворотному порядку)» (ідентифікатор 

закупівлі в системі «Prozorro» - UA-2019-12-28-000996-c) (надалі - Торги 

№ 7). 

2. ВІДПОВІДАЧІ 

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

(4) ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «АВТОЛАЙН КОМПАНІ», 

ідентифікаційний код юридичної особи – 33164230, дата і номер запису про 

проведення державної реєстрації 22.09.2004 за № 1 383 102 0000 000054, 

місце реєстрації: 92901, Луганська область, місто Кремінна, вулиця Банкова, 

3-А. Основним видом діяльності ПП «АВТОЛАЙН КОМПАНІ» є 

пасажирський наземний транспорт міського та приміського сполучення (код 

за КВЕД 49.31). 

(5) ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ АТП 

10920», ідентифікаційний код юридичної особи – 03113294, дата і номер 

запису про проведення державної реєстрації 28.12.1995 за № 1 383 120 0000 

000910, місце реєстрації: 93400, Донецька область, місто Сєвєродонецьк, 

вулиця Богдана Ліщини, 45. Основним видом діяльності 

ВАТ «СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ АТП 10920» є пасажирський наземний 

транспорт міського та приміського сполучення (код за КВЕД 49.31).  

(6) В Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб – 

підприємців (надалі – ЄДР) міститься запис про внесення судового рішення 

про проведення санації боржника та призначення керуючого санацією 

ВАТ «СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ АТП 10920» від 08.02.2012 за 

№ 13831200000000910. 

(7) Отже, відповідно до статті 1 Закону України «Про захист економічної 

конкуренції» ПП «АВТОЛАЙН КОМПАНІ» та ВАТ «СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ 

АТП 10920» є суб’єктами господарювання. 

3. ПРОЦЕДУРНІ ДІЇ 

(8) На підставі подання Четвертого відділу досліджень і розслідувань Східного 

міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету 

України від 21.09.2020 № 335–п за ознаками вчинення ПП «АВТОЛАЙН 

КОМПАНІ» та ВАТ «СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ АТП 10920» порушень 

законодавства про захист економічної конкуренції, передбачених пунктом 4 

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

економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, що 

стосуються спотворення результатів Торгів № 1-7 адміністративною 

колегією Східного міжобласного територіального відділення 

Антимонопольного комітету України прийнято розпорядження від 22.09.2020 

№ 70/141-рп/к про початок розгляду справи № 4/01-130-20. 
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4. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ТОРГИ 

ТОРГИ № 1 

(9) Замовником № 1 06.04.2020 на вебпорталі публічних закупівель «Prozorro» 

опубліковано оголошення (UA-2020-04-06-001537-b) щодо проведення 

Торгів № 1. 

(10) Кінцевий строк подання тендерних пропозицій (дата і час) – 22.04.2020  

(13 год. 37 хв.), початок електронного аукціону (дата і час) — 23.04.2020  

(13 год. 14 хв.). 

(11) Очікувана вартість закупівлі – 725 000,00  гривень. 

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

№ 1 подані тендерні пропозиції від ПП «АВТОЛАЙН КОМПАНІ» та 

ВАТ «СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ АТП 10920». 

(13) Ціни тендерних пропозицій, запропонованих ПП «АВТОЛАЙН КОМПАНІ» 

та ВАТ «СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ АТП 10920» на Торги № 1, становили: 

Таблиця № 1 

№ 

з/п 

Найменування суб’єкта 

господарювання 

Первинна 

пропозиція, грн. 

Остаточна пропозиція 

(за результатами 

аукціону), грн. 

1 ПП «АВТОЛАЙН 

КОМПАНІ» 

719 769,60 719 769,60 

2 ВАТ «СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ 

АТП 10920» 

724 377,60 724 377,60 

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

24.04.2020 № 27, переможцем Торгів № 1 визнано ПП «АВТОЛАЙН 

КОМПАНІ» за найнижчою ціновою пропозицією у розмірі 719 769,60 

гривень. 

(15) Згідно з протоколом засідання тендерного комітету Замовника № 1 від 

08.05.2020 № 35, тендерну пропозицію ПП «АВТОЛАЙН КОМПАНІ» 

відхилено на підставі пункту 2 частини першої статті 30 Закону України 

«Про публічні закупівлі» - переможець відмовився від підписання договору 

про закупівлю відповідно до вимог тендерної документації або укладення 

договору про закупівлю. 

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

12.05.2020 № 36, тендерна пропозиція ВАТ «СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ АТП 

10920» відхилена на підставі пункту 4 частини першої статті 30 Закону 

України «Про публічні закупівлі» - тендерна пропозиція не відповідає 

умовам тендерної документації. 

(17) У зв’язку з відхиленням всіх тендерних пропозицій Замовником № 1 
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відмінені Торги № 1 на підставі 

частини першої статті 31 Закону України «Про публічні закупівлі». 

ТОРГИ № 2 

(18) Замовником № 2 02.03.2020 на вебпорталі публічних закупівель «Prozorro» 

опубліковано оголошення (UA-2020-03-02-000858-c) щодо проведення Торгів 

№ 2. 

(19) Кінцевий строк подання тендерних пропозицій (дата і час) – 20.03.2020  

(17 год. 44 хв.), початок електронного аукціону (дата і час) — 23.03.2020  

(11 год. 34 хв.). 

(20) Очікувана вартість закупівлі – 745 159,00 гривень. 

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

у Торгах № 2 подані тендерні пропозиції від ПП «АВТОЛАЙН КОМПАНІ» 

та ВАТ «СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ АТП 10920». 

(22) Ціни тендерних пропозицій, запропонованих ПП «АВТОЛАЙН КОМПАНІ» 

та ВАТ «СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ АТП 10920» на Торги № 2, становили: 

Таблиця № 2 

№ 

з/п 

Найменування суб’єкта 

господарювання 

Первинна 

пропозиція, грн. 

Остаточна пропозиція 

(за результатами 

аукціону), грн. 

1 ПП «АВТОЛАЙН 

КОМПАНІ» 

744 000,00 744 000,00 

2 ВАТ «СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ 

АТП 10920» 

745 140,00 745 140,00 

(23) Відповідно до повідомлення тендерного комітету Замовника № 2 про 

визначення переможця та намір укласти договір (за результатами відкритих 

торгів) від 07.04.2020 без номеру, переможцем Торгів № 2 визнано 

ПП «АВТОЛАЙН КОМПАНІ» за найнижчою ціновою пропозицією у розмірі 

744 000,00 гривень. 

(24) Згідно з протоколом засідання тендерного комітету Замовника № 2 без дати 

та номеру, пропозицію учасника ПП «АВТОЛАЙН КОМПАНІ» відхилено на 

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

закупівлі» - тендерна пропозиція не відповідає умовам тендерної 

документації. 

(25) Відповідно до протоколу відміни торгів тендерного комітету Замовника № 2 

від 17.04.2020 без номеру, пропозицію учасника ВАТ «СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ 

АТП 10920» відхилено на підставі пункту 4 частини першої статті 30 Закону 

України «Про публічні закупівлі» - тендерна пропозиція не відповідає 

умовам тендерної документації. 

(26) У зв’язку з відхиленням всіх тендерних пропозицій Замовником № 2 Торги 

№ 2 відмінені на підставі частини першої статті 31 Закону України «Про 
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публічні закупівлі». 

 

ТОРГИ № 3 

(27) Замовником № 3 22.11.2016 на вебпорталі публічних закупівель «Prozorro» 

опубліковано оголошення (UA-2016-11-22-001446-a) щодо проведення 

Торгів № 3. 

(28) Кінцевий строк подання тендерних пропозицій (дата і час) – 09.12.2016  

(09 год. 00 хв.), початок електронного аукціону (дата і час) — 12.12.2016  

(11 год. 16 хв.). 

(29) Очікувана вартість закупівлі – 1 352 045,52 гривень. 

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

Торгах № 3 подані тендерні пропозиції від ПП «АВТОЛАЙН КОМПАНІ», 

ВАТ «СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ АТП 10920» та ПРИВАТНОГО 

ПІДПРИЄМСТВА «СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ КОМФОРТ-АВТО» 

(ідентифікаційний код юридичної особи – 36077806) (надалі – 

ПП «СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ КОМФОРТ-АВТО»). 

(31) Ціни тендерних пропозицій, запропонованих ПП «АВТОЛАЙН 

КОМПАНІ», ВАТ «СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ АТП 10920» та 

ПП «СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ КОМФОРТ-АВТО» на Торги № 3, становили: 

Таблиця № 3 

№ 

з/п 

Найменування суб’єкта 

господарювання 

Первинна 

пропозиція, грн. 

Остаточна пропозиція 

(за результатами 

аукціону), грн. 

1 ПП «АВТОЛАЙН 

КОМПАНІ» 

982 533,84 955 292,00 

2 ВАТ «СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ 

АТП 10920» 

1 271 268,96 955 392,00 

3 ПП «СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ 

КОМФОРТ-АВТО» 

1 184 814,72 955 492,92 

(32) Відповідно до протоколів засідань тендерного комітету Замовника № 3 від 

19.12.2016 № 2, від 23.12.2016 № 3, від 26.12.2016 № 4 пропозиції ПП 

«АВТОЛАЙН КОМПАНІ», ВАТ «СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ АТП 10920» та ПП 

«СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ КОМФОРТ-АВТО» відповідно відхилено на підставі 

пункту 4 частини першої статті 30 Закону України «Про публічні закупівлі» - 

тендерні пропозиції не відповідають умовам тендерної документації.  

(33) У зв’язку з відхиленням всіх тендерних пропозицій Замовником № 3 

відмінені Торги № 3 на підставі частини першої статті 31 Закону України 

«Про публічні закупівлі». 

ТОРГИ № 4 

(34) Замовником № 3 11.12.2017 на вебпорталі публічних закупівель «Prozorro» 
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опубліковано оголошення (UA-

2017-12-11-001551-c) щодо проведення Торгів № 4. 

(35) Кінцевий строк подання тендерних пропозицій (дата і час) — 26.12.2017          

(14 год. 20 хв.), початок електронного аукціону (дата і час) — 27.12.2017              

(12 год. 27 хв.). 

(36) Очікувана вартість закупівлі – 1 300 267,30 гривень. 

(37) Відповідно до реєстру отриманих тендерних пропозицій, для участі у 

Торгах № 4 подані тендерні пропозиції від ПП «АВТОЛАЙН КОМПАНІ», 

ВАТ «СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ АТП 10920» та ПП «СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ 

КОМФОРТ-АВТО». 

(38) Ціни тендерних пропозицій, запропонованих ПП «АВТОЛАЙН 

КОМПАНІ», ВАТ «СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ АТП 10920» та ПП 

«СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ КОМФОРТ-АВТО» на Торги № 4, становили: 

Таблиця № 4 

№ 

з/п 

Найменування суб’єкта 

господарювання 

Первинна 

пропозиція, грн. 

Остаточна пропозиція 

(за результатами 

аукціону), грн. 

1 ПП «АВТОЛАЙН 

КОМПАНІ» 

1 299 910,66 1 299 910,66 

2 ВАТ «СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ 

АТП 10920» 

1 297 416,37 1 080 000,00 

3 ПП «СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ 

КОМФОРТ-АВТО» 

1 287 253,38 1 274 245,98 

(39) Відповідно до протоколу засідання тендерного комітету Замовника № 3 від 

02.01.2018 № 1, переможцем торгів № 4 визнано 

ВАТ «СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ АТП 10920» за найнижчою ціновою 

пропозицією у розмірі 1 080 000,00 гривень. 

(40) Замовником № 3 з ВАТ «СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ АТП 10920» укладено 

договір про закупівлю за державні кошти від 22.01.2018 № 23. 

ТОРГИ № 5 

(41)  Замовником № 3 24.01.2017 на вебпорталі публічних закупівель «Prozorro» 

опубліковано оголошення (UA-2017-01-24-002504-b) щодо проведення 

Торгів № 5. 

(42) Кінцевий строк подання тендерних пропозицій (дата і час) — 09.02.2017  

(10 год. 00 хв.), початок електронного аукціону (дата і час) — 10.02.2017 

(14 год. 10 хв.). 

(43) Очікувана вартість закупівлі – 1 352 062,00 гривень. 

(44) Відповідно до реєстру отриманих тендерних пропозицій, для участі у 

Торгах № 5 подані тендерні пропозиції від ПП «АВТОЛАЙН КОМПАНІ», 

ВАТ «СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ АТП 10920» та ПП «СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ 

КОМФОРТ-АВТО». 
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(45) Ціни тендерних пропозицій, 

запропонованих ПП «АВТОЛАЙН КОМПАНІ», 

ВАТ «СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ АТП 10920» та ПП «СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ 

КОМФОРТ-АВТО» на Торги № 5, становили: 

 

Таблиця № 5 

№ 

з/п 

Найменування суб’єкта 

господарювання 

Первинна 

пропозиція, грн. 

Остаточна пропозиція 

(за результатами 

аукціону), грн. 

1 ПП «АВТОЛАЙН 

КОМПАНІ» 

1 311 435,24 1 311 435,24 

2 ВАТ «СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ 

АТП 10920» 

847 792,35 847 792,35 

3 ПП «СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ 

КОМФОРТ-АВТО» 

1 338 216,00 1 311 090,00 

(46) Відповідно до протоколів засідань тендерного комітету Замовника № 3 від 

15.02.2017 без номеру та від 16.02.2017 без номеру, пропозиції 

ВАТ «СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ АТП 10920» та ПП «СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ 

КОМФОРТ-АВТО» відповідно відхилені на підставі пункту 4 частини 

першої статті 30 Закону України «Про публічні закупівлі» - тендерні 

пропозиції не відповідають умовам тендерної документації. 

(47) Згідно з протоколом засідання тендерного комітету Замовника № 3 від 

23.02.2017 без номеру, переможцем Торгів № 5 визнано ПП «АВТОЛАЙН 

КОМПАНІ» з ціновою пропозицією у розмірі 1 311 435,24 гривень. 

(48) Замовником № 3 з ПП «АВТОЛАЙН КОМПАНІ» укладено договір про 

закупівлю за державні кошти від 15.03.2017 № 87. 

