
 

 

СХІДНЕ МІЖОБЛАСНЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ 

АНТИМОНОПОЛЬНОГО   КОМІТЕТУ   УКРАЇНИ 

ВИТЯГ З РІШЕННЯ 

АДМІНІСТРАТИВНОЇ КОЛЕГІЇ СХІДНОГО  

МІЖОБЛАСНОГО ТЕРИТОРІАЛЬНОГО ВІДДІЛЕННЯ 
 

 

22.06.2021 № 70/58 – р/к                   Справа № 2/01-42-20 

м. Харків 

Про порушення законодавства  

про захист економічної конкуренції  

та накладення штрафу 

 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  

«АЛЬФА-ПРОФ УКРАЇНА» (ідентифікаційний код юридичної особи – 

39522806) (надалі – ТОВ «АЛЬФА-ПРОФ УКРАЇНА») та ТОВАРИСТВО З 

ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АГЕНСТВО КОМПЛЕКСНОЇ 

БЕЗПЕКИ ГАЛЕОН» (ідентифікаційний код юридичної особи – 33290257) 

(надалі – ТОВ «АГЕНСТВО КОМПЛЕКСНОЇ БЕЗПЕКИ ГАЛЕОН») подали 

тендерні пропозиції на участь у відкритих торгах з використанням електронної 

системи закупівель «Prozorro», проведених: 

- СПЕЦІАЛІЗОВАНИМ КОМУНАЛЬНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ 

«ХАРКІВЗЕЛЕНБУД» ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ на закупівлю 

«Охоронні послуги (послуги з охорони об’єктів) (ДК 021:2015 – 79710000-

4 – Охоронні послуги)» (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» -  

UA-2019-03-01-002020-a);  

- КОМУНАЛЬНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ «ЦЕНТРАЛЬНИЙ ПАРК 

КУЛЬТУРИ ТА ВІДПОЧИНКУ ІМЕНІ М.ГОРЬКОГО» на закупівлю 

«Охоронні послуги (послуги з охорони території центрального парку 

культури та відпочинку ім. М. Горького міста Харкова та об’єктів охорони, 

розташованих на його території) (ДК 021:2015 – 79710000-4 – Охоронні 

послуги)» (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» -  

UA-2018-12-05-004934-c). 

При цьому, ТОВ «АЛЬФА-ПРОФ УКРАЇНА» та ТОВ «АГЕНСТВО 

КОМПЛЕКСНОЇ БЕЗПЕКИ ГАЛЕОН» спільно готувалися до участі у вказаних 

торгах, тобто узгоджували свою поведінку з метою усунення змагання під час 

підготовки та участі у торгах. 
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За результатами розгляду справи № 2/01-42-20 такі дії  

ТОВ «АЛЬФА-ПРОФ УКРАЇНА» та ТОВ «АГЕНСТВО КОМПЛЕКСНОЇ 

БЕЗПЕКИ ГАЛЕОН» визнано антиконкурентними узгодженими діями, що 

стосуються спотворення результатів торгів, що є порушенням пункту 1  

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

економічної конкуренції». 

На порушників накладено штрафи:  

- на ТОВ «АЛЬФА-ПРОФ УКРАЇНА» – 136 000, 00 грн;  

- на ТОВ «АГЕНСТВО КОМПЛЕКСНОЇ БЕЗПЕКИ ГАЛЕОН» –  

136 000, 00 грн. 

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

публічні закупівлі» вчинення суб’єктами господарювання зазначеного 

порушення 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, розглянувши матеріали справи № 2/01-

42-20 про порушення ТОВ «АЛЬФА-ПРОФ УКРАЇНА» та  

ТОВ «АГЕНСТВО КОМПЛЕКСНОЇ БЕЗПЕКИ ГАЛЕОН» законодавства про 

захист економічної конкуренції, передбаченого пунктом 4 частини другої статті 

6, пунктом 1 статті 50  Закону України «Про захист економічної конкуренції», 

та подання другого відділу досліджень і розслідувань  

від 02.06.2021 № 70-03/275-П, 

ВСТАНОВИЛА: 

1. Предмет справи  

(1) Адміністративною колегією Відділення розпочато справу № 2/01-42-20 

(далі – Справа) про порушення законодавства про захист економічної 

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

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

вигляді антиконкурентних узгоджених дій. 

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

спотворення результатів торгів під час закупівель, проведених: 

- СПЕЦІАЛІЗОВАНИМ КОМУНАЛЬНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ 

«ХАРКІВЗЕЛЕНБУД» ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (надалі – 

Замовник № 1) на закупівлю «Охоронні послуги (послуги з охорони 

об’єктів) (ДК 021:2015 – 79710000-4 – Охоронні послуги)» 

(ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» -  

UA-2019-03-01-002020-a) (надалі – Торги № 1); 
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- КОМУНАЛЬНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ «ЦЕНТРАЛЬНИЙ ПАРК 

КУЛЬТУРИ ТА ВІДПОЧИНКУ ІМЕНІ М.ГОРЬКОГО» (надалі – 

Замовник № 2) на закупівлю «Охоронні послуги (послуги з охорони 

території центрального парку культури та відпочинку ім. М. Горького 

міста Харкова та об’єктів охорони, розташованих на його території) 

(ДК 021:2015 – 79710000-4 – Охоронні послуги)» (ідентифікатор 

закупівлі в системі «Prozorro» - UA-2018-12-05-004934-c)  

(надалі – Торги № 2) (надалі разом – Торги). 

2. Відповідачі 

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

- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АЛЬФА-

ПРОФ УКРАЇНА», ідентифікаційний код юридичної особи – 39522806. 

Місцезнаходження: 61001, м. Харків,  

вул. Плеханівська, буд. 65. Основним видом діяльності  

ТОВ «АЛЬФА-ПРОФ УКРАЇНА» є діяльність приватних охоронних 

служб (код за КВЕД 80.10); 

- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«АГЕНСТВО КОМПЛЕКСНОЇ БЕЗПЕКИ ГАЛЕОН», 

ідентифікаційний код юридичної особи – 33290257. 

Місцезнаходження: 61099, м. Харків, вул. Рибалка, буд. 33, кв. 52. 

Основним видом діяльності ТОВ «АГЕНСТВО КОМПЛЕКСНОЇ 

БЕЗПЕКИ ГАЛЕОН» є діяльність приватних охоронних служб  

(код за КВЕД 80.10). 

