
 
 

СХІДНЕ МІЖОБЛАСНЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ 

АНТИМОНОПОЛЬНОГО КОМІТЕТУ УКРАЇНИ 

 

ВИТЯГ З РІШЕННЯ 

АДМІНІСТРАТИВНОЇ КОЛЕГІЇ СХІДНОГО МІЖОБЛАСНОГО 

ТЕРИТОРІАЛЬНОГО ВІДДІЛЕННЯ  

 
22.06.2021    № 70/56-р/к                                                 Справа № 6/01-113-21 

м. Харків 

 

 

Про порушення законодавства 

про захист економічної конкуренції 

та накладення штрафу 

 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ТЕХЛІСРЕСУРС» (далі –  ТОВ «ТЕХЛІСРЕСУРС») (ідентифікаційний код 

юридичної особи – 39714584) та ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «УКРЛІСПРОМ» 

(далі – ТОВ «ВП «УКРЛІСПРОМ») (ідентифікаційний код юридичної особи – 

35711658) подали тендерні пропозиції на участь у відкритих торгах з 

використанням електронної системи закупівель «ProZorro» на закупівлі: 

- «Послуги пов'язані з лісівництвом (лісозаготівельні послуги)», проведених 

ДП «Новоайдарське лісомисливське господарство» (ідентифікатор 

закупівлі в системі «ProZorro» UA-2016-11-23-000618-b) (далі –  

Торги  № 1); 

- «Лісозаготівельні послуги», проведених ДП Старобільське лісомисливське 

господарство (ідентифікатор закупівлі в системі «ProZorro»  

UA-2016-12-08-001662-b) (далі – Торги № 2); 

- «Послуги пов'язані з лісівництвом (лісозаготівельні послуги)», проведених 

ДП «Новоайдарське лісомисливське господарство» (ідентифікатор 

закупівлі в системі «ProZorro» UA-2016-12-15-000376-a) (далі –  

Торги  № 3); 

- «Проведення заходів щодо охорони природних рослинних ресурсів (заходи 

з ліквідації пожеж та їх наслідків)», проведених ДП Станично-Луганське 

досвідне лісомисливське господарство (ідентифікатор закупівлі в системі 

«ProZorro» UA-2017-07-13-000210-b) (далі – Торги № 4); 

- «Лісозаготівельні послуги (Комплексна заготівля деревини у молодняках; 

Комплексна заготівля деревини від рубок формування та оздоровлення 

лісів та інших лісогосподарських рубок; Комплексна заготівля деревини 
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від рубок головного користування)», проведених ДП «Новоайдарське 

лісомисливське господарство» (ідентифікатор закупівлі в системі «ProZorro» 

UA-2017-11-17-001558-a) (далі – Торги № 5); 

- «Проведення заходів щодо охорони природних рослинних ресурсів (заходи 

з ліквідації пожеж та їх наслідків)», проведених ДП «Новоайдарське 

лісомисливське господарство» (ідентифікатор закупівлі в системі «ProZorro» 

UA-2017-08-30-000496-b) (далі – Торги № 6); 

- «Послуги по лісозаготівлі та трелюванні деревини», проведених  

ДП Сєвєродонецьке лісомисливське господарство (ідентифікатор закупівлі 

в системі «ProZorro» UA-2016-11-30-000425-b) (далі – Торги № 7); 

- «Лісозаготівельні послуги (Комплексна заготівля деревини від рубок 

формування та оздоровлення лісів та інших лісогосподарських рубок, 

ліквідний запас – 6100 м.куб.)», проведених ДП «Новоайдарське 

лісомисливське господарство» (ідентифікатор закупівлі в системі 

«ProZorro» UA-2017-10-05-000230-c) (далі – Торги № 8); 

- «Лісозаготівельні послуги», проведених ДП «Новоайдарське 

лісомисливське господарство» (ідентифікатор закупівлі в системі 

«ProZorro» UA-2017-01-06-000151-c) (далі – Торги № 9); 

- «Лісозаготівельні послуги (Комплексна заготівля деревини від рубок, не 

пов'язаних з веденням лісового господарства; Комплексна заготівля 

деревини від рубок формування та оздоровлення лісів та інших 

лісогосподарських рубок; Комплексна заготівля деревини від рубок 

головного користування)», проведених ДП «Кремінське лісомисливське 

господарство» (ідентифікатор закупівлі в системі «ProZorro»  

UA-2017-11-21-000723-b) (далі – Торги № 10); 

- «Послуги по лісозаготівлі та трелюванні деревини», проведених  

ДП Сєвєродонецьке лісомисливське господарств (ідентифікатор закупівлі в 

системі «ProZorro» UA-2018-01-30-003302-c) (далі – Торги № 11); 

- «Послуги по лісозаготівлі та трелюванні деревини», проведених  

ДП Сєвєродонецьке лісомисливське господарство (ідентифікатор закупівлі 

в системі «ProZorro» UA-2018-06-04-000979-b) (далі – Торги № 12); 

- «Лісозаготівельні послуги (послуги по лісозаготівлі та трелюванні 

деревини)», проведених ДП «Кремінське лісомисливське господарство» 

(ідентифікатор закупівлі в системі «ProZorro» UA-2018-08-15-002378-b 

(далі – Торги № 13); 

- «Дрова твердолистяної породи : бук, береза, акація, ясен, граб, ільм, в'яз, 

клен, дуб, модрина», проведених Східним територіальним квартирно-

експлуатаційним управлінням (ідентифікатор закупівлі в системі 

«ProZorro» UA-2018-05-29-002746-a) (далі – Торги № 14); 

- «Дрова твердолистяної породи : бук, береза, акація, ясен, граб, ільм, в'яз, 

клен, дуб, модрина», проведених Східним територіальним квартирно-

експлуатаційним управлінням (ідентифікатор закупівлі в системі 

«ProZorro» UA-2018-05-29-002754-a) (далі – Торги № 15); 

- «Дрова твердолистяної породи : бук, береза, акація, ясен, граб, ільм, в'яз, 

клен, дуб, модрина», проведених Східним територіальним квартирно-
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експлуатаційним управлінням (ідентифікатор закупівлі в системі 

«ProZorro» UA-2018-04-17-003134-a) (далі – Торги № 16); 

- «Дрова твердолистяної породи : бук, береза, акація, ясен, граб, ільм, в'яз, 

клен, дуб, модрина», проведених Східним територіальним квартирно-

експлуатаційним управлінням (ідентифікатор закупівлі в системі 

«ProZorro» UA-2018-04-17-003120-a) (далі – Торги № 17); 

- «Дрова твердолистяної породи : бук, береза, акація, ясен, граб, ільм, в'яз, 

клен, дуб, модрина», проведених Східним територіальним квартирно-

експлуатаційним управлінням (ідентифікатор закупівлі в системі 

«ProZorro» UA-2018-02-15-002638-c) (далі – Торги № 18); 

- «Дрова твердолистяної породи : бук, береза, акація, ясен, граб, ільм, в'яз, 

клен, дуб, модрина», проведених Східним територіальним квартирно-

експлуатаційним управлінням (ідентифікатор закупівлі в системі 

«ProZorro» UA-2018-02-15-002594-c) (далі – Торги № 19); 

- «Послуги з лісозаготівлі та трелювання необробленої деревини 

(Ямпільське лісництво)», проведених ДП «Лиманське лісове 

господарство» (ідентифікатор закупівлі в системі «ProZorro»  

UA-2017-05-15-000469-c) (далі – Торги № 20); 

- «Послуги з лісозаготівлі та трелювання необробленої деревини 

(Краснолиманське лісництво)», проведених ДП «Лиманське лісове 

господарство» (ідентифікатор закупівлі в системі «ProZorro»  

UA-2017-06-01-000177-c) (далі – Торги № 21); 

- «Лісозаготівельні послуги», проведених ДП Куп’янське лісове 

господарство (ідентифікатор закупівлі в системі «ProZorro»  

UA-2017-06-26-000383-c) (далі – Торги № 22); 

-  «Лісозаготівельні послуги», проведених ДП Куп’янське лісове 

господарство (ідентифікатор закупівлі в системі «ProZorro»  

UA-2017-04-20-000682-c) (далі – Торги № 23); 

- «Лісозаготівельні послуги», проведених ДП Куп’янське лісове 

господарство (ідентифікатор закупівлі в системі «ProZorro»  

UA-2017-03-20-000178-a) (далі – Торги № 24); 

- «Послуги, пов’язані з лісівництвом (02.40.1) (ДК 016:2010) (лісозаготівля) 

Послуги, пов’язані з лісівництвом (77230000-1) (ДК 021:2015)», 

проведених ДП «Ізюмський лісгосп» (ідентифікатор закупівлі в системі 

«ProZorro» UA-2016-11-30-000332-a) (далі – Торги № 25). 

При цьому ТОВ «ТЕХЛІСРЕСУРС» та ТОВ «ВП «УКРЛІСПРОМ» спільно 

готувалися до участі у Торгах №№ 1 – 25, тобто узгоджували свою поведінку з 

метою усунення змагання під час підготовки та участі у Торгах №№ 1 – 25. 

За результатами розгляду справи № 6/01-113-21 (далі – Справа) такі дії  

ТОВ «ТЕХЛІСРЕСУРС» та ТОВ «ВП «УКРЛІСПРОМ» 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: 
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- на ТОВ «ТЕХЛІСРЕСУРС» у розмірі 1 700 000,00 (один мільйон 

сімсот тисяч) гривень; 

- на ТОВ «ВП «УКРЛІСПРОМ» у розмірі у розмірі 1 700 000,00 

(один мільйон сімсот тисяч) гривень. 

Адміністративна колегія Східного міжобласного територіального 

відділення Антимонопольного комітету України (далі – адміністративна колегія 

Відділення), розглянувши матеріали справи № 6/01-113-21 щодо порушень  

ТОВ «ТЕХЛІСРЕСУРС» та ТОВ «ВП «УКРЛІСПРОМ» законодавства про 

захист економічної конкуренції, передбачених пунктом 1 статті 50, пунктом 4 

частини 2 статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції» (далі – 

Закон) та подання відділу досліджень і розслідувань в Луганській області 

Східного міжобласного територіального відділення Антимонопольного 

комітету України від 08.06.2021 № 70-03/280-п 

ВСТАНОВИЛА: 

1. ПРЕДМЕТ СПРАВИ 

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

спотворення результатів торгів на закупівлі: 

- «Послуги пов'язані з лісівництвом (лісозаготівельні послуги)», 

проведених ДП «Новоайдарське лісомисливське господарство» 

(ідентифікатор закупівлі в системі «ProZorro»  

UA-2016-11-23-000618-b); 

- «Лісозаготівельні послуги», проведених ДП Старобільське 

лісомисливське господарство (ідентифікатор закупівлі в системі 

«ProZorro» UA-2016-12-08-001662-b); 

- «Послуги пов'язані з лісівництвом (лісозаготівельні послуги)», 

проведених ДП «Новоайдарське лісомисливське господарство» 

(ідентифікатор закупівлі в системі «ProZorro»  

UA-2016-12-15-000376-a); 

- «Проведення заходів щодо охорони природних рослинних ресурсів 

(заходи з ліквідації пожеж та їх наслідків)», проведених ДП Станично-

Луганське досвідне лісомисливське господарство (ідентифікатор 

закупівлі в системі «ProZorro» UA-2017-07-13-000210-b); 

- «Лісозаготівельні послуги (Комплексна заготівля деревини у 

молодняках; Комплексна заготівля деревини від рубок формування та 

оздоровлення лісів та інших лісогосподарських рубок; Комплексна 

заготівля деревини від рубок головного користування)», проведених 

ДП «Новоайдарське лісомисливське господарство» (ідентифікатор 

закупівлі в системі «ProZorro» UA-2017-11-17-001558-a); 

- «Проведення заходів щодо охорони природних рослинних ресурсів 

(заходи з ліквідації пожеж та їх наслідків)», проведених  

ДП «Новоайдарське лісомисливське господарство» (ідентифікатор 

закупівлі в системі «ProZorro» UA-2017-08-30-000496-b); 
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- «Послуги по лісозаготівлі та трелюванні деревини», проведених  

ДП Сєвєродонецьке лісомисливське господарство (ідентифікатор 

закупівлі в системі «ProZorro» UA-2016-11-30-000425-b); 

- «Лісозаготівельні послуги( Комплексна заготівля деревини від рубок 

формування та оздоровлення лісів та інших лісогосподарських рубок, 

ліквідний запас – 6100 м.куб.)», проведених ДП «Новоайдарське 

лісомисливське господарство» (ідентифікатор закупівлі в системі 

«ProZorro» UA-2017-10-05-000230-c); 

- «Лісозаготівельні послуги», проведених ДП «Новоайдарське 

лісомисливське господарство» (ідентифікатор закупівлі в системі 

«ProZorro» UA-2017-01-06-000151-c); 

- «Лісозаготівельні послуги (Комплексна заготівля деревини від рубок, 

не пов'язаних з веденням лісового господарства; Комплексна заготівля 

деревини від рубок формування та оздоровлення лісів та інших 

лісогосподарських рубок ; Комплексна заготівля деревини від рубок 

головного користування)», проведених ДП «Кремінське 

лісомисливське господарство» (ідентифікатор закупівлі в системі 

«ProZorro» UA-2017-11-21-000723-b); 

- «Послуги по лісозаготівлі та трелюванні деревини», проведених  

ДП Сєвєродонецьке лісомисливське господарств (ідентифікатор 

закупівлі в системі «ProZorro» UA-2018-01-30-003302-c); 

- «Послуги по лісозаготівлі та трелюванні деревини», проведених  

ДП Сєвєродонецьке лісомисливське господарство (ідентифікатор 

закупівлі в системі «ProZorro» UA-2018-06-04-000979-b); 

- «Лісозаготівельні послуги (послуги по лісозаготівлі та трелюванні 

деревини)», проведених ДП «Кремінське лісомисливське 

господарство» (ідентифікатор закупівлі в системі «ProZorro»  

UA-2018-08-15-002378-b; 

- «Дрова твердолистяної породи : бук, береза, акація, ясен, граб, ільм, 

в'яз, клен, дуб, модрина», проведених Східним територіальним 

квартирно-експлуатаційним управлінням (ідентифікатор закупівлі в 

системі «ProZorro» UA-2018-05-29-002746-a); 

- «Дрова твердолистяної породи : бук, береза, акація, ясен, граб, ільм, 

в'яз, клен, дуб, модрина», проведених Східним територіальним 

квартирно-експлуатаційним управлінням (ідентифікатор закупівлі в 

системі «ProZorro» UA-2018-05-29-002754-a); 

- «Дрова твердолистяної породи : бук, береза, акація, ясен, граб, ільм, 

в'яз, клен, дуб, модрина», проведених Східним територіальним 

квартирно-експлуатаційним управлінням (ідентифікатор закупівлі в 

системі «ProZorro» UA-2018-04-17-003134-a); 

- «Дрова твердолистяної породи : бук, береза, акація, ясен, граб, ільм, 

в'яз, клен, дуб, модрина», проведених Східним територіальним 

квартирно-експлуатаційним управлінням (ідентифікатор закупівлі в 

системі «ProZorro» UA-2018-04-17-003120-a); 
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- «Дрова твердолистяної породи : бук, береза, акація, ясен, граб, ільм, 

в'яз, клен, дуб, модрина», проведених Східним територіальним 

квартирно-експлуатаційним управлінням (ідентифікатор закупівлі в 

системі «ProZorro» UA-2018-02-15-002638-c); 

- «Дрова твердолистяної породи : бук, береза, акація, ясен, граб, ільм, 

в'яз, клен, дуб, модрина», проведених Східним територіальним 

квартирно-експлуатаційним управлінням (ідентифікатор закупівлі в 

системі «ProZorro» UA-2018-02-15-002594-c); 

- «Послуги з лісозаготівлі та трелювання необробленої деревини 

(Ямпільське лісництво)», проведених ДП «Лиманське лісове 

господарство» (ідентифікатор закупівлі в системі «ProZorro»  

UA-2017-05-15-000469-c); 

- «Послуги з лісозаготівлі та трелювання необробленої деревини 

(Краснолиманське лісництво)», проведених ДП «Лиманське лісове 

господарство» (ідентифікатор закупівлі в системі «ProZorro»  

UA-2017-06-01-000177-c); 

- «Лісозаготівельні послуги», проведених ДП Куп’янське лісове 

господарство (ідентифікатор закупівлі в системі «ProZorro»  

UA-2017-06-26-000383-c); 

- «Лісозаготівельні послуги», проведених ДП Куп’янське лісове 

господарство (ідентифікатор закупівлі в системі «ProZorro»  

UA-2017-04-20-000682-c); 

- «Лісозаготівельні послуги», проведених ДП Куп’янське лісове 

господарство (ідентифікатор закупівлі в системі «ProZorro»  

UA-2017-03-20-000178-a); 

- «Послуги, пов’язані з лісівництвом (02.40.1) (ДК 016:2010) 

(лісозаготівля) Послуги, пов’язані з лісівництвом (77230000-1)  

(ДК 021:2015)», проведених ДП «Ізюмський лісгосп» (ідентифікатор 

закупівлі в системі «ProZorro» UA-2016-11-30-000332-a). 

2. ВІДПОВІДАЧІ 

(2) Відповідачами у справі № 6/01-113-21 є такі суб’єкти господарювання. 

(3) ТОВ «ТЕХЛІСРЕСУРС» (04123, м. Київ, вулиця Бестужева, будинок 36, 

літера А, офіс 5/1, ідентифікаційний код юридичної особи: 39714584), 

відповідно до інформації, наявної в Єдиному державному реєстрі 

юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань 

(https://usr.minjust.gov.ua/) зареєстроване 26.03.2015. Основний вид 

економічної діяльності: 16.10 Лісопильне та стругальне виробництво. 

(4) ТОВ «ВП «УКРЛІСПРОМ» (03150, м. Київ, вулиця Предславинська, 

будинок 12, офіс 196, ідентифікаційний код юридичної особи: 35711658), 

відповідно до інформації, наявної в Єдиному державному реєстрі 

юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань 

(https://usr.minjust.gov.ua/) зареєстроване 30.01.2008. Основний вид 

економічної діяльності: 02.20 Лісозаготівлі. 
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(5) Отже, ТОВ «ТЕХЛІСРЕСУРС» і ТОВ «ВП «УКРЛІСПРОМ» (далі разом – 

Відповідачі) є суб’єктами господарювання у розумінні статті 1 Закону 

України «Про захист економічної конкуренції». 

3. ПРОЦЕДУРНІ ДІЇ 

(6) За ознаками вчинення ТОВ «ТЕХЛІСРЕСУРС» та ТОВ «ВП 

«УКРЛІСПРОМ» порушень, передбачених пунктом 1 статті 50, пунктом 4 

частини 2 статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції» у 

вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення 

результатів торгів, адміністративною колегією Луганського обласного 

територіального відділення Антимонопольного комітету України прийнято 

розпорядження від 09.10.2019 № 64-рп/к про початок розгляду справи  

№ 60. 

(7) Листами від 09.10.2019 № 03-05/1343 та № 03-05/1344 розпорядження 

адміністративної колегії Луганського обласного територіального 

відділення Антимонопольного комітету України від 09.10.2019  № 64-рп/к 

про початок розгляду справи було надіслано Відповідачам за їх 

місцезнаходженням. 

(8) Відповідно до підпункту 6.3 пункту 6 розпорядження Антимонопольного 

комітету України від 28.11.2019 № 23-рп «Про реорганізацію 

територіальних відділень Антимонопольного комітету України (в редакції 

розпорядження Антимонопольного комітету України від 07 травня 2020 № 

5-рп) (далі – Розпорядження № 23-рп) з 1 червня 2020 року припинено 

Луганське обласне територіальне відділення Антимонопольного комітету 

України (ідентифікаційний код – 21792749) шляхом приєднання до 

Харківського обласного територіального відділення Антимонопольного 

комітету України (ідентифікаційний код – 22630473). 

(9) Згідно з підпунктом 6.4 пункту 6 Розпорядження № 23-рп Харківське 

обласне територіальне відділення  Антимонопольного комітету України 

визначено правонаступником всіх майнових прав та обов’язків 

Луганського обласного територіального відділення Антимонопольного 

комітету України. 

(10) Відповідно до підпункту 7.6 пункту 7 Розпорядження № 23-рп змінено з  

02 червня 2020 року найменування Харківського обласного 

територіального відділення Антимонопольного комітету України на 

Східне міжобласне територіальне відділення Антимонопольного комітету 

України, у складі якого утворено відділ досліджень і розслідувань в 

Луганській області Східного міжобласного територіального відділення 

Антимонопольного комітету України. 

(11) Відповідно до розпорядження адміністративної колегії Східного 

міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету 

України від 04.03.2021  № 70/119-рп/к прийнято до провадження Східного 

міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету 

України матеріали справи № 60 та присвоєно зазначеній справі новий 
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номер 6/01-113-21. 

(12) ТОВ «ТЕХЛІСРЕСУРС» та ТОВ «ВП «УКРЛІСПРОМ» листами від 

09.06.2021 № 70-02/Л-4777 та від 09.06.2021 № 70-02/Л-4778 відповідно 

було надіслано копію подання з попередніми висновками у Справі за їх 

місцезнаходження та повідомлено дату, час і місце розгляду Справи. 

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

законодавства про захист економічної конкуренції, затверджених 

розпорядженням Антимонопольного комітету України від 19.04.1994 № 5, 

зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 06.05.1994 за  

№ 90/299, (в редакції розпорядження Антимонопольного комітету України 

від 29.06.1998 № 169-р (зі змінами)) 16.06.2021 інформацію щодо 

попередніх висновків у Справі, із зазначенням дати, часу і місця розгляду 

Справи розміщено на офіційному веб-сайті Антимонопольного комітету 

України. 

4. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ТОРГИ №№ 1 – 25 

4.1. Торги № 1 

(14) Оголошення про проведення Торгів № 1 було розміщено в електронній 

системі закупівель 23.11.2016 за № UA-2016-11-23-000618-b. 

(15) Замовник - ДП «Новоайдарське лісомисливське господарство», 

ідентифікаційний код юридичної особи 00991605. 

(16) Предмет закупівлі: Послуги пов'язані з лісівництвом (лісозаготівельні 

послуги) 

(17) Очікувана вартість закупівлі – 3 241 700,00 грн. 

(18) Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг: 

93500, Україна, Луганська область, лісові ділянки Державного 

підприємства «Новоайдарське лісомисливське господарство», лісові 

ділянки Державного підприємства «Новоайдарське лісомисливське 

господарство». 

(19) Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: 01 січня 2017 

– 31 грудня 2017. 

(20) Кінцевий строк подання тендерних пропозицій (дата і час) – 12 грудня 

2016 15:34. 

(21) Початок електронного аукціону (дата і час) – 13 грудня 2016 14:35. 

4.1.1. Тендерні пропозиції 

(22) Згідно з інформацією, розміщеною в електронній системі закупівель, на 

участь у Торгах № 1 свої пропозиції подали такі суб’єкти господарювання: 

- ТОВ «ВП «УКРЛІСПРОМ» із ціною пропозиції 3 241 695,97 грн; 

- ТОВ «ТЕХЛІСРЕСУРС» із ціною пропозиції 2 333 347,80 грн. 

4.1.2. Результати торгів 
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(23) Аукціон щодо визначення переможця Торгів № 1 відбувся 13 грудня 2016 

у 14:56. 

Під час аукціону Відповідачі не знижували ціни своїх пропозицій. 

(24) Відповідно до протоколу тендерного комітету Замовника б/н від 

14.12.2016 відхилена тендерна пропозиція ТОВ «ТЕХЛІСРЕСУРС». 

(25) Відповідно до протоколу тендерного комітету Замовника б/н від 

15.12.2016 відхилена тендерна пропозиція ТОВ «ВП «УКРЛІСПРОМ». 

(26) Торги № 1 відмінені Замовником у зв’язку з відхиленням всіх тендерних 

пропозицій. 

4.2. Торги № 2 

(27) Оголошення про проведення Торгів № 2 було розміщено в електронній 

системі закупівель 08.12.2016 за № UA-2016-12-08-001662-b. 

(28) Замовник - ДП «Старобільське лісомисливське господарство», 

ідентифікаційний код юридичної особи 00993646. 

(29) Предмет закупівлі: Лісозаготівельні послуги. 

(30) Очікувана вартість закупівлі – 1 500 000,00 грн. 

(31) Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг: 

92741, Україна, Луганська область, с. Запорізьке. 

(32) Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: 01 січня 2017 

– 31 грудня 2017. 

(33) Кінцевий строк подання тендерних пропозицій (дата і час) – 26 грудня 

2016 о 15:27. 

(34) Початок електронного аукціону (дата і час) – 27 грудня 2016 12:41. 

4.2.1. Тендерні пропозиції 

(35) Згідно з інформацією, розміщеною в електронній системі закупівель, на 

участь у Торгах № 2 свої пропозиції подали такі суб’єкти господарювання: 

- ТОВ «ВП «УКРЛІСПРОМ» із ціною пропозиції 1 299 714,00 грн; 

- ТОВ «ТЕХЛІСРЕСУРС» із ціною пропозиції 1 197 105,00 грн. 

4.2.2. Результати торгів 

(36) Відповідно до протоколу засідання тендерного комітету Замовника від 

29.12.2016 з підстав, передбачених п. 4 ч. 1 ст. 30 ЗУ «Про публічні 

закупівлі» пропозицію ТОВ «ТЕХЛІСРЕСУРС» відхиллено. 

(37) Відповідно до протоколу засідання тендерного комітету Замовника від 

29.12.2016 відхиллено тендерну пропозицію ТОВ «ВП «УКРЛІСПРОМ» на 

підставі п. 4 ч. 1 ст. 30 ЗУ «Про публічні закупівлі». 

(38) Торги № 2 відмінені Замовником у зв’язку з відхиленням всіх тендерних 

пропозицій 
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4.3. Торги № 3 

(39) Оголошення про проведення Торгів № 3 було розміщено в електронній 

системі закупівель 15.12.2016 за № UA-2016-12-15-000376-a. 

(40) Замовник - ДП «Новоайдарське лісомисливське господарство», 

ідентифікаційний код юридичної особи 00991605. 

(41) Предмет закупівлі: Послуги пов'язані з лісівництвом (лісозаготівельні 

послуги). 

(42) Очікувана вартість закупівлі – 3 241 700,00 грн. 

(43) Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг: 

93500, Україна, Луганська область, лісові ділянки Державного 

підприємства «Новоайдарське лісомисливське господарство», лісові 

ділянки Державного підприємства «Новоайдарське лісомисливське 

господарство». 

(44) Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: 16 січня 2017 

– 31 грудня 2017. 

(45) Кінцевий строк подання тендерних пропозицій (дата і час) – 31 грудня 

2016 12:57. 

(46) Початок електронного аукціону (дата і час) – 03 січня 2017 15:38. 

4.3.1. Тендерні пропозиції 

(47) Згідно з інформацією, розміщеною в електронній системі закупівель, на 

участь у Торгах № 2 свої пропозиції подали такі суб’єкти господарювання: 

- ТОВ «ВП «УКРЛІСПРОМ» із ціною пропозиції 3 241 695,97 грн; 

- ТОВ «ТЕХЛІСРЕСУРС» із ціною пропозиції 3 233 347,80 грн. 

4.3.2. Результати торгів 

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

04.01.2017 з підстав, передбачених п. 4 ч. 1 ст. 30 ЗУ «Про публічні 

закупівлі» пропозицію ТОВ «ТЕХЛІСРЕСУРС» відхиллено. 

(49) Відповідно до протоколу засідання тендерного комітету Замовника від № 4 

05.01.2017 відхиллено тендерну пропозицію ТОВ «ВП «УКРЛІСПРОМ» на 

підставі п. 4 ч. 1 ст. 30 ЗУ «Про публічні закупівлі». 

(50) Торги № 3 відмінені Замовником у зв’язку з відхиленням всіх тендерних 

пропозицій 

4.4. Торги № 4 

(51) Оголошення про проведення Торгів № 4 було розміщено в електронній 

системі закупівель 13.07.2017 за № UA-2017-07-13-000210-b, 

ідентифікаційний код юридичної особи 00993633. 

(52) Замовник - ДП «Станично-Луганське досвідне лісомисливське 

господарство». 
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(53) Предмет закупівлі: Проведення заходів щодо охорони природних 

рослинних ресурсів (заходи з ліквідації пожеж та їх наслідків). 

(54) Очікувана вартість закупівлі – 6 050 100,00 грн. 

(55) За Торгами № 4 було проведено три лота. 

4.4.1. Тендерні пропозиції 

Лот № 1 (Проведення заходів щодо охорони природних рослинних ресурсів 

(заходи з ліквідації пожеж та їх наслідків) у Кондрашівському та 

Малинівському лісництвах). 

(56) Очікувана вартість закупівлі – 1 456 770,00 грн. 

(57) Згідно з інформацією, розміщеною в електронній системі закупівель, на 

участь у Лоті № 1 свої пропозиції подали такі суб’єкти господарювання: 

- ТОВ «ВП «УКРЛІСПРОМ» із ціною пропозиції 1 449 833,00 грн; 

- ТОВ «ТЕХЛІСРЕСУРС» із ціною пропозиції 1 453 301,50 грн. 

Лот № 2 (проведення заходів щодо охорони природних рослинних ресурсів ( 

заходи з ліквідації пожеж та їх наслідків) у Станично-Луганському 

лісництві)). 

(58) Очікувана вартість закупівлі – 2 820 930,00 грн. 

(59) Згідно з інформацією, розміщеною в електронній системі закупівель, на 

участь у Лоті № 2 свої пропозиції подали такі суб’єкти господарювання: 

- ТОВ «ВП «УКРЛІСПРОМ» із ціною пропозиції 2 807 497,00 грн; 

- ТОВ «ТЕХЛІСРЕСУРС» із ціною пропозиції 2 814 213,50 грн. 

Лот № 3 (Проведення заходів щодо охорони природних рослинних ресурсів 

(заходи з ліквідації пожеж та їх наслідків) у Піщаному лісництві). 

(60) Очікувана вартість закупівлі – 1 772 400,00 грн. 

(61) Згідно з інформацією, розміщеною в електронній системі закупівель, на 

участь у Лоті № 3 свої пропозиції подали такі суб’єкти господарювання: 

- ТОВ «ВП «УКРЛІСПРОМ» із ціною пропозиції 1 763 960,00 грн; 

- ТОВ «ТЕХЛІСРЕСУРС» із ціною пропозиції 1 768 180,00 грн. 

4.4.2. Результати торгів 

Лот № 1 

(62) Аукціон щодо визначення переможця за Лотом № 1 відбувся 23-го серпня 

2017 о 11:45. Під час проведення аукціону Відповідачі не знижували ціни 

своїх пропозицій. 

(63) Згідно з інформацією, розміщеною в електронній системі закупівель 
Замовник визначив переможцем Лоту № 1 ТОВ «ТЕХЛІСРЕСУРС» 
(протокол засідання тендерного комітету від 07.09.2017 № 48). 

(64) Повідомлення про намір укласти договір з ТОВ «ТЕХЛІСРЕСУРС» було 
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оприлюднено в електронній системі закупівель 11 вересня 2017 14:35. 

(65) За результатами Лоту № 1 між Замовником і ТОВ «ТЕХЛІСРЕСУРС» 
22.09.2017 укладено договір № 151 з ціною договору 1 453 301,50 грн з 
ПДВ. 

Лот № 2 

(66) Аукціон щодо визначення переможця за Лотом № 2 відбувся 23-го серпня 

2017 о 12:09. Під час проведення аукціону ТОВ «ТЕХЛІСРЕСУРС» 

знизило ціни своїх пропозицій. 

(67) Згідно з інформацією, розміщеною в електронній системі закупівель 
Замовник визначив переможцем Лоту № 2 ТОВ «ТЕХЛІСРЕСУРС» 
(протокол засідання тендерного комітету від 30.08.2017 № 46). 

(68) Повідомлення про намір укласти договір з ТОВ «ТЕХЛІСРЕСУРС» було 
оприлюднено в електронній системі закупівель 30 серпня 2017 19:48. 

(69) За результатами Лоту № 2 між Замовником і ТОВ «ТЕХЛІСРЕСУРС» 

12.09.2017 укладено договір № 149 з ціною договору 2 786 004,20 грн з 

ПДВ. 

Лот № 3 

(70) Аукціон щодо визначення переможця за Лотом № 3 відбувся 23-го серпня 

2017 о 12:27. Під час проведення аукціону Відповідачі не знижували ціни 

своїх пропозицій. 

(71) Згідно з інформацією, розміщеною в електронній системі закупівель 
Замовник визначив переможцем Лоту № 3 ТОВ «ТЕХЛІСРЕСУРС» 
(протокол засідання тендерного комітету від 07.09.2017 № 48). 

(72) Повідомлення про намір укласти договір з ТОВ «ТЕХЛІСРЕСУРС» було 
оприлюднено в електронній системі закупівель 11 вересня 2017 14:54. 

(73) За результатами Лоту № 3 між Замовником і ТОВ «ТЕХЛІСРЕСУРС» 
12.09.2017 укладено договір № 149 з ціною договору 2 786 004,20 грн з 
ПДВ. 

4.5. Торги №5 

(74) Оголошення про проведення Торгів № 5 було розміщено в електронній 

системі закупівель 17.11.2017 за № UA-2017-11-17-001558-a. 

(75) Замовник - ДП «Новоайдарське лісомисливське господарство», 

ідентифікаційний код юридичної особи 00991605. 

(76) Предмет закупівлі: Лісозаготівельні послуги (Комплексна заготівля 

деревини у молодняках; Комплексна заготівля деревини від рубок 

формування та оздоровлення лісів та інших лісогосподарських рубок ; 

Комплексна заготівля деревини від рубок головного користування ).  

(77) Очікувана вартість закупівлі – 4 140 000,00 грн. 

(78) Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг: 

93500, Україна, Луганська область, Лісові ділянки, Державного 

підприємства «Новоайдарське лісомисливське господарство». 
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(79) Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: 01 січня 2018 

– 31 грудня 2018. 

(80) Кінцевий строк подання тендерних пропозицій (дата і час) – 05 грудня 

2017 12:46. 

(81) Початок електронного аукціону (дата і час) – 06 грудня 2017 12:51. 

4.5.1. Тендерні пропозиції 

(82) Згідно з інформацією, розміщеною в електронній системі закупівель, на 

участь у Торгах № 5 свої пропозиції подали такі суб’єкти господарювання: 

- ТОВ «ВП «УКРЛІСПРОМ» із ціною пропозиції 4 133 532,60 грн; 

- ТОВ «ТЕХЛІСРЕСУРС» із ціною пропозиції 4 133 532,60 грн. 

4.5.2. Результати торгів 

(83) Аукціон щодо визначення переможця Торгів № 5 відбувся 06 грудня 2017 

о 13:12. Під час проведення аукціону Відповідачі не знижували ціни своїх 

пропозицій. 

(84) Відповідно до протоколу засідання тендерного комітету Замовника від 

08.12.2017 

№ 100 визнано переможцем ТОВ «ТЕХЛІСРЕСУРС». 

(85) Замовником з ТОВ «ТЕХЛІСРЕСУРС» 26.12.2017 укладено договір про 

виконання робіт та надання лісозаготівельних послуг № 211 з ціною 

договору 4 133 532,60 грн з ПДВ. 

4.6. Торги № 6 

(86) Оголошення про проведення Торгів № 6 було розміщено в електронній 

системі закупівель 30.08.2017 за № UA-2017-08-30-000496-b. 

(87) Замовник - ДП «Новоайдарське лісомисливське господарство», 

ідентифікаційний код юридичної особи 00991605. 

(88) Предмет закупівлі: Проведення заходів щодо охорони природних 

рослинних ресурсів (заходи з ліквідації пожеж та їх наслідків). 

(89) Очікувана вартість закупівлі – 2 935 392,00 грн. 

(90) За Торгами № 6 було проведено чотири лота. 

4.6.1. Тендерні пропозиції 

Лот № 1 (проведення заходів щодо охорони природних рослинних ресурсів 

(заходи з ліквідації пожеж та їх наслідків) Трьохізбенське лісництво - 

прибирання згарища в молодняках). 

Очікувана вартість закупівлі – 407 170,00 грн. 

(91) Згідно з інформацією, розміщеною в електронній системі закупівель, на 

участь у Лоті № 1 свої пропозиції подали такі суб’єкти господарювання: 

- ТОВ «ВП «УКРЛІСПРОМ» із ціною пропозиції 406 500,00 грн; 

- ТОВ «ТЕХЛІСРЕСУРС» із ціною пропозиції 405 000,00 грн. 
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Лот № 2 (проведення заходів щодо охорони природних рослинних ресурсів 

(заходи з ліквідації пожеж та їх наслідків) Трьохізбенське лісництво - 

суцільне санітарне рубання)). 

(92) Очікувана вартість закупівлі – 1 178 256,00 грн. 

(93) Згідно з інформацією, розміщеною в електронній системі закупівель, на 

участь у Лоті № 2 свої пропозиції подали такі суб’єкти господарювання: 

- ТОВ «ВП «УКРЛІСПРОМ» із ціною пропозиції 1 177 000,00 грн; 

- ТОВ «ТЕХЛІСРЕСУРС» із ціною пропозиції 1 175 000,00грн. 

Лот № 3 (Проведення заходів щодо охорони природних рослинних ресурсів 

(заходи з ліквідації пожеж та їх наслідків) Трьохізбенське лісництво - 

суцільне санітарне рубання). 

(94) Очікувана вартість закупівлі – 982 822,00 грн. 

(95) Згідно з інформацією, розміщеною в електронній системі закупівель, на 

участь у Лоті № 3 свої пропозиції подали такі суб’єкти господарювання: 

- ТОВ «ВП «УКРЛІСПРОМ» із ціною пропозиції 981 500,00 грн; 

- ТОВ «ТЕХЛІСРЕСУРС» із ціною пропозиції 980 000,00 грн. 

Лот № 4 (проведення заходів щодо охорони природних рослинних ресурсів 

(заходи з ліквідації пожеж та їх наслідків) Трьохізбенське лісництво - 

суцільне санітарне рубання). 

(96) Очікувана вартість закупівлі – 367 144,00 грн. 

(97) Згідно з інформацією, розміщеною в електронній системі закупівель, на 

участь у Лоті № 4 свої пропозиції подали такі суб’єкти господарювання: 

- ТОВ «ВП «УКРЛІСПРОМ» із ціною пропозиції 366 000,00 грн. 

4.6.2. Результати торгів 

Лот № 1 

(98) Аукціон щодо визначення переможця за Лотом № 1 відбувся 18-го вересня 

2017 

о 15:51. Під час проведення аукціону Відповідачі не знижували ціни своїх 

пропозицій. 

(99) Відповідно до протоколу засідання тендерного комітету Замовника № 73 

від  

19.09.2017 ТОВ «ТЕХЛІСРЕСУРС» визнано переможцем у процедурі 

закупівлі за лотом № 1. 

(100) Замовником з ТОВ «ТЕХЛІСРЕСУРС» 02.10.2017 укладено договір про 
виконання робіт та надання лісозаготівельних послуг № 02/10-1/157 з 
ціною договору 405 000,00 грн з ПДВ. 

Лот № 2 

(101) Аукціон щодо визначення переможця за Лотом № 2 відбувся 18-го вересня 
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2017 о 11:28. Під час проведення аукціону Відповідачі не знижували ціни 

своїх пропозицій. 

(102) Відповідно до протоколу засідання тендерного комітету Замовника № 73 

від 19.09.2017 ТОВ «ТЕХЛІСРЕСУРС» визнано переможцем у процедурі 

закупівлі за лотом № 2. 

(103) Замовником з ТОВ «ТЕХЛІСРЕСУРС» 02.10.2017 укладено договір 

про виконання робіт та надання лісозаготівельних послуг № 02/10-2/158 з 

ціною договору 1 175 000,00 грн з ПДВ. 

Лот № 3 

(104) Аукціон щодо визначення переможця за Лотом № 3 відбувся 18-го вересня 

2017 о 12:12. Під час проведення аукціону Відповідачі не знижували ціни 

своїх пропозицій. 

(105) Відповідно до протоколу засідання тендерного комітету Замовника № 73 

від  

19.09.2017 ТОВ «ТЕХЛІСРЕСУРС» визнано переможцем у процедурі 

закупівлі за лотом № 3. 

(106) Замовником з ТОВ «ТЕХЛІСРЕСУРС» 02.10.2017 укладено договір про 

виконання робіт та надання лісозаготівельних послуг № 02/10-3/159 з 

ціною договору 980 000,00 грн з ПДВ. 

Лот № 4 

(107) Подання для участі в торгах менше двох тендерних пропозицій 

4.7. Торги № 7 

(108) Оголошення про проведення Торгів № 7 було розміщено в електронній 

системі закупівель 30.11.2016 за № UA-2016-11-30-000425-b. 

(109) Замовник - ДП «Сєвєродонецьке лісомисливське господарство», 

ідентифікаційний код юридичної особи 00993610.  

(110) Предмет закупівлі: Послуги по лісозаготівлі та трелюванні деревини. 

(111) Очікувана вартість закупівлі – 2 225 000,00 грн. 

(112) За Торгами № 7 було проведено два лота. 

4.7.1. Тендерні пропозиції 

Лот № 1 (Послуги по лісозаготівлі та трелюванні деревини). 

(113) Очікувана вартість закупівлі – 1 112 500,00,00 грн. 

(114) Згідно з інформацією, розміщеною в електронній системі закупівель, на 

участь у Лоті № 1 свої пропозиції подали такі суб’єкти господарювання: 

- ТОВ «ВП «УКРЛІСПРОМ» із ціною пропозиції 1 111 950,00 грн; 

- ТОВ «ТЕХЛІСРЕСУРС» із ціною пропозиції 1 111 200,00 грн. 
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Лот № 2 (Послуги по лісозаготівлі та трелюванні деревини). 

(115) Очікувана вартість закупівлі – 1 112 500,00 грн. 

(116) Згідно з інформацією, розміщеною в електронній системі закупівель, на 

участь у Лоті № 2 свої пропозиції подали такі суб’єкти господарювання: 

- ТОВ «ВП «УКРЛІСПРОМ» із ціною пропозиції 1 111 950,00 грн; 

- ТОВ «ТЕХЛІСРЕСУРС» із ціною пропозиції 1 111 200,00 грн. 

4.7.2. Результати торгів 

Лот № 1 

(117) Аукціон щодо визначення переможця за Лотом № 1 відбувся 19-го грудня 

2016 о 15:58. Під час проведення аукціону Відповідачі не знижували ціни 

своїх пропозицій. 

(118) Відповідно до протоколу засідання тендерного комітету Замовника № 13 

від 22.12.2016 ТОВ «ТЕХЛІСРЕСУРС» визнано переможцем за лотом № 1. 

(119) Замовником з ТОВ «ТЕХЛІСРЕСУРС» 04.01.2017 р. укладено договір про 
закупівлю № 2/17 з ціною договору 1 111 200,00 грн з ПДВ. 

Лот № 2 

(120) Аукціон щодо визначення переможця за Лотом № 2 відбувся 19-го грудня 

2016 о 11:35. Під час проведення аукціону Відповідачі не знижували ціни 

своїх пропозицій. 

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

від 22.12.2016 ТОВ «ТЕХЛІСРЕСУРС» визнано переможцем за лотом № 2. 