ТОРГИ № 6 

(49) Замовником № 3 19.12.2018 на вебпорталі публічних закупівель «Prozorro» 

опубліковано оголошення (UA-2018-12-19-003655-c) щодо проведення 

Торгів № 6. 

(50) Кінцевий строк подання тендерних пропозицій (дата і час) — 10.01.2019  

(12 год. 00 хв.), початок електронного аукціону (дата і час) — 11.01.2019 

(13 год. 13 хв.). 

(51) Очікувана вартість закупівлі – 1 373 214,64 гривень. 

(52) Відповідно до реєстру отриманих тендерних пропозицій, для участі у 

Торгах № 6 подані тендерні пропозиції від ПП «АВТОЛАЙН КОМПАНІ», 

ВАТ «СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ АТП 10920» та ПП «СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ 

КОМФОРТ-АВТО». 

(53) Ціни тендерних пропозицій, запропонованих ПП «АВТОЛАЙН 

КОМПАНІ», ВАТ «СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ АТП 10920» та 

ПП «СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ КОМФОРТ-АВТО» на Торги № 6, становили: 

 



 1

0  

 

 

 

Таблиця № 6 

№ 

з/п 

Найменування суб’єкта 

господарювання 

Первинна 

пропозиція, грн. 

Остаточна пропозиція 

(за результатами 

аукціону), грн. 

1 ПП «АВТОЛАЙН 

КОМПАНІ» 

1 249 715,42 1 150 000,00 

2 ВАТ «СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ 

АТП 10920» 

1 366 961,00 1 200 000,00 

3 ПП «СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ 

КОМФОРТ-АВТО» 

1 366 333,20 1 137 405,60 

(54) Відповідно до протоколу засідання тендерного комітету Замовника № 3 від 

15.01.2019 № 22, пропозицію ПП «СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ КОМФОРТ-АВТО» 

відхилено на підставі пункту 4 частини першої статті 30 Закону України 

«Про публічні закупівлі» - тендерна пропозиція не відповідає умовам 

тендерної документації. 

(55) Згідно з протоколом засідання тендерного комітету Замовника № 3 від 

18.01.2019 № 24, переможцем Торгів № 6 визнано ПП «АВТОЛАЙН 

КОМПАНІ» з ціновою пропозицією у розмірі 1 150 000,00 гривень. 

(56) Замовником № 3 ПП «АВТОЛАЙН КОМПАНІ» укладено договір про 

закупівлю за державні кошти від 05.02.2019 № 44. 

ТОРГИ № 7 

(57) Замовником № 3 28.12.2019 на вебпорталі публічних закупівель «Prozorro» 

опубліковано оголошення (UA-2019-12-28-000996-c) щодо проведення 

Торгів № 7. 

(58) Кінцевий строк подання тендерних пропозицій (дата і час) — 18.01.2020  

(16 год. 00 хв.), початок електронного аукціону (дата і час) — 20.01.2020 

(14 год. 21 хв.). 

(59) Очікувана вартість закупівлі – 1 800 309,00 гривень. 

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

Торгах № 7 подані тендерні пропозиції від ПП «АВТОЛАЙН КОМПАНІ», 

ВАТ «СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ АТП 10920» та ПП «СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ 

КОМФОРТ-АВТО». 

(61) Ціни тендерних пропозицій, запропонованих ПП «АВТОЛАЙН 

КОМПАНІ», ВАТ «СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ АТП 10920» та 

ПП «СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ КОМФОРТ-АВТО» на Торги № 7, становили: 

 



 1

1  

 

 

 

Таблиця № 7 

№ 

з/п 

Найменування суб’єкта 

господарювання 

Первинна 

пропозиція, грн. 

Остаточна пропозиція 

(за результатами 

аукціону), грн. 

1 ПП «АВТОЛАЙН 

КОМПАНІ» 

1 667 912,40 1 667 912,40 

2 ВАТ «СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ 

АТП 10920» 

1 456 425,60 1 456 425,60 

3 ПП «СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ 

КОМФОРТ-АВТО» 

1 782 291,00 1 782 291,00 

(62) Відповідно до протоколу засідання тендерного комітету Замовника № 3 від 

21.01.2020 № 40, пропозицію ВАТ «СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ АТП 10920» 

відхилено на підставі пункту 4 частини першої статті 30 Закону України 

«Про публічні закупівлі» - тендерна пропозиція не відповідає умовам 

тендерної документації. 

(63) Згідно з протоколом засідання тендерного комітету Замовника № 3 від 

22.01.2020 № 41, переможцем Торгів № 7 визнано ПП «АВТОЛАЙН 

КОМПАНІ» з ціновою пропозицією у розмірі 1 667 912,40 гривень. 

(64) Замовником № 3 з ПП «АВТОЛАЙН КОМПАНІ» укладено договір про 

закупівлю за державні кошти від 05.02.2020 № 39. 

5. ВСТАНОВЛЕННЯ АНТИКОНКУРЕНТНИХ УЗГОДЖЕНИХ ДІЙ 

(65) Аналізом інформації та матеріалів, отриманих Східним міжобласним 

територіальним відділенням Антимонопольного комітету України (надалі — 

Відділення) під час розслідування Справи встановлено обставини, які 

свідчать про вчинення ПП «АВТОЛАЙН КОМПАНІ» та 

ВАТ «СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ АТП 10920»  порушень законодавства про 

захист економічної конкуренції, передбачених пунктом 4 частини другої 

статті 6 та пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної 

конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються 

спотворення результатів Торгів № 1-7, що підтверджується наступним. 

5.1. Наявність інвестиційних зобов’язань, спільного нерухомого майна 

(66) Відповідно до листів ВАТ «СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ АТП 10920» від 23.09.2019 

№ 2/218 (вх. від 26.09.2019 № 03-05/1258) від 19.02.2020 № 2/21 (вх. від 

19.02.2020 № 03-05/263) та інформації з ЄДР, місцезнаходження товариства: 

Луганська область, місто Сєвєродонецьк, вулиця Богдана Ліщини, 45. За цією 
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2 ж адресою у період з 01.11.2016 до 

лютого 2019 року товариством фактично здійснювалась господарська 

діяльність. 

(67) Ухвалою Господарського суду Луганської області від 06.02.2012 у справі 

№ 13/13б/2011 про банкрутство ВАТ «СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ АТП 10920» 

введено процедуру санації. План санації схвалено рішенням комітету 

кредиторів від 02.07.2012 та затверджено ухвалою Господарького суду 

Луганської області по справі про банкрутство № 13/13б/2011. Ухвалою 

Господарького суду Луганської області від 15.07.2013 затверджено зміни та 

доповнення до плану санації, попередньо схвалені та затверджені на зборах 

комітету кредиторів.  

(68) Інвестором у справі № 13/13б/2011 про банкрутство 

ВАТ «СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ АТП 10920» згідно затвердженого плану 

визначено ПП «АВТОЛАЙН КОМПАНІ». 

(69) У процедурі санації ПП «АВТОЛАЙН КОМПАНІ» на банківський рахунок 

ВАТ  «СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ АТП 10920» перераховані кошти у сумі 

2 676 085 гривень (у розмірі 41% інвестиційного зобов’язання), за що в 

подальшому у власність інвестора перейшли майнові права на низку об’єктів 

нерухомого майна та транспортних засобів. 

(70) З 2014 року ПП «АВТОЛАЙН КОМПАНІ» виконання інвестиційних 

зобов’язань у справі № 13/13б/2011 про банкрутство 

ВАТ «СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ АТП 10920» припинено. 

(71) Згідно з інформацією, наданою ПП «АВТОЛАЙН КОМПАНІ» листом від 

09.09.2020 № 2/351 (вх. від 11.09.2020 № 5105), на підставі укладених з 

ВАТ «СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ АТП 10920» договорів купівлі-продажу від 

24.09.2012 без номеру, від 30.03.2013 без номеру, від 31.07.2013 без номеру, у 

власність ПП «АВТОЛАЙН КОМПАНІ» перейшла 8154/10000 частка 

нерухомого майна за адресою: Луганська область, місто Сєвєродонецьк, 

вулиця Богдана Ліщини, 45. 

5.2. Наявність спільних працівників 

(72) За інформацією ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ 

УКРАЇНИ В ЛУГАНСЬКІЙ ОБЛАСТІ, наданою листами  від 07.03.2019 

№ 384/05-01   (вх. від 11.03.2019 № 01-55/39), від 30.01.2020  

№ 1200-010501-8/1310 (вх. від 03.02.2020 № 01-55/11кі) та від 12.05.2020 

№ 1200-010501-6/8796 (вх. від 13.05.2020 № 01-26/738), у період з 01.01.2016 

до 30.03.2020 Відповідачі мали трудові відносини з одними і тими самими 

фізичними особами, а саме: 

Таблиця № 8 

№ ПІБ Ідентифікаці

йний код 

Період підтверджених 

трудових відносин 

з 

(місяць, рік) 

з 

(місяць, рік) 

1 Агаджанов Станіслав Едуардович 2947200835 12.2018 03.2020 
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3 2 Акуліничев Олексій Сергійович 2155127431 12.2017 03.2020 

3 Анісімова Олена Геннадіївна 2610408384 12.2017 03.2020 

4 Анохін Володимир Олександрович 2183007910 07.2018 11.2018 

5 Артамонов Микола Олександрович 2149016697 01.2019 03.2019 

6 Асєєв Роман Іванович 2706106670 01.2019 02.2019 

7 Базалій Павло Олександрович 2775516513 12.2017 03.2020 

8 Байрачний Олег Іванович 2519316534 10.2018 12.2018 

9 Башкардін Едуард Енгельсович 2573207497 01.2019 03.2020 

10 Березіна Зінаїда Олексіївна 2255301467 12.2017 03.2020 

11 Бєлоус Віктор Андрійович 2280900053 12.2017 03.2020 

12 Бобров Вячеслав Миколайович 2726120855 01.2019 03.2020 

13 Божко Світлана Миколаївна 2449708203 12.2017 03.2020 

14 Бондар Андрій Миколайович 2290210552 12.2017 03.2018 

15 Бондар Іван Петрович 2118828072 01.2018 07.2018 

16 Бондарєв Олексій Сергійович 3076207194 12.2017 03.2020 

17 Бриков Володимир Юрійович 2828308773 04.2018 03.2020 

18 Бутенко Віктор Валентинович 2792808093 12.2017 03.2020 

19 Бутко Олександр Петрович 2388514132 09.2018 09.2018 

20 Бушуєв Ігор Віталійович 2249111993 12.2017 03.2020 

21 Василець Лариса Анатоліївна 2712405365 12.2017 03.2020 

22 Васильєв Євген Владиславович 2972810256 12.2017 06.2018 

23 Васильченко Анатолій Анатолійович 33345165755 01.2019 01.2019 

24 Верзілов Роман Вікторович 2573912539 01.2019 03.2020 

25 Власенко Світлана Василівна 2285510401 12.2017 02.2018 

26 Власов Вадим Юрійович 3112606837 01.2018 09.2018 

27 Власов Юрій Вячеславович 2400509118 03.2018 03.2020 

28 Ворошилов Микола Васильович 1944014333 12.2017 06.2018 

29 Галащук Олександр Юрійович 3095300153 01.2019 03.2020 

30 Гейко Ігор Леонідович 244807458 08.2018 08.2018 

31 Глотов Максим Петрович 3034710216 01.2019 12.2019 

32 Голик Сергій Миколайович 2276312058 12.2017 05.2019 

33 Голощапов Петро Олексійович 2455009814 12.2017 05.2018 

34 Гончаров Олександр Іванович 2308519734 08.2018 01.2019 

35 Губанов Юрій Олексійович 2630819474 08.2018 02.2019 

36 Гуров Сергій Володимирович 2175808976 12.2017 03.2020 

37 Данілєнко Сергій Вікторович 2321210339 12.2017 03.2020 

38 Деревянко Вячеслав Миколайович 2426307979 01.2019 04.2019 

39 Дікань Микола Миколайович 2581701197 05.2018 08.2018 

40 Дмитренко Юлія Володимирівна 3556004406 07.2018 03.2020 

41 Дорошенко Катерина Борисівна 2891408722 12.2017 02.2018 

42 Дуванський Євгеній Олексійович 2138112174 12.2017 11.2019 

43 Дуйков Микола Іванович 2331510874 12.2017 08.2019 

44 Євдокимов Олександр Федорович 1924006637 01.2019 03.2020 

45 Єгорови Микола Іванович 2203809195 01.2019 03.2020 

46 Ємельянов Євгеній Анатолійович 2374249953 10.2018 03.2020 

47 Жигайлов Роман Петрович 3093706659 01.2019 03.2020 

48 Журба Олексій Анатолійович 3142105770 12.2017 06.2019 

49 Завада Сергій Володимирович 2748500812 12.2017 03.2020 

50 Заріпов Іляс Асхадуллайович 2255615114 12.2017 03.2020 

51 Зарудний Анатолій Олександрович 2603313056 01.2019 05.2019 

52 Захаров Віктор Олександрович 2230025371 12.2017 03.2020 

53 Ісаєнко Віктор Вікторович 2473216418 12.2017 07.2018 
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4 54 Калабкін Олексій Євгенович 3039308056 12.2017 03.2018 