3. Процедурні дії 

(4) На підставі подання другого відділу досліджень і розслідувань                  від 

17.03.2020 № 107 за ознаками вчинення ТОВ «АЛЬФА-ПРОФ УКРАЇНА» 

та ТОВ «АГЕНСТВО КОМПЛЕКСНОЇ БЕЗПЕКИ ГАЛЕОН» порушень, 

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

Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді 

антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення 

результатів торгів, адміністративною колегією Східного міжобласного 

територіального відділення Антимонопольного комітету України 

прийнято розпорядження від 02.04.2020 № 70/46-рп/к про початок 

розгляду справи № 2/01-42-20. 

(5) Листами Відділення від 02.06.2021 № 70-02/2-4657 та № 70-02/2-4658 копію 

витягу з подання з попередніми висновками у справі № 2/01-42-20 було  

надіслано ТОВ «АЛЬФА-ПРОФ УКРАЇНА» та ТОВ «АГЕНСТВО 

КОМПЛЕКСНОЇ БЕЗПЕКИ ГАЛЕОН» за їх місцезнаходженням. 
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4. Інформація про торги 

Торги № 1 

(6) Замовником № 1 на веб-порталі публічних закупівель «Prozorro» 

01.03.2019 опубліковано оголошення про проведення Торгів № 1 та 

розміщено тендерну документацію Торгів № 1. 

(7) Кінцевий строк подання тендерних пропозицій (дата і час) –  

18.03.2019 (11 год. 00 хв.). 

(8) Очікувана вартість закупівлі – 2 500 000,00 грн. 

(9) Початок електронного аукціону Торгів № 1 (дата і час) – 19.03.2019  

(15 год. 51 хв.). 

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

Торгах № 1 подані тендерні пропозиції від: 

‒ ТОВ «АГЕНСТВО КОМПЛЕКСНОЇ БЕЗПЕКИ ГАЛЕОН»; 

‒ ТОВ «АЛЬФА-ПРОФ УКРАЇНА». 

(11) Ціни тендерних пропозицій, запропоновані ТОВ «АГЕНСТВО 

КОМПЛЕКСНОЇ БЕЗПЕКИ ГАЛЕОН» та ТОВ «АЛЬФА-ПРОФ 

УКРАЇНА» на Торги № 1, становили: 

Таблиця № 1 

№ з/п Назва суб’єкта господарювання 

Первинна 
пропозиція, 

грн. 

Остаточна пропозиція  
(за результатами 

аукціону), грн. 

1 

ТОВ «АГЕНСТВО 
КОМПЛЕКСНОЇ 

БЕЗПЕКИ ГАЛЕОН» 
2 480 000, 00 2 403 315, 00 

2 
ТОВ «АЛЬФА-ПРОФ 

УКРАЇНА» 
2 495 100, 00 2 405 000, 00 

(12) З протоколу засідання тендерного комітету Замовника № 1  

від 20.03.2018 № 80 вбачається, що переможцем Торгів № 1 визнано  

ТОВ «АГЕНСТВО КОМПЛЕКСНОЇ БЕЗПЕКИ ГАЛЕОН» з ціновою 

пропозицією 2 403 315, 00 гривень, з яким укладено договір  

від 01.04.2019 № 01/04/19-1.  

Торги № 2 

(13) Замовником № 2 на веб-порталі публічних закупівель «Prozorro» 

05.12.2018 опубліковано оголошення про проведення Торгів № 2 та 

розміщено тендерну документацію Торгів № 2.  

(14) Кінцевий строк подання тендерних пропозицій (дата і час) –  

21.12.2018 (10 год. 00 хв.). 

(15) Очікувана вартість закупівлі – 2 700 000, 00 грн. 
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(16) Початок електронного аукціону Торгів № 2 (дата і час) – 26.12.2018  

(11 год. 52 хв.). 

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

Торгах № 2 подані тендерні пропозиції від:  

‒ ТОВ «АГЕНСТВО КОМПЛЕКСНОЇ БЕЗПЕКИ ГАЛЕОН»; 

‒ ТОВ «АЛЬФА-ПРОФ УКРАЇНА». 

(18) Ціни тендерних пропозицій, запропоновані ТОВ «АГЕНСТВО 

КОМПЛЕКСНОЇ БЕЗПЕКИ ГАЛЕОН» та ТОВ «АЛЬФА-ПРОФ 

УКРАЇНА» на Торги № 2, становили: 

Таблиця № 2 

№ з/п Назва суб’єкта господарювання 

Первинна 

пропозиція, 

грн. 

Остаточна пропозиція  

(за результатами 

аукціону), грн. 

1 

ТОВ «АГЕНСТВО 

КОМПЛЕКСНОЇ 

БЕЗПЕКИ ГАЛЕОН» 

2 695 422, 00 2 695 422, 00 

2 
ТОВ «АЛЬФА-ПРОФ 

УКРАЇНА» 
2 697 800, 00 2 697 800, 00 

(19) З протоколу засідання тендерного комітету Замовника № 2  

від 31.12.2018 № 1-31/12 вбачається, що переможцем Торгів № 2 визнано 

ТОВ «АГЕНСТВО КОМПЛЕКСНОЇ БЕЗПЕКИ ГАЛЕОН» з ціновою 

пропозицією 2 695 422, 00 гривень, з яким укладено договір  

від 11.01.2019 № 11/01/19-П.  

(20) За результатами аналізу документів, поданих ТОВ «АГЕНСТВО 

КОМПЛЕКСНОЇ БЕЗПЕКИ ГАЛЕОН» та ТОВ «АЛЬФА-ПРОФ 

УКРАЇНА» у складі тендерних пропозицій на Торги, інформації, зібраної 

Відділенням в ході розгляду Справи, виявлені обставини, які свідчать про 

вчинення ТОВ «АГЕНСТВО КОМПЛЕКСНОЇ БЕЗПЕКИ ГАЛЕОН» та 

ТОВ «АЛЬФА-ПРОФ УКРАЇНА» (надалі разом – Учасники торгів, 

Відповідачі) 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, що підтверджується наступним. 

5. Встановлення антиконкурентних узгоджених дій 

5.1 Спільне використання однієї і тієї ж точки доступу до мережі 

Інтернет 

(21) ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПРОЗОРРО» (надалі –  

ДП «ПРОЗОРРО») листом від 23.08.2019 № 206/2428/03 (вх. № 5159 від 

27.08.2019) зазначило, що Відповідачі завантажували свої тендерні 
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пропозиції на Торги з одного електронного майданчика 

«Держзакупівлі.Онлайн». 