(122) Замовником з ТОВ «ТЕХЛІСРЕСУРС» 04.01.2017 укладено договір про 

закупівлю 

№ 3/17 з ціною договору 1 111 200,00 грн з ПДВ. 

4.8. Торги № 8 

(123) Оголошення про проведення Торгів № 7 було розміщено в електронній 

системі закупівель 05.10.2017 за № UA-2017-10-05-000230-c. 

(124) Замовник - ДП «Новоайдарське лісомисливське господарство», 

ідентифікаційний код юридичної особи 00991605. 

(125) Предмет закупівлі: Лісозаготівельні послуги( Комплексна заготівля 

деревини від рубок формування та оздоровлення лісів та інших 

лісогосподарських рубок, ліквідний запас - 6100 м.куб.). 

(126) Очікувана вартість закупівлі – 488 000,00 грн. 

(127) Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг: 

93500, Україна, Луганська область, Лісові ділянки Державного 

підприємства «Новоайдарське лісомисливське господарство». 

(128) Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: 06 листопада 

2017 – 31 грудня 2017. 
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(129) Кінцевий строк подання тендерних пропозицій (дата і час) – 23 жовтня 

2017 09:50. 

(130) Початок електронного аукціону (дата і час) – 24 жовтня 2017 13:38. 

4.8.1. Тендерні пропозиції 

(131) Згідно з інформацією, розміщеною в електронній системі закупівель, на 

участь у Торгах № 8 свої пропозиції подали такі суб’єкти господарювання: 

- ТОВ «ТЕХЛІСРЕСУРС» із ціною пропозиції 487 000,00 грн; 

- ТОВ «ВП «УКРЛІСПРОМ» із ціною пропозиції 488 000,00 грн. 

4.8.2. Результати торгів 

(132) Аукціон щодо визначення переможця Торгів № 8 відбувся 24 жовтня 

2017 13:59. Під час проведення аукціону Відповідачі не знижували ціни 

своїх пропозицій. 

(133) Відповідно до протоколу засідання тендерного комітету Замовника № 82 

від 25.10.2017 ТОВ «ТЕХЛІСРЕСУРС» визнано переможцем у процедурі 

закупівлі. 

(134) Замовником з ТОВ «ТЕХЛІСРЕСУРС» 06.11.2017 укладено договір про 

виконання робіт та надання лісозаготівельних послуг № 181 з ціною 

договору 487 000,00 грн з ПДВ. 

4.9. Торги № 9 

(135) Оголошення про проведення Торгів № 9 було розміщено в електронній 

системі закупівель 06.01.2017 за № UA-2017-01-06-000151-c. 

(136) Замовник - ДП «Новоайдарське лісомисливське господарство», 

ідентифікаційний код юридичної особи 00991605. 

(137) Предмет закупівлі: Лісозаготівельні послуги. 

(138) Очікувана вартість закупівлі – 3 241 700,00 грн. 

(139) Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг: 

93500, Україна, Луганська область, лісові ділянки Державного 

підприємства "Новоайдарське лісомисливське господарство", лісові 

ділянки Державного підприємства "Новоайдарське лісомисливське 

господарство". 

(140) Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: 10 лютого 

2017 – 31 грудня 2017. 

(141) Кінцевий строк подання тендерних пропозицій (дата і час) – 22 січня 2017 

12:53. 

(142) Початок електронного аукціону (дата і час) – 23 січня 2017 13:08. 

4.9.1. Тендерні пропозиції 

(143) Згідно з інформацією, розміщеною в електронній системі закупівель, на 

участь у Торгах № 8 свої пропозиції подали такі суб’єкти господарювання: 
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- ТОВ «ТЕХЛІСРЕСУРС» із ціною пропозиції 3 233 347,80 грн; 

- ТОВ «ВП «УКРЛІСПРОМ» із ціною пропозиції 3 241 695,97 грн. 

4.9.2. Результати торгів 

(144) Аукціон щодо визначення переможця Торгів № 9 відбувся 23 січня 

2017 13:29. Під час проведення аукціону Відповідачі не знижували ціни 

своїх пропозицій. 

(145) Відповідно до протоколу засідання тендерного комітету Замовника № 12 

від 23.01.2017 ТОВ «ТЕХЛІСРЕСУРС» визнано переможцем у процедурі 

закупівлі. 

(146) Замовником з ТОВ «ТЕХЛІСРЕСУРС» 06.02.2017 укладено договір про 

виконання робіт та надання лісозаготівельних послуг № 16 з ціною 

договору 3 233 347,80 грн з ПДВ. 

4.10. Торги № 10 

(147) Оголошення про проведення Торгів № 10 було розміщено в електронній 

системі закупівель 21.11.2017 за № UA-2017-11-21-000723-b. 

(148) Замовник - Державне підприємство «Кремінське лісомисливське 

господарство», ідентифікаційний код юридичної особи 00993604. 

(149) Предмет закупівлі: Лісозаготівельні послуги (Комплексна заготівля 

деревини від рубок, не пов'язаних з веденням лісового господарства; 

Комплексна заготівля деревини від рубок формування та оздоровлення 

лісів та інших лісогосподарських рубок ; Комплексна заготівля деревини 

від рубок головного користування). 

(150) Очікувана вартість закупівлі – 2 581 650,00 грн. 

(151) Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг: 

92900, Україна, Луганська область, м. Кремінна, вул. Хвойна, 1. 

(152) Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: 01 січня 2018 

– 31 грудня 2018 

(153) Кінцевий строк подання тендерних пропозицій (дата і час) – 07 грудня 

2017 12:00. 

(154) Початок електронного аукціону (дата і час) – 08 грудня 2017 12:16. 

4.10.1. Тендерні пропозиції 

(155) Згідно з інформацією, розміщеною в електронній системі закупівель, на 

участь у Торгах № 8 свої пропозиції подали такі суб’єкти господарювання: 

- ТОВ «ТЕХЛІСРЕСУРС» із ціною пропозиції 2 579 171,52 грн; 

- ТОВ «ВП «УКРЛІСПРОМ» із ціною пропозиції 2 581 319,04 грн. 

4.10.2. Результати торгів 

(156) Аукціон щодо визначення переможця Торгів № 9 відбувся 08 грудня 

2017 12:37. Під час проведення аукціону Відповідачі не знижували ціни 
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своїх пропозицій. 

(157) Відповідно до протоколу засідання тендерного комітету Замовника № 11 

від 11.12.2017 ТОВ «ТЕХЛІСРЕСУРС» визнано переможцем у процедурі 

закупівлі. 

(158) Замовником з ТОВ «ТЕХЛІСРЕСУРС» 28.12.2017 укладено договір про 

виконання робіт та надання лісозаготівельних послуг № 235 з ціною 

договору 2 579 171,52 грн з ПДВ. 

4.11. Торги № 11 

(159) Оголошення про проведення Торгів № 11 було розміщено в електронній 

системі закупівель 30.01.2018 за № UA-2018-01-30-003302-c. 

(160) Замовник - ДП «Сєвєродонецьке лісомисливське господарство», 

ідентифікаційний код юридичної особи 00993610. 

(161) Предмет закупівлі: Послуги по лісозаготівлі та трелюванні деревини. 

(162) Очікувана вартість закупівлі – 1 056 000,00 грн. 

(163) За Торгами № 11 було проведено три лота. 

4.11.1. Тендерні пропозиції 

Лот № 1 (Послуги по лісозаготівлі та трелюванні деревини). 

(164) Очікувана вартість закупівлі – 480 000,00 грн. 

(165) Згідно з інформацією, розміщеною в електронній системі закупівель, на 

участь у Лоті № 1 свої пропозиції подали такі суб’єкти господарювання: 

- ТОВ «ВП «УКРЛІСПРОМ» із ціною пропозиції 480 000,00 грн; 

- ТОВ «ТЕХЛІСРЕСУРС» із ціною пропозиції 477 500,00 грн; 

- ФОП Гончар Анатолій Васильович із ціною пропозиції 385 000,00 

грн; 

- ФОП Огнєв Руслан Юрійович із ціною пропозиції 345 000,00 грн; 

- ФОП Малютін Андрій Васильович із ціною пропозиції 425 000,00. 

Лот № 2 (Послуги по лісозаготівлі та трелюванні деревини). 

(166) Очікувана вартість закупівлі – 288 000,00 грн. 

(167) Згідно з інформацією, розміщеною в електронній системі закупівель, на 

участь у Лоті № 2 свої пропозиції подали такі суб’єкти господарювання: 

- ТОВ «ВП «УКРЛІСПРОМ» із ціною пропозиції 288 000,00 грн; 

- ТОВ «ТЕХЛІСРЕСУРС» із ціною пропозиції 286 500,00 грн; 

- ФОП Гончар Анатолій Васильович із ціною пропозиції 231 000,00 

грн; 

- ФОП Огнєв Руслан Юрійович із ціною пропозиції 207 000,00 грн; 

- ФОП Малютін Андрій Васильович із ціною пропозиції 255 000,00 грн. 
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Лот № 3 (Послуги по лісозаготівлі та трелюванні деревини). 

(168) Очікувана вартість закупівлі – 288 000,00 грн. 

(169) Згідно з інформацією, розміщеною в електронній системі закупівель, на 

участь у Лоті № 3 свої пропозиції подали такі суб’єкти господарювання: 

- ТОВ «ВП «УКРЛІСПРОМ» із ціною пропозиції 288 000,00 грн; 

- ТОВ «ТЕХЛІСРЕСУРС» із ціною пропозиції 286 500,00 грн; 

- ФОП Гончар Анатолій Васильович із ціною пропозиції 231 000,00 

грн; 

- ФОП Огнєв Руслан Юрійович із ціною пропозиції 207 000,00 грн; 

- ФОП Малютін Андрій Васильович із ціною пропозиції 255 000,00 грн. 

4.11.2. Результати торгів 

Лот № 1 

(170) Аукціон щодо визначення переможця за Лотом № 1 відбувся 15-го лютого 

2018 о 14:47. Під час проведення аукціону Відповідачі не знижували ціни 

своїх пропозицій. 

(171) Відповідно до протоколу засідання тендерного комітету Замовника № 6 від 

22.02.2018 визнано переможцем у процедурі закупівлі за лотом № 1 ФОП 

Огнєв Руслан Юрійович. 

(172) Замовником з ФОП Огнєв Руслан Юрійович 05.03.2018 р. укладено договір 
про закупівлю № 32/18 з ціною договору 329 000,00 грн з ПДВ. 

Лот № 2 

(173) Аукціон щодо визначення переможця за Лотом № 2 відбувся 15-го лютого 

2018 о 15:18. Під час проведення аукціону Відповідачі не знижували ціни 

своїх пропозицій. 

(174) Відповідно до протоколу засідання тендерного комітету Замовника № 6 від 

22.02.2018 визнано переможцем у процедурі закупівлі за лотом № 2 ФОП 

Огнєва Руслана Юрійовича. 

(175) Замовником з ФОП Огнєв Руслан Юрійович 05.03.2018 укладено договір 

про закупівлю № 33/18 з ціною договору 118 800,00 грн з ПДВ. 

Лот № 3 

(176) Аукціон щодо визначення переможця за Лотом № 3 відбувся 15-го лютого 

2018 о 15:45. Під час проведення аукціону Відповідачі не знижували ціни 

своїх пропозицій. 

(177) Відповідно до протоколу засідання тендерного комітету Замовника № 6 від 

22.02.2018 визнано переможцем у процедурі закупівлі за лотом № 3 ФОП 

Огнєва Руслана Юрійовича. 

(178) Замовником з ФОП Огнєв Руслан Юрійович 05.03.2018 укладено договір 

про закупівлю № 34/18 з ціною договору 104 100,00 грн з ПДВ. 
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4.12. Торги № 12 

(179) Оголошення про проведення Торгів № 12 було розміщено в електронній 

системі закупівель 04.06.2018 за № UA-2018-06-04-000979-b. 

(180) Замовник - ДП «Сєвєродонецьке лісомисливське господарство», 

ідентифікаційний код юридичної особи 00993610. 

(181) Предмет закупівлі: Послуги по лісозаготівлі та трелюванні деревини. 

(182) Очікувана вартість закупівлі – 662 400,00 грн. 

(183) Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг: 

93490, Україна, Луганська область, місто Сєвєродонецьк, смт. Сиротине, 

вулиця Миру, 86. 

(184) Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: 31 грудня 

2018. 

(185) Кінцевий строк подання тендерних пропозицій (дата і час) – 20 червня 

2018 16:00. 

(186) Початок електронного аукціону (дата і час) – 21 червня 2018 12:52. 

4.12.1. Тендерні пропозиції 

(187) Згідно з інформацією, розміщеною в електронній системі закупівель, на 

участь у Торгах № 12 свої пропозиції подали такі суб’єкти 

господарювання: 

- ТОВ «ТЕХЛІСРЕСУРС» із ціною пропозиції 660 000,00 грн; 

- ТОВ «ВП «УКРЛІСПРОМ» із ціною пропозиції 662 400,00 грн. 

4.12.2. Результати торгів 

(188) Аукціон щодо визначення переможця Торгів № 12 відбувся 21 червня 

2018 13:13. Під час проведення аукціону Відповідачі не знижували ціни 

своїх пропозицій. 

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

від 29.06.2018 відхилено тендерну пропозицію ТОВ «ТЕХЛІСРЕСУРС». 

(190) Відповідно до протоколу засідання тендерного комітету Замовника № 16 

від 03.07.2018 відхилено тендерну пропозицію ТОВ «ВП «УКРЛІСПРОМ». 

(191) Торги № 12 відмінені Замовником у зв’язку з відхиленням всіх тендерних 

пропозицій. 

4.13. Торги № 13 

(192) Оголошення про проведення Торгів № 13 було розміщено в електронній 

системі закупівель 15.05.2108 за № UA-2018-08-15-002378-b. 

(193) Замовник - Державне підприємство «Кремінське лісомисливське 

господарство», ідентифікаційний код юридичної особи 00993604. 

(194) Предмет закупівлі: Лісозаготівельні послуги (послуги по лісозаготівлі та 
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трелюванні деревини). 

(195) Очікувана вартість закупівлі – 1 407 168,00 грн. 

(196) Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг: 

92900, Україна, Луганська область, м. Кремінна, вул. Хвойна,1 

(197) Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: 31 березня 

2019. 

(198) Кінцевий строк подання тендерних пропозицій (дата і час) – 04 вересня 

2018 16:33. 

(199) Початок електронного аукціону (дата і час) – 05 вересня 2018 15:30. 

4.13.1. Тендерні пропозиції 

(200) Згідно з інформацією, розміщеною в електронній системі закупівель, на 

участь у Торгах № 13 свої пропозиції подали такі суб’єкти 

господарювання: 

ТОВ «ТЕХЛІСРЕСУРС» із ціною пропозиції 1 398 373,20 грн; 

ТОВ «ВП «УКРЛІСПРОМ» із ціною пропозиції 1 407 168,00 грн.  

4.13.2. Результати торгів 

(201) Аукціон щодо визначення переможця Торгів № 13 відбувся 21 червня 

2018 13:13. Під час проведення аукціону Відповідачі не знижували ціни 

своїх пропозицій. 

(202) Відповідно до протоколу засідання тендерного комітету Замовника № 8 від 

11.09.2018 ТОВ «ТЕХЛІСРЕСУРС» визнано переможцем у процедурі 

закупівлі. 

(203) Замовником з ТОВ «ТЕХЛІСРЕСУРС» 24.09.2018 укладено договір про 

надання послуг по лісозаготівлі та трелюванню деревини з ціною договору 

1 398 373,20 грн з ПДВ. 

4.14. Торги № 14 

(204) Оголошення про проведення Торгів № 14 було розміщено в електронній 

системі закупівель 29.05.2018 за № UA-2018-05-29-002746-a. 

(205) Замовник - Східне територіальне квартирно-експлуатаційне управління, 

ідентифікаційний код юридичної особи 26614946. 

(206) Предмет закупівлі: Дрова твердолистяної породи : бук, береза, акація, 

ясен, граб, ільм, в'яз, клен, дуб, модрина. 

(207) Очікувана вартість закупівлі – 2 520 000,00 грн. 

(208) Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг: 

Україна, Відповідно до документації. 

(209) Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: 10 жовтня 

2018. 
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(210) Кінцевий строк подання тендерних пропозицій (дата і час) – 13 червня 

2018 18:30. 

(211) Початок електронного аукціону (дата і час) – 14 червня 2018 12:13. 

4.14.1. Тендерні пропозиції 

(212) Згідно з інформацією, розміщеною в електронній системі закупівель, на 

участь у Торгах № 14 свої пропозиції подали такі суб’єкти 

господарювання: 

- ТОВ «ТЕХЛІСРЕСУРС» із ціною пропозиції 2 484 000,00 грн; 

- ТОВ «ВП «УКРЛІСПРОМ» із ціною пропозиції 2 520 000,00 грн.  

4.14.2. Результати торгів 

(213) Аукціон щодо визначення переможця Торгів № 14 відбувся 21 червня 

2018 13:13. Під час проведення аукціону Відповідачі не знижували ціни 

своїх пропозицій. 

(214) Замовником з ТОВ «ТЕХЛІСРЕСУРС» 11.07.2018 укладено договір № 

203/2018/203 з ціною договору 2 484 000,00 грн з ПДВ. 

4.15. Торги № 15 

(215) Оголошення про проведення Торгів № 15 було розміщено в електронній 

системі закупівель за № UA-2018-05-29-002754-a. 

(216) Замовник - Східне територіальне квартирно-експлуатаційне управління, 
ідентифікаційний код юридичної особи 26614946. 

(217) Предмет закупівлі: Дрова твердолистяної породи : бук, береза, акація, ясен, 

граб, ільм, в'яз, клен, дуб, модрина. 

(218) Очікувана вартість закупівлі – 980 000,00 грн. 

(219) Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг: 

Україна, Відповідно до документації. 

(220) Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: 10 жовтня 

2018. 

(221) Кінцевий строк подання тендерних пропозицій (дата і час) – 13 червня 

2018 18:30. 

(222) Початок електронного аукціону (дата і час) – 14 червня 2018 12:40. 

4.15.1. Тендерні пропозиції 

(223) Згідно з інформацією, розміщеною в електронній системі закупівель, на 

участь у Торгах № 15 свої пропозиції подали такі суб’єкти 

господарювання: 

- ТОВ «ТЕХЛІСРЕСУРС» із ціною пропозиції 966 000,00 грн; 

- ТОВ «ВП «УКРЛІСПРОМ» із ціною пропозиції 980 000,00 грн.  
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4.15.2. Результати торгів 

(224) Аукціон щодо визначення переможця Торгів № 15 відбувся 14 червня 

2018 13:01. Під час проведення аукціону Відповідачі не знижували ціни 

своїх пропозицій. 

(225) Замовником з ТОВ «ТЕХЛІСРЕСУРС» 11.07.2018 укладено договір № 

204/2018/204 з ціною договору 966 000,00 грн з ПДВ. 

4.16. Торги № 16 

(226) Оголошення про проведення Торгів № 16 було розміщено в електронній 

системі закупівель 17.04.2018 за № UA-2018-04-17-003134-a. 

(227) Замовник - Східне територіальне квартирно-експлуатаційне управління, 
ідентифікаційний код юридичної особи 26614946. 

(228) Предмет закупівлі: Дрова твердолистяної породи : бук, береза, акація, ясен, 

граб, ільм, в'яз, клен, дуб, модрина. 

(229) Очікувана вартість закупівлі – 2 520 000,00 грн. 

(230) Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг: 

63500, Україна, Харківська область, м. Чугуїв, вул. Богдана 

Хмельницького, 31. 

(231) Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: 10 жовтня 

2018. 

(232) Кінцевий строк подання тендерних пропозицій (дата і час) – 02 травня 

2018 18:30. 

(233) Початок електронного аукціону (дата і час) – 03 травня 2018 12:14. 

4.16.1. Тендерні пропозиції 

(234) Згідно з інформацією, розміщеною в електронній системі закупівель, на 

участь у Торгах № 16 свої пропозиції подали такі суб’єкти 

господарювання: 

- ТОВ «ТЕХЛІСРЕСУРС» із ціною пропозиції 2 484 000,00 грн; 

- ТОВ «ВП «УКРЛІСПРОМ» із ціною пропозиції 2 520 000,00 грн. 

- ТВПП «РЕСУРС» із ціною пропозиції 2 516 400,00 грн. 

4.16.2. Результати торгів 

(235) Тендерним комітетом Замовника було відхилено пропозиції усіх учасників 

торгів. 

(236) Торги № 16 відмінені Замовником у зв’язку з відхиленням всіх тендерних 

пропозицій. 

4.17. Торги № 17 

(237) Оголошення про проведення Торгів № 17 було розміщено в електронній 

системі закупівель 17.04.2018 за № UA-2018-04-17-003120-a. 
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(238) Замовник - Східне територіальне квартирно-експлуатаційне управління, 
ідентифікаційний код юридичної особи 26614946. 

(239) Предмет закупівлі: Дрова твердолистяної породи : бук, береза, акація, ясен, 

граб, ільм, в'яз, клен, дуб, модрина. 

(240) Очікувана вартість закупівлі – 980 000,00 грн. 

(241) Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг: 

61024, Україна, Харківська область, м. Харків, вул. Цементна, 2. 

(242) Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: 10 жовтня 

2018. 

(243) Кінцевий строк подання тендерних пропозицій (дата і час) – 02 травня 

2018 18:30. 

(244) Початок електронного аукціону (дата і час) – 03 травня 2018 18:30. 

4.17.1. Тендерні пропозиції 

(245) Згідно з інформацією, розміщеною в електронній системі закупівель, на 

участь у Торгах № 17 свої пропозиції подали такі суб’єкти 

господарювання: 

- ТОВ «ТЕХЛІСРЕСУРС» із ціною пропозиції 966 000,00 грн; 

- ТОВ «ВП «УКРЛІСПРОМ» із ціною пропозиції 980 000,00 грн. 

