
 
 

СХІДНЕ МІЖОБЛАСНЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ 

АНТИМОНОПОЛЬНОГО   КОМІТЕТУ   УКРАЇНИ 

 

ВИТЯГ З РІШЕННЯ 

АДМІНІСТРАТИВНОЇ КОЛЕГІЇ СХІДНОГО МІЖОБЛАСНОГО 
ТЕРИТОРІАЛЬНОГО ВІДДІЛЕННЯ 

 
29.06.2021 № 70/64-р/к                                                                                Справа № 4/01-2-21 

м. Харків 

Про порушення законодавства про 

захист економічної конкуренції  

та накладення штрафу 

 

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЛСВ МОНОЛІТ» (ідентифікаційний код 

юридичної особи – 34015769) (надалі – ПП «ЛСВ МОНОЛІТ») та ПРИВАТНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО «БУДЕРІЯ» (ідентифікаційний код юридичної особи – 

42895859) (надалі – ПП «БУДЕРІЯ») подали тендерні пропозиції на участь у 

відкритих торгах з використанням електронної системи закупівель «Prozorro», 

проведених:  

- СПЕЦІАЛІЗОВАНИМ КОМУНАЛЬНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ 

«ХАРКІВЗЕЛЕНБУД» ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ на закупівлю «ДК 

021:2015 – 37530000-2 — Вироби для парків розваг, настільних або 

кімнатних ігор (виріб декоративний «Арка»)» (ідентифікатор закупівлі в 

системі «Prozorro» – UA-2019-10-22-000491-a); 

- СПЕЦІАЛІЗОВАНИМ КОМУНАЛЬНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ 

«ХАРКІВЗЕЛЕНБУД» ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ на закупівлю «ДК 

021:2015 – 31520000-7 — Світильники та освітлювальна арматура 

(декоративний елемент освітлення)» (ідентифікатор закупівлі в системі 

«Prozorro» – UA-2019-10-25-003038-b). 

При цьому, ПП «ЛСВ МОНОЛІТ» та ПП «БУДЕРІЯ» спільно готувалися до 

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

змагання під час підготовки та участі у торгах.  

За результатами розгляду справи № 4/01-2-21 такі дії  

ПП «ЛСВ МОНОЛІТ» та ПП «БУДЕРІЯ» визнано антиконкурентними 

узгодженими діями, що стосуються спотворення результатів торгів, що є 

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

України «Про захист економічної конкуренції». 

На ПП «ЛСВ МОНОЛІТ» накладено штраф у розмірі 136 000,00 грн. 

(сто тридцять шість тисяч грн. 00 коп.).  

На ПП «БУДЕРІЯ» накладено штраф у розмірі 136 000,00 грн. (сто тридцять 

шість тисяч грн. 00 коп.).  
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Відповідно до пункту 4 частини 

першої статті 17 Закону України «Про публічні закупівлі», вчинення суб’єктами 

господарювання зазначених порушень є підставою для відмови цим суб’єктам 

господарювання в участі в інших процедурах закупівлі та для відхилення їх 

тендерних пропозицій протягом 3 років після винесення рішення. 

Адміністративна колегія Східного міжобласного територіально відділення 

Антимонопольного комітету України (надалі – адміністративна колегія 

Відділення), розглянувши матеріали справи № 4/01-2-21 про порушення 

ПП «ЛСВ МОНОЛІТ» та ПП «БУДЕРІЯ» (надалі разом – Відповідачі, Учасники 

торгів) законодавства про захист економічної конкуренції, передбачених пунктом 

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

економічної конкуренції», та подання Четвертого відділу досліджень і 

розслідувань від 15.06.2021 № 70-03/295-П, 

ВСТАНОВИЛА: 

1. ПРЕДМЕТ СПРАВИ 

(1) Адміністративною колегією Відділення прийнято розпорядження від 

14.01.2021 № 70/2-рп/к про початок розгляду справи № 4/01-2-21 (надалі - 

Справа) за ознаками порушень законодавства про захист економічної 

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

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

антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів 

торгів. 