(22) З листа ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ДЕРЖЗАКУПІВЛІ.ОНЛАЙН» (оператор електронного майданчика 

«Держзакупівлі.Онлайн») (надалі – ТОВ «ДЕРЖЗАКУПІВЛІ. ОНЛАЙН») 

від 28.10.2019 № 281019-1 (вх. від 01.11.2019 № 661 кі) (конфіденційна 

інформація). 

(23) Разом з цим, листом від 23.08.2019 № 206/2428/03 (вх. № 5159  

від 27.08.2019) ДП «ПРОЗОРРО» повідомило, що з вищезазначеної  

IP-адреси (IP-адреса – 82.117.247.185) ТОВ «АЛЬФА-ПРОФ УКРАЇНА» та 

ТОВ «АГЕНСТВО КОМПЛЕКСНОЇ БЕЗПЕКИ ГАЛЕОН» здійснювали 

вхід до системи «Prozorro» під час проведення аукціону в Торгах. 

(24) Отже, Учасники торгів здійснювали дії, пов’язані з участю в Торгах 

(подання тендерних пропозицій, вхід до електронних аукціонів) з однієї  

IP-адреси – 82.117.247.185. 

(25) Листом від 28.10.2019 № 281019-1 (вх. від 01.11.2019 № 661 кі)  

ТОВ «ДЕРЖЗАКУПІВЛІ.ОНЛАЙН» (конфіденційна інформація). 

(26) Крім цього, листом від 07.10.2019 № 1 (вх. від 08.10.2019  

№ 5699) ТОВ «АЛЬФА-ПРОФ УКРАЇНА» повідомило, що протягом 2018 

– 2019 років (у період підготовки та участі в Торгах) у господарській 

діяльності використовувало електронну поштову скриньку –  

alfa-prof@ukr.net. 

(27) З листа ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«УКРНЕТ» (утримувач поштового домену ukr.net) від 15.10.2020  

№ 385/01/01-08 (конфіденційна інформація). 

(28) ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС УКРАЇНИ У ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ 

(надалі – ГУ ДПС У ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ) листом від 28.11.2019  

№ 6915/9/20-40-02-01-09 (вх. від 29.11.2019 № 6321) повідомило, що 

Відповідачі мають відкриті рахунки, в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ 

КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ПРИВАТБАНК» (надалі – АТ КБ 

«ПРИВАТБАНК») та АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ «МЕГАБАНК» 

(надалі – АТ «МЕГАБАНК»). 

(29) Листом від 10.03.2020 № 20.1.0.0.0/7-200303/3294 (вх. від 16.03.2020  

№ 166 кі) (конфіденційна інформація). 

(30) Отже, у період з липня 2018 по грудень 2019 (період проведення Торгів) 

Відповідачі використовували в своїй господарській діяльності, зокрема і 

під час участі у Торгах, IP-адресу – 82.117.247.185. 

(31) За інформацією, наданою ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВЕЛТОН.ТЕЛЕКОМ» (провайдер  

mailto:alfa-prof@ukr.net
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IP-адреси – 82.117.247.185) листом від 27.11.2019 № 426  

(вх. від 28.11.2019 № 707кі), (конфіденційна інформація). 

(32) Згідно з витягами з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних 

осіб-підприємців та громадських формувань від 19.02.2020 № 1006360624 

та № 1006360660, які сформовані станом на 20.12.2018 та 18.03.2019 

відповідно (час участі у Торгах) (надалі разом – Витяги) ТОПЧІЙ ОЛЬГА 

МИКОЛАЇВНА є керівником ТОВ «АГЕНСТВО КОМПЛЕКСНОЇ 

БЕЗПЕКИ ГАЛЕОН» з 05.07.2012. 

(33) Крім того, з вищенаведених Витягів вбачається, що ТОВ «АГЕНСТВО 

КОМПЛЕКСНОЇ БЕЗПЕКИ ГАЛЕОН» зареєстроване за адресою:  

м. Харків, вул. Рибалка, б. 33, кв. 52. 

(34) Разом з цим, листом від 07.10.2019 № 1 (вх. від 08.10.2019  

№ 5699) ТОВ «АЛЬФА-ПРОФ УКРАЇНА» повідомило, що у період 

проведенні Торгів в своїй господарській діяльності користувалось 

нежитловим приміщенням за адресою: місто Харків,  

вул. Плеханівська, буд. 65 за договором суборенди від 05.07.2017  

№ 154 СА – 17. 

(35) При цьому, з вищенаведеного листа вбачається, що приміщення за 

адресою: м. Харків, вул. Рибалка, б. 33, кв. 52  ТОВ «АЛЬФА-ПРОФ 

УКРАЇНА» в оренду або суборенду не отримувало.   

(36) Отже, враховуючи той факт, що доступ до мережі Інтернет з  

IP-адреси – 82.117.247.185 надається за адресою: м. Харків,  

вул. Рибалка, б. 33, кв. 52, можливість здійснення операцій в мережі 

Інтернет з IP-адреси – 82.117.247.185 була лише у ТОВ «АГЕНСТВО 

КОМПЛЕКСНОЇ БЕЗПЕКИ ГАЛЕОН», з огляду на ті обставини, що в 

період проведенні Торгів ТОВ «АЛЬФА-ПРОФ УКРАЇНА» не мало у 

володінні або користуванні приміщення за адресою: м. Харків,  

вул. Рибалка, б. 33, кв. 52. 

(37) Таким чином, вищезазначене є свідченням того, що ТОВ «АЛЬФА-ПРОФ 

УКРАЇНА» та ТОВ «АГЕНСТВО КОМПЛЕКСНОЇ БЕЗПЕКИ ГАЛЕОН» 

узгоджували поведінку під час підготовки тендерних пропозицій та участі 

у Торгах. 

5.2. Контроль рахунків 

(38) ГУ ДПС У ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ листом від 28.11.2019  

№ 6915/9/20-40-02-01-09 (вх. від 29.11.2019 № 6321) зазначило, що 

Відповідачі мають відкриті банківські рахунки, зокрема в  

АТ «МЕГАБАНК». 

(39) Крім цього, з вищезазначеного листа ГУ ДПС У ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ 

вбачаються періоди відкриття Відповідачами банківських рахунків в  

АТ «МЕГАБАНК». Так, ТОВ «АЛЬФА-ПРОФ УКРАЇНА» відкривало 
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банківські рахунки з 13.08.2018 по 28.09.2018, а  

ТОВ «АГЕНСТВО КОМПЛЕКСНОЇ БЕЗПЕКИ ГАЛЕОН» - 31.05.2012.  