4.17.2. Результати торгів 

(246) Тендерним комітетом Замовника було відхилено пропозиції усіх учасників 

торгів. 

(247) Торги № 17 відмінені Замовником у зв’язку з відхиленням всіх тендерних 

пропозицій. 

4.18. Торги № 18 

(248) Оголошення про проведення Торгів № 18 було розміщено в електронній 

системі закупівель 15.02.2018 за № UA-2018-02-15-002638-c. 

(249) Замовник - Східне територіальне квартирно-експлуатаційне управління, 
ідентифікаційний код юридичної особи 26614946. 

(250) Предмет закупівлі: Дрова твердолистяної породи : бук, береза, акація, ясен, 

граб, ільм, в'яз, клен, дуб, модрина. 

(251) Очікувана вартість закупівлі – 980 000,00 грн. 

(252) Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг: 

61000, Україна, Харківська область, Місце поставки за адресами 

замовника, (докладно в тендерній документації). 

(253) Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: 21 грудня 

2018. 

(254) Кінцевий строк подання тендерних пропозицій (дата і час) – 10 березня 
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2018 12:30. 

(255) Початок електронного аукціону (дата і час) – 12 березня 2018 14:25. 

4.18.1. Тендерні пропозиції 

(256) Згідно з інформацією, розміщеною в електронній системі закупівель, на 

участь у Торгах № 18 свої пропозиції подали такі суб’єкти 

господарювання: 

- ТОВ «ТЕХЛІСРЕСУРС» із ціною пропозиції 966 000,00 грн; 

- ТОВ «ВП «УКРЛІСПРОМ» із ціною пропозиції 980 000,00 грн; 

- ФОП КАРАКУЛІН В.М. із ціною пропозиції 975 800,00 грн; 

- ТВПП «РЕСУРС» із ціною пропозиції 970 200,00 грн. 

4.18.2. Результати торгів 

(257) Тендерним комітетом Замовника було відхилено пропозиції усіх учасників 

торгів. 

(258) Торги № 18 відмінені Замовником у зв’язку з відхиленням всіх тендерних 

пропозицій. 

4.19. Торги № 19 

(259) Оголошення про проведення Торгів № 19 було розміщено в електронній 

системі закупівель 15.02.2018 за № UA-2018-02-15-002594-c. 

(260) Замовник - Східне територіальне квартирно-експлуатаційне управління, 
ідентифікаційний код юридичної особи 26614946. 

(261) Предмет закупівлі: Дрова твердолистяної породи : бук, береза, акація, ясен, 

граб, ільм, в'яз, клен, дуб, модрина. 

(262) Очікувана вартість закупівлі – 2 520 000,00 грн. 

(263) Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг: 

61000, Україна, Харківська область, Місце поставки за адресами 

замовника, (докладно в тендерній документації). 

(264) Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: 21 грудня 

2018. 

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

2018 12:30. 

(266) Початок електронного аукціону (дата і час) – 12 березня 2018 13:31. 

4.19.1. Тендерні пропозиції 

(267) Згідно з інформацією, розміщеною в електронній системі закупівель, на 

участь у Торгах № 19 свої пропозиції подали такі суб’єкти 

господарювання: 

- ТОВ «ТЕХЛІСРЕСУРС» із ціною пропозиції 2 484 000,00 грн; 

- ТОВ «ВП «УКРЛІСПРОМ» із ціною пропозиції 2 520 000,00 грн. 
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4.19.2. Результати торгів 

(268) Тендерним комітетом Замовника було відхилено пропозиції усіх учасників 

торгів. 

(269) Торги № 19 відмінені Замовником у зв’язку з відхиленням всіх тендерних 

пропозицій. 

4.20. Торги № 20 

(270) Оголошення про проведення Торгів № 20 було розміщено в електронній 

системі закупівель 15.05.2017 за № UA-2017-05-15-000469-c. 

(271) Замовник - ДП «Лиманське лісове господарство», ідентифікаційний код 

юридичної особи 00991717. 

(272) Предмет закупівлі: Послуги з лісозаготівлі та трелювання необробленої 

деревини (Ямпільське лісництво). 

(273) Очікувана вартість закупівлі – 1 470 000,00 грн. 

(274) Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг: 

84404, Україна, Донецька область, Лиман, вул. Костянтина Гасієва, 1А. 

(275) Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: 16 червня 

2017 — 31 грудня 2017. 

(276) Кінцевий строк подання тендерних пропозицій (дата і час) – 31 травня 

2017 15:47. 

(277) Початок електронного аукціону (дата і час) – 01 червня 2017 15:47. 

4.20.1. Тендерні пропозиції 

(278) Згідно з інформацією, розміщеною в електронній системі закупівель, на 

участь у Торгах № 20 свої пропозиції подали такі суб’єкти 

господарювання: 

- ТОВ «ТЕХЛІСРЕСУРС» із ціною пропозиції 1 400 000,00 грн; 

- ТОВ «ВП «УКРЛІСПРОМ» із ціною пропозиції 1 456 000,00 грн. 

4.20.2. Результати торгів 

(279) Аукціон щодо визначення переможця торгів № 20 відбувся 01 червня 

2017 12:32. Під час проведення аукціону Відповідачі не знижували ціну 

своїх пропозицій. 

(280) Відповідно до протоколу засідання тендерного комітету Замовника № 27 

від 06.06.2017 ТОВ «ТЕХЛІСРЕСУРС» визнано переможцем у процедурі 

закупівлі. 

(281) Замовником з ТОВ «ТЕХЛІСРЕСУРС» 19.06.2017 укладено договір про 

закупівлю послуг з лісозаготівлі та трелюванню необробленої деревини № 

19/06/17 з ціною договору 1 400 000,00 грн з ПДВ. 
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4.21. Торги № 21 

(282) Оголошення про проведення Торгів № 21 було розміщено в електронній 

системі закупівель 01.06.2017 за № UA-2017-06-01-000177-c. 

(283) Замовник - ДП «Лиманське лісове господарство», ідентифікаційний код 

юридичної особи 00991717. 

(284) Предмет закупівлі: Послуги з лісозаготівлі та трелювання необробленої 

деревини (Краснолиманське лісництво). 

(285) Очікувана вартість закупівлі – 630 000,00 грн. 

(286) Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг: 

84404, Україна, Донецька область, Лиман, вул. Костянтина Гасієва, буд. 1 

"А". 

(287) Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: 30 червня 

2017 — 31 грудня 2017. 

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

2017 10:44. 

(289) Початок електронного аукціону (дата і час) – 20 червня 2017 10:44. 

4.21.1. Тендерні пропозиції 

(290) Згідно з інформацією, розміщеною в електронній системі закупівель, на 

участь у Торгах № 21 свої пропозиції подали такі суб’єкти 

господарювання: 

- ТОВ «ТЕХЛІСРЕСУРС» із ціною пропозиції 600 000,00 грн; 

- ТОВ «ВП «УКРЛІСПРОМ» із ціною пропозиції 618 000,00 грн. 

4.21.2. Результати торгів 

(291) Аукціон щодо визначення переможця торгів № 21 відбувся 20 червня 

2017 13:39. Під час проведення аукціону Відповідачі не знижували ціну 

своїх пропозицій. 

(292) Відповідно до протоколу засідання тендерного комітету Замовника № 31 

від 21.06.2017 ТОВ «ТЕХЛІСРЕСУРС» визнано переможцем у процедурі 

закупівлі. 

(293) Замовником з ТОВ «ТЕХЛІСРЕСУРС» 03.07.2017 укладено договір про 

закупівлю послуг з лісозаготівлі та трелюванню необробленої деревини № 

03/07/17 з ціною договору 600 000,00 грн з ПДВ. 

4.22. Торги № 22 

(294) Оголошення про проведення Торгів № 22 було розміщено в електронній 

системі закупівель 26.06.2017 за № UA-2017-06-26-000383-c. 

(295) Замовник - ДП «Куп’янське лісове господарство», ідентифікаційний код 

юридичної особи 00993107. 

(296) Предмет закупівлі: Лісозаготівельні послуги. 
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(297) Очікувана вартість закупівлі – 324 000,00 грн. 

(298) Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг: 

63701, Україна, Харківська область, м. Куп’янськ, вул.1-го Травня, 37 

(Лісові масиви ДП «Куп’янський лісгосп»). 

(299) Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: 01 липня 2017 

— 31 грудня 2017. 

(300) Кінцевий строк подання тендерних пропозицій (дата і час) – 12 липня 2017 

17:00. 

(301) Початок електронного аукціону (дата і час) – 13 липня 2017 15:14. 

4.22.1. Тендерні пропозиції 

(302) Згідно з інформацією, розміщеною в електронній системі закупівель, на 

участь у Торгах № 22 свої пропозиції подали такі суб’єкти 

господарювання: 

- ТОВ «ТЕХЛІСРЕСУРС» із ціною пропозиції 318 600,00 грн; 

- ТОВ «ВП «УКРЛІСПРОМ» із ціною пропозиції 320 400,00 грн. 

4.22.2. Результати торгів 

(303) Аукціон щодо визначення переможця торгів № 22 відбувся 13 липня 

2017 15:35. Під час проведення аукціону Відповідачі не знижували ціну 

своїх пропозицій. 

(304) Відповідно до протоколу засідання тендерного комітету Замовника № 27 

від 14.07.2017 ТОВ «ТЕХЛІСРЕСУРС» визнано переможцем у процедурі 

закупівлі. 

(305) Замовником з ТОВ «ТЕХЛІСРЕСУРС» 25.07.2017 укладено договір про 

надання послуг, пов’язаних з лісівництвом № 215 з ціною договору 318 

600,00 грн з ПДВ. 

4.23. Торги № 23 

(306) Оголошення про проведення Торгів № 23 було розміщено в електронній 

системі закупівель 20.04.2017 за № UA-2017-04-20-000682-c. 

(307) Замовник - ДП «Куп’янське лісове господарство», ідентифікаційний код 

юридичної особи 00993107. 

(308) Предмет закупівлі: Лісозаготівельні послуги. 

(309) Очікувана вартість закупівлі – 681 000,00 грн. 

(310) За Торгами № 23 було проведено три лота. 

4.23.1. Тендерні пропозиції 

Лот № 1 (Куп’янське лісництво). 

(311) Очікувана вартість закупівлі – 455 000,00 грн. 

(312) Згідно з інформацією, розміщеною в електронній системі закупівель, на 
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участь у Лоті № 1 свої пропозиції подали такі суб’єкти господарювання: 

- ТОВ «ВП «УКРЛІСПРОМ» із ціною пропозиції 451 656,00 грн; 

- ТОВ «ТЕХЛІСРЕСУРС» із ціною пропозиції 448 335,00 грн. 

Лот № 2 (Сеньківське лісництво). 

(313) Очікувана вартість закупівлі – 70 000,00 грн. 

(314) Згідно з інформацією, розміщеною в електронній системі закупівель, на 

участь у Лоті № 2 свої пропозиції подали такі суб’єкти господарювання: 

- ТОВ «ВП «УКРЛІСПРОМ» із ціною пропозиції 69 888,00 грн; 

- ТОВ «ТЕХЛІСРЕСУРС» із ціною пропозиції 67 200,00 грн. 

Лот № 3 (Борівське лісництво). 

(315) Очікувана вартість закупівлі – 156 000,00 грн. 

(316) Згідно з інформацією, розміщеною в електронній системі закупівель, на 

участь у Лоті № 3 свої пропозиції подали такі суб’єкти господарювання: 

- ТОВ «ВП «УКРЛІСПРОМ» із ціною пропозиції 154 700,00 грн; 

- ТОВ «ТЕХЛІСРЕСУРС» із ціною пропозиції 153 153,00 грн. 

4.23.2. Результати торгів 

Лот № 1 

(317) Аукціон щодо визначення переможця за Лотом № 1 відбувся 10-го травня 

2017 о 14:45. Під час проведення аукціону Відповідачі не знижували ціни 

своїх пропозицій. 

(318) Відповідно до протоколу засідання тендерного комітету Замовника № 15 

від 10.05.2017 ТОВ «ТЕХЛІСРЕСУРС» визнано переможцем у процедурі 

закупівлі за лотом № 1. 

(319) Замовником з ТОВ «ТЕХЛІСРЕСУРС» 22.05.2017 р. укладено договір про 

надання послуг, пов’язаних з лісівництвом № 163 з ціною договору на 

загальну суму 668 688,00 грн з ПДВ. 

Лот № 2 

(320) Аукціон щодо визначення переможця за Лотом № 2 відбувся 10-го травня 

2017 о 15:15. Під час проведення аукціону Відповідачі не знижували ціни 

своїх пропозицій. 

(321) Відповідно до протоколу засідання тендерного комітету Замовника № 15 

від 10.05.2017 ТОВ «ТЕХЛІСРЕСУРС» визнано переможцем у процедурі 

закупівлі за лотом № 2. 

(322) Замовником з ТОВ «ТЕХЛІСРЕСУРС» 22.05.2017 укладено договір про 

надання послуг, пов’язаних з лісівництвом № 163 з ціною договору на 

загальну суму 668 688,00 грн з ПДВ. 
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Лот № 3 

(323) Аукціон щодо визначення переможця за Лотом № 3 відбувся 10-го травня 

2017 о 12:47. Під час проведення аукціону Відповідачі не знижували ціни 

своїх пропозицій. 

(324) Відповідно до протоколу засідання тендерного комітету Замовника № 15 

від 10.05.2017 ТОВ «ТЕХЛІСРЕСУРС» визнано переможцем у процедурі 

закупівлі за лотом № 2. 

(325) Замовником з ТОВ «ТЕХЛІСРЕСУРС» 22.05.2017 р. укладено договір про 

надання послуг, пов’язаних з лісівництвом № 163 з ціною договору на 

загальну суму 668 688,00 грн з ПДВ. 

4.24. Торги № 24 

(326) Оголошення про проведення Торгів № 24 було розміщено в електронній 

системі закупівель 20.03.2017 за № UA-2017-03-20-000178-a. 

(327) Замовник - ДП «Куп’янське лісове господарство», ідентифікаційний код 

юридичної особи 00993107. 

(328) Предмет закупівлі: Лісозаготівельні послуги. 

(329) Очікувана вартість закупівлі – 1 038 500,00 грн. 

(330) За Торгами № 24 було проведено п’ять лотів. 

4.24.1. Тендерні пропозиції 

Лот № 1 (Куп’янське лісництво). 

(331) Очікувана вартість закупівлі 455 000,00 грн. 

(332) Згідно з інформацією, розміщеною в електронній системі закупівель, на 

участь у Лоті № 1 свої пропозиції подали такі суб’єкти господарювання: 

- ТОВ «ВП «УКРЛІСПРОМ» із ціною пропозиції 451 500,00 грн; 

- ТОВ «ТЕХЛІСРЕСУРС» із ціною пропозиції 437 500,00 грн. 

Лот № 2 (Сеньківське лісництво). 

(333) Очікувана вартість закупівлі – 70 000,00 грн. 

(334) Згідно з інформацією, розміщеною в електронній системі закупівель, на 

участь у Лоті № 2 свої пропозиції подали такі суб’єкти господарювання: 

- ТОВ «ВП «УКРЛІСПРОМ» із ціною пропозиції 69 300,00 грн; 

- ТОВ «ТЕХЛІСРЕСУРС» із ціною пропозиції 68 600,00 грн. 

Лот № 3 (Борівське лісництво). 

(335) Очікувана вартість закупівлі – 156 000,00 грн. 

(336) Згідно з інформацією, розміщеною в електронній системі закупівель, на 

участь у Лоті № 3 свої пропозиції подали такі суб’єкти господарювання: 

- ТОВ «ВП «УКРЛІСПРОМ» із ціною пропозиції 154 800,00 грн; 
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- ТОВ «ТЕХЛІСРЕСУРС» із ціною пропозиції 150 000,00 грн. 

Лот № 4 (Дворічанське лісництво). 

(337) Очікувана вартість закупівлі – 299 000,00 грн. 

(338) Тендерних пропозицій не подано. 

Лот № 5 (Сеньківське лісництво). 

(339) Очікувана вартість закупівлі – 58 500,00 грн. 

(340) Тендерних пропозицій не подано. 

4.24.2. Результати торгів 

Лот № 1 

(341) Аукціон щодо визначення переможця за Лотом № 1 відбувся 6-го квітня 

2017 о 11:21. Під час проведення аукціону Відповідачі не знижували ціни 

своїх пропозицій. 

(342) Відповідно до протоколу засідання тендерного комітету Замовника № 8 від 

12.04.2017 тендерні пропозиції ТОВ «ТЕХЛІСРЕСУРС» та ТОВ «ВП 

«УКРЛІСПРОМ» відхилені. 

Лот № 2 

(343) Аукціон щодо визначення переможця за Лотом № 2 відбувся 6-го квітня 

2017 о 12:12. Під час проведення аукціону Відповідачі не знижували ціни 

своїх пропозицій. 

(344) Відповідно до протоколу засідання тендерного комітету Замовника № 8 від 

12.04.2017 тендерні пропозиції ТОВ «ТЕХЛІСРЕСУРС» та ТОВ «ВП 

«УКРЛІСПРОМ» відхилені. 

Лот № 3 

(345) Аукціон щодо визначення переможця за Лотом № 3 відбувся 6-го квітня 

2017 о 12:21. Під час проведення аукціону Відповідачі не знижували ціни 

своїх пропозицій. 

(346) Відповідно до протоколу засідання тендерного комітету Замовника № 8 від 

12.04.2017 тендерні пропозиції ТОВ «ТЕХЛІСРЕСУРС» та ТОВ «ВП 

«УКРЛІСПРОМ» відхилені. 

(347) Торги № 24 відмінені Замовником у зв’язку з відхиленням всіх тендерних 

пропозицій. 

4.25. Торги № 25 

(348) Оголошення про проведення Торгів № 25 було розміщено в електронній 

системі закупівель 30.11.2016 за № UA-2016-11-30-000332-a. 

(349) Замовник - ДП «Ізюмський лісгосп», ідентифікаційний код юридичної 

особи 00993113. 

(350) Предмет закупівлі: Послуги, пов’язані з лісівництвом (02.40.1) (ДК 
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016:2010) (лісозаготівля) Послуги, пов’язані з лісівництвом (77230000-1) 

(ДК 021:2015). 

(351) Очікувана вартість закупівлі – 1 672 444,00 грн. 

(352) За Торгами № 25 було проведено п’ять лотів. 

4.25.1. Тендерні пропозиції 

Лот № 1 (Послуги, пов’язані з лісівництвом(лісозаготівля) (02.40.1) (ДК 

016:2010)). 

(353) Очікувана вартість закупівлі 203 016,00 грн. 

(354) Згідно з інформацією, розміщеною в електронній системі закупівель, на 

участь у Лоті № 1 свої пропозиції Відповідачі не подавали. 

Лот № 2 (Послуги, пов’язані з лісівництвом(лісозаготівля) (02.40.1) (ДК 

016:2010)). 

(355) Очікувана вартість закупівлі – 294 888,00 грн. 

(356) Згідно з інформацією, розміщеною в електронній системі закупівель, на 

участь у Лоті № 2 свої пропозиції подали такі суб’єкти господарювання: 

- ТОВ «ВП «УКРЛІСПРОМ» із ціною пропозиції 279 250,00 грн; 

- ТОВ «ТЕХЛІСРЕСУРС» із ціною пропозиції 268 080,00 грн. 

- ФОП ЛОБУШКО В.В. із ціною пропозиції 290 420,00 грн. 

Лот № 3 (Послуги, пов’язані з лісівництвом(лісозаготівля) (02.40.1) (ДК 

016:2010)). 

(357) Очікувана вартість закупівлі – 278 880,00 грн. 

(358) Згідно з інформацією, розміщеною в електронній системі закупівель, на 

участь у Лоті № 3 свої пропозиції подали такі суб’єкти господарювання: 

- ТОВ «ВП «УКРЛІСПРОМ» із ціною пропозиції 255 640,00 грн; 

- ТОВ «ТЕХЛІСРЕСУРС» із ціною пропозиції 244 020,00 грн; 

- ФОП ЯКОВЕНКО І.Є. із ціною пропозиції 267 260,00 грн; 

- ФОП ДОМАШКІН С.А. із ціною пропозиції 232 400,00 грн. 

Лот № 4 (Послуги, пов’язані з лісівництвом(лісозаготівля) (02.40.1) (ДК 

016:2010) Послуги, пов’язані з лісівництвом (77230000-1) (ДК 021:2015) ). 

(359) Очікувана вартість закупівлі – 183 420,00 грн. 

(360) Згідно з інформацією, розміщеною в електронній системі закупівель, на 

участь у Лоті № 4 свої пропозиції подали такі суб’єкти господарювання: 

- ФОП ЯКОВЕНКО І.Є. із ціною пропозиції 144 000,00 грн. 

(361) Подання для участі в торгах менше двох тендерних пропозицій. 

Лот № 5 (Послуги, пов’язані з лісівництвом(лісозаготівля) (02.40.1) (ДК 

016:2010) Послуги, пов’язані з лісівництвом (77230000-1) (ДК 021:2015)). 
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(362) Очікувана вартість закупівлі – 712 240,00 грн. 

(363) Згідно з інформацією, розміщеною в електронній системі закупівель, на 

участь у Лоті № 5 свої пропозиції подали такі суб’єкти господарювання: 

- ТОВ «ВП «УКРЛІСПРОМ» із ціною пропозиції 647 570,00 грн; 

- ТОВ «ТЕХЛІСРЕСУРС» із ціною пропозиції 618 135,00 грн; 

- ФОП ЯКОВЕНКО І.Є. із ціною пропозиції 588 700,00 грн; 

- ФОП ЛОБУШКО В.В. із ціною пропозиції 706 440,00 грн. 

4.25.2. Результати торгів 

Лот № 2 

(364) Аукціон щодо визначення переможця за Лотом № 2 відбувся 19-го грудня 

2016 о 11:58. Під час проведення аукціону Відповідачі не знижували ціни 

своїх пропозицій. 