55 Каплійов Олександр Григорович 2061919631 12.2017 03.2020 

56 Ковалинський Станіслав Васильович 3193421798 10.2018 03.2020 

57 Козинський Сергій Сергійович 2076411392 12.2017 03.2020 

58 Козійчук Віталій Іванович 272550772 12.2017 05.2018 

59 Конопацький Андрій Михайлович 2467407111 12.2017 10.2019 

60 Коробченко Віктор Миколайович 2517411992 12.2017 07.2018 

61 Кравченко Андрій Валентинович 2428720252 12.2017 01.2019 

62 Кула Анатолій Васильович 2232208010 12.2017 01.2019 

63 Кушнир Наталія Анатоліївна 3031304903 12.2017 01.2020 

64 Лабіщев Олександр Вадимович 3122927390 12.2017 03.2020 

65 Лебединський Едуард Анатолійович 2391914358 12.2017 11.2019 

66 Легкобит Юрій Іванович 2587802013 05.2018 03.2020 

67 Ликов Валентин Іванович 2342914494 12.2017 03.2020 

68 Літвінов Ігор Валерійович 3419711058 03.2018 03.2020 

69 Ложкін Олександр Петрович 2402615433 12.2017 03.2020 

70 Лядовський Олег Віталійович 2580506550 12.2017 03.2020 

71 Ляшенко Віктор Васильович 2218910530 12.2017 01.2019 

72 Марисняк Павло Анатолійович 2096514572 12.2017 06.2018 

73 Мозговий Дмитро Володимирович 2560119297 12.2017 03.2020 

74 Павленко Валентина Олексіївна 3007816389 12.2017 03.2020 

75 Плєтєнська Марія Борисівна 2067219723 12.2017 07.2019 

76 Полоупан Олександр Іванович 2404205896 12.2017 11.2019 

77 Потанін Віталій Олександрович 2993007935 12.2017 03.2020 

78 Прибильський Олександр Степанович 2095115872 12.2017 03.2020 

79 Рибалка Євген Олександрович 3273915613 12.2017 09.2018 

80 Рудчик Володимир Олексійович 1886919035 12.2017 01.2019 

81 Саламанов Володимир Олексійович 2342008715 12.2017 11.2018 

82 Сідоров Сергій Вікторович 2458111430 12.2017 02.2019 

83 Скорік Віктор Леонідович 2200116954 12.2017 03.2020 

84 Скубко Віктор Михайлович 2223810296 07.2018 10.2019 

85 Стогній Олег Анатолійович 2886907357 12.2017 03.2020 

86 Тєлєбєнєв Юрій Іванович 2150317197 12.2017 03.2020 

87 Трикозов Віктор Олександрович 2201921494 12.2017 03.2020 

88 Федура Галина Миколаївна 2391615820 04.2018 09.2019 

89 Харламов Радіон Миколайович 2458401177 12.2017 01.2019 

90 Шаров Олександр Васильович 2471210171 12.2017 03.2020 

91 Шелест Євген Андрійович 2465400098 12.2017 03.2020 

92 Шматков Борис Анатолійович 2597707432 12.2017 02.2020 

93 Щербаков Віктор Іванович 2342408591 12.2017 03.2020 

94 Юрковський В’ячеслав Петрович 2316712352 12.2017 03.2020 

 

(73) Разом з тим, єдність інтересів Відповідачів обумовлює зацікавленість у 

результатах роботи певних осіб, одночасно пов’язаних трудовими 

відносинами з Відповідачами. 

(74) Отже, розподіл цього результату задовольняє Відповідачів, оскільки в 

іншому випадку, з такими працівниками були б припинені трудові відносини.  

(75) Трудові відносини, які виникають між працівником та роботодавцем, 

зобов’язують працівника виконувати певну роботу у визначений строк з 

підляганням внутрішньому трудовому розпорядкові. 
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5 (76) В свою чергу, одночасне 

перебування декількох або багатьох працівників у трудових відносинах з 

різними суб’єктами господарювання передбачає необхідність погодження 

між суб’єктами господарювання, в яких працюють відповідні працівники, 

графіку чи черговості виконуваної роботи. 

(77) Такий погоджений розподіл роботи між суб’єктами господарювання 

можливий за умови, що вони не конкурують між собою, а господарську 

діяльність ведуть скоординовано з метою досягнення спільних результатів.  

(78) Слід зауважити, що в умовах справжньої конкуренції суб’єкти 

господарювання, які позиціонують себе як конкуренти відносно один до 

одного, будуть уникати ситуацій щодо наявності спільних працівників. 

5.3. Наявність сталих господарських відносин 

(79) Відповідно до листа ВАТ «СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ АТП 10920» від 19.02.2020 

№ 2/21 (вх. від 19.02.2020 № 03-05/263), у період з 01.01.2014  до 31.12.2018  

товариством укладено 19 договорів оренди/суборенди/лізингу/найму  

транспортних засобів з ПП «АВТОЛАЙН КОМПАНІ». Копії зазначених 

договорів та актів прийому-передачі транспортних засобів долучені до 

зазначеного листа у якості додатків та містяться в матеріалах Справи. 

(80) Окрім того, шляхом аналізу документів тендерних пропозицій Учасників 

торгів  встановлено, що: 

- для участі у Торгах № 3 ВАТ «СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ АТП 10920» подано 

Довідку про наявність обладнання та матеріально-технічної бази від 

18.12.2016 № 2/133, в якій зазначено наявність у товариства 10  

автотранспортних засобів, які можуть бути використані у разі перемоги у 

Торгах № 3, із яких 8 - орендовані у ПП«АВТОЛАЙН КОМПАНІ»: 

Таблиця № 9 

№ 

п/п 
Тип Марка та модель 

Державний 

номерний знак 
Договір, період оренди 

1 Автобус БАЗ А079.23 BB9418CH без номеру, з 07.11.2016 

до 26.07.2020 

2 Автобус БАЗ А079.19 BB3842AA 
без номеру, з 07.11.2016 

до 26.07.2020 

3 Автобус Е-180 СОАСН BB3393BВ 
без номеру, з 07.11.2016 

до 10.03.2020 

4 Автобус СПВ 20 Рута 

СПГ 

BB3841AA 
без номеру, з 07.11.2016 

до 21.08.2017 

5 Автобус Е-180 СОАСН 887072CK 
без номеру, з 07.11.2016 

до 10.03.2020 

6 Автобус БАЗ 2215 СПГ BB3373AA 
без номеру, з 05.11.2014 

до 05.11.2019 

7 Автобус СПВ 20 Рута BB3817AA 
без номеру, з 22.08.2012 

до 21.08.2017 
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6 ЗНГ 

8 Автобус А079.23 BB9419CН 
без номеру, з 30.08.2012 

до 31.08.2017 

- для участі у Торгах № 4 ВАТ «СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ АТП 10920» подано 

Довідку про наявність обладнання та матеріально-технічної бази від 

26.12.2017 № 2/266, в якій зазначено наявність у товариства 13 

автотранспортних засобів, які можуть бути використані у разі перемоги у 

Торгах № 4, із яких 11 - орендовані у ПП«АВТОЛАЙН КОМПАНІ»: 

Таблиця № 10 

№ 

п/п 
Тип Марка та модель 

Державний 

номерний знак 
Договір, період оренди 

1 Автобус ПАЗ 3205 BB3885AA без номеру, з 19.03.2013 

до 19.03.2018 

2 Автобус ЛАЗ 695Н BB7830B без номеру, з 11.06.2016 

до 10.06.2021 

3 Автобус Е-180 СОАСН BB7072CK без номеру, з 07.11.2016 

до 03.07.2020 

4 Автобус Е-180 СОАСН ВВ3393ВВ без номеру, з 07.11.2016 

до 10.03.2020 

5 Автобус БАЗ А079.20 BB1219AA 
без номеру, з 26.12.2014 

до 26.12.2020 

6 Автобус СПВ 20 Рута 

ЗНГ 

BB4353CH 
без номеру, з 04.11.2015 

до 26.10.2020 

7 Автобус ПАЗ 3205-07 BB3542AА 
без номеру, з 19.09.2016 

до 20.09.2021 

8 Автобус БАЗ А079.23 BB9418CH 
без номеру, з 23.09.2017 

до 22.09.2022 

9 
Автобус СПВ 20 Рута 

ЗНГ 

BB3817AA 
без номеру, з 22.08.2017 

до 21.08.2022 

10 
Автобус БАЗ А079.23 BB9419CH 

без номеру, з 26.10.2017 

до 26.10.2022 

11 
Автобус СПВ 20 Рута 

СПГ 

BB3841AA 
без номеру, з 22.08.2017 

до 17.08.2022 

- для участі у Торгах № 5 ВАТ «СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ АТП 10920» подано 

Довідку про наявність обладнання та матеріально-технічної бази від 

08.02.2017 № 2/38, в якій зазначено наявність у товариства 14 

автотранспортних засобів, які можуть бути використані у разі перемоги у 

Торгах № 5, із яких 12 - орендовані у ПП«АВТОЛАЙН КОМПАНІ»: 

Таблиця № 11 

№ 

п/п 
Тип Марка та модель 

Державний 

номерний знак 
Договір, період оренди 
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7 
1 Автобус Е-180 СОАСН BB3393ВВ без номеру, з 07.11.2016 

до 10.03.2020 

2 Автобус БАЗ А079.19 BB3842AA 
без номеру, з 07.11.2016 

до 26.07.2022 

3 Автобус Е-180 СОАСН BB7072СK 
без номеру, з 07.11.2016 

до 03.07.2020 

4 Автобус БАЗ А079.23 BB9418СH 
без номеру, з 07.11.2016 

до 26.07.2020 

5 Автобус БАЗ А079.23 BB9419CH 
без номеру, з 30.08.2012 

до 30.08.2017 

6 Автобус БАЗ 2215 СПГ BB3373AA 
без номеру, з 05.11.2014 

до 05.11.2019 

7 Автобус ПАЗ 3205-07 ВВ3542АА 
без номеру, з 19.09.2016 

до 19.09.2021 

8 
Автобус СПВ 20 Рута 

ЗНГ 

BB3817AA 
без номеру, з 22.08.2012 

до 21.08.2017 

9 
Автобус PУTA AO 483 AX6169AM 

без номеру, з 10.03.2015 

до 05.03.2022 

10 
Автобус БАЗ А079.23 ВB8184BC 

без номеру, з 02.02.2016 

до 01.02.2020 

11 
Автобус БОГДАН А-

09211 

BB8203AA 
без номеру, з 03.10.2016 

до 03.10.2020 

12 
Автобус СПВ 20 Рута 

СПГ 

BB3841AA 
без номеру, з 07.11.2016 

до 21.08.2017 

- для участі у Торгах № 6 ВАТ «СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ АТП 10920» подано 

Довідку про наявність обладнання та матеріально-технічної бази від 

02.01.2019 без номеру, в якій зазначено наявність у товариства 14 

автотранспортних засобів, які можуть бути використані у разі перемоги у 

Торгах № 6, із яких 12 - орендовані у ПП«АВТОЛАЙН КОМПАНІ»: 

Таблиця № 12 

№ 

п/п 
Тип Марка та модель 

Державний 

номерний знак 
Договір, період оренди 

1 Автобус БАЗ А079.19 BB3E42AA 
без номеру, з 29.07.2015 

до 26.07.2020 

2 Автобус СПВ 20 Рута 

СПГ 

BB3841AA 
без номеру, з 22.08.2017 

до 17.08.2022 

3 Автобус ЛАЗ 695Н BB7830BH 
без номеру, з 11.06.2016 

до 10.06.2021 

4 Автобус ПАЗ 3205 BB3885AA 
без номеру, з 20.03.2018 

до 13.03.2023 

5 Автобус 
E-180Z COACH BB7072CK 

без номеру, з 07.11.2016 

до 10.03.2022 

6 Автобус E-180 COACH BB3393BB 
без номеру, з 07.11.2016 
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8 до 10.3.2020 

7 Автобус БАЗ А079.23 BB9418СH 
без номеру, з 23.09.2019 

до 22.09.2022 

8 
Автобус БАЗ 2215 СПГ BB3373AA 

без номеру,з 05.11.2014 до 

05.11.2019 

9 
Автобус ПАЗ 3205-07 BВ3542AA 

без номеру, з 19.09.2019 

до 19.09.2021 

10 
Автобус СПВ 20 Рута 

ЗНГ 

ВВ3817AA 
без номеру, з 22.08.2017 

до 21.08.2022 

11 
Автобус СПВ 20 Рута 

ЗНГ 

ВB4353CH 
без номеру, з 04.11.2015 

до 26.10.2020 

12 
Автобус БОГДАН А-

09211 

BB8203AA 
без номеру, з 02.10.2015 

до 02.10.2020 

- для участі у Торгах № 7 ВАТ «СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ АТП 10920» подано 

Довідку про наявність обладнання та матеріально-технічної бази від 

08.01.2020 без номеру, в якій зазначено наявність у товариства 11 

автотранспортних засобів, які можуть бути використані у разі перемоги у 

Торгах № 7, із яких 9 - орендовані у ПП«АВТОЛАЙН КОМПАНІ»: 

Таблиця № 13 

№ 

п/п 
Тип Марка та модель 

Державний 

номерний знак 
Договір, період оренди 

1 
Автобус Рута 20-СПВ ВВ1296СТ 

без номеру, з 13.02.2018 

до 09.02.2023 

2 Автобус Рута 20 ВВ2768СТ 
без номеру, з 02.12.2017 

до 02.12.2022 

3 Автобус Рута А0483 ВВ8083СТ 
без номеру, з 18.10.2017 

до 17.10.2022 

4 Автобус 22РутаЗНГ ВВ3294АА 
без номеру, з 10.06.2017 

до 01.06.2022 

5 Автобус ПАЗ 32053 ВВ0810АА 
без номеру, з 05.10.2017 

до 09.02.2023 

6 Автобус 20 Рута СПГ ВВ3093АА 
без номеру, з 25.04.2018 

до 24.04.2023 

7 Автобус Рута  20 ВВ1296СТ 
без номеру, з 16.03.2017 

до 16.03.2022 

8 Автобус 20 Рута СПГ ВВ3227АА 
без номеру, з 20.01.2018 

до 12.01.2023 

9 Автобус ПАЗ 3205 ВВ3885АА 
без номеру, з 20.03.2018 

до 14.03.2023 

 

(81) Внаслідок існування господарських відносин між Учасниками торгів, 

усувається або відчутно зменшується взаємна невизначеність щодо їхньої 

поведінки під час участі у Торгах № 1-7, оскільки наявність господарських 
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9 відносин зумовлює виникнення у 

суб’єктів господарювання, які пов’язані такими відносинами, певних прав та 

обов’язків, крім того, такі відносини свідчать про те, що ВАТ 

«СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ АТП 10920» та ПП «АВТОЛАЙН КОМПАНІ» були 

обізнані стосовно діяльності один одного. 