(40) Листами від 06.03.2020 № 10-877 БТ (вх. від 12.03.2020 № 158 кі) та від 

31.05.2021 № 10-2766 кі (вх. від 01.06.2021 № 860 кі)  

АТ «МЕГАБАНК» повідомило, (конфіденційна інформація). 

(41) Відповідно до інформації, отриманої з Витягів, Топчій Ольга Миколаївна 

з 05.07.2012 по 18.03.2019 (період проведення Торгів) є керівником  

ТОВ «АГЕНСТВО КОМПЛЕКСНОЇ БЕЗПЕКИ ГАЛЕОН».  

(42) Разом з цим, листом від 16.09.2019 № 16/09/19/1 (вх. від 18.09.2019  

№ 5464) ТОВ «АГЕНСТВО КОМПЛЕКСНОЇ БЕЗПЕКИ ГАЛЕОН» 

зазначило, що телефонний номер – 067-712-22-72 є власністю керівника 

підприємства Топчій Ольги Миколаївни. 

(43) При цьому, згідно з інформацією ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ 

ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ В ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ (надалі – 

ГУ ПФУ В ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ) (лист від 27.11.2019  

№ 35185/06-20) (вх. від 28.11.2019 № 6307) та ТОВ «АЛЬФА-ПРОФ 

УКРАЇНА» (лист від 07.10.2019 № 1) (вх. від 08.10.2019 № 5699), Топчій 

Ольга Миколаївна протягом 2018 – 2019 років не перебувала у трудових 

відносинах з ТОВ «АЛЬФА-ПРОФ УКРАЇНА». 

(44) Тобто, контроль над банківськими рахунками ТОВ «АЛЬФА-ПРОФ 

УКРАЇНА» в АТ «МЕГАБАНК» здійснювався керівником  

ТОВ «АГЕНСТВО КОМПЛЕКСНОЇ БЕЗПЕКИ ГАЛЕОН» Топчій Ольгою 

Миколаївною. 

(45) Отже, вищезазначене свідчить про те, що Відповідачі пов’язані 

господарськими відносинами та інтересами стосовно спільної діяльності, 

що обумовило в подальшому їх домовленість щодо спільної участі в 

Торгах. 

5.3.  Синхронність дій Відповідачів під час подання тендерних 

пропозицій та перерахуванні коштів за послуги електронного 

майданчика «Держзакупівлі.Онлайн». 

(46) За інформацією ТОВ «ДЕРЖЗАКУПІВЛІ.ОНЛАЙН»  

(лист від 28.10.2019 № 281019-1) (вх. від 01.11.2019 № 661 кі) 

(конфіденційна інформація) 

(47) Крім цього, разом з вищезазначеним листом ТОВ «ДЕРЖЗАКУПІВЛІ. 

ОНЛАЙН») (конфіденційна інформація). 

(48) Отже, вищевказана синхронність дій Відповідачів під час подання 

тендерних пропозицій на Торги та сплати коштів за послуги електронного 

майданчика в Торгах № 2, свідчить про спільну підготовку до участі у 

Торгах. 
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5.4. Створення документів, поданих Відповідачами на Торги, з 

використанням однієї техніки 

(49) За результатами аналізу документів, завантажених Відповідачами в 

електронному вигляді до системи «Prozorro» для участі у Торгах, 

встановлено, що деякі з них створено одним автором з використанням 

однакової офісної техніки, ідентичного програмного забезпечення та з 

зазначенням однакових ключових слів. Так, інформація щодо документів, 

завантажених Учасниками торгів, наведено в Таблиці № 4. 

 

Таблиця № 4 

№ з/п 

ТОВ «АГЕНСТВО КОМПЛЕКСНОЇ БЕЗПЕКИ 

ГАЛЕОН» 
ТОВ «АЛЬФА-ПРОФ УКРАЇНА» 

Н
аз

в
а 

ф
ай

л
у
 

П
р
о
гр

ам
а 

В
и

р
о
б

н
и

к
 P

D
F

 

К
л
ю

ч
о
в
і 

сл
о
ва

 

А
в
то

р
 

Н
аз

в
а 

ф
ай

л
у
 

П
р
о
гр

ам
а 

В
и

р
о
б

н
и

к
 P

D
F

 

К
л
ю

ч
о
в
і 

сл
о
ва

 

А
в
то

р
 

Торги 

№ 1 

Відповідність
_технічним_ 

вимогам 
I.R.I.S. 

Image 
Recognition 

Integrated 
Systems, 

Autoformat

5,0,0,410  

CreatedByIR
IS_Readiris_

12.03 

YurOtd0

2 

                            
2.Технічний

_опис 
I.R.I.S. 

Image 
Recognition 

Integrated 
Systems, 

Autoformat   

5,0,0,410 

CreatedBy
IRIS_Read

iris_12.03 

YurOtd0

2 

Відповідність

_кваліфікацій

ним_вимогам 

I.R.I.S. 

Image 
Recognition 

Integrated 
Systems, 

Autoformat

5,0,0,410 

CreatedByIR

IS_Readiris_

12.03 

YurOtd0

2 

1.Кваліфіка

ційна_відпо

відність 

I.R.I.S. 

Image 
Recognition 

Integrated 
Systems, 

Autoformat5,0,0

,410 

CreatedBy

IRIS_Read

iris_12.03 

YurOtd0

2 

Торги 

№ 2 

Тендерна_пр

опозиція 
I.R.I.S. 

Image 

Recognition 
Integrated 

Systems, 
Autoformat

5,0,0,410 

CreatedByIR
IS_Readiris_

12.03 

YurOtd0

2 

6-Тендерна-

пропозиція 
I.R.I.S. 

Image 

Recognition 
Integrated 

Systems, 
Autoformat5,0,0

,410 

 

CreatedBy
IRIS_Read

iris_12.03 

YurOtd0

2 

Проект_догов

ору 
I.R.I.S. 

Image 
Recognition 

Integrated 
Systems, 

Autoformat

5,0,0,410 

CreatedByIR

IS_Readiris_

12.03 

YurOtd0

2 

7-

Підтверлден
ня-

тех.вимогам 

I.R.I.S. 

Image 
Recognition 

Integrated 
Systems, 

Autoformat5,0,0

,410 

CreatedBy

IRIS_Read

iris_12.03 

YurOtd0

2 

 

 

 

Відповідність 

ст. 17 

I.R.I.S. 

Image 
Recognition 

Integrated 
Systems, 

Autoformat

5,0,0,410 

CreatedByIR
IS_Readiris_

12.03 

YurOtd0

2 

4-
Відповідніс

ть-ст17 
I.R.I.S. 

