
 

 

СХІДНЕ МІЖОБЛАСНЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ 

АНТИМОНОПОЛЬНОГО КОМІТЕТУ УКРАЇНИ 

                                        ВИТЯГ З РІШЕННЯ 

АДМІНІСТРАТИВНОЇ КОЛЕГІЇ СХІДНОГО  

МІЖОБЛАСНОГО ТЕРИТОРІАЛЬНОГО ВІДДІЛЕННЯ 

 

22.06.2021 № 70/53 – р/к                   Справа № 2/01-90-20 

м. Харків 

Про порушення законодавства  

про захист економічної конкуренції  

та накладення штрафу 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ІНТЕРВІКОН» (ідентифікаційний код юридичної особи – 32004053) (надалі – 

ТОВ «ІНТЕРВІКОН») та ФІЗИЧНА ОСОБА – ПІДПРИЄМЕЦЬ СТОРЧЕУС 

ІГОР АНАТОЛІЙОВИЧ (ідентифікаційний номер – 2546702310) (надалі – 

ФОП СТОРЧЕУС І.А.) подали тендерні пропозиції на участь у відкритих 

торгах з використанням електронної системи закупівель «Prozorro», 

проведених ФІЛІЄЮ «УПРАВЛІННЯ МАГІСТРАЛЬНИХ ГАЗОПРОВОДІВ 

«ХАРКІВТРАНСГАЗ» АТ «УКРТРАНСГАЗ» по закупівлі: 

 Ремонт огорож кранових майданчиків на ЛЧ МГ УМГ 

"ХАРКІВТРАНСГАЗ" (Будівельно-монтажні роботи) (ДК 021:2015: 

45300000-0 — Будівельно-монтажні роботи) (ідентифікатор закупівлі в 

системі «Prozorro»: UA-2018-12-17-004513-c); 

 Ремонт будівель і споруд виробничого призначення  

УМГ "ХАРКІВТРАНСГАЗ" (ДК 021:2015: 45400000-1 — Завершальні 

будівельні роботи) (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro»:  

UA-2018-10-08-000209-a); 

 Фарбування та скління (Відновлення антикорозійного покриття 

обладнання об'єктів лінійної частини магістральних газопроводів) (ДК 

021:2015: 45440000-3 — Фарбування та скління) (ідентифікатор 

закупівлі в системі «Prozorro»: UA-2018-05-18-000562-b); 

 Ремонт будівель і споруд ГРС УМГ "ХАРКІВТРАНСГАЗ" (Завершальні 

будівельні роботи) (ДК 021:2015: 45400000-1 — Завершальні 

будівельні роботи) (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro»:  

UA-2018-06-27-000735-b). 
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При цьому, ТОВ «ІНТЕРВІКОН» та ФОП СТОРЧЕУС І.А. 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 № 2/01-90-20 такі дії  

ТОВ «ІНТЕРВІКОН» та ФОП СТОРЧЕУСА І.А. 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 «ІНТЕРВІКОН» – 272 000, 00 грн;  

- на ФОП СТОРЧЕУСА І.А. – 147 528, 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 № 2/01-90-20 про порушення ТОВ «ІНТЕРВІКОН» та  

ФОП СТОРЧЕУСОМ І.А. законодавства про захист економічної конкуренції, 

передбаченоих 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 № 70-03/274-П, 

ВСТАНОВИЛА: 

1. Предмет справи  

(1) Адміністративною колегією Відділення розпочато справу № 2/01-90-20 

(надалі – Справа) про порушення законодавства про захист економічної 

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

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

вигляді антиконкурентних узгоджених дій. 

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

спотворення результатів торгів під час проведення ФІЛІЄЮ 

«УПРАВЛІННЯ МАГІСТРАЛЬНИХ ГАЗОПРОВОДІВ 

«ХАРКІВТРАНСГАЗ» АТ «УКРТРАНСГАЗ» (надалі – Замовник) 

відкритих торгів з використанням електронної системи закупівель 

«Prozorro» по закупівлі: 

 Ремонт огорож кранових майданчиків на ЛЧ МГ УМГ 

"ХАРКІВТРАНСГАЗ" (Будівельно-монтажні роботи) (ДК 021:2015: 

45300000-0 — Будівельно-монтажні роботи) (ідентифікатор закупівлі 

в системі «Prozorro»: UA-2018-12-17-004513-c) (надалі – Торги № 1); 
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 Ремонт будівель і споруд виробничого призначення  

УМГ "ХАРКІВТРАНСГАЗ" (ДК 021:2015: 45400000-1 — Завершальні 

будівельні роботи) (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro»:  

UA-2018-10-08-000209-a) (надалі – Торги № 2); 

 Фарбування та скління (Відновлення антикорозійного покриття 

обладнання об'єктів лінійної частини магістральних газопроводів)  

(ДК 021:2015: 45440000-3 — Фарбування та скління) (ідентифікатор 

закупівлі в системі «Prozorro»: UA-2018-05-18-000562-b) (надалі – 

Торги № 3); 

 Ремонт будівель і споруд ГРС УМГ "ХАРКІВТРАНСГАЗ" 

(Завершальні будівельні роботи) (ДК 021:2015: 45400000-1 — 

Завершальні будівельні роботи) (ідентифікатор закупівлі в системі 

«Prozorro»: UA-2018-06-27-000735-b) (надалі – Торги № 4) (надалі 

разом – Торги). 

2. Відповідачі 

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

 ТОВ «ІНТЕРВІКОН», ідентифікаційний код юридичної особи – 

32004053. Місцезнаходження: 54008, м. Миколаїв, вул. Чигрина, 167, 

кв. 31. Основним видом діяльності ТОВ «ІНТЕРВІКОН» є ремонт і 

технічне обслуговування суден і човнів (код за КВЕД 33.15); 

 ФОП СТОРЧЕУС І.А., ідентифікаційний номер – 2546702310. Місце 

проживання: 54056, м. Миколаїв, просп. Миру, 46, кв. 128. Основним 

видом діяльності ФОП СТОРЧЕУСА І.А. є роздрібна торгівля в 

неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, 

напоями та тютюновими виробами (код за КВЕД 47.11). 