(2) Антиконкурентні узгоджені дії стосуються спотворення результатів 

відкритих торгів з використанням електронної системи закупівель «Prozorro», 

проведених: 

- СПЕЦІАЛІЗОВАНИМ КОМУНАЛЬНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ 

«ХАРКІВЗЕЛЕНБУД» ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (надалі – Замовник) 

на закупівлю «ДК 021:2015 – 37530000-2 — Вироби для парків розваг, 

настільних або кімнатних ігор (виріб декоративний «Арка»)» (ідентифікатор 

закупівлі в системі «Prozorro» – UA-2019-10-22-000491-a) (надалі – 

Торги № 1); 

- Замовником на закупівлю «ДК 021:2015 – 31520000-7 — Світильники та 

освітлювальна арматура (декоративний елемент освітлення)» (ідентифікатор 

закупівлі в системі «Prozorro» – UA-2019-10-25-003038-b) (надалі – 

Торги № 2). 

2. ВІДПОВІДАЧІ 

(3) Відповідачами у справі є: 

(4) ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЛСВ МОНОЛІТ», ідентифікаційний код 

юридичної особи – 34015769, дата і номер запису про проведення державної 

реєстрації: 21.03.2006 за № 14801020000024654, місцезнаходження: 61036, 

місто Харків, вулиця Морозова, 7. Основним видом діяльності ПП «ЛСВ 

МОНОЛІТ» є неспеціалізована оптова торгівля (код за КВЕД 46.90). 
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(5) ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 

«БУДЕРІЯ», ідентифікаційний код юридичної особи – 42895859, дата і номер 

запису про проведення державної реєстрації: 19.03.2019 за 

№ 14791020000029771, місце знаходження: 63503, Харківська область, місто 

Чугуїв, вулиця Старонікольська, 27А. Основним видом діяльності 

ПП «БУДЕРІЯ» є будівництво житлових і нежитлових будівель (код за КВЕД 

41.20). 

(6) Отже, ПП «ЛСВ МОНОЛІТ» та ПП «БУДЕРІЯ» є суб’єктами 

господарювання у розумінні статті 1 Закону України «Про захист 

економічної конкуренції». 

3. ПРОЦЕДУРНІ ДІЇ 

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

міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету 

України від 13.01.2021 № 70-03/9-п за ознаками вчинення 

ПП «ЛСВ МОНОЛІТ» та ПП «БУДЕРІЯ» порушень законодавства про 

захист економічної конкуренції, передбачених пунктом 4 частини другої 

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

конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються 

спотворення результатів Торгів № 1-2 адміністративною колегією Відділення 

прийнято розпорядження від 14.01.2021 № 70/2-рп/к про початок розгляду 

справи № 4/01-2-21. 

4. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ТОРГИ 

ТОРГИ № 1 

(8) Замовником 22.10.2019 на веб-порталі публічних закупівель «Prozorro» 

опубліковано оголошення щодо проведення Торгів № 1                                         

(UA-2019-10-22-000491-a) та розміщено тендерну документацію, 

затверджену рішенням тендерного комітету Замовника від 22.10.2019, 

протокол № 285 (надалі – Тендерна документація № 1). 

(9) Кінцевий строк подання тендерних пропозицій (дата і час) — 07.11.2019  

(10 год. 00 хв.), початок електронного аукціону (дата і час) — 08.11.2019 

(11 год. 27 хв.). 

(10) Очікувана вартість закупівлі — 1 700 000,00 гривень. 

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

Торгах № 1 подані тендерні пропозиції від ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРОМИСЛОВИЙ ВЕКТОР» (надалі – 

ТОВ «ПРОМИСЛОВИЙ ВЕКТОР», ідентифікаційний код юридичної особи – 

39778894, дата і номер запису про проведення державної реєстрації 

05.05.2015 за № 12701020000005299, місцезнаходження: 61001, місто Харків, 

вулиця Конєва, 21), ПП «ЛСВ МОНОЛІТ» та ПП «БУДЕРІЯ». 

(12) Ціни тендерних пропозицій, запропонованих учасниками на Торги № 1, 

становили:  
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Таблиця 1 

№ 

з/п 

Найменування суб’єкта 

господарювання 

Первинна 

пропозиція, грн. 

Остаточна пропозиція 

(за результатами 

аукціону), грн. 