Image 
Recognition 

Integrated 
Systems, 

Autoformat5,0,0

,410 

CreatedBy
IRIS_Read

iris_12.03 

YurOtd0

2 
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Тенічні_та_як

існі_характер

истики 

pdftk 2.02 – 

www.pdftk.

com 

Itext-paulo-

155 
(itextpdf.sf.

net-
lowagie.com

) 

CreatedByIR

IS_Readiris_

12.03 

YurOtd0

2 

5-інші-

документи 

pdftk 
2.02 – 

www.p
dftk.co

m 

Itext-paulo-155 

(itextpdf.sf.net-

lowagie.com) 

CreatedBy

IRIS_Read

iris_12.03 

YurOtd0

2 

(50) Отже, вищезазначене дає підстави вважати, що виготовлення документів 

ТОВ «АЛЬФА-ПРОФ УКРАЇНА» та ТОВ «АГЕНСТВО КОМПЛЕКСНОЇ 

БЕЗПЕКИ ГАЛЕОН» для участі в Торгах відбувалось на одному 

обладнанні і з використанням одного і того самого програмного 

забезпечення, що свідчить про обізнаність дій та єдність інтересів 

Відповідачів та виключає існування конкурентної поведінки між цими 

суб’єктами господарювання. 

5.5. Зазначення Відповідачами однієї електронної поштової скриньки  

(51) ТОВ «АГЕНСТВО КОМПЛЕКСНОЇ БЕЗПЕКИ ГАЛЕОН» протягом 2018 

– 2019 років (у період підготовки та участі в Торгах) у господарській 

діяльності використовувало електронну поштову скриньку – 

brig.ohrana@gmail.com, що підтверджується, зокрема, інформацією, 

наданою: ТОВ «АГЕНСТВО КОМПЛЕКСНОЇ БЕЗПЕКИ ГАЛЕОН» (лист 

від 16.09.2019 № 16/09/19/1) (вх. від 18.09.2019 № 5464) та податковою 

декларацією з податку на прибуток за 2018 рік, яку разом з листом  

від 28.11.2019 № 6915/9/20-40-02-01-09 (вх. від 29.11.2019 № 6321) надало 

ГУ ДПС У ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ. 

(52) Крім цього, за інформацією ГУ ДПС У ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ (лист від 

28.11.2019 № 6915/9/20-40-02-01-09) (вх. від 29.11.2019 № 6321), 

Відповідачі мають відкриті банківські рахунки, зокрема, в  

АТ КБ «ПРИВАТБАНК». 

(53) З листа АТ КБ «ПРИВАТБАНК» від 10.03.2020 № 20.1.0.0.0/7-200303/3294 

(вх. від 16.03.2020 № 166 кі) (конфіденційна інформація).  

(54) Отже, зазначене є підтвердженням того, що Відповідачі мали можливість 

обміну інформацією та свідчить про наявність спільних інтересів, в тому 

числі й щодо участі в Торгах. 

5.6. Незначна різниця цінових пропозицій 

(55) Аналізом цінових пропозицій ТОВ «АЛЬФА-ПРОФ УКРАЇНА» та  

ТОВ «АГЕНСТВО КОМПЛЕКСНОЇ БЕЗПЕКИ ГАЛЕОН» встановлено, 

що різниця між їх остаточними ціновими пропозиціями: 

- в Торгах № 1 складає 0,07 % або 2 315, 00 грн (цінова пропозиція  

ТОВ «АЛЬФА-ПРОФ УКРАЇНА» - 2 405 000,00 грн; ТОВ «АГЕНСТВО 

КОМПЛЕКСНОЇ БЕЗПЕКИ ГАЛЕОН» - 2 403 315,00 грн); 

mailto:brig.ohrana@gmail.com
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-  в Торгах № 2 складає 0,08 % або 2 378, 00 грн (цінова пропозиція  

ТОВ «АЛЬФА-ПРОФ УКРАЇНА» - 2 697 800,00 грн; ТОВ «АГЕНСТВО 

КОМПЛЕКСНОЇ БЕЗПЕКИ ГАЛЕОН» - 2 695 422,00 грн). 

(56) При цьому, Учасники торгів не здійснювали кроків зі зниження своєї 

цінової пропозиції під час проведення аукціону в Торгах № 2. 

(57) Слід зазначити, що суб’єкт господарювання, який бере участь у публічних 

закупівлях, пропонував би максимально низьку ціну на товар для 

забезпечення своєї перемоги в закупівлях. Ці завдання відповідають 

принципам ефективної конкуренції на основі показників діяльності та 

власних досягнень суб’єкта господарювання. 

(58) Листами від 16.09.2019 № 16/09/19/1 (вх. від 18.09.2019 № 5464 та  

від 07.10.2019 № 1 (вх. від 08.10.2019 № 5699) ТОВ «АГЕНСТВО 

КОМПЛЕКСНОЇ БЕЗПЕКИ ГАЛЕОН» та ТОВ «АЛЬФА-ПРОФ 

УКРАЇНА» відповідно, повідомили, що розрахунок цінових пропозицій 

здійснювався шляхом взяття за основу ринкових цін на аналогічні послуги 

та інших витрат (адміністративні, податки, заробітні плати, прибуток 

тощо). 

(59) Втім, Відповідачами не надано розрахунків формування цінових 

пропозицій, запропонованих на Торги. 

(60) Така поведінка підтверджує те, що між Відповідачами відсутня 

конкуренція та змагальність, оскільки ТОВ «АЛЬФА-ПРОФ УКРАЇНА» не 

було зацікавлено у здобутті перемоги на Торгах та впевнено у перемозі 

ТОВ «АГЕНСТВО КОМПЛЕКСНОЇ БЕЗПЕКИ ГАЛЕОН», що, в свою 

чергу, підтверджує відсутність конкуренції між Учасниками торгів завдяки 

погодженій поведінці. 

5.7. Залучення однієї особи для отримання відомостей з ЄДРПОУ на 

Торги № 1 

(61) Під час аналізу тендерних пропозицій на Торги № 1 встановлено, що 

Відповідачі завантажили до системи «Prozorro» відомості з Єдиного 

державного реєстру підприємств та організацій України № 03.1-10/544 

(ТОВ «АГЕНСТВО КОМПЛЕКСНОЇ БЕЗПЕКИ ГАЛЕОН») та  

№ 03.1-10/545 (ТОВ «АЛЬФА-ПРОФ УКРАЇНА») (надалі разом – 

Відомості з ЄДРПОУ), які видані ГОЛОВНИМ УПРАВЛІННЯМ 

СТАТИСТИКИ У ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ (надалі –  

ГУ СТАТИСТИКИ У ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ) в один і той же  

день – 14.03.2019. 