3. Процедурні дії 

(4) На підставі подання другого відділу досліджень і розслідувань  

від 24.06.2020 № 202 за ознаками вчинення ТОВ «ІНТЕРВІКОН» та  

ФОП СТОРЧЕУСОМ І.А. 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 25.06.2020 № 70/97-рп/к про початок розгляду справи № 2/01-90-20. 

(5) Листами Відділення від 02.06.2021 № 70-02/2-4656 та № 70-02/2-4655 копія 

витягу з подання з попередніми висновками у справі № 2/01-90-20 була  

надіслана ТОВ «ІНТЕРВІКОН» та ФОП СТОРЧЕУСУ І.А. за їх 

місцезнаходженням та місцем проживання. 

4. Інформація про торги 
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Торги № 1 

(6) Замовником на веб-порталі публічних закупівель «Prozorro» 17.12.2018 

опубліковано оголошення (UA-2018-12-17-004513-c) про проведення 

Торгів № 1. 

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

21.01.2019 (17 год. 00 хв.). 

(8) Проведення електронного аукціону Торгів № 1 (дата і час) – 22.01.2019  

(12 год. 23 хв.). 

(9) Очікувана вартість закупівлі – 3 478 763, 00 грн. 

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

Торгах подані тендерні пропозиції від: 

‒ ТОВ «ІНТЕРВІКОН»; 

‒ ФОП СТОРЧЕУСА І.А. 

(11) Ціни тендерних пропозицій, запропонованих ТОВ «ІНТЕРВІКОН» та  

ФОП СТОРЧЕУСОМ І.А. на Торги, становили: 

№ 

з/п 
Назва суб’єкта 

господарювання 
Первинна 

пропозиція, грн. 
Остаточна пропозиція  

(за результатами аукціону), 

грн. 

1 ТОВ «ІНТЕРВІКОН» 3 470 490, 00 3 470 490, 00 

2 ФОП СТОРЧЕУС І.А. 3 475 073, 00 3 475 073, 00 

(12) Згідно з протоколом від 28.01.2019 № 354_2 засідання тендерного 

комітету Замовника переможцем Торгів № 1 визнано  

ТОВ «ІНТЕРВІКОН» з пропозицією 3 470 490, 00 гривень, з яким 

укладено договір від 14.02.2019 № 1902000567. 

Торги № 2 

(13) Замовником на веб-порталі публічних закупівель «Prozorro» 08.10.2018 

опубліковано оголошення (UA-2018-10-08-000209-a) про проведення  

Торгів № 2.  

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

30.10.2018 (17 год. 00 хв.). 

(15) Проведення електронного аукціону Торгів № 2 (дата і час) – 31.10.2018  

(13 год. 02 хв.). 

(16) Очікувана вартість закупівлі – 4 958 902, 00 грн. 

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

Торгах № 2 подані тендерні пропозиції від:  

 ТОВ «ІНТЕРВІКОН»; 

 ФОП СТОРЧЕУСА І.А.; 

 ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОРІОМІ     
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ТРЕЙД», ідентифікаційний код юридичної особи – 40877969; 

 МІЖГОСПОДАРСЬКОГО БУДІВЕЛЬНОГО ОБ'ЄДНАННЯ 

«АГРОБУД», ідентифікаційний код юридичної особи – 03584728. 

(18) Ціни тендерних пропозицій, запропонованих ТОВ «ІНТЕРВІКОН»,  

ФОП СТОРЧЕУСОМ І.А., ТОВ «ОРІОМІ ТРЕЙД» та МБО «АГРОБУД» 

на Торги № 2, становили: 

№ 

з

/

п 

Назва суб’єкта 

господарювання 
Первинна 

пропозиція, грн. 
Остаточна пропозиція  

(за результатами аукціону), 

грн. 

1 ТОВ «ІНТЕРВІКОН» 4 865 127, 26 4 865 127, 26 

2 ФОП СТОРЧЕУС І.А. 4 918 614, 57 4 918 614, 57 

3 ТОВ «ОРІОМІ ТРЕЙД» 4 943 049, 60 4 943 049, 60 

4 МБО «АГРОБУД» 4 878 156, 00 4 878 156, 00 

(19) Згідно з протоколом від 27.11.2018 № 292_4 засідання тендерного 

комітету Замовника переможцем Торгів № 2 визнано МБО «АГРОБУД» 

з пропозицією 4 878 156, 00 гривень, з яким укладено договір  

від 17.12.2018 № 1812000425. 

Торги № 3 

(20) Замовником на веб-порталі публічних закупівель «Prozorro» 18.05.2018 

опубліковано оголошення (UA-2018-05-18-000562-b) про проведення 

Торгів № 3.  

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

03.08.2018 (17 год. 00 хв.). 

(22) Проведення електронного аукціону Торгів № 3 (дата і час) – 06.08.2018  

(12 год. 20 хв.). 

(23) Очікувана вартість закупівлі – 3 676 210, 00 грн. 

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

Торгах № 3 подані тендерні пропозиції від:  

 ТОВ «ІНТЕРВІКОН»; 

 ФОП СТОРЧЕУСА І.А. 

(25) Ціни тендерних пропозицій, запропонованих ТОВ «ІНТЕРВІКОН» та  

ФОП СТОРЧЕУСОМ І.А. на Торги № 3, становили: 

№ 

з

/

п 

Назва суб’єкта 

господарювання 
Первинна 

пропозиція, грн. 
Остаточна пропозиція  

(за результатами аукціону), 

грн. 

1 ТОВ «ІНТЕРВІКОН» 3 668 002, 80 3 650 000, 00 

2 ФОП СТОРЧЕУС І.А. 3 674 052, 00 3 656 052, 00 
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(26) Згідно з протоколом від 23.08.2018 № 70_7 засідання тендерного 

комітету Замовника переможцем Торгів № 3 визнано  

ТОВ «ІНТЕРВІКОН» з пропозицією 3 650 000, 00 гривень, з яким 

укладено договір від 12.09.2018 № 1809000177. 