1 ТОВ «ПРОМИСЛОВИЙ 

ВЕКТОР» 

1 548 000,00 1 548 000,00 

2 ПП «ЛСВ МОНОЛІТ» 1 650 000,00 1 650 000,00 

3 ПП «БУДЕРІЯ» 1 670 000,00 1 670 000,00 

(13) Згідно з протоколом засідання тендерного комітету Замовника від 18.11.2019 

№ 347, Торги № 1 відмінені на підставі абзацу 2 частини першої статті 31 

Закону України «Про публічні закупівлі» - у зв’язку з відсутністю подальшої 

потреби в закупівлі товарів, робіт і послуг. 

ТОРГИ № 2 

(14) Замовником 25.10.2019 на веб-порталі публічних закупівель «Prozorro» 

опубліковано оголошення щодо проведення Торгів № 2                                  

(UA-2019-10-25-003038-b) та розміщено тендерну документацію, 

затверджену рішенням тендерного комітету Замовника від 31.10.2019, 

протокол № 304 (надалі – Тендерна документація № 2). 

(15) Кінцевий строк подання тендерних пропозицій (дата і час) — 11.11.2019  

(08 год. 00 хв.), початок електронного аукціону (дата і час) — 12.11.2019 

(15 год. 41 хв.). 

(16) Очікувана вартість закупівлі — 2 391 000,00 гривень. 

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

Торгах № 2 подані тендерні пропозиції від ПП «ЛСВ МОНОЛІТ» та 

ПП «БУДЕРІЯ». 

(18) Ціни тендерних пропозицій, запропонованих учасниками на Торги № 2, 

становили: 

Таблиця 2 

№ 

з/п 

Найменування суб’єкта 

господарювання 

Первинна 

пропозиція, грн. 

Остаточна пропозиція 

(за результатами 

аукціону), грн. 

1 ПП «ЛСВ МОНОЛІТ» 2 370 000,00 2 370 000,00 

2 ПП «БУДЕРІЯ» 2 380 000,00 2 380 000,00 

(19) Згідно з протоколом розгляду тендерних пропозицій  

тендерного комітету Замовника від 13.11.2019 № 338, переможцем Торгів 

№ 2 визнано ПП «ЛСВ МОНОЛІТ» за найнижчою ціновою пропозицією у 

розмірі 2 370 000,00 гривень.  

(20) Замовником укладено з ПП «ЛСВ МОНОЛІТ» договір про закупівлю товарів 

від 25.11.2019 № 627. 

5. ВСТАНОВЛЕННЯ АНТИКОНКУРЕНТНИХ УЗГОДЖЕНИХ ДІЙ 
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(21) Аналізом інформації та 

матеріалів, отриманих Східним міжобласним територіальним відділенням 

Антимонопольного комітету України (надалі — Відділення) під час 

розслідування Справи встановлено обставини, які свідчать про вчинення 

ПП «ЛСВ МОНОЛІТ» та ПП «БУДЕРІЯ» порушень законодавства про 

захист економічної конкуренції, передбачених пунктом 4 частини другої 

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

конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються 

спотворення результатів Торгів № 1-2, що підтверджується наступним. 

5.1. Використання одного електронного майданчика та синхронність дій 

Відповідачів під час подання тендерних пропозицій у Торгах № 1-2 

(22) За інформацією ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ПРОЗОРРО», наданою 

листом від 18.09.2020 № 206/01/2340/03 (вх. від 24.09.2020 № 5443), під час 

участі у Торгах № 1-2 ПП «ЛСВ МОНОЛІТ» та ПП «БУДЕРІЯ» 

завантажували свої тендерні пропозиції з одного електронного майданчика, а 

саме: «zakupki.prom.ua». 

(23) Відповідно до реєстрів отриманих тендерних пропозицій встановлено 

наступне: 

- під час участі у Торгах № 1 ПП «ЛСВ МОНОЛІТ» та ПП «БУДЕРІЯ» 

подали свої тендерні пропозиції в один день 06.11.2019 о 17:53 та о 18:08 

відповідно з різницею у часі 15 хвилин; 

-  під час участі у Торгах № 2 ПП «БУДЕРІЯ» та ПП «ЛСВ МОНОЛІТ» 

подали свої тендерні пропозиції в один день 08.11.2019 о 11:18 та о 15:37 

відповідно. 