(62) Листом від 08.10.2020 № 03.1-18/133-20 (вх. від 12.10.2020 № 5742)  

ГУ СТАТИСТИКИ У ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ повідомило, що Відомості 

з ЄДРПОУ видані Бєлоусовій Ользі Вікторівні на підставі її запитів від 

13.03.2019 № 544 (ТОВ «АГЕНСТВО КОМПЛЕКСНОЇ БЕЗПЕКИ 

ГАЛЕОН») та № 545 (ТОВ «АЛЬФА-ПРОФ УКРАЇНА»). 
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(63) Тобто, від ТОВ «АЛЬФА-ПРОФ УКРАЇНА» та  

ТОВ «АГЕНСТВО КОМПЛЕКСНОЇ БЕЗПЕКИ ГАЛЕОН» зверталась та 

отримувала Відомості з ЄДРПОУ одна особа – Бєлоусова Ольга 

Вікторівна. 

(64) Крім цього, ГУ СТАТИСТИКИ У ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ разом з 

вищезазначеним листом надало копії довіреностей від 12.03.2019 без 

номеру, якими ТОВ «АЛЬФА-ПРОФ УКРАЇНА» та ТОВ «АГЕНСТВО 

КОМПЛЕКСНОЇ БЕЗПЕКИ ГАЛЕОН» уповноважили Бєлоусову Ольгу 

Вікторівну представляти інтереси обох Учасників торгів та отримувати 

вищезазначені Відомості. 

(65) Слід зазначити, що довіреності Відповідачів є схожими за змістом 

(ідентичний текст) та видані 12.03.2019 строком до 15.03.2019. Тобто, є 

очевидним, що довіреності створені з одного зразка (шаблону) або одна з 

них слугувала зразком (шаблоном) під час створення іншої та готувалась 

однією особою. 

(66) Листом від 27.11.2019 № 35185/06-20 (вх. від 28.11.2019  

№ 6307) ГУ ПФУ В ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ повідомило, що Бєлоусова 

Ольга Вікторівна протягом 2018 – 2019 років не перебувала у трудових 

відносинах з Відповідачами. 

(67) Отже, уповноваження в один день, за ідентичними довіреностями однієї 

особи Бєлоусової Ольги Вікторівни, яка не була працівником Відповідачів 

та подальше її звернення та отримання Відомостей з ЄДРПОУ, 

підтверджує спільну підготовку ТОВ «АЛЬФА-ПРОФ УКРАЇНА» та    

ТОВ «АГЕНСТВО КОМПЛЕКСНОЇ БЕЗПЕКИ ГАЛЕОН» до участі в  

Торгах № 1. 

5.8. Надання фінансової допомоги у період проведення Торгів № 1 

(68) З листа ГУ ДПС У ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ (лист від 28.11.2019  

№ 6915/9/20-40-02-01-09) (вх. від 29.11.2019 № 6321) вбачається, що 

протягом 2018 – 2019 років відкриті в АТ КБ «ПРИВАТБАНК»: 

- у ТОВ «АГЕНСТВО КОМПЛЕКСНОЇ БЕЗПЕКИ ГАЛЕОН» рахунки  

№№ UA533515330000026022052100319, 26008052228668,  

UA033515330000026008052228668; 

- у ТОВ «АЛЬФА-ПРОФ УКРАЇНА» рахунки №№ 26006052246675,  

26021052100417, 26028052100711, 26028052104591, 

UA633515330000026028052100711, UA63351533000002602805210459 

UA683515330000026006052246675. 

(69) Листом від 10.03.2020 № 20.1.0.0.0/7-200303/3294 (вх. від 16.03.2020  

№ 166 кі) АТ КБ «ПРИВАТБАНК» повідомило, (конфіденційна 

інформація). 
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(70) Отже, те, що ТОВ «АЛЬФА-ПРОФ УКРАЇНА» надає  

ТОВ «АГЕНСТВО КОМПЛЕКСНОЇ БЕЗПЕКИ ГАЛЕОН» безвідсоткову 

фінансову допомогу свідчить про спільне здійснення Учасниками торгів 

господарської діяльності та про обізнаність Учасників торгів щодо ведення 

господарської діяльності, зокрема, щодо участі в Торгах № 1, при тому, що 

Учасники торгів виступали конкурентами у зазначеній закупівлі. 

(71) Надання ТОВ «АЛЬФА-ПРОФ УКРАЇНА» поворотної фінансовою 

допомоги ТОВ «АГЕНСТВО КОМПЛЕКСНОЇ БЕЗПЕКИ ГАЛЕОН» 

свідчить про єдність економічних інтересів у Учасників торгів та 

відсутність конкуренції між ними. 

(72) Відповідно до пункту 14.1.257 статті 14 Податкового кодексу України 

поворотна фінансова допомога - це сума коштів, що надійшла платнику 

податків у користування за договором, який не передбачає нарахування 

процентів або надання інших видів компенсацій у вигляді плати за 

користування такими коштами, та є обов'язковою до повернення. 

(73) Правовою основою для отримання позики або поворотної фінансової 

допомоги є договір позики. Відносини за договором позики регулюються 

статтями 1046- 1053 Цивільного кодексу України. 

(74) Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних та кримінальних 

справ в листі N 10-1390/0/4-12 відмітив, що договір позики як загальна 

договірна конструкція є основою для виникнення правовідносин, 

учасниками яких є юридичні особи. 

(75) Фінансова допомога на поворотній основі не може вважатися фінансовим 

кредитом, тому що не передбачає ні цільового використання отриманих 

коштів, ні одержання їх під процент. 

(76) Враховуючи вищевикладену інформацію, взаємовідносини між 

Учасниками торгів стосувались надання поворотної фінансової допомоги, 

що свідчить про фінансову підтримку Учасниками торгів один одного в 

господарській діяльності, довіру та впевненість щодо повернення коштів. 

(77) Так як за договором безвідсоткової фінансової допомоги немає отримання 

прибутку у вигляді процентів, немає ніякої іншої компенсації за 

користування коштами, Учасники торгів позичивши один одному кошти, з 

огляду на інфляційні показники та інші чинники, можуть отримати замість 

прибутку наявний збиток. 

(78) Тобто, ТОВ «АЛЬФА-ПРОФ УКРАЇНА», вилучивши тимчасово з обороту 

підприємства кошти, усвідомлено йде на ризик втрати можливого 

прибутку з метою фінансової підтримки свого конкурента - ТОВ 

«АГЕНСТВО КОМПЛЕКСНОЇ БЕЗПЕКИ ГАЛЕОН». 