5.4. Пов’язаність Відповідачів за адресою електронної пошти (e-mail) 

(82) ГОЛОВНИМ УПРАВЛІННЯМ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ У 

ЛУГАНСЬКІЙ ОБЛАСТІ із супровідним листом від 06.03.2020     

№ 1869/9/12-32-52-06 Відділенню надані копії податкових декларацій з 

податку на прибуток Відповідачів за 2019 рік, у яких ПП «АВТОЛАЙН 

КОМПАНІ» та ВАТ «СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ АТП 10920» заначена одна і та 

сама адреса електронної пошти (e-mail): glavbuh@autoline.lg.ua. 

(83) Згідно з інформацією, наданою ПП «АВТОЛАЙН КОМПАНІ» листом від 

09.09.2020 № 2/351 (вх. від 11.09.2020 № 5105), у період 2017 - 2020 років  

підприємством використовувались адреси електронної пошти (e-mail): 

economist2@autoline.lg.ua, glavbuh@autoline.lg.ua, jurist@autoline.lg.ua. 

(84) Зазначене свідчить про пов’язаність Відповідачів через адресу електронної 

пошти (e-mail) та їх спільну діяльність. 

5.5. Пов'язаність Відповідачів за номером телефону  

(85) Під час участі у Торгах № 3-7  до системи «Прозорро» ПП «АВТОЛАЙН 

КОМПАНІ» у складі тендерних пропозицій завантажені документи, в яких 

зазначена інформація щодо  номеру телефону підприємства  0645242082. 

Інформація щодо вказаного номеру телефону зазначена у документах: 

довідка з відомостями про учасника від 08.12.2016 № 2/327, довідка з 

відомостями про учасника від 03.02.2017 № 2/54, тендерна пропозиція на 

закупівлю від 07.02.2017 № 2/63. 

(86) Із супровідним листом ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БАЙТ-СД» (надалі – ТОВ «БАЙТ-СД») від 

26.07.2019 № 01/26 (вх. від 29.07.2019 № 03-05/1023) Відділенню надана 

копія договору надання телекомунікаційних послуг від 01.02.2013 

№ 01/13/6511-инт, укладеного з ПП «АВТОЛАЙН КОМПАНІ», в якому 

зазначені реквізити сторін, у тому числі номер телефону ПП «АВТОЛАЙН 

КОМПАНІ» 0645242082. 

(87) У складі тендерних пропозицій у Торгах № 3, 4, 6, 7 

ВАТ «СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ АТП 10920» до системи «Прозорро» завантажені 

Витяги з ЄДР від 08.12.2016 № 1001814082, від 20.12.2017 № 1003399011, від 

26.12.2018 № 1004810336, від 10.01.2020 № 1006170667, в яких зазначена 

інформація про здійснення зв’язку з юридичною особою: 0645244255, 

0645242082, 0645244011. 

(88) Під час участі у Торгах № 1-7 до системи «Прозорро» 

ВАТ «СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ АТП 10920» у складі тендерних пропозицій 

завантажені документи, в яких зазначена інформація щодо  номеру телефону 
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0 підприємства  0645244011. 

Інформація щодо зазначеного номеру телефону міститься на фірмовому 

бланку ВАТ «СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ АТП 10920», а також  зазначена у 

документах «Довідка про підприємство», «Відомості про учасника». 

(89) Згідно з інформацією ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

«УКРТЕЛЕКОМ», наданою листом від 05.10.2020 № 5067 (вх. від 08.10.20 

№ 632кі) телефонні номери (конфіденційна інформація конфіденційна 

інформація конфіденційна інформація конфіденційна інформація 

конфіденційна інформація конфіденційна інформація конфіденційна 

інформація конфіденційна інформація конфіденційна інформація  

конфіденційна інформація конфіденційна інформація конфіденційна 

інформація конфіденційна інформація конфіденційна інформація 

конфіденційна інформація). 

(90) В ЄДР міститься запис про державну реєстрацію припинення 

підприємницької діяльності ФОП УСИКА О.В. від 02.12.2019 за 

№ 23810060010002416. 

(91) На вимогу голови Відділення від 09.10.2020 № 70-02/4-6280 про надання 

інформації щодо можливих користувачів зазначених номерів телефонів 

фізичною особою Усиком Олегом Васильовичем інформацію не надано. 

(92) Як було зазначено у розділі 5.1. цього подання, за адресою Луганська 

область, місто Сєвєродонецьк, вулиця Богдана Ліщини 45 Відповідачі мають 

спільне нерухоме майно. 

(93) Отже, Відповідачі пов’язані за номером телефону +38064524208 та через 

фізичну особу Усика О.В., якому були присвоєні телефонні номери  

+380645244011, +38064524208 що використовуються ПП «АВТОЛАЙН 

КОМПАНІ» та ВАТ «СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ АТП 10920» у господарській 

діяльності.  

5.6. Використання одного електронного майданчика та однієї точки доступу 

до мережі Інтернет під час участі у Торгах № 1-7 

(94) За інформацією ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ПРОЗОРРО» (надалі – 

ДП «ПРОЗОРРО»), наданою листами від 11.03.2019 № 206/891/03 (вх. від 

19.03.2019 № 01-55/49), від 04.02.2020 № 206/275/03 (вх. від 10.02.2020 

№ 03-05/183), від 11.02.2020 № 206/327/03 (вх. від 18.02.2020 № 03-05/255), 

від 14.05.2020 № 206/1087/03 (вх. від 20.05.2020 № 03-05/778) та від 

30.07.2020 № 206/01/1806/03 (вх. від 03.08.2020 № 4174), під час участі у 

Торгах № 1-7 ПП «АВТОЛАЙН КОМПАНІ» та ВАТ «СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ 

АТП 10920» початкові пропозиції для участі в аукціонах подавали з одного 

електронного майданчика, а саме: «zakupki.prom.ua» та заходили в аукціони 

з наступних  ІР-адрес: 

Таблиця № 14 

Назва 

закупівлі 

Перелік ІР-адрес, які 

використовувалися  

ПП «АВТОЛАЙН КОМПАНІ» 

Перелік ІР-адрес, які 

використовувалися  

ВАТ «СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ АТП 
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1 10920» 

Торги  № 1 194.0.53.199 176.117.80.18 

Торги  № 2 176.117.80.18 91.234.88.116 

Торги  № 3 193.93.52.215 193.93.52.215 

Торги № 4 193.93.52.215 77.111.244.63 

Торги № 5 193.93.52.215 193.93.52.215 

Торги № 6 193.93.52.215 193.93.52.215 

Торги № 7 193.93.52.215 193.93.52.215 

(95) За інформацією ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ЗАКУПКИ.ПРОМ.УА» (оператор електронного майданчика 

«zakupki.prom.ua»), наданою листами від 07.06.2019 № 705/06 (вх. від 

18.06.2019 № 01-55/111), від 28.02.2020 № 224/02 (вх. від 19.03.2020  

№ 03-05/432) та від 11.08.2020 № 1045/08 (вх. від 25.08.2020 № 4659), під 

час участі у Торгах № 1-7 ПП «АВТОЛАЙН КОМПАНІ» та 

ВАТ «СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ АТП 10920» здійснювали вхід до кабінету 

учасника з однієї ІР-адреси та в один день (за вийнятком Торгів № 3, щодо 

яких інформація відсутня): 

Таблиця № 15 

Назва 

закупівлі 

Перелік ІР-адрес, які 

використовувалися  

ПП «АВТОЛАЙН КОМПАНІ»    

та дата входу 

Перелік ІР-адрес, які 

використовувалися   

ВАТ «СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ АТП 

10920» та дата входу 

Торги № 1 
193.93.52.215 

17.04.2020 

193.93.52.215 

17.04.2020 

Торги № 2 
193.93.52.215 

19.03.2020 

193.93.52.215 

20.03.2020 

Торги № 3 Інформація відсутня Інформація відсутня 

Торги № 4 
193.93.52.215 

25.12.2017 

193.93.52.215 

25.12.2017 

Торги № 5 
193.93.52.2015 

09.02.2017 

193.93.52.2015 

09.02.2017 

Торги № 6 
193.93.52.215 

10.01.2019 

193.93.52.215 

10.01.2019 

Торги № 7 
193.93.52.215 193.93.52.215 
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2 17.01.2020 17.01.2020 

 

(96) ТОВ «БАЙТ-СД» листом від 26.06.2019 № 1/26 (вх. від 29.07.2019 № 03-

05/1023) повідомило, що ІР-адреса 193.93.52.215 входить до пулу ІР-адрес 

товариства, є статичною та у період з 01.02.2013 до 26.06.2019 передана у 

користування ПП «АВТОЛАЙН КОМПАНІ» відповідно до умов договору 

про надання телекомунікаційних послуг від 01.02.2013 № 01/13/6511-инт. 

Адреса надання послуг з доступу до мережі Інтернет: Луганська область, 

місто Сєвєродонецьк, вулиця Богдана Ліщини, 45. 

(97) ПРИВАТНЕ ПІДПРИМСТВО «ЛУРЕНЕТ» (надалі – ПП «ЛУРЕНЕТ») 

листом від 31.07.2020 № 131 (вх. від 06.08.2020 № 4248) повідомило, що          

ІР-адреса 176.117.80.18 знаходиться у власності ПП «ЛУРЕНЕТ» та належить 

до NAT-адрес, тобто вона є загальнодоступною та не закріплена за 

конкретим абонентом. Також ПП «ЛУРЕНЕТ» повідомило, що не має 

обладнання для зберігання інформації стосовно проміжку часу в який 

використовувалась ІР-адреса, у зв’язку з чим надати інформацію у повному 

обсязі неможливо. 

(98) Отже, спільне використання Відповідачами у Торгах № 1-7 однієї і тієї ж          

ІР-адреси 193.93.52.215, переданої у користування ПП «АВТОЛАЙН 

КОМПАНІ», свідчить про узгодженість дій ПП «АВТОЛАЙН КОМПАНІ» та 

ВАТ «СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ АТП 10920» під час участі у Торгах № 1-7.  

5.7. Використання однієї точки доступу до мережі Інтернет під час входу до 

електронного кабінету для здійснення операцій по банківським 

рахункам 

(99) За інформацією АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО 

БАНКУ «ПРИВАТБАНК» (надалі – АТ КБ «ПРИВАТБАНК»), наданою 

листом від 19.02.2020 № 20.1.0.0.0/7-200212/8857 (вх. від 20.02.2020       

№ 01-55/30кі), для входу до дистанційного банківського обслуговування у 

період з 01.01.2019 до 01.02.2020 використовувались наступні ІР-адреси: 

-  ПП «АВТОЛАЙН КОМПАНІ» - (конфіденційна інформація  конфіденційна 

інформація); 

- ВАТ «СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ АТП 10920» - 193.93.52.215, 46.250.11.161.  

(100) Інформація за період з 01.01.2016 до 31.12.2018 не зберіглась, тому 

АТ КБ «ПРИВАТБАНК» не змогло її надати. 

(101) Згідно з інформацією ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК» від 05.02.2020 № 01-45/195 

(вх. від 07.04.2020 № 01-55/107кі), для входу до дистанційного банківського 

обслуговування у період з 27.04.2016 до 03.02.2020 використовувались 

наступні ІР-адреси: 

- ПП «АВТОЛАЙН КОМПАНІ» - (конфіденційна інформація конфіденційна 
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3 інформація конфіденційна 

інформація); 

- ВАТ «СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ АТП 10920» - 193.93.52.215, 192.168.4.72, 

46.250.111.159, 176.110.20.211, 78.111.190.177, 176.109.222.79, 

46.133.110.141. 

(102) Як зазначалось вище, ТОВ «БАЙТ-СД» листом від 26.06.2019 № 1/26 (вх. 

від 29.07.2019 № 03-05/1023) повідомило, що ІР-адреса 193.93.52.215 входить 

до пулу ІР-адрес товариства, є статичною та у період з 01.02.2013 до дати 

підготовки листа була передана у користування ПП «АВТОЛАЙН 

КОМПАНІ» на підставі договору від 01.02.2013 № 01/13/6511-инт. 

(103) Згідно з інформацією інтернет-провайдера ТОВАРИСТВА З 

ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МЕРЕЖА ЛАНЕТ», наданою 

листом від 06.08.2020 № 01-0608/2020вв (вх. від 19.08.2020 № 4560), у період 

з 01.04.2016 до 01.05.2020: 

- ІР-адреса 46.250.111.159 виділялась фізичній особі Трубилку Андрію 

Анатолійовичу за адресою: Луганська область, місто Сєвєродонецьк, 

вулиця Молодіжна, 13, квартира 43, ІР-адреса є статичною. Трубилко 

Андрій Анатолійович на вимогу від 27.08.2020 № 70-02/4-5186 щодо     

використання вказаної ІР-адреси, відповідь не надав; 

- ІР-адреса 176.110.20.211 виділялась фізичній особі Борисенку Ігорю 

Анатолійовичу за адресою: Луганська область, місто Сєвєродонецьк, 

вулиця Федоренка, 6, квартира 1, ІР-адреса є статичною. 

(104) Листом від 16.09.2020 без номеру (вх. від 21.09.2020 № 5302) Борисенко 

Ігор Анатолійович повідомив, що в нього встановлений WI-FI роутер без 

паролю, тому надати інформацію хто використовував його ІР-адресу для 

користування мережею Інтернет він не має можливості. 

(105) За інформацією, наданою інтернет-провайдером ТОВАРИСТВОМ З 

ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МЕГАБІТ СЕРВІС» листом від 

05.08.2020 № 175 (вх. від 07.08.2020 № 4289), ІР-адреса 176.109.222.79 у 

період з 01.04.2016 до 09.07.2019 передана у користування фізичній особі 

Романовському Олександру Олександровичу за адресою: Луганська область, 

місто Рубіжне, вулиця Менделєєва, 12/14. У період з 09.07.2019 до 01.05.2020 

послуги за ІР-адресою 176.109.222.79  нікому не надавались. 