Торги № 4 

(27) Замовником на веб-порталі публічних закупівель «Prozorro» 27.06.2018 

опубліковано оголошення (UA-2018-06-27-000735-b) про проведення 

Торгів № 4.  

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

30.07.2018 (17 год. 00 хв.). 

(29) Проведення електронного аукціону Торгів № 4 (дата і час) – 31.07.2018  

(15 год. 12 хв.). 

(30) Очікувана вартість закупівлі – 5 013 406, 00 грн. 

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

Торгах № 4 подані тендерні пропозиції від:  

 ТОВ «ІНТЕРВІКОН»; 

 ФОП СТОРЧЕУСА І.А.; 

 МБО «АГРОБУД». 

(32) Ціни тендерних пропозицій, запропонованих ТОВ «ІНТЕРВІКОН»,  

ФОП СТОРЧЕУСОМ І.А., та МБО «АГРОБУД» на Торги № 4, 

становили: 

№ з/п Назва суб’єкта 

господарювання 
Первинна 

пропозиція, грн. 
Остаточна пропозиція  

(за результатами аукціону), 

грн. 

1 ТОВ «ІНТЕРВІКОН» 5 010 000, 00 4 941 000, 00 

2 ФОП СТОРЧЕУС І.А. 5 012 000, 00 4 942 000, 00 

3 МБО «АГРОБУД» 4 943 881, 40 4 943 881, 40 

(33) Згідно з протоколом від 07.08.2018 № 169_2 засідання тендерного 

комітету Замовника переможцем Торгів № 4 визнано  

ТОВ «ІНТЕРВІКОН» з пропозицією 4 941 000, 00 гривень, з яким 

укладено договір від 27.08.2018 № 1808000409. 

(34) За результатами аналізу документів, поданих ТОВ «ІНТЕРВІКОН»,  

ФОП СТОРЧЕУСОМ І.А., ТОВ «ОРІОМІ ТРЕЙД» та МБО «АГРОБУД» 

у складі тендерних пропозицій на Торги, інформації, зібраної 

Відділенням в ході розгляду Справи, виявлені обставини, які свідчать 

про вчинення ТОВ «ІНТЕРВІКОН» та ФОП СТОРЧЕУСОМ І.А.  

(надалі – 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. 
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5. Встановлення антиконкурентних узгоджених дій 

5.1. Синхронність дій Відповідачів під час участі у Торгах  

5.1.1. Використання однієї точки доступу до мережі Інтернет під час 

завантаження тендерних пропозицій та участі в аукціоні на Торгах 

(35) Відповідно до інформації ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА 

«ПРОЗОРРО» (надалі – ДП «ПРОЗОРРО») (лист від 01.04.2019  

№ 206/1098/03 (вх. від 09.04.2019 № 2794)), Учасники торгів подавали 

свої тендерні пропозиції для участі у Торгах з одного електронного 

майданчика, а саме: «SmartTender.biz», оператором якого є 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«СМАРТТЕНДЕР» (надалі – ТОВ «СМАРТТЕНДЕР»). 

(36) Інформація щодо завантаження Відповідачами тендерних пропозицій на 

Торги (відповідно до листа ТОВ «СМАРТТЕНДЕР» від 25.04.2019  

№ 256 (вх. від 13.05.2019 № 3411)): 

№ 

торгів 
 

Назва суб’єкта  
господарювання 

ІР – адреса, з якої 

завантажено тендерну 

пропозицію 

Дата та час 

завантаження тендерної 

пропозиції 

Торги 

№ 1 

ТОВ «ІНТЕРВІКОН» 37.25.126.184 21.01.2019 – 15:44:16 

ФОП СТОРЧЕУС І.А. 37.25.126.184 21.01.2019 – 08:30:50 

Торги 

№ 2 

ТОВ «ІНТЕРВІКОН» 37.25.126.184 30.10.2018 – 14:39:11 

ФОП СТОРЧЕУС І.А. 37.25.126.184 30.10.2018 – 10:28:03 

Торги 

№ 3 

ТОВ «ІНТЕРВІКОН» 93.127.90.59 03.08.2018 – 16:27:52 

ФОП СТОРЧЕУС І.А. 93.127.90.59 03.08.2018 – 11:51:13 

Торги 

№ 4 

ТОВ «ІНТЕРВІКОН» 93.127.90.59 30.07.2018 – 16:06:45 

ФОП СТОРЧЕУС І.А. 93.127.90.59 30.07.2018 – 16:16:42 

(37) Також, Учасники торгів здійснювали вхід до системи «Prozorro» під час 

проведення аукціонів з одних ІР-адрес, а саме: у Торгах № 1 та Торгах 

№ 2: 37.25.126.184, а у Торгах № 3 та Торгах № 4 з ІР-адреси: 

93.127.90.59. 

(38) За інформацією, наданою ПРИВАТНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ «ДИКИЙ 

САД» (Інтернет – провайдер) листом від 28.05.2019 № 280519/09  

(вх. від 04.06.2019 № 3868), ІР-адреса 37.25.126.184 у період підготовки 

до участі та участі в Торгах виділена в користування абоненту з логіном  

«ddp-nk», що зареєстрований на ім’я Єрощенков Віктор Миколайович за 

адресою м. Миколаїв, вул. 28 Армії, буд. 9Б, 3 поверх. 
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(39) Відповідно до інформації, наданої ТОВ «ІНТЕРВІКОН» листом  

від 26.04.2019 № 023 (вх. від 06.05.2019 № 3291), з 24 лютого 2002 року 

та станом на момент участі у Торгах Єрощенков Віктор Миколайович є 

директором ТОВ «ІНТЕРВІКОН». Зазначене також підтверджується 

витягами з ЄДР від 03.03.2021 № 288256952151 та № 113042434020. 