(365) Замовником з ТОВ «ТЕХЛІСРЕСУРС» 04.01.2017 р. укладено договір на 

закупівлю послуг, пов’язаних з лісівництвом № 5 з ціною договору 268 

080,00 грн з ПДВ. 

Лот № 3 

(366) Аукціон щодо визначення переможця за Лотом № 3 відбувся 19-го грудня 

2016 о 12:42. Під час проведення аукціону Відповідачі не знижували ціни 

своїх пропозицій. 

(367) Замовником з ФОП ДОМАШКІН СЕРГІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ 05.01.2017 

укладено договір на закупівлю послуг, пов’язаних з лісівництвом № 6 з 

ціною договору 232 400,00 грн з ПДВ. 

Лот № 5 

(368) Аукціон щодо визначення переможця за Лотом № 5 відбувся 19-го грудня 

2016 о 13:33. Під час проведення аукціону Відповідачі не знижували ціни 

своїх пропозицій. 

(369) Замовником з ФОП ЯКОВЕНКО ІГОР ЄВГЕНІЙОВИЧ 05.01.2017 

укладено договір на закупівлю послуг, пов’язаних з лісівництвом № 8 з 

ціною договору 588 700,00 грн з ПДВ. 

5. ВСТАНОВЛЕННЯ АНТИКОНКУРЕНТНИХ УЗГОДЖЕНИХ ДІЙ 

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

розслідування Справи встановлені обставини, які свідчать про узгодження 

ТОВ «ТЕХЛІСРЕСУРС» та ТОВ «ВП «УКРЛІСПРОМ» дій та своєї 

поведінки під час участі у Торгах №№ 1 – 25. Зазначене підтверджується 

наступним. 

5.1. Одночасне перебування одних й тих самих фізичних осіб у 

трудових відносинах із Відповідачами, перехід працівників між 

Відповідачами 
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(371) Згідно з інформацією, наданою ГОЛОВНИМ УПРАВЛІННЯМ 

ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ В М. КИЄВІ листом від 12.06.2019  

№ 127/36/06 одночасно з Відповідачами перебували/перебувають у 

трудових відносинах одні й ти ж самі фізичні особи. Крім того, відбувався 

перехід працівників між Відповідачами, інформацію відображено в таблиці 

нижче (конфіденційна інформація). 

(372) Встановлено, що Карпенко Наталія Петрівна (конфіденційна інформація) 

працювала з жовтня 2015 р. у ТОВ «ТЕХЛІСРЕСУРС» та одночасно з 

січня 2015 р. по січень 2018 р. у ТОВ «ВП «УКРЛІСПРОМ». 

(373) За інформацією, наданою листами від 13.05.2019 № 130519-2 та від 

11.09.2019 № 110919-10 від ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «Держзакупівлі.Онлайн» (далі –  

ТОВ «Держзакупівлі.Онлайн») Карпенко Наталію Петрівну зазначено як 

контактну особа на електронному майданчику від ТОВ «ВП 

«УКРЛІСПРОМ». 

(374) У своїх тендерних пропозиціях ТОВ «ТЕХЛІСРЕСУРС» завантажило до 

сайту «ProZorro» за Торгами №№ 1, 2, 7, 25 довідки про підприємство. 

(375) У зазначених довідках у ТОВ «ТЕХЛІСРЕСУРС» у якості контактної 

особи зазначено Карпенко Наталію Петрівну. 

(376) Отже, одночасне перебування одних й тих самих фізичних осіб у трудових 

відносинах із Відповідачами, а також перехід працівників з одного 

підприємства на інше свідчить про спільне здійснення Відповідачами 

господарської діяльності, що може сприяти обміну інформацією між 

ними. 

5.2. Сталі господарські відносини між Відповідачами 

(377) Листом від 20.06.2019 р. № 19.1/450 АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

«ПЕРШІЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» (далі –  

ТОВ «ПУМБ) надало Відділенню виписки по особовим рахункам  

ТОВ «ТЕХЛІСРЕСУРС» та ТОВ «ВП «УКРЛІСПРОМ». 

(378) Аналіз руху коштів по рахункам Відповідачів свідчить про існування між 

ними господарської діяльності, інформацію відображено в таблиці нижче 

(конфіденційна інформація). 

(379) Аналіз виписок по рахункам Відповідачів показує, що рух грошових 

коштів не переривався з травня 2016 по вересень 2018. 

(380) ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ ФІСКАЛЬНОЇ СЛУЖБИ У М. 

КИЄВІ (далі – ГУ ДФС у м. Києві) листом від 23.05.2019 № 13380/9/26-15-

08-06-19 надало інформацію з Єдиного реєстру податкових накладних з 

25.05.2015 по 19.04.2019 відносно ТОВ «ТЕХЛІСРЕСУРС». 

(381) Під час дослідження наданої інформації було проведено, зокрема, 

порівняльній аналіз щодо сум грошових коштів, сплачених  

ТОВ «ТЕХЛІСРЕСУРС» іншим суб’єктам господарювання за придбання 
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товарів, робіт, послуг. 

(382) В ході дослідження було встановлено наступне. 

(383) Протягом 2015 року ТОВ «ТЕХЛІСРЕСУРС» придбало товари, роботи, 

послуги на загальну суму (конфіденційна інформація), з них: 

- у ТОВ «ВП «УКРЛІСПРОМ» (ідентифікаційний код юридичної особи 

35711658) на суму (конфіденційна інформація); 

(384) Протягом 2016 року ТОВ «ТЕХЛІСРЕСУРС» придбало товари, роботи, 

послуги на загальну суму (конфіденційна інформація), з них: 

- у ТОВ «ВП «УКРЛІСПРОМ» (ідентифікаційний код юридичної особи 

35711658) на суму (конфіденційна інформація); 

(385) Протягом 2017 року ТОВ «ТЕХЛІСРЕСУРС» придбало товари, роботи, 

послуги на загальну суму (конфіденційна інформація), з них: 

- у ТОВ «ВП «УКРЛІСПРОМ» (ідентифікаційний код юридичної особи 

35711658) на суму (конфіденційна інформація); 

(386) Протягом 2018 року ТОВ «ТЕХЛІСРЕСУРС» придбало товари, роботи, 

послуги на загальну суму (конфіденційна інформація), з них: 

- у ТОВ «ВП «УКРЛІСПРОМ» (ідентифікаційний код юридичної особи 

35711658) на суму (конфіденційна інформація). 

(387) Протягом червня 2015 – лютого 2018 років ТОВ «ТЕХЛІСРЕСУРС» 

продало товари, роботи, послуги на загальну суму (конфіденційна 

інформація)., з них: 

-  ТОВ «ВП «УКРЛІСПРОМ» (ідентифікаційний код юридичної особи 

35711658) на суму (конфіденційна інформація). 

(388) Внаслідок існування сталих господарських відносин між Відповідачами 

усувається або відчутно зменшується взаємна невизначеність Відповідачів 

щодо їхньої поведінки під час участі у процедурах закупівель, 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 Відповідачі були обізнані стосовно 

діяльності та фінансової спроможності один одного. 

5.3. Фінансова допомога одного учасника іншому 

(389) Відповідно до інформації, отриманої від АТ «ПУМБ» листом від 

20.06.2019 № 19.1/450, між ТОВ «ТЕХЛІСРЕСУРС» та ТОВ «ВП 

«УКРЛІСПРОМ» відбувалося надання поворотної фінансової допомоги: 

(конфіденційна інформація). 

(390) Надання ТОВ «ТЕХЛІСРЕСУРС» фінансової допомоги ТОВ «ВП 

«УКРЛІСПРОМ» свідчить про єдність економічних інтересів Відповідачів 

та відсутність конкуренції між ними. 

(391) Відповідно до абзацу восьмого підпункту 14.1.257 пункту 14.1 статті 14 

Податкового кодексу України, поворотна фінансова допомога – це сума 

коштів, що надійшла платнику податків у користування за договором, який 
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не передбачає нарахування процентів або надання інших видів 

компенсацій у вигляді плати за користування такими коштами. 

(392) Правовою основою для отримання позики або поворотної фінансової 

допомоги є договір позики. Відносини за договором позики регулюються 

статтями 1046 – 1053 Цивільного кодексу України. 

(393) Згідно зі статтею 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» 
визначальною характеристикою економічної конкуренції є змагання між 
суб’єктами господарювання з метою здобуття завдяки власним 
досягненням переваги над іншими суб’єктами господарювання. 

(394) Враховуючи поведінку Відповідачів і суть терміну «конкуренція», слід 
було очікувати, що кожний з окремо взятих учасників буде змагатися з 
іншими учасниками для здобуття переваг над ними. 

(395) При цьому, означене змагання не залишає місця таким обставинам, як 
надання фінансової допомоги. 

(396) Виходячи з наведеного, суб’єкт господарювання, який надає фінансову 
допомогу, крім всього переліченого, зацікавлений у фінансових 
результатах того, хто таку допомогу отримує, оскільки розраховує на її 
повернення. 

(397) Отже, за своєю суттю фінансова допомога може надаватися між 

суб’єктами господарювання, які поєднані або споріднені між собою 

спільністю економічних інтересів, оскільки надається на безвідсотковій 

основі. 

(398) Враховуючи вищевикладену інформацію, взаємовідносини між 

ТОВ «ТЕХЛІСРЕСУРС» та ТОВ «ВП «УКРЛІСПРОМ» стосувались 

надання позики/поворотної фінансової допомоги, що свідчить про 

фінансову підтримку Учасниками один одного в господарській діяльності, 

довіру та впевненість щодо повернення коштів. Тобто,  

ТОВ «ТЕХЛІСРЕСУРС», вилучивши тимчасово з обороту підприємства 

кошти, усвідомлено йшло на ризик втрати можливого прибутку з метою 

фінансової підтримки свого конкурента. Враховуючи те, що Відповідачі 

здійснюють діяльність на одному ринку, конкуруючи один з одним, то за 

відсутності узгодженості в діях останніх з метою досягнення певних 

результатів, надання зазначеної фінансової підтримки не було б 

економічно доцільним для господарської діяльності Відповідачей. 

5.4. Використання Відповідачами одного логіну для користування 

системою «Internеt-banking» від АТ «ПУМБ» 

(399) Відповідно до інформації (звіт про користування ТОВ «ТЕХЛІСРЕСУРС» 

та ТОВ «ВП «УКРЛІСПРОМ» системою «Internеt-banking» за період 

01.05.216 – 01.10.2018 (далі – Звіт)), наданої АТ «ПУМБ» листом від 

20.06.2019 № 19.1/450 Відповідачі для входу у систему «Internеt-banking» 

використовують однаковий логін (конфіденційна інформація). 
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(400) Відповідно до Звіту ТОВ «ТЕХЛІСРЕСУРС» користувалося системою 

«Internеt-banking» з 04.05.2016 по 11.06.2018 років з використанням логіну 

(конфіденційна інформація), та з 11.06.2018 по 01.10.2018 з використанням 

логіну (конфіденційна інформація). 

(401) Відповідно до Звіту ТОВ «ВП «УКРЛІСПРОМ» користувалося системою 

«Internеt-banking» з 04.05.2016 по 10.08.2018 років з використанням логіну 

(конфіденційна інформація) та з 11.09.2018 з використанням логіну 

(конфіденційна інформація). 

(402) Листом від 22.04.2020 № 19.1/216 АТ «ПУМБ» надав копії документів 

ТОВ «ТЕХЛІСРЕСУРС» та ТОВ «ВП «УКРЛІСПРОМ» стосовно 

уповноважених осіб, які мали право представляти Відповідачів та 

здійснювати від їх імені дії, зокрема, отримувати/подавати документи, 

отримувати виписки по рахункам, здійснювати доступ до системи 

«Internеt-banking». 

(403) Від ТОВ «ВП «УКРЛІСПРОМ» була надана копія картки із зразками 

підписів на Мацегору С.В., картка була складена 04.09.2018. 

(404) Від ТОВ «ТЕХЛІСРЕСУРС» була надана копія картки із зразками підписів 

на Ржевського В.О., картка була складена 23.03.2018. 

(405) Таким чином Відповідачі разом використовували з травня 2016 року один 

логін (конфіденційна інформація) та вже у вересні та в жовтні його було 

змінено. 

(406) Листом від 12.06.2019 № 127/36/06 ГУ ПФУ в м. Києві повідомило 

Відділення, що (конфіденційна інформація). 

(407) Використання ТОВ «ТЕХЛІСРЕСУРС» та ТОВ «ВП «УКРЛІСПРОМ» 

одного логіну до входу до системи «Internеt-banking» з використанням 

одних й тих самих IP-адрес цілком підтверджує єдність інтересів, та 

наявність між ними обміну інформацією. 

5.5. Зазначення Відповідачами однакових засобів зв’язку. 

Зазначення Відповідачами одних номерів телефону 

(408) Листом ГУ ДФС у м. Києві від 23.05.2019 № 13380/9/26-15-08-06-19 

повідомило Відділення, що ТОВ «ТЕХЛІСРЕСУРС» подає звітність з 

поштової скриньки 39714584@ukr.net, а ТОВ «ВП «УКРЛІСПРОМ» – з 

35711658@ukr.net. 

(409) Для з’ясування реєстраційних даних щодо поштових скриньок з яких 

учасники Торгів №№ 1 – 25 надають податкову звітність, до 

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРНЕТ» (далі 

– ТОВ «УКРНЕТ») (оператор поштового сервісу ukr.net) була направлена 

вимога про надання інформації. 
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(410) Проаналізувавши відповідь на вимогу, наданою листом ТОВ «УКРНЕТ» 

від 27.06.2019 р. № 218/01/01-08 встановлено наступне. 

(411) Електронну поштову скриньку 39714584@ukr.net  

(ТОВ «ТЕХЛІСРЕСУРС») (конфіденційна інформація). 

(412) Отже, при реєстрації поштової скриньки ТОВ «ТЕХЛІСРЕСУРС» вказало 

номер телефону (конфіденційна інформація). 

(413) Також у ході дослідження та розгляду справи Відділенням було 

встановлено, що між ДП «Новоайдарське ЛМГ» та ТОВ «ВП 

«УКРЛІСПРОМ» укладено договір про виконання робіт та надання послуг, 

пов’язаних з лісівництвом № 18 від 27.01.2016. 

(414) У розділі 13 «Місцезнаходження і реквізити сторін» з боку виконавця 

(ТОВ «ВП «УКРЛІСПРОМ») зазначено номер телефону 0504228723, тобто 

той самий, що зазначило ТОВ «ТЕХЛІСРЕСУРС» при реєстрації поштової 

скриньки 39714584@ukr.net. 

(415) ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖПРАЦІ У КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ своїм 

листом від 24.04.2020 № 11/1/20/5731 надало Відділенню копію заяви  

ТОВ «ТЕХЛІСРЕСУРС» на отримання дозволу на виконання робіт 

підвищеної небезпеки. 

(416) В заяві вказано в якості контактного номеру телефону – +38050-422-87-23. 

(417) Листом від 22.04.2020 № 19.1/216 АТ «ПУМБ» надав копії документів 

ТОВ «ТЕХЛІСРЕСУРС» та ТОВ «ВП «УКРЛІСПРОМ» стосовно 

уповноважених осіб, які мали право представляти Відповідачів та 

здійснювати від їх імені дії, зокрема, отримувати/подавати документи, 

отримувати виписки по рахункам, здійснювати доступ до системи 

«Internеt-banking». 

(418) Відділенням було встановлено, що у заяві щодо підключення до системи 

«Інтернет-Банкінг» уповноваженої особи від ТОВ «ТЕХЛІСРЕСУРС» 

вказано номер мобільного телефону (конфіденційна інформація). 

(419) Дата заяви ТОВ «ТЕХЛІСРЕСУРС» щодо підключення до системи 

«Інтернет-Банкінг» є 11.06.2018. 

(420) Головне управління ДФС у м. Києві Листом від 29.07.2020 № 18270/9/26-

15-02-06-19 надало інформацію з інформаційних ресурсів ГУ ДПС у  

м. Києві, а саме електронні копії податкових розрахунків сум доходу, 

нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з 

них податку за формою № 1ДФ Відповідачів. 

(421) Під час дослідження наданої інформації, було проведено встановлено. 

(422) ТОВ «ТЕХЛІСРЕСУРС» у додатках за формою 1ДФ зазначало контактний 

номер телефону 0504228723 за 1, 2, 3, 4 квартали 2016; 1, 2, 3, 4 квартали 

2017; 1, 2 квартали 2018. 

(423) У копії картці зразків підписів від ТОВ «ВП «УКРЛІСПРОМ» зазначено 
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номер мобільного телефону (050) 422-87-23. 

(424) Дата складання картки із зразками підписів від ТОВ «ВП «УКРЛІСПРОМ» 

є 04.09.2018. 

(425) Таким чином Відповідачі у своїй господарській діяльності 

використовували у продовж 2016 – 2018 років один контактний номер 

мобільного зв’язку +380504228723. 

(426) Відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, 

фізичних осіб-підприємців та громадських формувань на запит за  

№ 1001797789 станом на 06.12.2016 та № 1002906971 станом на 10.08.2017 

щодо ТОВ «ВП «УКРЛІСПРОМ», номером телефону для здійснення 

зв'язку з юридичною особою є: +380645422734. 

(427) Головне управління ДФС у м. Києві Листом від 29.07.2020 № 18270/9/26-

15-02-06-19 надало інформацію з інформаційних ресурсів ГУ ДПС у м. 

Києві, а саме електронні копії податкових розрахунків сум доходу, 

нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з 

них податку за формою № 1ДФ Відповідачів. 

(428) Під час дослідження наданої інформації, було проведено встановлено. 

(429) ТОВ «ВП «УКРЛІСПРОМ» у додатках за формою 1ДФ зазначало 

контактний номер телефону 0645422734 за 2, 3, 4 квартали 2016; 3 квартал 

2016 уточнююча; 4 квартал 2016 нова; 1, 2, 3, 4 квартали 2017; 3 квартал 

2017 нова, 3 квартал 2017 уточнююча; 1, 2 квартали 2018. 

(430) ТОВ «ВП «УКРЛІСПРОМ» у складі своїх тендерних пропозицій за 

Торгами №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 

22, 23, 24, 25 завантажило до сайту «ProZorro» «довідки про підприємство» 

та «відомості про учасника», де в якості контактного номеру телефону 

зазначено 06454-22734. 

(431) ТОВ «ТЕХЛІСРЕСУРС» у складі своїх тендерних пропозицій за Торгами 

№№ 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 

завантажило до сайту «ProZorro» «відомості про учасника», де в якості 

контактного номеру телефону зазначено 06454-22734. 

(432) Також за результатом Торгів № 8 було укладено договір про виконання 

робіт та надання лісозаготівельних послуг № 81 від 06.11.2017 р. між 

замовником (ДП «Новоайдарське ЛМГ») та переможцем  

ТОВ «ТЕХЛІСРЕСУРС». 

(433) У розділі 13 «Місцезнаходження і реквізити сторін» з боку виконавця 

(ТОВ «ТЕХЛІСРЕСУРС») зазначено номер телефону 06454-22734. 

(434) Таким чином Відповідачі у своїй господарській діяльності 

використовували у продовж 2016 – 2018 років один контактний номер 

зв’язку 06454-22734. 

(435) Отже Використання у господарській діяльності Відповідачами спільних 

номерів телефонів 0504228723 та 06454-22734 свідчить про обізнаність дій 
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та виключає існування конкурентної поведінки між цими суб’єктами 

господарювання. 

Використання Відповідачами спільної електронної поштової скриньки 

(436) Головне управління ДФС у м. Києві Листом від 29.07.2020 № 18270/9/26-

15-02-06-19 надало інформацію з інформаційних ресурсів ГУ ДПС у м. 

Києві, а саме копії податкових декларацій з податку на прибуток 

Відповідачів. 

(437) Під час дослідження наданої інформації, було проведено, зокрема, 

порівняльній аналіз копій податкових декларацій з податку на прибуток. 

(438) ТОВ «ВП «УКРЛІСПРОМ» у своїх податкових деклараціях з податку на 

прибуток підприємства за 1квартал 2016, 1 квартал 2016 уточнююча, 3 

квартал 2016, 1 півріччя 2016, 2016 річна, 2016 річна уточнююча, 1 квартал 

2017, 1 півріччя 2017, 3 квартал 2017, 2017 річна, 1 квартал 2018 зазначено 

електронну адресу у якості контактної, в полі «Email» – ukrlp@ukr.net. 

(439) ТОВ «ТОВ «ТЕХЛІСРЕСУРС» у своїх податкових деклараціях з податку 

на прибуток підприємства за 2016, 2017, 1 квартал 2018, 1 півріччя 2018 

зазначено електронну адресу у якості контактної, в полі «Email» – 

ukrlp@ukr.net. 

(440) ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «НАЦІОНАЛЬНІ ІНФОРМАЦІЙНІ 

СИСТЕМИ», яке є адміністратором Єдиного реєстру щодо сформованих 

платних запитів на Веб-порталі Міністерства юстиції України, листом від 

21.07.2020 № 2607/19.2-09 повідомило, що Відповідачі вказали електронну 

адресу користувача, яка зазначена в полі «Email» для отримання квитанції 

на оплату за витяг № 1003425436, 1003486552, 1003786419, 1003432365 

vasily21@ukr.net. 

(441) Отже зазначення у господарській діяльності Відповідачами спільних 

поштових скриньок ukrlp@ukr.net та vasily21@ukr.net свідчить про 

обізнаність дій та виключає існування конкурентної поведінки між 

Відповідачами. 