(106) Згідно з інформацією ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНТЕРТЕЛЕКОМ», наданою листом від 20.08.2020 

№ 1173/20 (вх. від 26.08.2020 № 4693), ІР-адреса 78.111.190.177 входить до 

діапазону NAT «перевантажений», інформація про абонентські сесії 

зберігається впродовж 90 днів, тому на момент підготовки листа (20.08.2020) 

встановити кінцевого споживача неможливо. 

(107) Відповідно до інформації, розміщеної за посиланням 
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4 «https://2ip.ua/ua/services/informatio

n-service/whois?a=act&ip» ІР-адреса 192.168.4.72 входить до пулу ІР-адрес, 

що належать інтернет-провайдеру Value Solutions Binat-Rad Group Ltd. 

Місцезнаходження провайдера встановити не вдалось. 

(108) Отже, спільне використання ВАТ «СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ АТП 10920» та ПП 

«АВТОЛАЙН КОМПАНІ» для входу до дистанційного банківського 

обслуговування у період проведення Торгів № 1-7 п’яти одних і тих самих   

ІР-адрес свідчить про узгоджену поведінку Учасників торгів під час участі у 

Торгах № 1-7. 

5.8. Синхронність дій Учасників торгів під час подання тендерних 

пропозицій  у Торгах № 1, 3-7 

(109) Відповідно до реєстрів отриманих тендерних пропозицій встановлено 

наступне: 

- для участі у Торгах № 1 ПП «АВТОЛАЙН КОМПАНІ» та 

ВАТ «СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ АТП 10920» подали свої тендерні пропозиції в 

один день – 17.04.2020 о 09:19 та 09:21 відповідно, з різницею 3 хвилини; 

- для участі у Торгах № 3 ПП «АВТОЛАЙН КОМПАНІ» та 

ВАТ «СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ АТП 10920» подали свої тендерні пропозиції в 

один день – 08.12.2020 о 22:49 та 22:35 відповідно, з різницею 14 хвилин; 

- для участі у Торгах № 4 ПП «АВТОЛАЙН КОМПАНІ» та 

ВАТ «СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ АТП 10920» подали свої тендерні пропозиції в 

один день – 25.12.2017 о 09:15 та 18:40 відповідно; 

- для участі у Торгах № 5 ПП «АВТОЛАЙН КОМПАНІ» та 

ВАТ «СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ АТП 10920» подали свої тендерні пропозиції в 

один день – 09.02.2017 о 09:12 та 09:42 відповідно, з різницею 30 хвилин; 

- для участі у Торгах № 6 ПП «АВТОЛАЙН КОМПАНІ» та 

ВАТ «СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ АТП 10920» подали свої тендерні пропозиції в 

один день – 10.01.2019 о 09:08 та 08:36 відповідно, з різницею 32 хвилини; 

- для участі у Торгах № 7 ПП «АВТОЛАЙН КОМПАНІ» та 

ВАТ «СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ АТП 10920» подали свої тендерні пропозиції в 

один день – 17.01.2020 о 11:27 та 09:47 відповідно. 

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

пропозицій від дати опублікування оголошення до кінцевої дати подання 

пропозицій, подання Учасниками торгів своїх пропозицій в один день у 

Торгах № 1, 3-7 та з невеликою різницею у часі у Торгах № 1, 3, 5-6  свідчить 

про узгодженість дій ПП «АВТОЛАЙН КОМПАНІ» та 

ВАТ «СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ АТП 10920» у Торгах № 1, 3-7.  

5.9. Використання одних і тих самих ІР-адрес та електронної поштової 

скриньки під час формування витягів з ЄДР 
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5 (111) Відповідно до інформації 

ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «НАЦІОНАЛЬНІ ІНФОРМАЦІЙНІ 

СИСТЕМИ» (надалі – ДП «НАІС»), наданої листом від 13.08.2020 

№ 3006/19.2-09 (вх. від 14.08.2020 № 471кі) у період проведення Торгів № 3-

7 запити на отримання витягів з ЄДР сформовані Відповідачами в один день,  

з однієї і тієї ж ІР-адреси 193.93.52.215, а в полі «E-mail» для отримання 

квитанцій на оплату зазначена одна і та сама адреса електронної поштової 

скриньки «fr@autoline.lg.ua». 

(112) Дати формування запитів для отримання витягів з ЄДР 

Таблиця № 16 

Торги № ПП «АВТОЛАЙН 

КОМПАНІ» 

ВАТ 

«СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ АТП 

10920» 

Торги № 3 конфіденційна інформація 08.12.2016 

Торги № 4 конфіденційна інформація 20.12.2017 

Торги №5 конфіденційна інформація 08.02.2017 

Торги № 6 
конфіденційна інформація 

26.12.2018 

Торги № 7 
конфіденційна інформація 

08.01.2020 

 

(113) Як зазначено вище, ІР-адреса 193.93.52.215 є статичною та у період 

проведення Торгів № 3-6 була передана у користування ПП «АВТОЛАЙН 

КОМПАНІ». 

(114) Відповідно до інформації ДП «НАІС» наданої листом від 10.09.2020 

№ 3481/19.2-09 (вх. від 11.09.2020 № 562кі), у період проведення Торгів № 1 

запити на отримання витягі з ЄДР сформовані Відповідачами з однієї і тієї ж 

ІР-адреси 176.110.20.211 в один день 14.04.2020. 

(115) Згідно з інформацією інтернет-провайдера ТОВАРИСТВА З 

ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МЕРЕЖА ЛАНЕТ», наданою 

листом від 06.08.2020 № 01-0608/2020вв (вх. від 19.08.2020 № 4560),  

(116) ІР-адреса 176.110.20.211 є статичною та у період з 01.04.2016 до 01.05.2020 

виділялась у користування фізичній особі Борисенку Ігорю Анатолійовичу за 

адресою: Луганська область, місто Сєвєродонецьк, вулиця Федоренка, 6, 

квартира 1. 

(117) Листом від 16.09.2020 без номеру (вх. від 21.09.2020 № 5302) Борисенко 

Ігор Анатолійович повідомив, що в нього встановлений WI-FI роутер без 

паролю, тому надати інформацію хто використовував його ІР-адресу для 

користування мережею Інтернет він не має можливості. 

(118) Отже, формування Учасниками торгів № 1, 3-7 запитів на отримання витягів 

з ЄДР в один день з одних і тих самих ІР-адрес та  зазначення у період 

проведення Торгів № 3-7 в полі «E-mail» для отримання квитанцій на оплату 
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6 однієї і тієї ж адреси електронної 

поштової скриньки «fr@autoline.lg.ua»,  свідчить про узгоджену поведінку 

Відповідачів під час участі у Торгах № 1, 3-7.  

5.10. Документи, подані Відповідачами під час проведення Торгів № 1-7, 

створені за допомогою однакових додатків, однакових програм 

виробників PDF  однієї версії 

(119) Аналізом тендерних пропозицій, поданих ПП «АВТОЛАЙН КОМПАНІ» та 

ВАТ «СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ АТП 10920» під час участі у Торгах № 1-7, 

встановлено, що надані Учасниками торгів документи створені за допомогою 

однакових додатків, однієї версії програми PDF та у Торгах № 3-6 - в один 

день, а саме:  

(120) Торги № 1                                                                                         Таблиця № 17 

ПП «АВТОЛАЙН КОМПАНІ» 

Назва документа 

Опис властивостей 

Створено 

дата, час 
Додаток 

Версія 

програми PDF 

витяг 
15.04.2020 

13:44 
Canon 1.3 

Відомості про учасника 15.04.2020 

13:45 
Canon 1.3 

Довідка ст.17 
15.04.2020 

13:05 
Canon 1.3 

Додаток 2 (документи водіїв) 
15.04.2020 

13:36 
Canon 1.3 

Додаток 2 
15.04.2020 

13:30 
Canon 1.3 

Лист-згода 
15.04.2020 

13:46 
Canon 1.3 

ліцензія 
14.04.2020 

15:00 
Canon 1.3 

Матеріально-технічна база 
15.04.2020 

12:51 
Canon 1.3 

Повноваження підписанта 
15.04.2020 

13:40 
Canon 1.3 

працівникі 
15.04.2020 

12:52 
Canon 1.3 

Проект договора 
15.04.2020 

13:48 
Canon 1.3 

Св-во ПДВ 
14.04.2020 

14:58 
Canon 1.3 

Св-во про реєстрацію 
14.04.2020 

14:59 
Canon 1.3 

статут 
14.04.2020 

14:56 
Canon 1.3 

Тендерна пропозиція 
15.04.2020 

12:50 
Canon 1.3 
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7  

 

 

 

Таблиця № 18 

ВАТ «СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ АТП 10920» 

Назва документа Опис властивостей 

 
Створено 

дата, час 
Додаток Версія програми PDF 

статут 
26.12.2017 

08:22 
Canon 1.3 

Тендерна пропозиція 
26.12.2017 

08:22 
Canon 1.3 

Торги № 2                                                                                     Таблиця № 19 

ПП «АВТОЛАЙН КОМПАНІ» 

Назва документа 

Опис властивостей 

Створено 

дата, час 
Додаток Версія програми PDF 

Аналогічний договір 
12.03.2020 

14:46 
Canon 1.3 

відгук 
16.03.2020 

17:48 
Canon 1.3 

Водійські посвідчення та 

мед справки 
18.03.2020 

12:47 
Canon 1.3 

Гарантійний лист СК 
18.03.2020 

12:09 
Canon 1.3 

Довідка аналог договір 
18:03.2020 

12:49 
Canon 1.3 

Довідка ст. 17 
18.03.2020 

12:52 
Canon 1.3 

Захист довкілля 
18.03.2020 

12:51 
Canon 1.3 

Лист-згода 
19.03.2020 

12:32 
Canon 1.3 

Мат-тех база 
18.03.2020 

12:54 
Canon 1.3 

Особисте страхування 
18.03.2020 

13:07 
Canon 1.3 

Про працівників 
18.03.2020 

12:59 
Canon 1.3 

Проект договору 
19.03.2020 

12:30 
Canon 1.3 

Свідоцтво платника 
податку 

12:03.2020 

14:53 
Canon 1.3 
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8 Св-ва про реєстрацію ТЗ та 
сертифікати відповідності 

18.03.2020 

13:05 
Canon 1.3 

статут 
12.03.2020 

15:01 
Canon 1.3 

Чинне законодавство 
18.03.2020 

13:10 
Canon 1.3 

Таблиця № 20 

ВАТ «СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ АТП 10920» 

Назва документа 

Опис властивостей 

Створено 

дата, час 
Додаток Версія програми PDF 

статут 
26.12.2017 

08:22 
Canon 1.3 

Торги № 3                                                                                         Таблиця № 21 

ПП «АВТОЛАЙН КОМПАНІ» 

Назва документа 

Опис властивостей 

Створено 

дата, час 
Додаток Версія програми PDF 

Аналог дог 
08.12.2016 

21:48 
Canon 1.3 

Антиконкур дії 
08.12.2016 

21:49 
Canon 1.3 

 

банкрот 
08.12.2016 

21:50 
Canon 1.3 

витяг 
08.12.2016 

21:34 
Canon 1.3 

гарантія 
08.12.2016 

21:57 
Canon 1.3 

довкілля 
08.12.2016 

22:03 
Canon 1.3 

Дог оренди 
08.12.2016 

22:59 
Canon 1.3 

Задолж налог 
08.12.2016 

21:50 
Canon 1.3 

Засудж гогол 
08.12.2016 

21:49 
Canon 1.3 

Згода на умови 
08.12.2016 

21:59 
Canon 1.3 

Згода перс дані 
08.12.2016 

22:03 
Canon 1.3 

Корупц правопоруш гогол 
08.12.2016 

21:48 
Canon 1.3 

Корупц правопоруш 
08.12.2016 

21:48 
Canon 1.3 

лиценз 
08.12.2016 

21:30 
Canon 1.3 
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9 
повноваження 

08.12.2016 

22:12 
Canon 1.3 

Страх пас 
08.12.2016 

21:58 
Canon 1.3 

техпас 
08.12.2016 

22:57 
Canon 1.3 

устав 
08.12.2016 

21:54 
Canon 1.3 

Якіс та кільк показ 
08.12.2016 

22:04 
Canon 1.3 

Таблиця № 22 

ВАТ «СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ АТП 10920» 

Назва документа 

Опис властивостей 

Створено 

дата, час 
Додаток Версія програми PDF 

Банкрутство атп 
08.12.2016 

19:48 
Canon 1.3 

Виконан аналог дог атп 
08.12.2016 

19:45 
Canon 1.3 

Витяг атп 
08.12.2016 

19:52 
Canon 1.3 

Вогнегас атп 
08.12.2016 

20:08 
Canon 1.3 

Гарантія атп 
08.12.2016 

21:06 
Canon 1.3 

Довкілля атп 
08.12.2016 

20:13 
Canon 1.3 

Дог оренди атп 
08.12.2016 

21:25 
Canon 1.3 

Заборгов атп 
08.12.2016 

19:49 
Canon 1.3 

Згода перс даних атп 
08.12.2016 

20:13 
Canon 1.3 

Умови закуп атп 
08.12.2016 

20:09 
Canon 1.3 

Тех пасп атп 
08.12.2016 

20:43 
Canon 1.3 

Тенд пропоз-я 
08.12.2016 

19:42 
Canon 1.3 

Судимість марч атп 
08.12.2016 

19:47 
Canon 1.3 

Страхування пас атп 
08.12.2016 

20:04 
Canon 1.3 

Торги № 4                                                                                  Таблиця № 23 

ПП «АВТОЛАЙН КОМПАНІ» 

Назва документа Опис властивостей 
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0 Створено 