(40) Згідно з листом ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

«ФАРЛЕП-ІНВЕСТ» (Інтернет – провайдер) від 31.05.2019 № 398/04-11  

(вх. від 10.06.2019 № 319кі) ІР-адреса (конфіденційна інформація). Слід 

зазначити, що директором ПП «ДДП» є Єрощенков Віктор Миколайович 

(директор ТОВ «ІНТЕРВІКОН») (витяг з ЄДР від 03.03.2021  

№ 118694366721). 

(41) Проаналізувавши вищенаведене, встановлено, що ІР-адреси, з яких 

Відповідачі здійснювали дії, пов’язані з участю у Торгах, виділені у 

користування фізичній особі Єрощенкову Віктору Миколайовичу та  

ПП «ДДП», директором якого є також Єрощенков Віктор Миколайович, 

який, у свою чергу, також є директором ТОВ «ІНТЕРВІКОН». 

(42) Відповідно до листа ТОВ «ІНТЕРВІКОН» від 02.09.2019 № 066 

(вх. від 13.09.2019 № 5402) дії, пов’язані з участю у Торгах (реєстрацію 

на електронному майданчику для участі у Торгах, завантаження 

тендерних пропозицій на Торги) ТОВ «ІНТЕРВІКОН» здійснювало з 

орендованого у ПП «ДДП» приміщення, яке знаходиться на третьому 

поверсі у будівлі за адресою: м. Миколаїв, вул. 28 Армії, буд. 9Б. 

(43) ПП «ДДП» (лист від 19.06.2020 № 069 (вх. від 06.07.2020 № 3551)) 

зазначило, що за договором суборенди від 24.07.2018 № 24/07-2018 

передавало у тимчасове безоплатне користування (оренду)  

ТОВ «ІНТЕРВІКОН» приміщення з доступом до мережі Інтернет, яке 

знаходиться на третьому поверсі у будівлі за адресою: м. Миколаїв,  

вул. 28 Армії, буд. 9Б. 

(44) Крім цього, ПП «ДДП» надало копію акту здачі – приймання 

приміщення в суборенду від 24.07.2018, згідно з яким  

ТОВ «ІНТЕРВІКОН», в особі директора Єрощенкова Віктора 

Миколайовича, прийняло в строкове безоплатне користування 

нежитлове приміщення з доступом до мережі Інтернет, що знаходиться 

на третьому поверсі у будівлі за адресою: м. Миколаїв, вул. 28 Армії, 

буд. 9Б і має загальну площу 11,5 кв.м. 

(45) Як вбачається з листа ФОП СТОРЧЕУСА І.А. від 09.09.2019  

(вх. від 13.09.2019 № 5404) дії, пов’язані з участю у Торгах (реєстрацію 

на електронному майданчику для участі у Торгах, завантаження 

тендерних пропозицій на Торги) ФОП СТОРЧЕУС І.А. здійснював з 

орендованого у ТОВ «НІКБУДСЕРВІС» приміщення, яке знаходиться на 

першому поверсі у будівлі за адресою: м. Миколаїв, вул. 28 Армії,  

буд. 9Б. 
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(46) Листом від 22.06.2020 № 14/07 (вх. від 14.07.2020 № 3715))  

ТОВ «НІКБУДСЕРВІС» надало копію договору оренди нерухомого 

майна від 01.06.2018 № 6.18, укладеного ТОВ «НІКБУДСЕРВІС» з  

ФОП СТОРЧЕУСОМ І.А. 

(47) Предметом зазначеного договору є те, що ТОВ «НІКБУДСЕРВІС» 

передає, а ФОП СТОРЧЕУС І.А. приймає в тимчасове користування 

(оренду) нежитлове приміщення № 9Б з площею 16,2 кв.м., яке 

знаходиться на першому поверсі триповерхової будівлі за адресою:  

м. Миколаїв, вул. 28 Армії, буд. 9Б. 

(48) Виконання зазначеного договору підтверджується рахунком  

від 02.01.2020 № 44, згідно з яким ФОП СТОРЧЕУС І.А. перерахував на 

рахунок ТОВ «НІКБУДСЕРВІС» кошти за оренду приміщення за 

договором від 01.06.2018 № 6.18 за період червень 2018 року – грудень 

2019 року (лист ТОВ «НІКБУДСЕРВІС» від 22.06.2020 № 14/07  

(вх. від 14.07.2020 № 3715)). 

(49) Слід зазначити, що предметом вищенаведеного договору не передбачено 

надання ФОП СТОРЧЕУСУ І.А. доступу до мережі Інтернет з 

приміщення, яке знаходиться на першому поверсі будівлі за адресою:  

м. Миколаїв, вул. 28 Армії, буд. 9Б. 

(50) Отже те, що ФОП СТОРЧЕУС І.А. під час участі у Торгах використовує 

точки доступу до мережі Інтернет, які виділені у користування фізичній 

особі Єрощенкову Віктору Миколайовичу та ПП «ДДП», директором 

якого є також Єрощенков Віктор Миколайович, який, у свою чергу, 

також є директором його конкурента на Торгах –  ТОВ «ІНТЕРВІКОН», 

свідчить про те, що ФОП СТОРЧЕУС І.А. та Єрощенков Віктор 

Миколайович (директор ТОВ «ІНТЕРВІКОН») були знайомі на момент 

участі у Торгах. 

(51) Вищезазначене вказує на те, що Відповідачі мали можливість доступу до 

інформації щодо господарської діяльності один одного та мали 

можливість спільно брати участь у Торгах. 

(52) Слід також зазначити, що Відповідачі в різні періоди часу 

використовували одні й ті ж точку доступу до мережі Інтернет, а саме: 

Торги № 1 та Торги № 2 – ІР-адреса 37.25.126.184 (виділена у 

користування фізичній особі Єрощенкову Віктору Миколайовичу – 

директор ТОВ «ІНТЕРВІКОН»), а Торги № 3 та Торги № 4 – ІР-адреса 

93.127.90.59 (виділена у користування ПП «ДДП», директором якого є 

також Єрощенков Віктор Миколайович). 