5.6. Використання Відповідачами одних й тих самих ІР-адрес 

(442) Листами від 13.05.2019 № 130519-2 та від 11.09.2019 № 110919-10  

ТОВ «Держзакупівлі.онлайн» (оператор авторизованого електронного 

майданчика dzo.com.ua) надало Відділенню інформацію щодо ІР-адрес, з 

яких Відповідачі подавали тендерні пропозиції, що відображено в  

таблиці 1. 

Таблиця 1 

№ Торгів ТОВ «ТЕХЛІСРЕСУРС» 
ТОВ «ВП 

«УКРЛІСПРОМ» 

1 109.86.142.83 109.86.142.83 

2 109.86.142.83 109.86.142.83 
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№ Торгів ТОВ «ТЕХЛІСРЕСУРС» 
ТОВ «ВП 

«УКРЛІСПРОМ» 

3 109.86.142.83 109.86.142.83 

5 109.86.142.83 109.86.142.83 

6 109.86.142.83 109.86.142.83 

7 109.86.142.83 109.86.142.83 

8 109.86.142.83 109.86.142.83 

9 109.86.142.83 109.86.142.83 

16 109.86.142.83 91.202.160.121 

17 109.86.142.83 91.202.160.121 

18 109.86.142.83 109.86.142.83 

19 109.86.142.83 109.86.142.83 

20 109.86.142.83 109.86.142.83 

21 109.86.142.83 109.86.142.83 

22 109.86.142.83 109.86.142.83 

23 109.86.142.83 109.86.142.83 

24 109.86.142.83 109.86.142.83 

25 109.86.142.83 109.86.142.83 

(443) Крім того, відповідно до інформації, наданої Відділенню Головним 

управлінням ДФС у м. Києві листом від 23.05.2019 № 13380/9/26-15-08-06-

19 ТОВ «ТЕХЛІСРЕСУРС» та ТОВ «ВП «УКРЛІСПРОМ» подають 

податкову звітність з однієї й тих самої ІР-адреси – 109.254.47.246. 

(444) Також за інформацією ДФС у м. Києві, наданої листом від 23.05.2019 № 

13380/9/26-15-08-06-19 ТОВ «ТЕХЛІСРЕСУРС» та ТОВ «ВП 

«УКРЛІСПРОМ» надають податкову звітність, з електронних поштових 

скриньок 39714584@ukr.net та 35711658@ukr.net відповідно. 

(445) За інформацією ТОВ «УКРНЕТ» (оператор поштового сервісу ukr.net), 

наданою листом від 27.06.2019 № 218/01/01-08 доступ до поштових 

скриньок 39714584@ukr.net та 35711658@ukr.net здійснювався з одних й 

тих самих IP-адрес: (конфіденційна інформація). 

(446) Відповідно до інформації, отриманої від АТ «ПУМБ» листом від 

20.06.2019 р. № 19.1/450 Відповідачі здійснювали доступ до системи 

«Internеt-banking», зокрема, з одних й тих самих IP-адрес: (конфіденційна 

інформація). 

(447) За інформацією, отриманою Відділенням на сайті 2ip.ua, ІР-адреса 

95.216.41.205 належить провайдеру Hetzner Online AG (Фінляндія, 
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Хельсінкі), тобто існує можливість використання Відповідачами  

VPN-сервісів з метою приховування ними реальної ІР-адреси, що свідчить 

про узгоджену поведінку між ними. 

(448) За інформацією ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«КОНТЕНТ ДЕЛІВЕРІ НЕТВОРК», наданої листом від 17.05.2019 вих. 

17№/05-2019 ІР-адреса 109.86.142.83 є статичною, проте інформація хто 

використовував цю IP-адресу станом на час участі Відповідачей у 

процедурах закупівель відсутня. 

(449) ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «НАЦІОНАЛЬНІ ІНФОРМАЦІЙНІ 

СИСТЕМИ», яке є адміністратором Єдиного реєстру щодо сформованих 

платних запитів на Веб-порталі Міністерства юстиції України, листом від 

21.07.2020 № 2607/19.2-09 повідомило, що IP-адреса, з якої сформовані 

запити на витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних 

осіб-підприємців та громадських формувань 109.86.142.83. 

(450) Щодо решти IP-адрес, Відділенню не вдалося встановити, хто саме їх 

використовував, проте використання Відповідачами однакових ІР-адрес 

під час подання пропозицій та участі в аукціонах на Торгах №№1-25, а 

також подання звітності до органів ДФС, доступ до інтернет-банкінгу та 

вхід до електронних поштових скриньок з однакових ІР-адрес, цілком 

підтверджує єдність інтересів та наявність між ними обміну інформацією. 

 

5.7. Однакові метадані файлів, які Відповідачі завантажили для участі 

          в Торгах №№ 1 – 25 

(451) Здійснивши аналіз метаданих файлів тендерної документації Відповідачів 

за Торгами №№ 1 – 25 було встановлено наступне: 

Щодо Торгів № 1 

(452) Датою створення файлів обох Відповідачів є 09.12.2010 та 12.12.2010 та 

версія PDF файлу – 1.4 (Acrobat 5.x). 

Щодо Торгів № 2 

(453) Датою створення файлів обох Відповідачів є 09.12.2010, 14.12.2010 та 

20.12.2010 версія PDF файлу – 1.4 (Acrobat 5.x). 

Щодо Торгів № 3 

(454) Датою створення файлів обох Відповідачів є у тому числі 28.12.2010 рік та 

версія PDF файлу – 1.4 (Acrobat 5.x). 

Щодо Торгів № 7 

(455) Датою створення файлів обох Відповідачів є у тому числі 09.12.2010 та 

14.12.2010 версія PDF файлу – 1.4 (Acrobat 5.x). 

Щодо Торгів № 9 

(456) Датою створення файлів обох Відповідачів є 16.01.2011. 

Щодо Торгів № 24 
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(457) Датою створення файлів обох Відповідачів є 28.12.2010. 

Щодо Торгів № 25 

(458) Датою створення файлів обох Відповідачів є у тому числі 09.12.2010, 

14.12.2010 та 15.12.2010, версія PDF файлу – 1.4 (Acrobat 5.x). 

Щодо Торгів № 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 20, 21, 22, 23  

(459) У проаналізованих файлів у властивостях взагалі відсутня інформація 

щодо властивостей окрім версії PDF файлу 1.3 (Acrobat 5.x). 

Щодо Торгів 14, 15, 16, 17, 18, 19 

(460) У проаналізованих файлів у властивостях взагалі відсутня інформація 

щодо властивостей окрім версії PDF файлу1.3 (Acrobat 5.x) та 1.5 (Acrobat 

5.x). 

(461) Такий збіг властивостей свідчить, що конкурсна документація 

Відповідачей готувалася з використанням одного й тогож обладанання та 

технічних засобів, що свідчить про обізнаність дій та єдність економічних 

інтересів Відповідачей та виключає існування конкурентної поведінки між 

цими суб’єктами господарювання. 

5.8. Авторство файлів тендерної документації Відповідачів 

(462) Здійснивши аналіз файлів конкурсної документації учасників Торгів №№ 1 

– 25 було встановлено наступне. 

(463) По торгам № 18 у складі завантаженої до сайту «Прозорро» ТОВ «ВП 

«УКРЛІСПРОМ» тендерної документації міститься документ з назвою 

«Гарантія тендердної пропозиції» у форматі doc. 

(464) Властивості цього документа вказують, що даний документ був 

збережений «vasily21». 

(465) По торгам № 18 у складі завантаженої до сайту «Прозорро»  

ТОВ «ТЕХЛІСРЕСУРС» тендерної документації міститься документ з 

назвою «Витяг 17_01_2018» у форматі pdf. 

(466) Властивості цього документа вказують, що автором є «vasily21». 

(467) Такий збіг властивостей, свідчить, що конкурсна документація 

Відповідачей готувалася з використанням одного й тогож обладанання та 

технічних засобів, що свідчить про обізнаність дій та єдність економічних 

інтересів Відповідачей та виключає існування конкурентної поведінки між 

цими суб’єктами господарювання. 

5.9. Схожість в оформленні документів у тендерних пропозиціях 

Відповідачів під час участі в Торгах №№ 1 – 25  

(468) У тендерних пропозиціях Відповідачів, поданих під час участі в Торгах 

№№ 1 – 25, міститься низка довідок, текст яких є схожим та містить не 

характерні для таких типів документів спільні особливості, при тому, що 

відповідно до тендерних документацій Торгів №№ 1 – 25, форма таких 
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довідок мала бути довільною. Схожості виявлені в таких довідках: 

- довідки щодо наявності обладнання та матеріально-технічної бази (Торги 

№ 4); 

- відомості про учасника (Торги №№ 5, 6, 8, 20, 21, 22, 23); 

- довідки щодо наявності рахунку у банку (Торги №№ 1, 2); 

- довідки із захисту довкілля (Торги №№ 4, 7, 9, 10). 

(469) У складі тендерних пропозицій у Торгах № 2 ТОВ «ТЕХЛІСРЕСУРС» 

(керівник – Ржевський В.О.) надало інформацію щодо відповідності 

учасника вимогам, визначеним у статті 17 Закону України «Про публічні 

закупівлі» відповідно до Додатку 2 до тендерної документації замовника 

(Довідка). 

(470) В зазначеній Довідці у пункті 2 вказано, що службова особа – директор 

Мацегора Сергій Васильович (керівник – ТОВ «ВП «УКРЛІСПРОМ»), а у 

пункті 4 вказано, що службова особа – директор Ржевський Володимир 

Олександрович. 

(471) У складі тендерних пропозицій у Торгах № 3, 7, 25 Відповідачами було 

надано інформацію щодо відповідності учасника вимогам, визначеним у 

статті 17 Закону України «Про публічні закупівлі» відповідно до Додатку 2 

до тендерної документації замовника (Довідка). 

(472) У зазначених довідках міститься синтаксична помилка, а саме відсутність 

крапки після пункту № 5. 

(473) Також встановлено низку інших збігів (аналогічне оформлення 

документів, які передбачені у довільній формі, ідентичні помилки в тексті) 

конкурсної документації учасників, які свідчать про підтвердження факту 

узгодженої поведінки. 

(474) Так Відповідачами у складі своїх тендерних пропозицій завантажили 

документ «Лист гарантія». 

(475) У Відповідачей однакове оформлення документа «Лист-гарантія» з 

переносами, залишенням одного слова на усю строку. 

(476) Отже, зазначена схожість в оформленні вказаних вище довідок та 

документів свідчить про обмін інформацією між Відповідачами та спільну 

підготовку Відповідачів до участі в Торгах №№ 1 – 25. 

5.10. Інформація щодо наявності/відсутності у Відповідачів 

матеріально-технічної бази, необхідної для виконання договорів 

(477) За результатами аналізу довідок про наявність обладнання та матеріально-

технічної бази та довідок щодо наявності працівників відповідної 

кваліфікації, що були завантажені Відповідачами зі своїми конкурсними 

пропозиціями до сайту «ProZorro» за Торгами №№ 1 – 25 встановлено 

наступне. 

(478) Відповідачі у складі своїх тендерних пропозицій у Торгах № 6 надали 

інформацію щодо наявності обладнання та матеріально-технічної бази, 
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назви та кількість якого збігаються, а саме: трактор МТЗ-80, бензопила 

«Урал», бензопила «Хуксварна», бензопила «Штиль», маніпулятор Урал-

4320. 

(479) Також Відповідачі у довідках щодо наявності працівників відповідної 

кваліфікації вказали одного працівника – лісоруб Зуєнко С.Г. 

(480) Відповідачі у складі своїх тендерних пропозицій у Торгах №№ 2, 3, 4, 5, 6, 

8, 9, 10, 11, 12, 13, 20, 21, 22, 23 надали інформацію щодо наявності 

обладнання та матеріально-технічної бази, деякі назви та кількість якого 

збігаються. 

(481) Також Відповідачі завантажили наказ про допуск до виконання робіт з 

підвищеною небезпекою де зазначено одного працівника – лісоруб 

Соболєв В.А. 

(482) Отже, надання ТОВ «ТЕХЛІСРЕСУРС» інформації щодо наявності 

обладнання та матеріально-технічної бази, назви та кількість якого 

збігаються з обладнанням 

ТОВ «ВП «УКРЛІСПРОМ», було б неможливим без обміну інформацією 

між Відповідачами. 

5.11. Оренда техніки у одного суб’єкта господарювання  

(483) За результатами аналізу тендерних пропозицій Відповідачів за Торгами 

№№ 1 – 25 було встановлено наступне. 

(484) У складі тендерних пропозицій за Торгами № 4 було завантажено договір 

оренди трактора. 

(485) ТОВ «ТЕХЛІСРЕСУРС» уклало договір оренди 10.01.2017 з ФІЗИЧНОЮ 

ОСОБОЮ-ПІДПРИЄМЦЕМ БІЛАН А.С. на платне користування 

трактором МТЗ-82. 

(486) ТОВ «ВП «УКРЛІСПРОМ» уклало договір оренди 03.01.2017 з 

ФІЗИЧНОЮ ОСОБОЮ-ПІДПРИЄМЦЕМ БІЛАН А.С. на платне 

користування трактором МТЗ-80. 

(487) Отже, ТОВ «ТЕХЛІСРЕСУРС» та ТОВ «ВП «УКРЛІСПРОМ» орендують 

трактор у одного суб’єкта господарювання – ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ-

ПІДПРИЄМЦЯ БІЛАН А.С. 

5.12. Спільна підготовка Відповідачів до Торгів №№ 1 – 25 

Синхронність завантаження тендерної документації через 

електронний майданчик 

(488) За результатами аналізу реєстрів отриманих тендерних пропозицій з сайту 

«ProZorro» за Торгами №№ 1 – 25 встановлено наступне. 

(489) З 25 торгів де брали участь Відповідачі, у 21 торгах тендерні пропозиції 

були завантажені до сайту «ProZorro» в один день та у близький час. 

(490) Оскільки Учасники Торгів №№ 1 – 25 не були обмежені у виборі 

електронного майданчика, яких більше десятка, а обрали один майданчик 
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ТОВ «Держзакупівлі.онлайн» (оператор авторизованого електронного 

майданчика dzo.com.ua) та у часі щодо подання своїх пропозицій, свідчить 

про узгодженість дій ТОВ «ТЕХЛІСРЕСУРС» та ТОВ «ВП 

«УКРЛІСПРОМ» під час участі у Торгах №№ 1 – 25. 

Синхронність дій Відповідачів у часі  

(491) Відповідачі у складі пропозицій конкурсних торгів подали повні 

інформаційні довідки з Єдиного реєстру підприємств, щодо яких порушено 

провадження у справі про банкрутство, які були сформовані автоматично 

за даними Єдиного реєстру підприємств, щодо яких порушено 

провадження у справі про банкрутство від однієї дати з близькими 

номерами: 

- ТОВ «ТЕХЛІСРЕСУРС» надало довідки від 14.12.2016 № 172592; від 

12.01.2017 № 177941, 177945; 

- ТОВ «ВП «УКРЛІСПРОМ» надало довідку від 14.12.2016 № 

172589, 172587;      від 12.01.2107 № 177946. 

(492) Відповідачі у складі пропозицій конкурсних торгів подали витяги з 

Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців 

та громадських формувань з однієї IP-адреси та від однієї дати з близькими 

номерами: 

- ТОВ «ТЕХЛІСРЕСУРС» надало довідки від 06.12.2016 № 

1001797855; від 12.01.2017 № 1001982531; 

- ТОВ «ВП «УКРЛІСПРОМ» надало довідку від 06.12.2016 № 

1001797789; від 12.01.2107 № 1001982294. 

Подання Відповідачами у складі пропозицій конкурсних торгів 

документів, які були отримані однією особою 

(493) Відповідачі у складі пропозицій конкурсних торгів подали витяги з 

Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців 

та громадських формувань. 

(494) ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «НАЦІОНАЛЬНІ ІНФОРМАЦІЙНІ 

СИСТЕМИ», яке є адміністратором Єдиного реєстру щодо сформованих 

платних запитів на Веб-порталі Міністерства юстиції України, листом від 

21.07.2020 № 2607/19.2-09 повідомило, що Відповідачі вказали електронну 

адресу користувача, яка зазначена в полі «Email» для отримання квитанції 

на оплату за витяг № 1003425436, 1003486552, 1003786419, 1003432365 - 

vasily21@ukr.net. 

(495) З зазначеного слідує, що квитанції на оплату за витяги для Відповідачів 

надійдуть на одну електронну поштову скриньку. 

(496) Таким чином, Відповідачам було відомо про те, що квитанції на оплату за 

витяг буде отримувати одна людина, а витяги з реєстру відповідно до 

документації конкурсних торгів необхідно надати у складі пропозицій 

конкурсних торгів. 
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(497) За умови існування дійсної конкуренції між Відповідачами,  

ТОВ «ТЕХЛІСРЕСУРС» та ТОВ «ВП «УКРЛІСПРОМ» зазначали б різні 

електронні поштові скриньки. 

(498) Отже, отримання документів для обох Відповідачів на одну поштову 

скриньку підтверджує обмін інформацією між ними, а також спільну 

підготовку до участі у Торгах №№ 1 – 25, що було б неможливим за 

наявності конкуренції між ними. 

5.13. Цінові пропозиції Відповідачів та участь в аукціоні 

(499) Здійснивши аналіз цінових пропозицій Відповідачів за Торгами №№ 1 – 25 

було встановлено наступне. 

(500) Цінові пропозиції ТОВ «ТЕХЛІСРЕСУРС» за всіма торгами за винятком 

Торгів № 4 були нижче цінових пропозицій ТОВ «ВП «УКРЛІСПРОМ», 

тим самим перемогу у тогах повинно було одержувати  

ТОВ «ТЕХЛІСРЕСУРС». 

(501) Щодо Торгів № 4, у яких було три лоти, цінові пропозиції  

ТОВ «ТЕХЛІСРЕСУРС» у лоті № 1 та лоті № 3 були вищими за цінові 

пропозиції ТОВ «ВП «УКРЛІСПРОМ», але тендерним комітетом 

Замовника відповідно до протоколу № 48 від 07.09.2017 тендерну 

пропозицію ТОВ «ВП «УКРЛІСПРОМ» було відхилено, та переможцем 

стало ТОВ «ТЕХЛІСРЕСУРС». 

(502) Під час аукціону незважаючи на незначну різницю між ціновими 

пропозиціями Відповідачів, жоден з них окрім лоту № 2 Торгів № 4 не 

понижував ціни своєї первинної пропозиції.  

(503) Таким чином, цінова пропозиція ТОВ «ТЕХЛІСРЕСУРС» після аукціону 

залишалася нижчою та менше за цінову пропозицію ТОВ «ВП 

«УКРЛІСПРОМ». 

(504) Учасник, який дійсно прагне отримати перемогу в конкурсних торгах, 

намагається запропонувати найбільш економічно вигідну ціну на товар або 

послугу, оскільки єдиним критерієм в зазначених торгах була саме ціна, то 

зі зниженням ціни зростає вірогідність перемоги в торгах. 

(505) Крім того, учасник який бере участь у процедурі закупівлі, для 

забезпечення своєї перемоги пропонував би максимально низьку ціну на 

товар або послугу, що відповідає принципам ефективної конкуренції на 

основі власних досягнень суб’єкта господарювання. Отже, той факт що 

ТОВ «ТЕХЛІСРЕСУРС» та ТОВ «ВП «УКРЛІСПРОМ» під час проведення 

аукціонів не зменшували свої цінові пропозиції (за винятком лоту № 2 

Торгів № 4) свідчить про те, що ТОВ «ВП «УКРЛІСПРОМ» не збиралося 

перемагати, а підготувало свої пропозиції як прикриття з метою 

забезпечення перемоги ТОВ «ТЕХЛІСРЕСУРС». 

5.14. Відсутність забезпечення у ТОВ «ВП «УКРЛІСПРОМ» 

(506) За результатами аналізу тендерних пропозицій Відповідачів було за 
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Торгами №№ 1 – 25 встановлено наступне. 

(507) Відповідно до конкурсної документації Замовника за Торгами №№ 14, 15, 

16, 17, 18, 19 Учасник надає одночасно з поданням тендерної пропозиції 

Замовнику гарантії виконання своїх зобов’язань у зв’язку з поданням 

тендерної пропозиції у вигляді електронної банківської гарантії, тобто 

цією документацією вимагається тендерне забезпечення. 

(508) Під час аналізу тендерних пропозицій ТОВ «ВП «УКРЛІСПРОМ» поданих 

для участі в Торгах №№ 14, 15, 16, 17, 18, 19 встановлено, що воно 

жодного разу не подало забезпечення тендерних пропозицій. 

(509) Не надання ТОВ «ВП «УКРЛІСПРОМ» забезпечення у вигляді 

електронної банківської гарантії, яка вимагалась тендерною 

документацією замовника дає підстави вважати, що участь ТОВ «ВП 

«УКРЛІСПРОМ» у Торгах №№ 14, 15, 16, 17, 18, 19 є формальною, тобто 

не з метою перемоги у зазначених торгах, а з метою забезпечення 

перемоги 

ТОВ «ТЕХЛІСРЕСУРС». 

5.15. Наявність у завантажених тендерних пропозиціях ТОВ «ВП 

«УКРЛІСПРОМ» до сайту «ProZorro» тендерних пропозицій  

ТОВ «ТЕХЛІСРЕСУРС» 

(510) За результатами аналізу тендерних пропозицій Відповідачів було за 

Торгами №№ 1 – 25 встановлено наступне. 

(511) За Торгами № 24 ТОВ «ВП «УКРЛІСПРОМ» завантажило замість своїх 

тендерних пропозицій – тендерні пропозиції ТОВ «ТЕХЛІСРЕСУРС». 

(512) Це свідчить, що документи готувала й завантажувала на сайт «ProZorro» 

одна особа, та свідчить про обізнаність дій та виключає існування 

конкурентної поведінки між Відповідачами. 

5.16. Наявність ідентичного дефекту на документах, поданих 

Відповідачами 

(513) За результатами аналізу тендерних пропозицій Відповідачів за Торгами 

№№ 1 – 25 було встановлено наступне. 