дата, час 
Додаток Версія програми PDF 

Гарантія про паспорти 
25.12.2017 

13:30 
Canon 1.3 

Договір про аналог договір 
25.12.2017 

12:21 
Canon 1.3 

Довід про підпр-во 25.12.2017 

13:09 
Canon 1.3 

Дог. оренди осн тз 
25.12.2017 

13:20 
Canon 1.3 

Дог. оренд підм тз 
25.12.2017 

13:25 
Canon 1.3 

Док-ти зі страхування 
25.12.2017 

13:31 
Canon 1.3 

Згода істот умови 
25.12.2017 

13:34 
Canon 1.3 

Лист із захисту довкілля 
25.12.2017 

13:35 
Canon 1.3 

ліцензія 
25.12.2017 

13:31 
Canon 1.3 

Мат база 
25.12.2017 

12:20 
Canon 1.3 

Медичний огляд 
25.12.2017 

13:14 
Canon 1.3 

Оснащення аптеч, 

вогненгас, gps 

25.12.2017 

13:33 
Canon 1.3 

працівники 
25.12.2017 

12:21 
Canon 1.3 

пропозиція 
25.12.2017 

12:19 
Canon 1.3 

Св-во ПДВ 
25.12.2017 

13:09 
Canon 1.3 

Техн паспорти осн тз 
25.12.2017 

13:27 
Canon 1.3 

Техн паспорти підм тз 
25.12.2017 

13:30 
Canon 1.3 

Техніч хар-ки, дод 3 
25.12.2017 

12:28 
Canon 1.3 

 

Таблиця № 24 

ВАТ «СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ АТП 10920» 

Назва документа 

Опис властивостей 

Створено 

дата, час 
Додаток Версія програми PDF 

Аптечки и огнет 
25.12.2017 

16:26 
Canon 1.3 

витяг 
25.12.2017 

16:21 
Canon 1.3 



 3

1 
Гарантия паспортов 

25.12.2017 

16:25 
Canon 1.3 

Договора аренды осн 

транспорт 

26.12.2017 

12:15 
Canon 1.3 

Договора аренды подм 

транспорт 

26.12.2017 

12:31 
Canon 1.3 

Договор-проект 
25.12.2017 

16:18 
Canon 1.3 

Ежедн тех осмотр 
25.12.2017 

16:31 
Canon 1.3 

Лицензия и ндс 
08.02.2017 

14:54 
Canon 1.3 

Мат-технич база 
25.12.2017 

16:07 
Canon 1.3 

Мед осмотр 
25.12.2017 

16:24 
Canon 1.3 

О предприятии 
25.12.2017 

16:22 
Canon 1.3 

Полномочия марченко 
25.12.2017 

16:23 
Canon 1.3 

статут 
26.12.2017 

08:22 
Canon 1.3 

страхование 
25.12.2017 

16:25 
Canon 1.3 

 

Торги № 5                                                                                 Таблиця № 25 

ПП «АВТОЛАЙН КОМПАНІ» 

Назва документа 

Опис властивостей 

Створено 

дата, час 
Додаток Версія програми PDF 

1. пасп директор 
08.02.2017 

14:38 
Canon 1.3 

2. якіс та кільк показники 
07.02.2017 

18:02 
Canon 1.3 

3. предл автол 09.02.2017 

08:45 
Canon 1.3 

4. мат база 
08.02.2017 

22:42 
Canon 1.3 

5. працивн. видпов. 

квалифик 

09.02.2017 

09:22 
Canon 1.3 

6. виконанняаналог дог з 

додатками 

08.02.2017 

14:40 
Canon 1.3 

7. корупц поруш 
07.02.2017 

17:58 
Canon 1.3 

8. корупц пору особа 
07.02.2017 

18:07 
Canon 1.3 

9. антиконкур дія 
07.02.2017 

17:58 
Canon 1.3 
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2 10. корисл мотив уповн 
особа 

08.02.2017 

08:43 
Canon 1.3 

11. заборгов 
07.02.2017 

17:56 
Canon 1.3 

12.3 про підприємство 
07.02.2017 

18:07 
Canon 1.3 

 

Таблиця № 26 

ВАТ «СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ АТП 10920» 

Назва документа 

Опис властивостей 

Створено 

дата, час 
Додаток Версія програми PDF 

1. пасп марчен 
08.02.2017 

14:16 
Canon 1.3 

2. якіс та кільк показ-ки 
07.02.2017 

17:35 
Canon 1.3 

3. тендер пропоз 
09.02.2017 

08:46 
Canon 1.3 

4. матер база атп 
08.02.2017 

21:54 
Canon 1.3 

5. кваліфікація працівників 
08.02.2017 

22:43 
Canon 1.3 

6. довід аналог дог, минул 
дог 

08.02.2017 

14:34 
Canon 1.3 

7. корупц поруш 
07.02.2017 

17:32 
Canon 1.3 

8. корупц поруш 

уповноважена особа 

07.02.2017 

17:39 
Canon 1.3 

9. антиконкур дії 
07.02.2017 

17:33 
Canon 1.3 

10. корисливі мотиви 
уповн особи 

07.02.2017 

17:39 
Canon 1.3 

11. заборг-ть податки 
07.02.2017 

17:34 
Canon 1.3 

Полномочия марченко 
25.12.2017 

16:23 
Canon 1.3 

Витяг атп 
08.02.2017 

22:59 
Canon 1.3 

12.11 
09.02.2017 

10:32 
Canon 1.3 

 

Торги № 6                                                                                   Таблиця № 27 

ПП «АВТОЛАЙН КОМПАНІ» 

Назва документа 

Опис властивостей 

Створено 

дата, час 
Додаток Версія програми PDF 
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3 
Антикорупційна програма 

09.01.2019 

19:38 
Canon 1.3 

Аптечки, вогнегас 
09.01.2019 

19:41 
Canon 1.3 

Витяг 26.12.2018 

16:43 
Canon 1.3 

Гарантія паспортів 
09.01.2019 

19:43 
Canon 1.3 

Довід про викон-ня ан. 

договору 

09.01.2019 

19:57 
Canon 1.3 

Довідка про підприємство 
09.01.2019 

19:45 
Canon 1.3 

Довідка про рахунок 
09.01.2019 

19:44 
Canon 1.3 

Дог. оренди-осн транспорт 
10.01.2019 

09:47 
Canon 1.3 

Дог. оренди-підмінни 

транспорт 

09.01.2019 

20:18 
Canon 1.3 

Дозвільні документи 
09.01.2019 

19:42 
Canon 1.3 

Документи про 
страхування 

09.01.2019 

19:42 
Canon 1.3 

Ст.17 директор корруп 

злочин 

09.01.2019 

19:56 
Canon 1.3 

 

Таблиця № 28 

ВАТ «СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ АТП 10920» 

Назва документа 

Опис властивостей 

Створено 

дата, час 
Додаток Версія програми PDF 

Антикорупційна програма 
09.01.2019 

18:36 
Canon 1.3 

Аптечки та вогнегас 
09.01.2019 

18:31 
Canon 1.3 

Виконання аналогіч дог-ру 
09.01.2019 

18:18 
Canon 1.3 

гарантія 
09.01.2019 

18:27 
Canon 1.3 

довкілля 
09.01.2019 

18:36 
Canon 1.3 

Дотрим чинного зак-ва 
09.01.2019 

18:39 
Canon 1.3 

Згода на вик-ня договору 
09.01.2019 

18:32 
Canon 1.3 

Згода на оброб перс даних-

марчен 

09.01.2019 

18:37 
Canon 1.3 

Кількісні та якісні характ-

ки 

09.01.2019 

19:38 
Canon 1.3 
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4 
ліцензія 

09.01.2019 

18:30 
Canon 1.3 

Мат-техн база 
09.01.2019 

17:51 
Canon 1.3 

Медичний огляд 
09.01.2019 

18:26 
Canon 1.3 

працівники 
09.01.2019 

17:53 
Canon 1.3 

реквізити 
10.01.2019 

11:30 
Canon 1.3 

 

Торги № 7                                                                                           Таблиця № 29 

ПП «АВТОЛАЙН КОМПАНІ» 

Назва документа 

Опис властивостей 

Створено 

дата, час 
Додаток Версія програми PDF 

Чинне законодавсто 
10.01.2020 

16:16 
Canon 1.3 

Установчі документи 
11.01.2020 

13:36 
Canon 1.3 

Тех. паспорта 10.01.2020 

15:57 
Canon 1.3 

Тех. огляд 
10.01.2020 

16:03 
Canon 1.3 

Тех. стан 
10.01.2020 

16:08 
Canon 1.3 

страхування 
15.01.2020 

12:29 
Canon 1.3 

Св-во платника податку 
10.01.2020 

15:46 
Canon 1.3 

рахунок 
15.01.2020 

17:39 
Canon 1.3 

правомічність 
17.01.2020 

12:09 
Canon 1.3 

Мед. огляд 
10.01.2020 

15:51 
Canon 1.3 

ліцензія 
10.01.2020 

16:05 
Canon 1.3 

Додаток 3 хар-ки предмета 

закупівелі 

10.01.2020 

15:45 
Canon 1.3 

Таблиця № 30 

ВАТ «СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ АТП 10920» 

Назва документа Опис властивостей 

 
Створено 

дата, час 
Додаток Версія програми PDF 
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5 
статут 

26.12.2017 

08:22 
Canon 1.3 

 

(121) Отже, подання ПП «АВТОЛАЙН-КОМПАНІ» та 

ВАТ «СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ АТП 10920» у складі тендерних пропозицій у 

Торгах № 1-7 електронних файлів з однаковими параметрами «Додаток», 

«Версія програми PDF», які під час участі у Торгах № 3-6 створені в один 

день, свідчить про єдине електронне джерело цих файлів, що в свою чергу 

доводить обставини спільної підготовки Відповідачами своїх тендерних 

пропозицій під час участі у Торгах № 1-7. 

5.11.Наявність ідентичних дефектів друку у документах тендерних 

пропозицій Відповідачів 

(122) ПП «АВТОЛАЙН-КОМПАНІ» та ВАТ «СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ АТП 10920» 

до системи електронних закупівель «Прозорро» у складі тендерних 

пропозицій у Торгах № 1, 3-5 завантажені електронні файли документів з 

ідентичними зовнішніми дефектами. 

(123) У Торгах № 1, 4 дефекти представляють собою наявність крапки у середині 

правого краю сторінки та зигзагоподібну пляму на лівому краю сторінки, 

трохи вище середини (Додатки 1-2 до подання про попередні висновки у 

Справі від 29.04.2021 № 70-02/241-п). 

(124) Із зазначеними дефектами виготовлені наступні документи: 

Таблиця № 31 

ПП  

«АВТОЛАЙН-КОМПАНІ» 

ВАТ  

«СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ АТП 10920» 

Назва документа Назва документа 

Торги № 1 

Повноваження підписанта статут 

Торги № 4 

Гарантія про паспорти Аптечки и огнет 

Довід про аналог договір Витяг 

Довід про під-во Гарантия паспортов 

Дог. оренди осн тз Договора аренды подм транспорт 

Дог. оренди підм тз Договор-проект 

Док-ти зі страхування Мат-техн база 

Лист із захисту довкілля Мед осмотр 

Ліцензія О предприятии 

Мат база Окр среда 
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6 Медичний огляд Полномочия марченко 

Оснащення апетч, вогнег, gps Работники 

Працівники Реквизиты 

Пропозиція Согл перс даных 

Техн паспорти осн тз Справка аналогич дог-р 

Техн паспорти підм тз Справка по статье 17 

Техніч хар-ки, дод 3 статут 

 Страхование 

Существ условия 

Требования о качестве перевозок 

Треб-я зак-ва 

(125) У Торгах № 3, 5 дефекти представляють собою наявність двох крапок та 

горизонтальної риски (Додатки 3-4 до подання про попередні висновки у 

Справі від 29.04.2021 № 70-02/241-п): 

- перша крапка розташована у лівому верхньому куті сторінки; 

- друга крапка розташована трохи правіше середини сторінки; 

- риска розташована нижче другої крапки у правій нижній частині сторінки. 

(126) Із зазначеними дефектами виготовлені наступні документи: 

Таблиця № 32 

ПП  

«АВТОЛАЙН-КОМПАНІ» 

ВАТ  

«СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ АТП 10920» 

Назва документа Назва документа 

Торги № 3 

Аналог дог Банкротство атп 

Антиконкур дії Виконання аналог дог атп 

Банкрот Витяг атп 

Гарантія Вогнегас атп 

Довкілля Довідка гарантія 

Дог оренди Довкілля атп 

Задолж налог Заборгов атп 

Засудж гогол Згода перс даних атп 

Згода на умови Коруп правопор атп 

Згода перс дані Коруп правопор марч атп 

Корупц правопоруш гогол Мат база атп0002 
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7 Корупц правопоруш Мед робітн атп 

Мат-тех база Повноваж атп 

Мед огляд Поруш ек конкур атп 

Огнетуш Пред и реквиз 

Пред и реквиз Про характерист атп 

Работники Проект дог атп 

устав Робітники атп 

Якіс та кільк показ Статут атп 

 Судимість марч атп 

Тенд пропоз-я 

Тех паспорт атп 

Умови закуп атп 

Торги № 5 

1. пасп директор 2. якіс та кільк показ-ки 

2. якіс та кільк показники 4. матер база атп 

3. предл автол 5. кваліфікація працівників 

4. мат база 6. довід аналог дог, минул дог 

5. працивн. видпов. квалифик 7. корупц поруш 

6. виконання аналог дог з 

додатками 
8. корупц поруш уповноважена особа 

7. корупц поруш 9. антиконкур дії 

8. корупц пору особа 10. корисливі мотиви уповн особи 

9. антиконкур дія 11. заборг-ть податки 

10. корисл мотив уповн особа 12.3 про підприємство 

11. заборгов 12.4 про відкрит рахун 

12.4 про відкрит рахун 12.6 передрейс огляд 

12.6 передрейс огляд 12.9 гарантія 

12.9 гарантія 12.13 аптечки та вогнегас 

12.10 ліцензія 12.14 істот умови дог 

12.11страх-е 12.15 дог-проект 

12.13 аптечки та вогнегас 12.16 довкілля 

12.14 істот умови дог 12.17 лист-згода прав 

(127) Вказані обставини (ідентичні дефекти друку) свідчать, зокрема, про 

використання Відповідачами одного і того ж технічного обладнання 

(пристрою), призначеного для виготовлення документів. 
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8 5.12. Невідповідність тендерної 

пропозиції ВАТ «СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ АТП 10920» у Торгах № 1 

умовам тендерної документації 

(128) Замовником № 1 у Тендерній документації Торгів № 1 (пункт 3.6 розділу 3 

«Інструкція з підготовки тендерної  пропозиції») визначено, що учасники 

процедури закупівлі повинні надати в складі тендерної пропозиції 

інформацію та документи, які підтверджують відповідність тендерної 

пропозиції учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до 

предмета закупівлі, встановленим замовником відповідно до Додатку № 2 

даної документації. 