(53) Учасники торгів завантажували тендерні пропозиції на Торги в один 

день, який є останнім днем для завантаження своїх пропозицій 

учасниками. 
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(54) Вищенаведені факти свідчать про погодженість поведінки Відповідачів 

та про спільну підготовку та завантаження тендерних пропозицій на 

Торги. 

5.1.2. Сплата за послуги майданчика в один день 

(55) Відповідно до інформації, наданої ТОВ «СМАРТТЕНДЕР» листом  

від 25.04.2019 № 256 (вх. від 13.05.2019 № 3411), вбачається, що 

Відповідачі зі своїх банківських рахунків перераховували кошти за 

послуги електронного майданчика в одні й ті ж дні, зокрема: 

№ торгів Назва суб’єкта господарювання Дата перерахування коштів  

(№ платіжного доручення) 

Торги  

№ 1 

ТОВ «ІНТЕРВІКОН» 16.01.2019 (87) 

ФОП СТОРЧЕУС І.А. 16.01.2019 (4) 

Торги  

№  2 
ТОВ «ІНТЕРВІКОН» 29.10.2018 (48) 

ФОП СТОРЧЕУС І.А. 29.10.2018 (41) 

Торги  

№ 3 
ТОВ «ІНТЕРВІКОН» 01.08.2018 (34) 

ФОП СТОРЧЕУС І.А. 01.08.2018 (29) 

(56) Отже, погоджену поведінку Відповідачів також підтверджує 

синхронність дій у часі (подача тендерних пропозицій Відповідачами на 

Торги та сплата коштів за послуги електронного майданчика в одні й ті 

ж дні, одночасне використання одних і тих же точок доступу до мережі 

Інтернет під час участі у Торгах), яка, зважаючи на її системність, не 

може вважатись випадковим збігом обставин, оскільки учасниками 

процедури закупівлі Торгів надавався строк більше 30 днів. 

5.2. Цінові пропозиції Відповідачів та відсутність у одного з 

Відповідачів матеріально-технічної бази, необхідної для виконання 

умов договору, у разі перемоги на Торгах 

(57) Аналізом цінових пропозицій Учасників торгів встановлено, що різниця 

між їх ціновими пропозиціями складає:  

 Торги № 1 – 4 583 грн. або 0,13 % (ТОВ «ІНТЕРВІКОН» –  

3 470 490, 00 грн., ФОП СТОРЧЕУС І.А. – 3 475 073, 00 грн.); 

 Торги № 2 – 53 487 грн. або 1,08 % (ТОВ «ІНТЕРВІКОН» –  

4 865 127, 26 грн., ФОП СТОРЧЕУС І.А. – 4 918 614, 57 грн.); 

 Торги № 3 – 6 049 грн. або 0,16 % (ТОВ «ІНТЕРВІКОН» –  

3 668 002, 80 грн., ФОП СТОРЧЕУС І.А. – 3 674 052, 00 грн.); 

 Торги № 4 – 2000 грн. або 0,04 % (ТОВ «ІНТЕРВІКОН» –  

5 010 000, 00 грн., ФОП СТОРЧЕУС І.А. – 5 012 000, 00 грн.). 
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(58) Крім цього, слід зазначити, що Учасники торгів зовсім не здійснювали 

кроків зі зниження своїх цінових пропозицій під час проведення 

аукціонів в Торгах № 1 та Торгах № 2 та мінімально знижували (1 крок 

пониження ціни) під час проведення аукціонів в Торгах № 3 та  

Торгах № 4. 

(59) Тобто,  незважаючи на досить незначну різницю між ціновими 

пропозиціями, Учасники торгів не здійснювали кроків зі зниження 

цінових пропозицій або мінімально знижували, а отже, це свідчить про 

не зацікавленість ФОП СТОРЧЕУОМ І.А. у здобутті перемоги на Торгах 

та впевненість ТОВ «ІНТЕРВІКОН» у перемозі на Торгах, що, в свою 

чергу, підтверджує відсутність конкуренції між Учасниками торгів 

завдяки погодженій і скоординованій поведінці. 

(60) За результатами аналізу наявності у Відповідачів матеріальних, 

майнових, фінансових та людських ресурсів, наявність яких дозволяла б 

забезпечити виконання обов’язків, які можуть бути покладені на 

переможця за договором, у разі перемоги у Торгах, встановлено, що 

ТОВ «ІНТЕРВІКОН» мало у власному розпорядженні всі необхідні 

вищезазначені ресурси (лист ТОВ «ІНТЕРВІКОН» від 26.04.2019 № 023 

(вх. від 06.05.2019 № 3291). 

(61) Листом від 03.05.2019 (вх. від 14.05.2019 № 3430) ФОП СТОРЧЕУС І.А. 

зазначив, що обладнання планувалось залучити особисте та за 

договором оренди, а працівників планувалося залучити за договорами 

цивільно – правового характеру після одержання перемоги у Торгах. 

(62) Отже, ФОП СТОРЧЕУС І.А. на момент подачі тендерної пропозиції для 

участі у Торгах не мав у розпорядженні ресурси, наявність яких 

дозволяла б забезпечити виконання обов’язків, які були б покладені на  

ФОП СТОРЧЕУСА І.А. за договором у разі його перемоги у Торгах, що 

в свою чергу підтверджує, що участь ФОП СТОРЧЕУСА І.А. у Торгах 

була направлена не на здобуття перемоги, а на створення видимості 

конкуренції в межах Торгів. 