(514) Відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі» пропозиції 

учасників розміщуються в електронній системі публічних закупівель на 

сайті: ProZorro.gov.ua в електронній формі. 

(515) Свої пропозиції на конкурсні Торги №№ 1, 2, 3, 7, 9, 20, 21, 22, 23, 24, 25 

Відповідачі розмістили у форматі pdf. 

(516) За результатами порівняльного аналізу документів тендерних пропозицій 

Відповідачів, що були надані, встановлено, що деякі документи (як приклад 

«Відомості про учасника», «Довiдка_банкiвс_кий_рахунок», 

«Довiдка_про_квалiфiкацiю_i_досвiд_робiтникiв») мають однакові дефекти 

зображення, а саме: одна темна вертикаль риска, розташована на відстані 

приблизно 1 см від лівого краю аркуша та чотири вертикальних риски, 

розташованих по всьому листу приблизна на рівній відстані одна від одній. 
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(517) Отже, вказані обставини свідчать, зокрема, про використання 

Відповідачами одного й того ж технічного обладнання (пристрою) для 

виготовлення документів. 

(518) Крім того, якщо учасники самостійно та завдяки власному творчому 

підходу готують документи, які входять до складу тендерних пропозицій, 

то за таких умов наявність ідентичних дефектів у документах тендерних 

пропозицій виключається. 

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

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

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

дій, які можуть негативно вплинути на конкуренцію. 

(520) Справжність змагання при проведенні торгів забезпечується таємністю 

інформації, що міститься у пропозиціях конкурсних торгів. Зокрема, 

учасники торгів під час підготовки своїх тендерних пропозиціях 

конкурують між собою та повинні формувати пропозицію самостійно 

(незалежно від інших учасників). Враховуючи зазначене, під час 

проведення торгів пропозиція конкурсних торгів, що перемогла, повинна 

містити конкурентні та заздалегідь невідомі іншим учасникам умови. 

(521) Погодження поведінки при формуванні своїх конкурсних пропозицій 

Відповідачами призводить до заміни конкуренції на координацію 

поведінки зазначених суб’єктів господарювання з метою створення 

видимості конкуренції в межах Торгів №№ 1 – 25, що в свою чергу 

призводить до спотворення їх результатів. 

(522) Характер та кількість виявлених спільних рис можуть виключати 

можливість того, що тендерні пропозиції ТОВ «ТЕХЛІСРЕСУРС» і  

ТОВ «ВП «УКРЛІСПРОМ» готувалися кожним з них окремо і без обміну 

інформацією між ними. Зазначені обставини можуть вказувати на те, що 

тендерні пропозиції готувались спільно (або однією особою) та мав місце 

обмін інформацією між Учасниками торгів. 

(523) З огляду на вищезазначене, Відповідачі під час підготовки документації 
для участі у Торгах № 1 – 25 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». 

 

6. КВАЛІФІКАЦІЯ ДІЙ ВІДПОВІДАЧІВ 

(524) Встановлені Відділенням факти у своїй сукупності, а саме: 

1) одночасне перебування одних й тих самих фізичних осіб у трудових 

відносинах із Відповідачами, перехід працівників між Відповідачами; 

2) сталі господарські відносини між Відповідачами; 

3) фінансова допомога одного учасника іншому; 

4) використання Відповідачами одного логіну для користування 

системою «Internеt-banking» від АТ «ПУМБ»; 

5) зазначення Відповідачами однакових засобів зв’язку: зазначення 
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Відповідачами одних номерів телефону, зазначення Відповідачами 

спільної електронної поштової скриньки; 

6) використання Відповідачами одних й тих самих ІР-адрес; 

7) однакові метадані файлів тендерної документації, які Відповідачі 

завантажили для участі у Торгах №№ 1 – 25; 

8) авторство файлів тендерної документації Відповідачів 

9) схожість в оформленні документів тендерних пропозицій Відповідачів 

під час участі у Торгах №№ 1 – 25; 

10) інформація щодо наявності/відсутності у Відповідачів матеріально-

технічної бази, необхідної для виконання договорів; 

11) оренда техніки у одного суб’єкта господарювання; 

12) спільна підготовка Відповідачів до Торгів №№ 1 – 25: синхронність 

завантаження тендерної документації, синхронність дій Відповідачів у 

часі, подання Відповідачами у складі пропозицій конкурсних торгів 

документів, які були отримані однією особою; 

13) цінові пропозиції Відповідачів та участь в аукціоні; 

14) відсутність тендерного забезпечення у ТОВ «ВП «УКРЛІСПРОМ»; 

15) наявність у завантажених тендерних пропозиціях ТОВ «ВП 

«УКРЛІСПРОМ» до сайту «ProZorro» тендерних пропозицій  

ТОВ «ТЕХЛІСРЕСУРС»; 

16) наявність ідентичного дефекту на документах, поданих Відповідачами 

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 – 25. 

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

самим усунули конкуренцію та змагальність між собою, а отже спотворили 

результати проведених Торгів №№ 1 – 25, порушивши право замовників на 

отриманні найбільш ефективних для них результатів, а відтак, вчинили 

антиконкурентні узгоджені дії, заборонені Законом України «Про захист 

економічної конкуренції». 

(526) 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. 

(527) 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. 

(528) Частиною четвертої статті 6 Закону України «Про захист економічної 

конкуренції» передбачено, що вчинення антиконкурентних узгоджених дій 



 52 

забороняється і тягне за собою відповідальність згідно із законом. 

(529) Така поведінка Відповідачів становить порушення законодавства про 
захист економічної конкуренції у вигляді антиконкурентних узгоджених 
дій, які стосуються спотворення результатів тендеру (торгів), заборонених 
відповідно до пункту 1 статті 50 та пункту 4 частини другої статті 6 Закону 
України «Про захист економічної конкуренції». 

7. ЗАПЕРЕЧЕННЯ ВІДПОВІДАЧІВ ТА ЇХ СПРОСТУВАННЯ 

(530) На подання з попередніми висновками у справі, яке було надіслано 
сторонам у Справі листами від 09.06.2021 № 70-02/Л-4777 і  
№ 70-02/Л-4778 та інформацію щодо попередніх висновків у справі 
оприлюдненої на офіційному сайті Антимонопольного комітету України, 
ТОВ «ТЕХЛІСРЕСУРС» та  ТОВ «ВП «УКРЛІСПРОМ» зауваження та 
заперечення не надали. 

8. ОСТАТОЧНІ ВИСНОВКИ АДМІНІСТРАТИВНОЇ КОЛЕГІЇ 
ВІДДІЛЕННЯ 

(531) Зібраними у Справі доказами доводиться, а дослідженням усієї сукупності 
факторів, що об’єктивно могли вплинути на поведінку Відповідачів не 
спростовується те, що вищезазначені дії Відповідачів є узгодженою 
поведінкою, що стосується спотворення результатів торгів, проведених на 
закупівлю: 

- «Послуги пов'язані з лісівництвом (лісозаготівельні послуги)», 

проведених ДП «Новоайдарське лісомисливське господарство» 

(ідентифікатор закупівлі в системі «ProZorro»  

UA-2016-11-23-000618-b); 

- «Лісозаготівельні послуги», проведених ДП Старобільське 

лісомисливське господарство (ідентифікатор закупівлі в системі 

«ProZorro» UA-2016-12-08-001662-b); 

- «Послуги пов'язані з лісівництвом (лісозаготівельні послуги)», 

проведених ДП «Новоайдарське лісомисливське господарство» 

(ідентифікатор закупівлі в системі «ProZorro»  

UA-2016-12-15-000376-a); 

- «Проведення заходів щодо охорони природних рослинних ресурсів 

(заходи з ліквідації пожеж та їх наслідків)», проведених ДП Станично-

Луганське досвідне лісомисливське господарство (ідентифікатор 

закупівлі в системі «ProZorro» UA-2017-07-13-000210-b); 

- «Лісозаготівельні послуги (Комплексна заготівля деревини у 

молодняках; Комплексна заготівля деревини від рубок формування та 

оздоровлення лісів та інших лісогосподарських рубок; Комплексна 

заготівля деревини від рубок головного користування)», проведених ДП 

«Новоайдарське лісомисливське господарство» (ідентифікатор закупівлі 

в системі «ProZorro» UA-2017-11-17-001558-a); 

- «Проведення заходів щодо охорони природних рослинних ресурсів 

(заходи з ліквідації пожеж та їх наслідків)», проведених  

ДП «Новоайдарське лісомисливське господарство» (ідентифікатор 

закупівлі в системі «ProZorro» UA-2017-08-30-000496-b); 
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- «Послуги по лісозаготівлі та трелюванні деревини», проведених  

ДП Сєвєродонецьке лісомисливське господарство (ідентифікатор 

закупівлі в системі «ProZorro» UA-2016-11-30-000425-b); 

- «Лісозаготівельні послуги( Комплексна заготівля деревини від 

рубок формування та оздоровлення лісів та інших лісогосподарських 

рубок, ліквідний запас – 6100 м.куб.)», проведених ДП «Новоайдарське 

лісомисливське господарство» (ідентифікатор закупівлі в системі 

«ProZorro» UA-2017-10-05-000230-c); 

- «Лісозаготівельні послуги», проведених ДП «Новоайдарське 

лісомисливське господарство» (ідентифікатор закупівлі в системі 

«ProZorro» UA-2017-01-06-000151-c); 

- «Лісозаготівельні послуги (Комплексна заготівля деревини від 

рубок, не пов'язаних з веденням лісового господарства; Комплексна 

заготівля деревини від рубок формування та оздоровлення лісів та інших 

лісогосподарських рубок ; Комплексна заготівля деревини від рубок 

головного користування)», проведених ДП «Кремінське лісомисливське 

господарство» (ідентифікатор закупівлі в системі «ProZorro» UA-2017-

11-21-000723-b); 

- «Послуги по лісозаготівлі та трелюванні деревини», проведених  

ДП Сєвєродонецьке лісомисливське господарств (ідентифікатор 

закупівлі в системі «ProZorro» UA-2018-01-30-003302-c); 

- «Послуги по лісозаготівлі та трелюванні деревини», проведених  

ДП Сєвєродонецьке лісомисливське господарство (ідентифікатор 

закупівлі в системі «ProZorro» UA-2018-06-04-000979-b); 

- «Лісозаготівельні послуги (послуги по лісозаготівлі та трелюванні 

деревини)», проведених ДП «Кремінське лісомисливське господарство» 

(ідентифікатор закупівлі в системі «ProZorro»  

UA-2018-08-15-002378-b; 

- «Дрова твердолистяної породи : бук, береза, акація, ясен, граб, ільм, 

в'яз, клен, дуб, модрина», проведених Східним територіальним 

квартирно-експлуатаційним управлінням (ідентифікатор закупівлі в 

системі «ProZorro» UA-2018-05-29-002746-a); 

- «Дрова твердолистяної породи : бук, береза, акація, ясен, граб, ільм, 

в'яз, клен, дуб, модрина», проведених Східним територіальним 

квартирно-експлуатаційним управлінням (ідентифікатор закупівлі в 

системі «ProZorro» UA-2018-05-29-002754-a); 

- «Дрова твердолистяної породи : бук, береза, акація, ясен, граб, ільм, 

в'яз, клен, дуб, модрина», проведених Східним територіальним 

квартирно-експлуатаційним управлінням (ідентифікатор закупівлі в 

системі «ProZorro» UA-2018-04-17-003134-a); 

- «Дрова твердолистяної породи : бук, береза, акація, ясен, граб, ільм, 

в'яз, клен, дуб, модрина», проведених Східним територіальним 

квартирно-експлуатаційним управлінням (ідентифікатор закупівлі в 

системі «ProZorro» UA-2018-04-17-003120-a); 
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- «Дрова твердолистяної породи : бук, береза, акація, ясен, граб, ільм, 

в'яз, клен, дуб, модрина», проведених Східним територіальним 

квартирно-експлуатаційним управлінням (ідентифікатор закупівлі в 

системі «ProZorro» UA-2018-02-15-002638-c); 

- «Дрова твердолистяної породи : бук, береза, акація, ясен, граб, ільм, 

в'яз, клен, дуб, модрина», проведених Східним територіальним 

квартирно-експлуатаційним управлінням (ідентифікатор закупівлі в 

системі «ProZorro» UA-2018-02-15-002594-c); 

- «Послуги з лісозаготівлі та трелювання необробленої деревини 

(Ямпільське лісництво)», проведених ДП «Лиманське лісове 

господарство» (ідентифікатор закупівлі в системі «ProZorro»  

UA-2017-05-15-000469-c); 

- «Послуги з лісозаготівлі та трелювання необробленої деревини 

(Краснолиманське лісництво)», проведених ДП «Лиманське лісове 

господарство» (ідентифікатор закупівлі в системі «ProZorro»  

UA-2017-06-01-000177-c); 

- «Лісозаготівельні послуги», проведених ДП Куп’янське лісове 

господарство (ідентифікатор закупівлі в системі «ProZorro»  

UA-2017-06-26-000383-c); 

- «Лісозаготівельні послуги», проведених ДП Куп’янське лісове 

господарство (ідентифікатор закупівлі в системі «ProZorro»  

UA-2017-04-20-000682-c); 

- «Лісозаготівельні послуги», проведених ДП Куп’янське лісове 

господарство (ідентифікатор закупівлі в системі «ProZorro»  

UA-2017-03-20-000178-a); 

- «Послуги, пов’язані з лісівництвом (02.40.1) (ДК 016:2010) 

(лісозаготівля) Послуги, пов’язані з лісівництвом (77230000-1)  

(ДК 021:2015)», проведених ДП «Ізюмський лісгосп» (ідентифікатор 

закупівлі в системі «ProZorro» UA-2016-11-30-000332-a). 

(532) Отже, наведені вище факти у їх сукупності свідчать про вчинення 
ТОВ «ТЕХЛІСРЕСУРС» та  ТОВ «ВП «УКРЛІСПРОМ» порушень 
законодавства про захист економічної конкуренції у вигляді 
антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів 
торгів, передбаченого пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 
50 Закону України «Про захист економічної конкуренції». 

9. ВИЗНАЧЕННЯ РОЗМІРУ ШТРАФІВ 

(533) Відповідно до абзацу другого 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 
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може бути обчислено оціночним шляхом. 

(534) Згідно з частиною 5 статті 52 Закону України «Про захист економічної 

конкуренції» якщо доходу (виручки) немає або відповідач на вимогу 

органів Антимонопольного комітету України, голови його територіального 

відділення не надав розмір доходу (виручки), штраф накладається у розмірі 

до двадцяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 

(535) ГУ ДПС у м. Києві листами від 29.03.2021 № 8833/5/26-15-04-18-14 та від 

05.04.2021 № 9902/5/26-15-04-18-14 повідомило, фінансова звітність за 

2020 рік по ТОВ «ТЕХЛІСРЕСУРС» та ТОВ «ВП «УКРЛІСПРОМ», 

відсутня, у зв’язку з чим надати інформацію про дохід (виручку) від 

реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) не має можливості.  

(536) При визначенні розміру штрафу адміністративною колегією Відділення 
враховується, що узгоджені дії Відповідачів, 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 29.06.1998 
№ 169-р) (зі змінами), адміністративна колегія Східного міжобласного 
територіального відділення Антимонопольного комітету України 

ПОСТАНОВИЛА: 

1. Визнати, що ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ТЕХЛІСРЕСУРС» (ідентифікаційний код юридичної особи 39714584) та 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВИРОБНИЧЕ 

ПІДПРИЄМСТВО «УКРЛІСПРОМ» (ідентифікаційний код юридичної 

особи 35711658) 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  UA-2016-11-23-000618-b, 

Послуги ов'язані з лісівництвом (лісозаготівельні послуги), замовник – 
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ДП «Новоайдарське лісомисливське господарство». 

2. За порушення законодавства про захист економічної конкуренції, 

наведене в пункті 1 резолютивної частини цього рішення, накласти на 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ТЕХЛІСРЕСУРС» штраф у розмірі 68 000,00 гривень (шістдесят вісім 

тисяч грн. 00 коп.). 

3. За порушення законодавства про захист економічної конкуренції, 

наведене в пункті 1 резолютивної частини цього рішення, накласти на 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВИРОБНИЧЕ 

ПІДПРИЄМСТВО «УКРЛІСПРОМ» штраф у розмірі 68 000,00 гривень 

(шістдесят вісім тисяч грн. 00 коп.). 

4. Визнати, що ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ТЕХЛІСРЕСУРС» (ідентифікаційний код юридичної особи 39714584) та 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВИРОБНИЧЕ 

ПІДПРИЄМСТВО «УКРЛІСПРОМ» (ідентифікаційний код юридичної 

особи 35711658) 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 UA-2016-12-08-001662-b, 

Лісозаготівельні послуги, замовник – ДП Старобільське лісомисливське 

господарство. 

5. За порушення законодавства про захист економічної конкуренції, 

наведене в пункті 4 резолютивної частини цього рішення, накласти на 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ТЕХЛІСРЕСУРС» штраф у розмірі 68 000,00 гривень (шістдесят вісім 

тисяч грн. 00 коп.). 

6. За порушення законодавства про захист економічної конкуренції, 

наведене в пункті 4 резолютивної частини цього рішення, накласти на 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВИРОБНИЧЕ 

ПІДПРИЄМСТВО «УКРЛІСПРОМ» штраф у розмірі 68 000,00 гривень 

(шістдесят вісім тисяч грн. 00 коп.). 

7. Визнати, що ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ТЕХЛІСРЕСУРС» (ідентифікаційний код юридичної особи 39714584) та 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВИРОБНИЧЕ 

ПІДПРИЄМСТВО «УКРЛІСПРОМ» (ідентифікаційний код юридичної 

особи 35711658) 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 UA-2016-12-15-000376-a, 

Послуги пов'язані з лісівництвом (лісозаготівельні послуги), замовник - 

ДП «Новоайдарське лісомисливське господарство». 

8. За порушення законодавства про захист економічної конкуренції, 

наведене в пункті 7 резолютивної частини цього рішення, накласти на 
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ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ТЕХЛІСРЕСУРС» штраф у розмірі 68 000,00 гривень (шістдесят вісім 

тисяч грн. 00 коп.). 

9. За порушення законодавства про захист економічної конкуренції, 

наведене в пункті 7 резолютивної частини цього рішення, накласти на 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВИРОБНИЧЕ 

ПІДПРИЄМСТВО «УКРЛІСПРОМ» штраф у розмірі 68 000,00 гривень 

(шістдесят вісім тисяч грн. 00 коп.). 

10. Визнати, що ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ТЕХЛІСРЕСУРС» (ідентифікаційний код юридичної особи 39714584) та 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВИРОБНИЧЕ 

ПІДПРИЄМСТВО «УКРЛІСПРОМ» (ідентифікаційний код юридичної 

особи 35711658) 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 UA-2017-07-13-000210-b, 

Проведення заходів щодо охорони природних рослинних ресурсів (заходи 

з ліквідації пожеж та їх наслідків), замовник – ДП Станично-Луганське 

досвідне лісомисливське господарство. 

11. За порушення законодавства про захист економічної конкуренції, 

наведене в пункті 10 резолютивної частини цього рішення, накласти на 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ТЕХЛІСРЕСУРС» штраф у розмірі 68 000,00 гривень (шістдесят вісім 

тисяч грн. 00 коп.). 

12. За порушення законодавства про захист економічної конкуренції, 

наведене в пункті 10 резолютивної частини цього рішення, накласти на 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВИРОБНИЧЕ 

ПІДПРИЄМСТВО «УКРЛІСПРОМ» штраф у розмірі 68 000,00 гривень 

(шістдесят вісім тисяч грн. 00 коп.). 

13. Визнати, що ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ТЕХЛІСРЕСУРС» (ідентифікаційний код юридичної особи 39714584) та 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВИРОБНИЧЕ 

ПІДПРИЄМСТВО «УКРЛІСПРОМ» (ідентифікаційний код юридичної 

особи 35711658) 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 UA-2017-11-17-001558-a, 

Лісозаготівельні послуги (Комплексна заготівля деревини у молодняках; 

Комплексна заготівля деревини від рубок формування та оздоровлення 

лісів та інших лісогосподарських рубок; Комплексна заготівля деревини 

від рубок головного користування), замовник – ДП «Новоайдарське 

лісомисливське господарство». 

14. За порушення законодавства про захист економічної конкуренції, 
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наведене в пункті 13 резолютивної частини цього рішення, накласти на 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ТЕХЛІСРЕСУРС» штраф у розмірі 68 000,00 гривень (шістдесят вісім 

тисяч грн. 00 коп.). 

15. За порушення законодавства про захист економічної конкуренції, 

наведене в пункті 13 резолютивної частини цього рішення, накласти на 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВИРОБНИЧЕ 

ПІДПРИЄМСТВО «УКРЛІСПРОМ» штраф у розмірі 68 000,00 гривень 

(шістдесят вісім тисяч грн. 00 коп.). 

16. Визнати, що ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ТЕХЛІСРЕСУРС» (ідентифікаційний код юридичної особи 39714584) та 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВИРОБНИЧЕ 

ПІДПРИЄМСТВО «УКРЛІСПРОМ» (ідентифікаційний код юридичної 

особи 35711658) 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 UA-2017-08-30-000496-b, 

Проведення заходів щодо охорони природних рослинних ресурсів (заходи 

з ліквідації пожеж та їх наслідків), замовник – ДП «Новоайдарське 

лісомисливське господарство». 

17. За порушення законодавства про захист економічної конкуренції, 

наведене в пункті 16 резолютивної частини цього рішення, накласти на 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ТЕХЛІСРЕСУРС» штраф у розмірі 68 000,00 гривень (шістдесят вісім 

тисяч грн. 00 коп.). 