(79) Враховуючи те, що Учасники торгів здійснюють діяльність на одному 

ринку, конкуруючи один з одним, то за відсутності узгодженості в діях 
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останніх з метою досягнення певних результатів, надання зазначеної 

фінансової підтримки не було б економічно доцільним для господарської 

діяльності ТОВ «АЛЬФА-ПРОФ УКРАЇНА». 

(80) Отже, зазначене свідчить про спільну підготовку Відповідачів до участі в 

Торгах та узгодження між ними спільної поведінки з метою перемоги у 

Торгах ТОВ «АГЕНСТВО КОМПЛЕКСНОЇ БЕЗПЕКИ ГАЛЕОН», а саме: 

використання однієї точки доступу до мережі Інтернет, контроль рахунків 

однією особою, синхронність дій під час участі в Торгах, спільне 

зазначення електронної поштової скриньки, використання одного 

обладнання під час підготовки тендерних пропозицій, надання фінансової 

допомоги та отримання відомостей з ЄДРПОУ однією особою в  

Торгах № 1, не може бути результатом випадкового збігу обставин чи 

наслідком дії об’єктивних чинників, а свідчить про узгодження 

(координацію) Учасниками торгів своєї поведінки при підготовці до участі 

та участі у Торгах. 

6. Кваліфікація порушення Відповідачами конкурентного середовища 

(71) Відділенням встановлено, що поведінка ТОВ «АЛЬФА-ПРОФ УКРАЇНА» 

та ТОВ «АГЕНСТВО КОМПЛЕКСНОЇ БЕЗПЕКИ ГАЛЕОН» становить 

антиконкурентні узгоджені дії, які стосуються спотворення результатів 

торгів. 

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

здійснюватися у будь-якій узгодженій поведінці (дія, бездіяльність) 

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

прийнятті об’єднанням рішень у будь-якій формі; створенні суб’єкта 

господарювання, метою або наслідком якого є координація конкурентної 

поведінки між суб’єктами господарювання, які створили вказаний суб’єкт, 

або між ними і новоствореним суб’єктом господарювання. 

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

України «Про публічні закупівлі» (діючого на час проведення торгів), 

визначаються як здійснення конкурентного відбору учасників з метою 

визначення переможця торгів згідно з процедурами, установленими цим 

Законом (крім переговорної процедури закупівлі). 

(74) Узгодженням дій учасників тендера (торгів) (не менше двох) є відмова 

таких учасників від самостійної участі в тендері та самостійного прийняття 

рішень щодо формування та зміни конкурсних (тендерних) пропозицій, що 

полягає в координації поведінки таких суб’єктів як на стадії підготовки 

конкурсної документації (узгодження цін та інших умов, спільна 

підготовка документів), так і на стадії безпосереднього проведення 

конкурсу (поділ лотів тощо). 

(75) Установлені Відділенням факти у своїй сукупності, а саме: 

- спільне використання однієї і тієї ж точки доступу до мережі Інтернет, 
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- контроль рахунків однією особою,  

- синхронність дій Відповідачів під час подання тендерних пропозицій та 

перерахування коштів за послуги електронного майданчика 

«Держзакупівлі.Онлайн», 

- створення документів, поданих Відповідачами на Торги, з використанням 

однієї техніки, 

- зазначення Відповідачами однієї електронної поштової скриньки, 

- залучення однієї особи для отримання відомостей з ЄДРПОУ в  

Торгах № 1, 

- фінансова допомога в Торгах № 1 

не можуть бути результатом випадкового збігу обставин чи наслідком дії 

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

Учасниками торгів своєї поведінки при підготовці до участі та участі у 

Торгах, зокрема, про обмін між ними інформацією. 

(76) З огляду на вищезазначене, Учасники торгів під час підготовки 

документації для участі в Торгах діяли не самостійно, а узгоджували свої 

дії та не змагалися між собою, внаслідок чого було спотворено результати 

Торгів. 

(77) Унаслідок узгодженості поведінки Відповідачів право на укладання 

договору за результатом торгів одним з учасників одержано не на 

конкурентних засадах, чим було спотворено результати цих торгів. 

(78) Узгодивши свою поведінку та свої тендерні пропозиції, Відповідачі тим 

самим усунули конкуренцію та змагальність між собою, а, отже, 

спотворили результат проведених замовником торгів, порушивши право 

замовника на отримання найбільш ефективного для нього результату, а 

відтак, вчинили антиконкурентні узгоджені дії, заборонені Законом 

України «Про захист економічної конкуренції». 

(79) Частиною другою статті 4 Закону України «Про захист економічної 

конкуренції» передбачено, що суб’єкти господарювання зобов’язані 

сприяти розвитку конкуренції та не вчиняти будь-яких неправомірних дій, 

які можуть мати негативний вплив на конкуренцію. 

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

конкуренції» порушенням законодавства про захист економічної 

конкуренції є антиконкурентні узгоджені дії. 

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

конкуренції» передбачено, що узгодженими діями є укладення суб’єктами 

господарювання угод у будь-якій формі, прийняття об’єднаннями рішень 

у будь- якій формі, а також будь-яка інша погоджена конкурентна 

поведінка (діяльність, бездіяльність) суб’єктів господарювання; частиною 
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другою цієї статті встановлено, що особи, які чинять або мають намір 

чинити узгоджені дії, є учасниками узгоджених дій. 

(82) 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. 

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

економічної конкуренції» антиконкурентними узгодженими діями, 

зокрема, визнаються узгоджені дії, які стосуються спотворення результатів 

торгів, аукціонів, конкурсів, тендерів. 

7. Заперечення Учасників торгів 

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

ТОВ «АЛЬФА-ПРОФ УКРАЇНА» та ТОВ «АГЕНСТВО КОМПЛЕКСНОЇ 

БЕЗПЕКИ ГАЛЕОН» листами від 02.06.2021 № 70-02/2-4657 та  

№ 70-02/2-4658 відповідно, Відповідачі заперечень не надали. 