5.3. Створення документів, поданих Відповідачами на Торги, з 

використанням однієї техніки 

(63) За результатами аналізу документів, завантажених Відповідачами в 

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

встановлено, що деякі з них створено з використанням однакової офісної 

техніки, ідентичного програмного забезпечення та з незначним 

інтервалом у часі. Так, наприклад, зокрема: 
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№ з/п 

ТОВ «ІНТЕРВІКОН» ФОП СТОРЧЕУС І.А. 
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 Торги  

№ 1 
3 Цінова 

пропозиція 
2019-01-20 

11:39:41 
2019-01-20 

11:41:00 

 Adobe PSL 

1.3e for 

Canon 

Canon 

SC1001 
Цінова 

2019-01-20 

11:52:43 
2019-01-20 

11:53:44 

 Adobe 

PSL 1.3e 

for Canon 

Canon 

SC1001 

 Торги 

№ 2 
8 Цінова 

пропозиція 
2018-10-29 

11:59:27 
- 

 Adobe PSL 

1.3e for 

Canon 

Canon 

SC1001 
Цінова 

2018-10-29 

13:18:08 
- 

 Adobe 

PSL 1.3e 

for Canon 

Canon 

SC1001 

Торги 

№ 3 
8 Цінова 

пропозиція 
2018-08-01 

15:06:54 
- - Canon 

Цінова 

пропозиці

я 

2018-08-01 

17:19:08 
2018-08-02 

08:17:28 
- Canon 

Торги 

№ 4 
8 Цінова 

пропозиція 
2018-07-30 

13:18:48   Canon 
Цінова 

пропозиці

я 

2018-07-30 

16:04:32 - - Canon 

(64) Отже, цінові пропозиції, подані у складі тендерних пропозицій  

ТОВ «ІНТЕРВІКОН» та ФОП СТОРЧЕУСОМ І.А. на Торги, мають 

спільні властивості, що свідчить про однакове походження цих 

документів та/або про спільну (угоджену) підготовку. 

5.4. Телефонний зв’язок 

(65) Листом від 03.05.2019 (вх. від 14.05.2019 № 3430) ФОП СТОРЧЕУС І.А. 

повідомив, що у своїй господарській діяльності використовує мобільний 

номер телефону (095) 027-25-27.  

(66) При реєстрації на майданчику «SmartTender.biz» ТОВ «ІНТЕРВІКОН» 

зазначило контакту особу Єрощенков Віктор (директор  

ТОВ «ІНТЕРВІКОН»), мобільний номер телефону: (050) 318-06-91 та 

електронну поштову скриньку: «intervikon2002@ukr.net»  

(лист ТОВ «СМАРТТЕНДЕР» від 25.04.2019 № 256 (вх. від 13.05.2019 

№ 3411)).  

(67) Разом з листом від 22.07.2020 № 02/КИ-Б/85 ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО «ВФ УКРАЇНА» надало витяг із бази даних телефонних 

номерів, з якого вбачається, що за період (конфіденційна інформація).  

(68) При цьому, між вищевказаними телефонними номерами (конфіденційна 

інформація). 

(69) У дні проведення Торгів № 2 - № 4 між (конфіденційна інформація). 

(70) Крім цього, при реєстрації електронної поштової скриньки 

«intervikon2002@ukr.net» ТОВ «ІНТЕРВІКОН» вказало (конфіденційна 

інформація) (лист ТОВ «УКРНЕТ від 28.05.2019 № 189/01/01-08  

(вх. від 31.05.2019 № 401кі)). 
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(71) Слід також зазначити, що (конфіденційна інформація). 

(72) Отже, зазначене підтверджує, що під час підготовки та участі в Торгах 

між Учасниками торгів здійснювався зв’язок, що, у свою чергу, свідчить 

про обмін інформацією між ними.  

5.5. Використання у господарській діяльності спільного номеру 

телефону  

(73) Відповідно до інформації АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

«УКРСИББАНК» (лист від 31.05.2019 № 13-2-03/841«БТ»  

(вх. від 04.06.2019 № 405кі) при відкритті своїх банківських рахунків, а 

також при реєстрації у  системі дистанційного банківського 

обслуговування (протягом 2018 року) Відповідачі (конфіденційна 

інформація). 

(74) Вищенаведений номер телефону також міститься на фірмових бланках  

ТОВ «ІНТЕРВІКОН», на яких надавалися документи, що входили до 

складу тендерних пропозицій ТОВ «ІНТЕРВІКОН» на Торги. 

(75) У листі ТОВ «ІНТЕРВІКОН» від 26.04.2019 № 023 (вх. від 06.05.2019  

№ 3291) зазначено, що номер телефону (0512) 58-22-01  

ТОВ «ІНТЕРВІКОН» використовує у орендованому приміщенні на 

третьому поверсі у будівлі за адресою: м. Миколаїв, вул. 28 Армії,  

буд. 9Б на підставі договору від 24.07.2018 № 24/07-2018, укладеного з 

ПП «ДДП». 

(76) Як вбачається з листа ФОП СТОРЧЕУСА І.А. від 03.05.2019  

(вх. від 14.05.2019 № 3430) протягом періоду участі у Торгах у  

ФОП СТОРЧЕУСА І.А. не було у користуванні у господарській 

діяльності вищезазначеного номеру телефону. 

(77) Тобто, обома Відповідачами під час ведення господарської діяльності 

зазначається один і той самий номер телефону, який фактично 

розташований за місцезнаходженням ТОВ «ІНТЕРВІКОН», що свідчить 

про спільну діяльність Відповідачів, при тому, що Учасники торгів 

повинні були конкурувати на зазначених торгах. 

5.6. Наявність господарських відносин між Учасниками торгів 

(78) Між Учасниками торгів існує господарська діяльність та проводяться 

грошові взаєморозрахунки.  

(79) Наявність таких відносин підтвердили Учасники торгів, а саме:  

ТОВ «ІНТЕРВІКОН» листом від 26.04.2019 № 023 (вх. від 06.05.2019  

№ 3291) та ФОП СТОРЧЕУС І.А. листом від 03.05.2019  

(вх. від 14.05.2019 № 3430). 

(80) Так, між ТОВ «ІНТЕРВІКОН» та ФОП СТОРЧЕУСОМ І.А. укладено 

договір з організації послуг від 05.11.2018 № 01, предметом якого є те, 

що ФОП СТОРЧЕУС І.А. надає ТОВ «ІНТЕРВІКОН» послуги, що 

передбачені додатком № 1 до зазначеного договору, а саме, зокрема: 
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Апарат піскоструменевий; Екскаватор одноковшевий дизельний на 

гусеничному ходу; Компресор пересувний тощо. 