(129) У Додатку № 2 Тендерної документації Торгів № 1 визначені вимоги до 

транспортного засобу, а саме:  

- «Учасник надає Замовнику транспортні послуги легковими автомобілями 

вітчизняного або іноземного виробництва з водієм. 

- Надання послуг має здійснюватися автомобілями, які відповідають 

наступним вимогам:    

- легкові автомобілі, зареєстровані на території України, середнього класу 

випуску не раніше 2006 року; 

- кількість пасажирських місць не менше 4 (без місця сидіння водія); 

- кількість дверей не менше 4 (чотирьох)». 

(130) Відповідно до поданої  ВАТ «СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ АТП 10920» для участі 

у Торгах № 1 довідки про матеріально-технічну базу від 14.04.2020 без 

номеру,  у розпорядженні товариства наявні 4 транспортні засоби категорії 

Д, тип – Автобус. 

(131) Замовником № 1 у Тендерній документації № 1 (пункт 5.3 розділу 5  

«Оцінка тендерної пропозиції») зазначено, що замовник відхиляє тендерну 

пропозицію в разі якщо, зокрема, тендерна пропозиція не відповідає умовам 

тендерної документації. 

(132) Відповідно до протоколу засідання Тендерного комітету Замовника № 1 від 

12.05.2020 № 36, тендерна пропозиція ВАТ «СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ АТП 

10920» відхилена на підставі пункту 4 частини першої статті 30 Закону 

України «Про публічні закупівлі» - тендерна пропозиція не відповідає 

умовам тендерної документації. 

(133) Отже подання  ВАТ «СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ АТП 10920» для участі у Торгах 

№ 1 тендерної пропозиції, яка містить відомості щодо технічних параметрів 

предмету закупівлі, які не відповідають умовам тендерної документації, 

свідчить про прийняття ним участі у Торгах № 1 у якості «технічного» 

учасника з можливим попереднім погодженням умов участі у процедурі 

публічної закупівлі для забезпечення перемоги ПП «АВТОЛАЙН 

КОМПАНІ».  

5.13 Телефонний зв’язок між Відповідачами у період проведення Торгів        

№ 1, 2, 7 
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9 (134) ТОВ «ЗАКУПКИ.ПРОМ.УА» 

(оператор електронного майданчика «zakupki.prom.ua») листом від 

11.08.2020 № 1045/08 (вх. від 25.08.2020 № 4659) повідомило, що під час 

реєстрації на майданчику ПП «АВТОЛАЙН КОМПАНІ» зазначило 

телефонний номер +380500719572. 

(135) У надісланому Відділенню листі-клопотанні про подовження строку 

надання інформації від 25.08.2020 № 4/327 (вх. від 27.08.2020 № 4727) 

ПП «АВТОЛАЙН КОМПАНІ» зазначено контактний номер телефону 

 0661673273. 

(136) У надісланому Відділенню листі ВАТ «СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ АТП 10920» 

від 19.09.2019 № 2/214 (вх. від 19.09.2019 № 03-05/1237) зазначено 

контактний номер телефону 0663531526. 

(137) Згідно з інформацією ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

«ВФ УКРАЇНА» (надалі - ПрАТ «ВФ УКРАЇНА»), наданою листом від 

24.09.2020 № 02/КИ-Б/123 (вх. від 06.10.2020 № 628кі) телефонні номери 

+380500719572, +380661673273 та +380663531526 обслуговуються 

знеособлено (анонімно) на умовах передплаченого зв’язку. 

(138) До вказаного вище листа був наданий витяг з бази даних телефонних 

номерів ПрАТ «ВФ УКРАЇНА», відповідно до якого у період з 08.11.2019 

до 01.06.2020 (період проведення Торгів № 1, 2, 7): 

- між телефонними номерами +380500719572 та +380663531526 було 

здійснено 46 (сорок шість) з’єднань; 

- між телефонними номерами +380661673273 та +380663531526 – 27 

(двадцять сім) з’єднань.  

(139) Інформація щодо телефонних з’єднань за інші періоди у ПрАТ «ВФ 

УКРАЇНА» не зберіглась. 

(140) Отже, під час підготовки та участі у Торгах № 1, 2, 7 Відповідачі  

спілкувалися за допомогою засобів телефонного зв’язку, що свідчить про 

обмін інформацією, єдність інтересів та пов’язаність ПП «АВТОЛАЙН 

КОМПАНІ» та ВАТ «СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ АТП 10920», завдяки чому 

зазначені учасники торгів були обізнані щодо діяльності один одного, мали 

можливість доступу до інформації щодо господарської діяльності один 

одного та спільно брали участь у Торгах № 1, 2, 7. 

5.14. Використання ВАТ «СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ АТП 10920» для входу до 

електронної поштової скриньки у період проведення Торгів № 3-6        

ІР-адреси, переданої у користування ПП «АВТОЛАЙН КОМПАНІ» 

(141) Відповідно до листа ТОВ «ЗАКУПКИ.ПРОМ.УА» (оператор електронного 

майданчика «zakupki.prom.ua») від 11.08.2020 № 1045/08 (вх. від 25.08.2020 

№ 4659), ВАТ «СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ АТП 10920» при реєстрації на 

електронному майданчику зазначено адресу електронної поштової скриньки 

(e-mail) «atp_10920@ukr.net». 
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ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  «УКРНЕТ» 

(надалі – ТОВ «УКРНЕТ»), наданою листом від 04.02.2020 № 43/01/01-08 

(вх. від 10.02.2020 № 01-55/21кі), у період з 01.11.2016 до 31.12.2018 доступ 

до електронної поштової скриньки «atp_10920@ukr.net» здійснювався з ІР-

адреси 193.93.52.215. 

(143) ТОВ «БАЙТ-СД» листом від 26.06.2019 № 1/26 (вх. від 29.07.2019          

№ 03-05/1023) повідомило, (конфіденційна інформація конфіденційна 

інформація конфіденційна інформація конфіденційна інформація 

конфіденційна інформація конфіденційна інформація конфіденційна 

інформація конфіденційна інформація). 

(144) Отже, використання ВАТ «СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ АТП 10920» у період 

проведення Торгів № 3-6 для входу до власної електронної поштової 

скриньки «atp_10920@ukr.net» ІР-адреси, переданої у користування 

ПП «АВТОЛАЙН КОМПАНІ», свідчить про узгодженість дій Відповідачів 

під час участі у Торгах № 3-6. 

6. КВАЛІФІКАЦІЯ ДІЙ ВІДПОВІДАЧІВ 

(145) Встановлені Відділенням факти у своїй сукупності, зокрема, щодо:  

- наявності інвестиційних зобов’язань, спільного нерухомого майна;  

- наявності спільних працівників;  

- наявності сталих господарських відносин;  

- пов’язаності Відповідачів за адресою електронної пошти (e-mail); 

- пов'язаності Відповідачів за номером телефону; 

- використання одного електронного майданчика та однієї точки доступу до 

мережі Інтернет під час участі у Торгах № 1-7; 

- використання однієї точки доступу до мережі Інтернет під час входу до 

електронного кабінету для здійснення операцій по банківським рахункам;  

- синхронності дій Учасників торгів під час подання тендерних пропозицій  

у Торгах № 1, 3-7; 

- використання одних і тих самих ІР-адрес та електронної поштової 

скриньки під час формування витягів з ЄДР; 

- створення поданих Відповідачами під час участі у Торгах № 1-7 

електронних файлів документів за допомогою однакових додатків, 

однакових програм виробників PDF однієї версії; 

- наявності ідентичних дефектів друку у документах тендерних пропозицій; 

- невідповідності тендерної пропозиції ВАТ «СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ АТП 

10920» у Торгах № 1 умовам тендерної документації; 

- телефонного зв’язку між Відповідачами у період проведення Торгів № 1, 2, 

7; 
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проведення Торгів № 3-6 ВАТ «СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ АТП 10920» для 

входу до  електронної поштової скриньки ІР-адреси, переданої у 

користування ПП «АВТОЛАЙН КОМПАНІ» 

не можуть бути результатом випадкового збігу обставин чи наслідком дії 

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

Відповідачами своєї поведінки при підготовці до участі та участі у Торгах 

№ 1-7. 

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

тим самим усунули конкуренцію та змагальність між собою, а отже 

спотворили результат проведених Торгів № 1-7, порушивши право 

Замовника на отримання найбільш ефективних для нього результатів, а 

відтак, вчинили антиконкурентні узгоджені дії, заборонені Законом України 

«Про захист економічної конкуренції». 

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

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

суб’єктами господарювання угод у будь-якій формі, а також будь-яка інша 

погоджена конкурентна поведінка (діяльність, бездіяльність) суб’єктів 

господарювання; частиною другою цієї статті встановлено, що особи, які 

чинять або мають намір чинити узгоджені дії, є учасниками узгоджених дій. 

(148) 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, а пунктом 4 частини другої цієї статті 

встановлено, що антиконкурентними узгодженими діями визнаються 

узгоджені дії, які стосуються спотворення результатів торгів, аукціонів, 

конкурсів, тендерів. 

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

економічної конкуренції» вчинення антиконкурентних узгоджених дій 

забороняється і тягне за собою відповідальність згідно із законом. 

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

економічної конкуренції у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які 

стосуються спотворення результатів торгів,  передбаченим пунктом 4 

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

економічної конкуренції». 

7. ЗАПЕРЕЧЕННЯ ВІДПОВІДАЧІВ ТА ЇХ СПРОСТУВАННЯ 

(151) ВАТ «СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ АТП 10920» на подання з попередніми 

висновками у Справі, яке було надіслано листом від 29.04.2021                         

№ 70-02/4-3677, письмових заперечень не надало. 

(152) Втім, під час участі у засіданні адміністративної колегії Відділення 

13.05.2021, представник за довіреністю ВАТ «СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ АТП 

10920», Шарко Дмитро Равілійович, надав свої заперечення на подання з 
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які в цілому зводяться до невизнання вчинення порушень. 

(153) ПП «АВТОЛАЙН КОМПАНІ» надіслало свої заперечення на подання з 

попередніми висновками у Справі листами від 11.02.2021 без номеру (вх. від 

13.05.2021 № 2802) (надалі - Заперечення) та від 31.05.2021 № 4/217 (вх. від 

01.06.2021 № 3174), які в цілому зводяться до невизнання вчинення 

порушень. 

(154) Вищезазначені заперечення ПП «АВТОЛАЙН КОМПАНІ» не спростовують 

висновків, викладених у поданні з попередніми висновками у Справі. 

(155) В Запереченні ПП «АВТОЛАЙН КОМПАНІ» надало інформацію, що 

посаду головного бухгалтера ПП «АВТОЛАЙН КОМПАНІ» обіймає 

Анісімова Олена Геннадіївна (надалі – Анісімова О.Г.), яка за сумісництвом 

працює на посаді головного бухгалтера ВАТ «СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ АТП 

10920». Таким чином, головним бухгалтером Анісімовою О.Г. 

використовувалась одна поштова електронна скринька 

«glavbuh@autoline.lg.ua» для надіслання податкової звітності обох суб’єктів 

господарювання.  

(156) Водночас, під час участі у засіданні адміністративної колегії Відділення 

Шарко Дмитро Равілійович підтвердив інформацію, що на обох 

підприємствах працює один бухгалтер - Анісімова Олена Геннадіївна. 

(157) За результатом порівняльного аналізу інформації, що міститься в 

Запереченні ПП «АВТОЛАЙН КОМПАНІ» та клопотанні 

ВАТ «СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ АТП 10920» (вх. від 13.05.2021 № 2803) про 

перенесення засідання адміністративної колегії відділення та про надання 

можливості ознайомитися з матеріалами справи № 4/01-130-20, встановлено, 

що на обох документах міститься відбиток печатки 

ВАТ «СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ АТП 10920» та обидва документи підписані 

виконуючим обов’язки директора ВАТ «СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ АТП 10920»  

Власенко В.В., що вказує на підготовку обох документів однією особою.  

(158) Відносно вищевказаної обставини ПП «АВТОЛАЙН КОМПАНІ» надало 

пояснення у листі від 08.06.2021 № 4/230 (вх. від 08.06.2021 № 3357). 

ПП «АВТОЛАЙН КОМПАНІ» повідомило, що немає жодного відношення 

до Заперечення. Окрім того, у зазначеному листі керівництво 

ПП «АВТОЛАЙН КОМПАНІ» надало міркування, що це зроблено навмисне 

ВАТ «СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ АТП 10920» для завдання шкоди інтересам 

ПП «АВТОЛАЙН КОМПАНІ». 