8. Остаточні висновки адміністративної колегії Відділення 

(88) Таким чином, доказами, зібраними у Справі, доводиться, а дослідженням 

усієї сукупності факторів, що об’єктивно могли вплинути на поведінку 

Відповідачів, не спростовується те, що вищезазначені дії Учасників торгів 

є узгодженою поведінкою, що стосуються спотворення результатів торгів, 

проведених: 

- СПЕЦІАЛІЗОВАНИМ КОМУНАЛЬНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ 

«ХАРКІВЗЕЛЕНБУД» ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ на закупівлю 

«Охоронні послуги (послуги з охорони об’єктів) (ДК 021:2015 – 79710000-

4 – Охоронні послуги)» (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» - UA-

2019-03-01-002020-a); 

- КОМУНАЛЬНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ «ЦЕНТРАЛЬНИЙ ПАРК 

КУЛЬТУРИ ТА ВІДПОЧИНКУ ІМЕНІ М.ГОРЬКОГО» на закупівлю 

«Охоронні послуги (послуги з охорони території центрального парку 

культури та відпочинку ім. М. Горького міста Харкова та об’єктів охорони, 

розташованих на його території) (ДК 021:2015 – 79710000-4 – Охоронні 

послуги)» (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» -  

UA-2018-12-05-004934-c). 

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

економічної конкуренції у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які 

стосуються спотворення результатів тендеру (торгів), передбаченим 

пунктом 1 статті 50 та пункту 4 частини другої статті 6 Закону України 

«Про захист економічної конкуренції». 
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9. Визначення розміру штрафу 

(89) Відповідно до частини другої статті 52 Закону України «Про захист 

економічної конкуренції», за порушення, передбачене пунктом 1 статті 50 

цього закону, накладається штраф у розмірі до десяти відсотків доходу 

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

послуг) за останній звітний рік, що передував року, в якому накладається 

штраф. 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. 

(90) Згідно з інформацією, наданою ТОВ «АГЕНСТВО КОМПЛЕКСНОЇ 

БЕЗПЕКИ ГАЛЕОН» листом від 14.05.2021 № 14/05/21/1  

(вх. від 17.05.2021 № 2876), та звітом про фінансові результати товариства, 

дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)                          

ТОВ «АГЕНСТВО КОМПЛЕКСНОЇ БЕЗПЕКИ ГАЛЕОН» за 2020 рік 

становить 7 106 тис. грн. 

(91) Відповідно до листа ТОВ «АЛЬФА-ПРОФ УКРАЇНА» від 28.05.2021  

№ 2 (вх. від 02.06.2021 № 3195), загальна сума доходу ТОВ «АЛЬФА-

ПРОФ УКРАЇНА» за 2020 рік склала 3 728, 4 тис. грн. 

Враховуючи викладене, керуючись статтями 7 і 14 Закону України «Про 

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

захист економічної конкуренції», пунктами 3 і 11 Положення про територіальне 

відділення Антимонопольного комітету України, затвердженого 

розпорядженням Антимонопольного комітету від 23.02.2001 № 32-р, 

зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 30.03.2001 за № 291/5482 (зі 

змінами), пунктами 29, 31, 32 Правил розгляду заяв і справ про порушення 

законодавства про захист економічної конкуренції (Правила розгляду справ), 

затверджених розпорядженням Антимонопольного комітету від 19.09.1994                   

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

редакції розпорядження Антимонопольного комітету України від 29.06.1998 

№ 169-р) (зі змінами), адміністративна колегія Східного міжобласного 

територіального відділення Антимонопольного комітету України 

ПОСТАНОВИЛА: 

1. Визнати, що ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«АЛЬФА-ПРОФ УКРАЇНА» (ідентифікаційний код юридичної особи – 

39522806) та ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«АГЕНСТВО КОМПЛЕКСНОЇ БЕЗПЕКИ ГАЛЕОН» (ідентифікаційний код 

юридичної особи – 33290257) 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 



 
 

18 
 

стосуються спотворення результатів торгів шляхом погодження своєї поведінки 

під час підготовки тендерних пропозицій та участі у процедурі закупівлі, 

проведеній СПЕЦІАЛІЗОВАНИМ КОМУНАЛЬНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ 

«ХАРКІВЗЕЛЕНБУД» ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ на закупівлю 

«Охоронні послуги (послуги з охорони об’єктів)  

(ДК 021:2015 – 79710000-4 – Охоронні послуги)» (ідентифікатор закупівлі в 

системі «Prozorro» - UA-2019-03-01-002020-a). 

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

накласти на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«АЛЬФА-ПРОФ УКРАЇНА» (ідентифікаційний код юридичної особи – 

39522806) штраф у розмірі 68 000,00 (шістдесят вісім тисяч) гривень. 

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

накласти на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«АГЕНСТВО КОМПЛЕКСНОЇ БЕЗПЕКИ ГАЛЕОН» (ідентифікаційний код 

юридичної особи – 33290257) штраф у розмірі 68 000,00 (шістдесят вісім тисяч) 

гривень. 

4. Визнати, що ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«АЛЬФА-ПРОФ УКРАЇНА» (ідентифікаційний код юридичної особи – 

39522806) та ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«АГЕНСТВО КОМПЛЕКСНОЇ БЕЗПЕКИ ГАЛЕОН» (ідентифікаційний код 

юридичної особи – 33290257) 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 тендерних пропозицій та участі у процедурі закупівлі, 

проведеній КОМУНАЛЬНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ «ЦЕНТРАЛЬНИЙ ПАРК 

КУЛЬТУРИ ТА ВІДПОЧИНКУ ІМЕНІ М.ГОРЬКОГО» на закупівлю 

«Охоронні послуги (послуги з охорони території центрального парку культури 

та відпочинку ім. М. Горького міста Харкова та об’єктів охорони, розташованих 

на його території) (ДК 021:2015 – 79710000-4 – Охоронні послуги)» 

(ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» -  

UA-2018-12-05-004934-c). 

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

накласти на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«АЛЬФА-ПРОФ УКРАЇНА» (ідентифікаційний код юридичної особи – 

39522806) штраф у розмірі 68 000,00 (шістдесят вісім тисяч) гривень. 

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

накласти на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«АГЕНСТВО КОМПЛЕКСНОЇ БЕЗПЕКИ ГАЛЕОН» (ідентифікаційний код 

юридичної особи – 33290257) штраф у розмірі 68 000,00 (шістдесят вісім тисяч) 

гривень. 
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Відповідно до частини третьої статті 56 Закону України «Про захист 

економічної конкуренції» штраф повинен бути сплачений у двомісячний строк 

з дня одержання рішення. 

Згідно з частиною восьмою статті 56 Закону України «Про захист 

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

господарювання зобов’язаний надіслати до територіального відділення 

документи, що підтверджують сплату штрафу. 

Відповідно до частини першої статті 60 Закону України «Про захист 

економічної конкуренції» рішення органів Антимонопольного комітету 

України у двомісячний строк з дня одержання може бути оскаржене до 

господарського суду. 

 

Голова колегії                        Юрій ГЛАДИК  

 