(81) Виконання зазначеного договору підтверджується, зокрема, 

видатковими накладними від 15.11.2018 № ІА-00027, від 11.12.2018  

№ ІА-00032 та актами здачі – прийняття робіт (надання послуг)  

№ ІА-000041, № ІА-000042, № ІА-000051. 

(82) Крім цього, наявність господарських відносин між ТОВ «ІНТЕРВІКОН» 

та ФОП СТОРЧЕУСОМ І.А. підтверджуються рухом коштів між 

рахунками Відповідачів  

(83) Як вбачається з листа АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

«УКРСИББАНК» від 31.05.2019 № 13-2-03/841«БТ» (вх. від 04.06.2019 

№ 405кі) ТОВ «ІНТЕРВІКОН (конфіденційна інформація). 

(84) Отже, між Учасниками торгів існують господарські відносини. 

Внаслідок існування господарських відносин між Учасниками торгів 

усувається або відчутно зменшується взаємна невизначеність суб’єктів 

господарювання – Учасників торгів щодо їхньої поведінки під час участі 

в торгах, оскільки наявність господарських відносин зумовлює 

виникнення у суб’єктів, які пов’язані такими відносинами, певних прав 

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

ТОВ «ІНТЕРВІКОН» та ФОП СТОРЧЕУС І.А. були обізнані стосовно 

діяльності та фінансової спроможності один одного. 

6. Кваліфікація порушення Відповідачами конкурентного середовища  

(85) Відділенням  було встановлено, що поведінка ТОВ «ІНТЕРВІКОН» та  

ФОП СТОРЧЕУСА І.А. становить антиконкурентні узгоджені дії, які 

стосуються спотворення результатів торгів (тендеру).  

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

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

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

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

господарювання, метою або наслідком якого є координація конкурентної 

поведінки між суб'єктами господарювання, які створили вказаний 

суб'єкт, або між ними і новоствореним суб'єктам господарювання. 

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

України «Про публічні закупівлі», визначаються як здійснення 

конкурентного відбору учасників з метою визначення переможця торгів 

згідно з процедурами, установленими цим Законом (крім переговорної 

процедури закупівлі). 

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

таких учасників від самостійної участі у тендері та самостійного 

прийняття рішень щодо формування та зміни конкурсних (тендерних) 

пропозицій, що полягає у координації поведінки таких суб’єктів як на 

стадії підготовки конкурсної документації (узгодження цін та інших 
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умов, спільна підготовка документів), так і на стадії безпосередньо 

проведення конкурсу (поділ лотів, тощо). 

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

 використання однієї точки доступу до мережі Інтернет під час 

завантаження тендерних пропозицій та участі в аукціоні на Торгах; 

 сплата за послуги майданчика в один день; 

 створення документів, поданих Відповідачами на Торги, з 

використанням однієї техніки; 

 телефонний зв’язок між Учасниками торгів; 

 використання у господарській діяльності спільного номеру телефону; 

 наявність господарських відносин між Учасниками торгів; 

 не здійснення пониження ціни під час проведення аукціону 

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. 

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

документації для участі у Торгах діяли не самостійно, а узгоджували 

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

конкурентних процедурах закупівель за Законом України «Про публічні 

закупівлі». 

(91) Унаслідок узгодженості поведінки Учасників торгів право на укладання 

договору за результатами торгів одним з учасників одержане не на 

конкурентних засадах, чим було спотворено результати цих торгів. 

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

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

спотворили результати 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». 

(93) 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. 

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

конкуренції» порушенням законодавства про захист економічної 

конкуренції є антиконкурентні узгоджені дії. 

(95) 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 
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об’єднаннями рішень 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. 

(96) 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 

(97) На подання про попередні висновки у Справі, які були надіслані  

ТОВ «ІНТЕРВІКОН» та ФОП СТОРЧЕУСУ І.А. листами  

від 02.06.2021 № 70-02/2-4656 та № 70-02/2-4655 відповідно,  

Відповідачі заперечень не надали. 

8. Остаточні висновки адміністративної колегії Відділення 

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

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

Учасників торгів не спростовується те, що вищезазначені дії  

ТОВ «ІНТЕРВІКОН» та ФОП СТОРЧЕУА І.А. є узгодженою поведінкою, 

що стосуються спотворення результатів торгів, проведених ФІЛІЄЮ 

«УПРАВЛІННЯ МАГІСТРАЛЬНИХ ГАЗОПРОВОДІВ 

«ХАРКІВТРАНСГАЗ» АТ «УКРТРАНСГАЗ» по закупівлі:  

 Ремонт огорож кранових майданчиків на ЛЧ МГ УМГ 

"ХАРКІВТРАНСГАЗ" (Будівельно-монтажні роботи) (ДК 021:2015: 

45300000-0 — Будівельно-монтажні роботи) (ідентифікатор закупівлі в 

системі «Prozorro»: UA-2018-12-17-004513-c); 

 Ремонт будівлель і споруд виробничого призначення  

УМГ "ХАРКІВТРАНСГАЗ" (ДК 021:2015: 45400000-1 — Завершальні 

будівельні роботи) (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro»:  

UA-2018-10-08-000209-a); 

 Фарбування та скління (Відновлення антикорозійного покриття 

обладнання об'єктів лінійної частини магістральних газопроводів)  

(ДК 021:2015: 45440000-3 — Фарбування та скління) (ідентифікатор 

закупівлі в системі «Prozorro»: UA-2018-05-18-000562-b); 

 Ремонт будівель і споруд ГРС УМГ "ХАРКІВТРАНСГАЗ" (Завершальні 

будівельні роботи) (ДК 021:2015: 45400000-1 — Завершальні 

будівельні роботи) (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro»:  

UA-2018-06-27-000735-b). 

(99) 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 

(100) 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. 