8. ОСТАТОЧНІ ВИСНОВКИ АДМІНІСТРАТИВНОЇ КОЛЕГІЇ 

ВІДДІЛЕННЯ 

(159) 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 Учасників 

торгів є узгодженою поведінкою, що стосується спотворення результатів 

торгів, проведених: 
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- ФІЛІЄЮ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

«НАЦІОНАЛЬНА СУСПІЛЬНА ТЕЛЕРАДІОПЕРЕДАЧА УКРАЇНИ» 

«РЕГІОНАЛЬНА ДИРЕКЦІЯ UA: ДОНБАС» на закупівлю «ДК  021:2015: 

60140000-1 — Нерегулярні пасажирські перевезення (ідентифікатор закупівлі 

в системі «Prozorro» - UA-2020-04-06-001537-b); 

- ЛУГАНСЬКИМ ОБЛАСНИМ ВІЙСКОВИМ КОМІСАРІАТОМ на 

закупівлю: «ДК  021:2015: 60140000-1 — Нерегулярні пасажирські 

перевезення» (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» -                     

UA-2020-03-02-000858-c); 

- ВІДДІЛОМ ОСВІТИ СЄВЄРОДОНЕЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ на закупівлю 

«ДК 021:2015: 60100000-9 — Послуги з автомобільних перевезень 

(Збирання і розвезення школярів і вчителів)» (ідентифікатор закупівлі в 

системі «Prozorro» - UA-2016-11-22-001446-a); 

- ВІДДІЛОМ ОСВІТИ СЄВЄРОДОНЕЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ на закупівлю 

«ДК 021:2015: 60100000-9 — Послуги з автомобільних перевезень 

(Регулярні спеціальні пасажирські перевезення автобусами учнів та 

педагогічних працівників із селищ до шкіл і у зворотному порядку)» 

(ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» - UA-2017-12-11-001551-c); 

- ВІДДІЛОМ ОСВІТИ СЄВЄРОДОНЕЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ на закупівлю 

«ДК 021:2015: 60100000-9 — Послуги з автомобільних перевезень 

(Регулярні спеціальні пасажирські перевезення автобусами учнів та 

педагогічних працівників із селищ до шкіл і у зворотному порядку)» 

(ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» - UA-2017-01-24-002504-b); 

- ВІДДІЛОМ ОСВІТИ СЄВЄРОДОНЕЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ на закупівлю 

«ДК 021:2015: 60100000-9 — Послуги з автомобільних перевезень 

(Регулярні спеціальні пасажирські перевезення автобусами учнів та 

педагогічних працівників із селищ до шкіл і у зворотному порядку)» 

(ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» - UA-2018-12-19-003655-c); 

- ВІДДІЛОМ ОСВІТИ СЄВЄРОДОНЕЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ на закупівлю 

«ДК 021:2015: 60100000-9 — Послуги з автомобільних перевезень 

(Регулярні спеціальні пасажирські перевезення автобусами учнів та 

педагогічних працівників із селищ до шкіл і у зворотному порядку)» 

(ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» - UA-2019-12-28-000996-c).. 

(160) Отже, наведені вище факти у їх сукупності свідчать про вчинення 

ПП «АВТОЛАЙН КОМПАНІ» та ВАТ «СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ АТП 10920» 

порушень законодавства про захист економічної конкуренції у вигляді 

антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів 

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

Закону України «Про захист економічної конкуренції». 

8.     ВИЗНАЧЕННЯ РОЗМІРУ ШТРАФІВ 

(161) Відповідно до абзацу другого частини другої статті 52 Закону України «Про 
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за порушення, передбачене пунктом 1 статті 50 цього закону, накладається 

штраф у розмірі до десяти відсотків доходу (виручки) суб’єкта 

господарювання від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за останній 

звітний рік, що передував року, в якому накладається штраф. 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.  

(162) Відповідно до листа ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ 

ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ У ЛУГАНСЬКІЙ ОБЛАСТІ від 

12.04.2021 № 2841/5/12-32-18-08-06 (вх. від 15.04.2021 № 2146), сума 

доходу (виручки) за 2020 рік, отриманого: 

- ВАТ «СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ АТП 10920», складає 907 000 (дев’ятсот сім 

тисяч) гривень; 

- ПП «АВТОЛАЙН-КОМПАНІ», складає 4 456 300 (чотири мільйони 

чотириста п’ятдесят шість тисяч триста) гривень. 

(163) При визначенні розміру штрафу адміністративною колегією Відділення 

враховується, що узгоджені дії Учасників торгів, спрямовані на досягнення 

узгодженого між ними результату (наприклад, забезпечення перемоги 

певному учаснику при завищеній ним ціні товару), належать до категорії 

найбільш шкідливих антиконкурентних узгоджених дій, оскільки у таких 

випадках вибір для замовника обмежений лише поданими конкурсними 

пропозиціями і змова учасників призводить до порушення права замовника 

на придбання товару за ціною, сформованою в умовах конкуренції, що, у 

свою чергу, має результатом необґрунтовані перевитрати (нераціональне 

витрачання) публічних коштів. 

Враховуючи викладене, керуючись статтями 7 і 14 Закону України  

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

«Про захист економічної конкуренції», пунктами 3 і 11 Положення про 

територіальне відділення Антимонопольного комітету України, затвердженого 

розпорядженням Антимонопольного комітету від 23.02.2001 № 32-р, 

зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 30.03.2001 за  

№ 291/5482 (зі змінами), пунктами 29, 31, 32 Правил розгляду заяв і справ про 

порушення законодавства про захист економічної конкуренції (Правила розгляду 

справ), затверджених розпорядженням Антимонопольного комітету від 19.09.1994 

№ 5, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 06.05.1994 за № 90/299 (у 

редакції розпорядження Антимонопольного комітету України від 26.04.2016 

№ 12-рп) (зі змінами), адміністративна колегія Східного міжобласного 

територіального відділення Антимонопольного комітету України 

ПОСТАНОВИЛА: 

1. Визнати, що ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «АВТОЛАЙН КОМПАНІ» 

(ідентифікаційний код юридичної особи – 33164230) та ВІДКРИТЕ 



 4

5 АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

«СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ АТП 10920» (ідентифікаційний код юридичної особи 

– 03113294) 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 відкритих торгах з 

використанням електронної системи закупівель «Prozorro»,  проведених 

ФІЛІЄЮ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

«НАЦІОНАЛЬНА СУСПІЛЬНА ТЕЛЕРАДІОПЕРЕДАЧА УКРАЇНИ» 

«РЕГІОНАЛЬНА ДИРЕКЦІЯ UA: ДОНБАС» на закупівлю «Код ДК 

 021:2015: 60140000-1 — Нерегулярні пасажирські перевезення 

(ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» -          UA-2020-04-06-001537-

b). 

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

накласти на ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «АВТОЛАЙН КОМПАНІ» 

(ідентифікаційний код юридичної особи – 33164230) штраф у розмірі 

68 000,00 (шістдесят вісім тисяч) гривень. 

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

накласти на ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

«СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ АТП 10920» (ідентифікаційний код юридичної особи 

– 03113294) штраф у розмірі 68 000,00 (шістдесят вісім тисяч) гривень. 

4. Визнати, що ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «АВТОЛАЙН КОМПАНІ» 

(ідентифікаційний код юридичної особи – 33164230) та ВІДКРИТЕ 

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ АТП 10920» 

(ідентифікаційний код юридичної особи – 03113294) 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 відкритих торгах з використанням електронної системи закупівель 

«Prozorro»,  проведених ЛУГАНСЬКИМ ОБЛАСНИМ ВІЙСКОВИМ 

КОМІСАРІАТОМ на закупівлю: «Код ДК  021:2015: 60140000-1 — 

Нерегулярні пасажирські перевезення (Перевезення військовозобов'язаних)» 

(ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» - UA-2020-03-02-000858-c). 

5. За порушення, вказане в пункті 4 резолютивної частини цього рішення, 

накласти на ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «АВТОЛАЙН КОМПАНІ» 

(ідентифікаційний код юридичної особи – 33164230) штраф у розмірі 

68 000,00 (шістдесят вісім тисяч) гривень. 

6. За порушення, вказане в пункті 4 резолютивної частини цього рішення, 

накласти на ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

«СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ АТП 10920» (ідентифікаційний код юридичної особи 

– 03113294) штраф у розмірі 68 000,00 (шістдесят вісім тисяч) гривень. 

7. Визнати, що ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «АВТОЛАЙН КОМПАНІ» 
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6 (ідентифікаційний код юридичної 

особи – 33164230) та ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

«СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ АТП 10920» (ідентифікаційний код юридичної особи 

– 03113294) 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 відкритих торгах з 

використанням електронної системи закупівель «Prozorro»,  проведених 

ВІДДІЛОМ ОСВІТИ СЄВЄРОДОНЕЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ на закупівлю: 

«Код ДК 021:2015: 60100000-9 — Послуги з автомобільних перевезень 

(Збирання і розвезення школярів і вчителів)» (ідентифікатор закупівлі в 

системі «Prozorro» -               UA-2016-11-22-001446-a). 

8. За порушення, вказане в пункті 7 резолютивної частини цього рішення, 

накласти на ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «АВТОЛАЙН КОМПАНІ» 

(ідентифікаційний код юридичної особи – 33164230) штраф у розмірі 

68 000,00 (шістдесят вісім тисяч) гривень. 

9. За порушення, вказане в пункті 7 резолютивної частини цього рішення, 

накласти на ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

«СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ АТП 10920» (ідентифікаційний код юридичної особи 

– 03113294) штраф у розмірі 68 000,00 (шістдесят вісім тисяч) гривень. 

10. Визнати, що ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «АВТОЛАЙН КОМПАНІ» 

(ідентифікаційний код юридичної особи – 33164230) та ВІДКРИТЕ 

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ АТП 10920» 

(ідентифікаційний код юридичної особи – 03113294) 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 відкритих торгах з використанням електронної системи закупівель 

«Prozorro»,  проведених ВІДДІЛОМ ОСВІТИ СЄВЄРОДОНЕЦЬКОЇ 

МІСЬКОЇ РАДИ на закупівлю: «Код ДК 021:2015: 60100000-9 — Послуги з 

автомобільних перевезень (Регулярні спеціальні пасажирські перевезення 

автобусами учнів та педагогічних працівників із селищ до шкіл і у 

зворотному порядку)» (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» -                 

UA-2017-12-11-001551-c). 

11. За порушення, вказане в пункті 10 резолютивної частини цього рішення, 

накласти на ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «АВТОЛАЙН КОМПАНІ» 

(ідентифікаційний код юридичної особи – 33164230) штраф у розмірі 

68 000,00 (шістдесят вісім тисяч) гривень. 

12. За порушення, вказане в пункті 10 резолютивної частини цього рішення, 

накласти на ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

«СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ АТП 10920» (ідентифікаційний код юридичної особи 

– 03113294) штраф у розмірі 68 000,00 (шістдесят вісім тисяч) гривень. 
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7 13. Визнати, що ПРИВАТНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО «АВТОЛАЙН КОМПАНІ» (ідентифікаційний код 

юридичної особи – 33164230) та ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

«СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ АТП 10920» (ідентифікаційний код юридичної особи 

– 03113294) 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 відкритих торгах з 

використанням електронної системи закупівель «Prozorro»,  проведених 

ВІДДІЛОМ ОСВІТИ СЄВЄРОДОНЕЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ на закупівлю: 

«Код ДК 021:2015: 60100000-9 — Послуги з автомобільних перевезень 

(Регулярні спеціальні пасажирські перевезення автобусами учнів та 

педагогічних працівників із селищ до шкіл і у зворотному порядку)» 

(ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» - UA-2017-01-24-002504-b). 

14. За порушення, вказане в пункті 13 резолютивної частини цього рішення, 

накласти на ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «АВТОЛАЙН КОМПАНІ» 

(ідентифікаційний код юридичної особи – 33164230) штраф у розмірі 

68 000,00 (шістдесят вісім тисяч) гривень. 

15. За порушення, вказане в пункті 13 резолютивної частини цього рішення, 

накласти на ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

«СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ АТП 10920» (ідентифікаційний код юридичної особи 

– 03113294) штраф у розмірі 68 000,00 (шістдесят вісім тисяч) гривень. 

16. Визнати, що ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «АВТОЛАЙН КОМПАНІ» 

(ідентифікаційний код юридичної особи – 33164230) та ВІДКРИТЕ 

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ АТП 10920» 

(ідентифікаційний код юридичної особи – 03113294) 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 відкритих торгах з використанням електронної системи закупівель 

«Prozorro»,  проведених ВІДДІЛОМ ОСВІТИ СЄВЄРОДОНЕЦЬКОЇ 

МІСЬКОЇ РАДИ на закупівлю: «Код ДК 021:2015: 60100000-9 — Послуги з 

автомобільних перевезень (Регулярні спеціальні пасажирські перевезення 

автобусами учнів та педагогічних працівників із селищ до шкіл і у 

зворотному порядку)» (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» -               

UA-2018-12-19-003655-c). 

17. За порушення, вказане в пункті 16 резолютивної частини цього рішення, 

накласти на ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «АВТОЛАЙН КОМПАНІ» 

(ідентифікаційний код юридичної особи – 33164230) штраф у розмірі 

68 000,00 (шістдесят вісім тисяч) гривень. 

18. За порушення, вказане в пункті 16 резолютивної частини цього рішення, 

накласти на ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

«СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ АТП 10920» (ідентифікаційний код юридичної особи 
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8 – 03113294) штраф у розмірі 

68 000,00 (шістдесят вісім тисяч) гривень. 

19. Визнати, що ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «АВТОЛАЙН КОМПАНІ» 

(ідентифікаційний код юридичної особи – 33164230) та ВІДКРИТЕ 

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ АТП 10920» 

(ідентифікаційний код юридичної особи – 03113294) 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 відкритих торгах з використанням електронної системи закупівель 

«Prozorro»,  проведених ВІДДІЛОМ ОСВІТИ СЄВЄРОДОНЕЦЬКОЇ 

МІСЬКОЇ РАДИ на закупівлю: «Код ДК 021:2015: 60100000-9 — Послуги з 

автомобільних перевезень (Регулярні спеціальні пасажирські перевезення 

автобусами учнів та педагогічних працівників із селищ до шкіл і у 

зворотному порядку)» (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» - UA-

2019-12-28-000996-c). 

20. За порушення, вказане в пункті 19 резолютивної частини цього рішення, 

накласти на ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «АВТОЛАЙН КОМПАНІ» 

(ідентифікаційний код юридичної особи – 33164230) штраф у розмірі 

68 000,00 (шістдесят вісім тисяч) гривень. 

21. За порушення, вказане в пункті 19 резолютивної частини цього рішення, 

накласти на ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

«СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ АТП 10920» (ідентифікаційний код юридичної особи 

– 03113294) 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. 

Відповідно до частини восьмої статті 56 Закону України «Про захист 

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

господарювання зобов’язаний надіслати до територіального відділення 

документи, що підтверджують сплату штрафу.  

Відповідно до частини першої статті 60 Закону України «Про захист 

економічної конкуренції» рішення органів Антимонопольного комітету України у 

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

 

Голова колегії          Юрій ГЛАДИК 