18. За порушення законодавства про захист економічної конкуренції, 

наведене в пункті 16 резолютивної частини цього рішення, накласти на 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВИРОБНИЧЕ 

ПІДПРИЄМСТВО «УКРЛІСПРОМ» штраф у розмірі 68 000,00 гривень 

(шістдесят вісім тисяч грн. 00 коп.). 

19. Визнати, що ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ТЕХЛІСРЕСУРС» (ідентифікаційний код юридичної особи 39714584) та 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВИРОБНИЧЕ 

ПІДПРИЄМСТВО «УКРЛІСПРОМ» (ідентифікаційний код юридичної 

особи 35711658) 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 UA-2016-11-30-000425-b, 

Послуги по лісозаготівлі та трелюванні деревини, замовник –  

ДП Сєвєродонецьке лісомисливське господарство. 

20. За порушення законодавства про захист економічної конкуренції, 

наведене в пункті 19 резолютивної частини цього рішення, накласти на 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
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«ТЕХЛІСРЕСУРС» штраф у розмірі 68 000,00 гривень (шістдесят вісім 

тисяч грн. 00 коп.). 

21. За порушення законодавства про захист економічної конкуренції, 

наведене в пункті 19 резолютивної частини цього рішення, накласти на 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВИРОБНИЧЕ 

ПІДПРИЄМСТВО «УКРЛІСПРОМ» штраф у розмірі 68 000,00 гривень 

(шістдесят вісім тисяч грн. 00 коп.). 

22. Визнати, що ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ТЕХЛІСРЕСУРС» (ідентифікаційний код юридичної особи 39714584) та 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВИРОБНИЧЕ 

ПІДПРИЄМСТВО «УКРЛІСПРОМ» (ідентифікаційний код юридичної 

особи 35711658) 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 UA-2017-10-05-000230-c, 

Лісозаготівельні послуги( Комплексна заготівля деревини від рубок 

формування та оздоровлення лісів та інших лісогосподарських рубок, 

ліквідний запас – 6100 м.куб.), замовник - ДП «Новоайдарське 

лісомисливське господарство». 

23. За порушення законодавства про захист економічної конкуренції, 

наведене в пункті 22 резолютивної частини цього рішення, накласти на 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ТЕХЛІСРЕСУРС» штраф у розмірі 68 000,00 гривень (шістдесят вісім 

тисяч грн. 00 коп.). 

24. За порушення законодавства про захист економічної конкуренції, 

наведене в пункті 22 резолютивної частини цього рішення, накласти на 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВИРОБНИЧЕ 

ПІДПРИЄМСТВО «УКРЛІСПРОМ» штраф у розмірі 68 000,00 гривень 

(шістдесят вісім тисяч грн. 00 коп.). 

25. Визнати, що ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ТЕХЛІСРЕСУРС» (ідентифікаційний код юридичної особи 39714584) та 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВИРОБНИЧЕ 

ПІДПРИЄМСТВО «УКРЛІСПРОМ» (ідентифікаційний код юридичної 

особи 35711658) 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 UA-2017-01-06-000151-c, 

Лісозаготівельні послуги, замовник – ДП «Новоайдарське лісомисливське 

господарство». 

26. За порушення законодавства про захист економічної конкуренції, 

наведене в пункті 25 резолютивної частини цього рішення, накласти на 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ТЕХЛІСРЕСУРС» штраф у розмірі 68 000,00 гривень (шістдесят вісім 
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тисяч грн. 00 коп.). 

27. За порушення законодавства про захист економічної конкуренції, 

наведене в пункті 25 резолютивної частини цього рішення, накласти на 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВИРОБНИЧЕ 

ПІДПРИЄМСТВО «УКРЛІСПРОМ» штраф у розмірі 68 000,00 гривень 

(шістдесят вісім тисяч грн. 00 коп.). 

28. Визнати, що ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ТЕХЛІСРЕСУРС» (ідентифікаційний код юридичної особи 39714584) та 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВИРОБНИЧЕ 

ПІДПРИЄМСТВО «УКРЛІСПРОМ» (ідентифікаційний код юридичної 

особи 35711658) 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 UA-2017-11-21-000723-b, 

Лісозаготівельні послуги (Комплексна заготівля деревини від рубок, не 

пов'язаних з веденням лісового господарства; Комплексна заготівля 

деревини від рубок формування та оздоровлення лісів та інших 

лісогосподарських рубок; Комплексна заготівля деревини від рубок 

головного користування), замовник – Державне підприємство 

«Кремінське лісомисливське господарство». 

29. За порушення законодавства про захист економічної конкуренції, 

наведене в пункті 28 резолютивної частини цього рішення, накласти на 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ТЕХЛІСРЕСУРС» штраф у розмірі 68 000,00 гривень (шістдесят вісім 

тисяч грн. 00 коп.). 

30. За порушення законодавства про захист економічної конкуренції, 

наведене в пункті 28 резолютивної частини цього рішення, накласти на 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВИРОБНИЧЕ 

ПІДПРИЄМСТВО «УКРЛІСПРОМ» штраф у розмірі 68 000,00 гривень 

(шістдесят вісім тисяч грн. 00 коп.). 

31. Визнати, що ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ТЕХЛІСРЕСУРС» (ідентифікаційний код юридичної особи 39714584) та 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВИРОБНИЧЕ 

ПІДПРИЄМСТВО «УКРЛІСПРОМ» (ідентифікаційний код юридичної 

особи 35711658) 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 UA-2018-01-30-003302-c, 

Послуги по лісозаготівлі та трелюванні деревини, замовник –  

ДП Сєвєродонецьке лісомисливське господарств. 

32. За порушення законодавства про захист економічної конкуренції, 

наведене в пункті 31 резолютивної частини цього рішення, накласти на 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
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«ТЕХЛІСРЕСУРС» штраф у розмірі 68 000,00 гривень (шістдесят вісім 

тисяч грн. 00 коп.). 

33. За порушення законодавства про захист економічної конкуренції, 

наведене в пункті 31 резолютивної частини цього рішення, накласти на 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВИРОБНИЧЕ 

ПІДПРИЄМСТВО «УКРЛІСПРОМ» штраф у розмірі 68 000,00 гривень 

(шістдесят вісім тисяч грн. 00 коп.).. 

34. Визнати, що ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ТЕХЛІСРЕСУРС» (ідентифікаційний код юридичної особи 39714584) та 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВИРОБНИЧЕ 

ПІДПРИЄМСТВО «УКРЛІСПРОМ» (ідентифікаційний код юридичної 

особи 35711658) 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 UA-2018-06-04-000979-b, 

Послуги по лісозаготівлі та трелюванні деревини, замовник –  

ДП Сєвєродонецьке лісомисливське господарство. 

35. За порушення законодавства про захист економічної конкуренції, 

наведене в пункті 34 резолютивної частини цього рішення, накласти на 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ТЕХЛІСРЕСУРС» штраф у розмірі 68 000,00 гривень (шістдесят вісім 

тисяч грн. 00 коп.). 

36. За порушення законодавства про захист економічної конкуренції, 

наведене в пункті 34 резолютивної частини цього рішення, накласти на 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВИРОБНИЧЕ 

ПІДПРИЄМСТВО «УКРЛІСПРОМ» штраф у розмірі 68 000,00 гривень 

(шістдесят вісім тисяч грн. 00 коп.). 

37. Визнати, що ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ТЕХЛІСРЕСУРС» (ідентифікаційний код юридичної особи 39714584) та 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВИРОБНИЧЕ 

ПІДПРИЄМСТВО «УКРЛІСПРОМ» (ідентифікаційний код юридичної 

особи 35711658) 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 UA-2018-08-15-002378-b, 

Лісозаготівельні послуги (послуги по лісозаготівлі та трелюванні 

деревини), замовник – Державне підприємство «Кремінське 

лісомисливське господарство». 

38. За порушення законодавства про захист економічної конкуренції, 

наведене в пункті 37 резолютивної частини цього рішення, накласти на 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ТЕХЛІСРЕСУРС» штраф у розмірі 68 000,00 гривень (шістдесят вісім 

тисяч грн. 00 коп.). 
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39. За порушення законодавства про захист економічної конкуренції, 

наведене в пункті 37 резолютивної частини цього рішення, накласти на 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВИРОБНИЧЕ 

ПІДПРИЄМСТВО «УКРЛІСПРОМ» штраф у розмірі 68 000,00 гривень 

(шістдесят вісім тисяч грн. 00 коп.). 

40. Визнати, що ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ТЕХЛІСРЕСУРС» (ідентифікаційний код юридичної особи 39714584) та 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВИРОБНИЧЕ 

ПІДПРИЄМСТВО «УКРЛІСПРОМ» (ідентифікаційний код юридичної 

особи 35711658) 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 UA-2018-05-29-002746-a, 

Дрова твердолистяної породи : бук, береза, акація, ясен, граб, ільм, в'яз, 

клен, дуб, модрина, замовник – Східне територіальне квартирно-

експлуатаційне управління. 

41. За порушення законодавства про захист економічної конкуренції, 

наведене в пункті 40 резолютивної частини цього рішення, накласти на 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ТЕХЛІСРЕСУРС» штраф у розмірі 68 000,00 гривень (шістдесят вісім 

тисяч грн. 00 коп.). 

42. За порушення законодавства про захист економічної конкуренції, 

наведене в пункті 40 резолютивної частини цього рішення, накласти на 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВИРОБНИЧЕ 

ПІДПРИЄМСТВО «УКРЛІСПРОМ» штраф у розмірі 68 000,00 гривень 

(шістдесят вісім тисяч грн. 00 коп.). 

43. Визнати, що ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ТЕХЛІСРЕСУРС» (ідентифікаційний код юридичної особи 39714584) та 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВИРОБНИЧЕ 

ПІДПРИЄМСТВО «УКРЛІСПРОМ» (ідентифікаційний код юридичної 

особи 35711658) 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 UA-2018-05-29-002754-a, 

Дрова твердолистяної породи : бук, береза, акація, ясен, граб, ільм, в'яз, 

клен, дуб, модрина, замовник – Східне територіальне квартирно-

експлуатаційне управління. 

44. За порушення законодавства про захист економічної конкуренції, 

наведене в пункті 43 резолютивної частини цього рішення, накласти на 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ТЕХЛІСРЕСУРС» штраф у розмірі 68 000,00 гривень (шістдесят вісім 

тисяч грн. 00 коп.). 

45. За порушення законодавства про захист економічної конкуренції, 
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наведене в пункті 43 резолютивної частини цього рішення, накласти на 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВИРОБНИЧЕ 

ПІДПРИЄМСТВО «УКРЛІСПРОМ» штраф у розмірі 68 000,00 гривень 

(шістдесят вісім тисяч грн. 00 коп.). 

46. Визнати, що ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ТЕХЛІСРЕСУРС» (ідентифікаційний код юридичної особи 39714584) та 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВИРОБНИЧЕ 

ПІДПРИЄМСТВО «УКРЛІСПРОМ» (ідентифікаційний код юридичної 

особи 35711658) 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 UA-2018-04-17-003134-a, 

Дрова твердолистяної породи : бук, береза, акація, ясен, граб, ільм, в'яз, 

клен, дуб, модрина, замовник – Східне територіальне квартирно-

експлуатаційне управління. 

47. За порушення законодавства про захист економічної конкуренції, 

наведене в пункті 46 резолютивної частини цього рішення, накласти на 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ТЕХЛІСРЕСУРС» штраф у розмірі 68 000,00 гривень (шістдесят вісім 

тисяч грн. 00 коп.). 

48. За порушення законодавства про захист економічної конкуренції, 

наведене в пункті 46 резолютивної частини цього рішення, накласти на 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВИРОБНИЧЕ 

ПІДПРИЄМСТВО «УКРЛІСПРОМ» штраф у розмірі 68 000,00 гривень 

(шістдесят вісім тисяч грн. 00 коп.). 

49. Визнати, що ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ТЕХЛІСРЕСУРС» (ідентифікаційний код юридичної особи 39714584) та 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВИРОБНИЧЕ 

ПІДПРИЄМСТВО «УКРЛІСПРОМ» (ідентифікаційний код юридичної 

особи 35711658) 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 UA-2018-04-17-003120-a, 

Дрова твердолистяної породи : бук, береза, акація, ясен, граб, ільм, в'яз, 

клен, дуб, модрина, замовник – Східне територіальне квартирно-

експлуатаційне управління. 

50. За порушення законодавства про захист економічної конкуренції, 

наведене в пункті 49 резолютивної частини цього рішення, накласти на 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ТЕХЛІСРЕСУРС» штраф у розмірі 68 000,00 гривень (шістдесят вісім 

тисяч грн. 00 коп.). 

51. За порушення законодавства про захист економічної конкуренції, 

наведене в пункті 49 резолютивної частини цього рішення, накласти на 
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ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВИРОБНИЧЕ 

ПІДПРИЄМСТВО «УКРЛІСПРОМ» штраф у розмірі 68 000,00 гривень 

(шістдесят вісім тисяч грн. 00 коп.). 

52. Визнати, що ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ТЕХЛІСРЕСУРС» (ідентифікаційний код юридичної особи 39714584) та 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВИРОБНИЧЕ 

ПІДПРИЄМСТВО «УКРЛІСПРОМ» (ідентифікаційний код юридичної 

особи 35711658) 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 UA-2018-02-15-002638-c, 

Дрова твердолистяної породи : бук, береза, акація, ясен, граб, ільм, в'яз, 

клен, дуб, модрина, замовник – Східне територіальне квартирно-

експлуатаційне управління. 

53. За порушення законодавства про захист економічної конкуренції, 

наведене в пункті 52 резолютивної частини цього рішення, накласти на 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ТЕХЛІСРЕСУРС» штраф у розмірі 68 000,00 гривень (шістдесят вісім 

тисяч грн. 00 коп.). 

54. За порушення законодавства про захист економічної конкуренції, 

наведене в пункті 52 резолютивної частини цього рішення, накласти на 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВИРОБНИЧЕ 

ПІДПРИЄМСТВО «УКРЛІСПРОМ» штраф у розмірі 68 000,00 гривень 

(шістдесят вісім тисяч грн. 00 коп.). 

55. Визнати, що ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ТЕХЛІСРЕСУРС» (ідентифікаційний код юридичної особи 39714584) та 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВИРОБНИЧЕ 

ПІДПРИЄМСТВО «УКРЛІСПРОМ» (ідентифікаційний код юридичної 

особи 35711658) 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 UA-2018-02-15-002594-c, 

Дрова твердолистяної породи : бук, береза, акація, ясен, граб, ільм, в'яз, 

клен, дуб, модрина, замовник – Східне територіальне квартирно-

експлуатаційне управління. 

56. За порушення законодавства про захист економічної конкуренції, 

наведене в пункті 55 резолютивної частини цього рішення, накласти на 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ТЕХЛІСРЕСУРС» штраф у розмірі 68 000,00 гривень (шістдесят вісім 

тисяч грн. 00 коп.). 

57. За порушення законодавства про захист економічної конкуренції, 

наведене в пункті 55 резолютивної частини цього рішення, накласти на 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВИРОБНИЧЕ 
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ПІДПРИЄМСТВО «УКРЛІСПРОМ» штраф у розмірі 68 000,00 гривень 

(шістдесят вісім тисяч грн. 00 коп.). 

58. Визнати, що ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ТЕХЛІСРЕСУРС» (ідентифікаційний код юридичної особи 39714584) та 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВИРОБНИЧЕ 

ПІДПРИЄМСТВО «УКРЛІСПРОМ» (ідентифікаційний код юридичної 

особи 35711658) 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 UA-2017-05-15-000469-c, 

Послуги з лісозаготівлі та трелювання необробленої деревини 

(Ямпільське лісництво), замовник – ДП «Лиманське лісове 

господарство». 

59. За порушення законодавства про захист економічної конкуренції, 

наведене в пункті 58 резолютивної частини цього рішення, накласти на 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ТЕХЛІСРЕСУРС» штраф у розмірі 68 000,00 гривень (шістдесят вісім 

тисяч грн. 00 коп.). 

60. За порушення законодавства про захист економічної конкуренції, 

наведене в пункті 58 резолютивної частини цього рішення, накласти на 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВИРОБНИЧЕ 

ПІДПРИЄМСТВО «УКРЛІСПРОМ» штраф у розмірі 68 000,00 гривень 

(шістдесят вісім тисяч грн. 00 коп.). 

61. Визнати, що ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ТЕХЛІСРЕСУРС» (ідентифікаційний код юридичної особи 39714584) та 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВИРОБНИЧЕ 

ПІДПРИЄМСТВО «УКРЛІСПРОМ» (ідентифікаційний код юридичної 

особи 35711658) 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 UA-2017-06-01-000177-c, 

Послуги з лісозаготівлі та трелювання необробленої деревини 

(Краснолиманське лісництво), замовник – ДП «Лиманське лісове 

господарство». 

62. За порушення законодавства про захист економічної конкуренції, 

наведене в пункті 61 резолютивної частини цього рішення, накласти на 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ТЕХЛІСРЕСУРС» штраф у розмірі 68 000,00 гривень (шістдесят вісім 

тисяч грн. 00 коп.). 

63. За порушення законодавства про захист економічної конкуренції, 

наведене в пункті 61 резолютивної частини цього рішення, накласти на 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВИРОБНИЧЕ 

ПІДПРИЄМСТВО «УКРЛІСПРОМ» штраф у розмірі 68 000,00 гривень 
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(шістдесят вісім тисяч грн. 00 коп.). 

64. Визнати, що ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ТЕХЛІСРЕСУРС» (ідентифікаційний код юридичної особи 39714584) та 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВИРОБНИЧЕ 

ПІДПРИЄМСТВО «УКРЛІСПРОМ» (ідентифікаційний код юридичної 

особи 35711658) 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 UA-2017-06-26-000383-c, 

Лісозаготівельні послуги, замовник – ДП Куп’янське лісове господарство. 

65. За порушення законодавства про захист економічної конкуренції, 

наведене в пункті 64 резолютивної частини цього рішення, накласти на 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ТЕХЛІСРЕСУРС» штраф у розмірі 68 000,00 гривень (шістдесят вісім 

тисяч грн. 00 коп.). 

66. За порушення законодавства про захист економічної конкуренції, 

наведене в пункті 64 резолютивної частини цього рішення, накласти на 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВИРОБНИЧЕ 

ПІДПРИЄМСТВО «УКРЛІСПРОМ» штраф у розмірі 68 000,00 гривень 

(шістдесят вісім тисяч грн. 00 коп.). 

67. Визнати, що ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ТЕХЛІСРЕСУРС» (ідентифікаційний код юридичної особи 39714584) та 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВИРОБНИЧЕ 

ПІДПРИЄМСТВО «УКРЛІСПРОМ» (ідентифікаційний код юридичної 

особи 35711658) 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 UA-2017-04-20-000682-c, 

Лісозаготівельні послуги, замовник – ДП Куп’янське лісове господарство. 

68. За порушення законодавства про захист економічної конкуренції, 

наведене в пункті 67 резолютивної частини цього рішення, накласти на 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ТЕХЛІСРЕСУРС» штраф у розмірі 68 000,00 гривень (шістдесят вісім 

тисяч грн. 00 коп.). 

69. За порушення законодавства про захист економічної конкуренції, 

наведене в пункті 67 резолютивної частини цього рішення, накласти на 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВИРОБНИЧЕ 

ПІДПРИЄМСТВО «УКРЛІСПРОМ» штраф у розмірі 68 000,00 гривень 

(шістдесят вісім тисяч грн. 00 коп.). 

70. Визнати, що ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ТЕХЛІСРЕСУРС» (ідентифікаційний код юридичної особи 39714584) та 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВИРОБНИЧЕ 

ПІДПРИЄМСТВО «УКРЛІСПРОМ» (ідентифікаційний код юридичної 
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особи 35711658) 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 UA-2017-03-20-000178-a, 

Лісозаготівельні послуги, замовник – ДП Куп’янське лісове господарство. 

71. За порушення законодавства про захист економічної конкуренції, 

наведене в пункті 70 резолютивної частини цього рішення, накласти на 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ТЕХЛІСРЕСУРС» штраф у розмірі 68 000,00 гривень (шістдесят вісім 

тисяч грн. 00 коп.). 

72. За порушення законодавства про захист економічної конкуренції, 

наведене в пункті 70 резолютивної частини цього рішення, накласти на 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВИРОБНИЧЕ 

ПІДПРИЄМСТВО «УКРЛІСПРОМ» штраф у розмірі 68 000,00 гривень 

(шістдесят вісім тисяч грн. 00 коп.). 

73. Визнати, що ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ТЕХЛІСРЕСУРС» (ідентифікаційний код юридичної особи 39714584) та 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВИРОБНИЧЕ 

ПІДПРИЄМСТВО «УКРЛІСПРОМ» (ідентифікаційний код юридичної 

особи 35711658) 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 UA-2016-11-30-000332-a, 

Послуги, пов’язані з лісівництвом (02.40.1) (ДК 016:2010) (лісозаготівля) 

Послуги, пов’язані з лісівництвом (77230000-1) (ДК 021:2015), 

замовник – ДП «Ізюмський лісгосп». 

74. За порушення законодавства про захист економічної конкуренції, 

наведене в пункті 73 резолютивної частини цього рішення, накласти на 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ТЕХЛІСРЕСУРС» штраф у розмірі 68 000,00 гривень (шістдесят вісім 

тисяч грн. 00 коп.). 

75. За порушення законодавства про захист економічної конкуренції, 
наведене в пункті 73 резолютивної частини цього рішення, накласти на 
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВИРОБНИЧЕ 
ПІДПРИЄМСТВО «УКРЛІСПРОМ» штраф у розмірі 68 000,00 гривень 
(шістдесят вісім тисяч грн. 00 коп.). 

 

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 
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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 

 


	5.5. Зазначення Відповідачами однакових засобів зв’язку.