(101) Дохід (виручка) Відповідачів за 2020 рік: 

 ТОВ «ІНТЕРВІКОН» - 10 031 296 (десять мільйонів тридцять одна 

тисяча двісті дев’яносто шість) гривень (лист від 05.04.2021 № 021);  

 ФОП СТОРЧЕУСА І.А. - 368 825 (триста шістдесят вісім тисяч 

вісімсот двадцять п’ять) гривень (лист від 19.03.2021 № 5). 

(102) 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 

«ІНТЕРВІКОН» (ідентифікаційний код юридичної особи – 32004053) та 

ФІЗИЧНА ОСОБА – ПІДПРИЄМЕЦЬ СТОРЧЕУС ІГОР 

АНАТОЛІЙОВИЧ (ідентифікаційний номер – 2546702310) 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, проведеної 

ФІЛІЄЮ «УПРАВЛІННЯ МАГІСТРАЛЬНИХ ГАЗОПРОВОДІВ 

«ХАРКІВТРАНСГАЗ» АТ «УКРТРАНСГАЗ» по закупівлі «Ремонт 

огорож кранових майданчиків на ЛЧ МГ УМГ "ХАРКІВТРАНСГАЗ" 

(Будівельно-монтажні роботи) (ДК 021:2015: 45300000-0 — Будівельно-

монтажні роботи)» (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro»:  

UA-2018-12-17-004513-c). 
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2. За порушення вказане в пункті 1 резолютивної частини цього рішення, 

накласти на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ІНТЕРВІКОН» (ідентифікаційний код юридичної особи – 32004053) 

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

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

накласти на ФІЗИЧНУ ОСОБУ – ПІДПРИЄМЦЯ СТОРЧЕУСА ІГОРЯ 

АНАТОЛІЙОВИЧА (ідентифікаційний номер – 2546702310) штраф у 

розмірі 36 882,00 (тридцять шість тисяч вісімсот вісімдесят дві) гривні. 

4. Визнати, що ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ІНТЕРВІКОН» (ідентифікаційний код юридичної особи – 32004053) та 

ФІЗИЧНА ОСОБА – ПІДПРИЄМЕЦЬ СТОРЧЕУС ІГОР 

АНАТОЛІЙОВИЧ (ідентифікаційний номер – 2546702310) 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, проведеної 

ФІЛІЄЮ «УПРАВЛІННЯ МАГІСТРАЛЬНИХ ГАЗОПРОВОДІВ 

«ХАРКІВТРАНСГАЗ» АТ «УКРТРАНСГАЗ» по закупівлі «Ремонт 

будівлель і споруд виробничого призначення УМГ "ХАРКІВТРАНСГАЗ" 

(ДК 021:2015: 45400000-1 — Завершальні будівельні роботи)» 

(ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro»: UA-2018-10-08-000209-a). 

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

накласти на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ІНТЕРВІКОН» (ідентифікаційний код юридичної особи – 32004053) 

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

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

накласти на ФІЗИЧНУ ОСОБУ – ПІДПРИЄМЦЯ СТОРЧЕУСА ІГОРЯ 

АНАТОЛІЙОВИЧА (ідентифікаційний номер – 2546702310) штраф у 

розмірі 36 882,00 (тридцять шість тисяч вісімсот вісімдесят дві) гривні. 

7. Визнати, що ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ІНТЕРВІКОН» (ідентифікаційний код юридичної особи – 32004053) та 

ФІЗИЧНА ОСОБА – ПІДПРИЄМЕЦЬ СТОРЧЕУС ІГОР 

АНАТОЛІЙОВИЧ (ідентифікаційний номер – 2546702310) 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, проведеної 

ФІЛІЄЮ «УПРАВЛІННЯ МАГІСТРАЛЬНИХ ГАЗОПРОВОДІВ 

«ХАРКІВТРАНСГАЗ» АТ «УКРТРАНСГАЗ» по закупівлі «Фарбування 

та скління (Відновлення антикорозійного покриття обладнання об'єктів 

лінійної частини магістральних газопроводів) (ДК 021:2015: 45440000-3 
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— Фарбування та скління)» (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro»:  

UA-2018-05-18-000562-b). 

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

накласти на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ІНТЕРВІКОН» (ідентифікаційний код юридичної особи – 32004053) 

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

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

накласти на ФІЗИЧНУ ОСОБУ – ПІДПРИЄМЦЯ СТОРЧЕУСА ІГОРЯ 

АНАТОЛІЙОВИЧА (ідентифікаційний номер – 2546702310) штраф у 

розмірі 36 882,00 (тридцять шість тисяч вісімсот вісімдесят дві) гривні. 

10. Визнати, що ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ІНТЕРВІКОН» (ідентифікаційний код юридичної особи – 32004053) та 

ФІЗИЧНА ОСОБА – ПІДПРИЄМЕЦЬ СТОРЧЕУС ІГОР 

АНАТОЛІЙОВИЧ (ідентифікаційний номер – 2546702310) 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, проведеної 

ФІЛІЄЮ «УПРАВЛІННЯ МАГІСТРАЛЬНИХ ГАЗОПРОВОДІВ 

«ХАРКІВТРАНСГАЗ» АТ «УКРТРАНСГАЗ» по закупівлі «Ремонт 

будівель і споруд ГРС УМГ "ХАРКІВТРАНСГАЗ" (Завершальні 

будівельні роботи) (ДК 021:2015: 45400000-1 — Завершальні будівельні 

роботи)» (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro»:  

UA-2018-06-27-000735-b). 

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

накласти на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ІНТЕРВІКОН» (ідентифікаційний код юридичної особи – 32004053) 

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

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

накласти на ФІЗИЧНУ ОСОБУ – ПІДПРИЄМЦЯ СТОРЧЕУСА ІГОРЯ 

АНАТОЛІЙОВИЧА (ідентифікаційний номер – 2546702310) штраф у 

розмірі 36 882,00 (тридцять шість тисяч вісімсот вісімдесят дві) гривні. 

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.  
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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 

 