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

своїх пропозицій від дати опублікування оголошення до кінцевої дати 

подання пропозицій, подання Відповідачами своїх пропозицій з одного 

електронного майданчика та в один день у Торгах № 1-2 і з невеликою 

різницею у часі у Торгах № 1, свідчить про узгодженість дій 

ПП «ЛСВ МОНОЛІТ» та ПП «БУДЕРІЯ» під час участі у Торгах № 1-2. 

5.2. Найменування Відповідачами у Торгах № 1-2 електронних файлів з 

документами тендерних пропозицій за однаковим принципом та 

однакова послідовність їх завантаження до системи «Prozorro» у Торгах 

№ 1  

(25) За результатами аналізу інформації, що міститься у системі «Prozorro»  

встановлено, що Відповідачами під час участі у Торгах № 1-2 до системи 

«Prozorro» завантажені електронні файли з документами тендерних 

пропозицій, назви яких побудовані за однаковим принципом, а саме: 

 

 

Таблиця 3 
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ПП «БУДЕРІЯ» ПП «ЛСВ МОНОЛІТ» 

Торги № 1 

Доверенность_Крамар.pdf Доверенность_Крамар.pdf 

Альфа_лицензия (1).pdf Альфа_лицензия.pdf 

Buderia dog ugod2.jpg LSV Monolit dod ug2.jpg 

Buderia dog ugod1.jpg LSV Monolit dod ug1.jpg 

Buderia dog ugod.jpg LSV Monolit dod ug.jpg 

Buderia dog gar502.jpg LSV Monolit dog gar502.jpg 

Buderia dog gar501.jpg LSV Monolit dog gar501.jpg 

Buderia dog gar50.jpg LSV Monolit dog gar50.jpg 

устав 14.pdf устав14.pdf 

устав 13.pdf устав13.pdf 

устав 12.pdf устав12.pdf 

устав 11.pdf устав11.pdf 

устав 10.pdf устав10.pdf 

устав 9.pdf устав9.pdf 

устав 8.pdf устав8.pdf 

устав 7.pdf устав7.pdf 

устав 6.pdf устав6.pdf 

устав 5.pdf устав5.pdf 

устав 4.pdf устав4.pdf 

устав 3.pdf устав3.pdf 

устав 2.pdf устав2.pdf 

устав 1.pdf устав 1.pdf 

решение.pdf решение.pdf 

наказ мирошниченко.pdf наказ монолит.pdf 

https://public.docs.openprocurement.org/get/e76c7824afe44cb5aacef7c73e1da198?KeyID=52462340&Signature=Cu3URJf4d39%252BZcP%2F1LWb48RcLA8I0yWoV%2F2V9%252BDTcAHn7MQi0tSy99bRJMIRyVJpSB2QDtpzHEmhNziCiX7VBA%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/5a7f6169210a43f69142cf996425aabc?KeyID=52462340&Signature=jwSJvcVAF3qEvTU0F%2FbLxyuNXiJloOnhmp5A4s2jL4KrjXmeJh7BkeVkYqY6fa%2FEeEVOx46SG1ENUZV9Gz4SBA%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/f3757e0de8924c529fc3a05b93b0e542?KeyID=52462340&Signature=W8cZ9YHoOFmEWzZlSKl6u4YG69YLuxA0uPIIbXEWWvQLZHCM4njD%2FIchSQpgIS%2F4d%2Fyr%252BfqdKmZuozHAIs62BA%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/9049be3c66c34e7f9a6b1b24009fae8d?KeyID=52462340&Signature=KEbnjt8ChlzqE9QfymJlrwXAUeknoVsvOHJYffXZd1l9fNMS0LLUJABrXkDkdhSOvC5jAHqZ8YyTIpddQonTDw%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/5cf6c45cc422410aac7ac71ec6977a5d?KeyID=52462340&Signature=FG1az6ckVZqsCpZxIemmOoSCPVpgMI3LOwYARTRTyxU9GOhFqJ0%2FcJJCelp1EUtAO9HnViMDgz8aTXWghmhYAw%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/111b3325788a41d8a73a78f80b5025b2?KeyID=52462340&Signature=elDcUyazXLw92M%252BfeXs8pF38h2SVzapo%2F8w%252BRt0KXXrFW4ezYajP8pOGPxaSbzFK1bfrNJvT07kayzqq0KG1CA%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/43b9aa03f69044429450418dbfc9ef1f?KeyID=52462340&Signature=9EXQ5r5Cv2kC1L%2FHK2Ce%2Fpv7597rhGnuy0JakfYoUhKSZVhGTc%2F8zxd3HNu1u5osVHg9VE%252B5lRDg6osg%252BmQZDA%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/d4f092bc06ba45f28e8fb5ade376e9a6?KeyID=52462340&Signature=lGr73bHgEn8PFVfMCg4GK%252BVV%252BwM4lUCsLwks0iiwSLwKJyDRKUs7KoRBVArU2wZvpy%252B3Xhz6aPX1%252BYqj3Tf1BA%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/680ea607137049fe9af239901b6e3fdf?KeyID=52462340&Signature=3EqTyMId0aivIyWmwuC0lA%2FBw2kq50BGgJ7gmonCpieji1BEvEYwiSdyetUwPLktluVy3b4sZW5zxb0Y%252BOTHCA%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/63abedc99b054969bf94a6523142978d?KeyID=52462340&Signature=HkntPfQCnoJFUqo%2Fag5MG0gWKu0T6GWrXP6%2FL3D0Uy4d89T9oLPROwCZV8sk0M9OkSvHW0LN6egEz%2FHCyOBvDQ%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/24f61092c8a74e5bad57fb5efc0841f4?KeyID=52462340&Signature=wLQZ2FkIj6pwJuVIyp37zkIqLnb2IOQ6tVqoMzZ%252BpyCm6ElMKlKMEom%252BdsgCIvf08BlBSDhUse7O4ZKQoF7DCg%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/44c7f572399340e281e0a9e13a0d0c68?KeyID=52462340&Signature=FQtlwjVhJakvRovMYePqeFahrn9MJeXeDKpYwgeIaVjlZkypL9ipGOwp0SZXGKXBHcIIfK8CnUzFqtw1boNICg%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/706efd59a8e94ae2bf199e64d7b96002?KeyID=52462340&Signature=0CDdbs109OzWzhq0nZVFlwoHMNzatmCmvpXQRw8tRKdYAJO8IF3mq%2F%2FrOEqejkVw%252BMYLjwOe92oA2uPQ7XmNAQ%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/8fdca2ac1ac24b13a0b8761a544d9238?KeyID=52462340&Signature=Tp%2F4o0es4PTQ3q7Z8M%2FreOPs0sYPS1BdWO7YUPxlhp376R2DIEUtAbuZyEmjuHKCGWyPO1zhMsQuDTcEU92ZDg%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/b81351e538b14450bc91cd7d9b671b66?KeyID=52462340&Signature=tMizJXEA7NJVwz0yuOpzeKjyWA%252BvFSQDqyFASr4y2LOaaNXXr86S%252BqMFbY07hHN6ovS%2FOBzPS8fJjfes5aYVAQ%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/6a12a25840e94c48ae8d6b666fd9b343?KeyID=52462340&Signature=CtCa6arAZ8tragOuGXJMXMYoVQHXllT%2FqLNiQ%2FZ5E0%2FUFdkF%2FqUnUr4unGMRvuwCi4OXyKkYf3CC%2Foszw7QKAg%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/4e76a0750a354be3ab5804011526c33b?KeyID=52462340&Signature=Fn88rrU%2F7hsC7L27cnN7mc3d2opGM98mGA%252BNd5nf05FmYJlvQhfMrzI%252BS9ncP%252BmNWet69SjDdNZGrCutoXKpDQ%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/d81fd16109d7465ba3f3c6e0e52ee7ca?KeyID=52462340&Signature=NUA7vrq4d3y6zyFxFEPHmZhLjOAgm19RkcViP65oOZ%2FLD9oFnrctZjpA40hc8aPYyC1lWnczORCHXJyt2XSiAw%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/28a44e00213e4410a869fa152f68ae2e?KeyID=52462340&Signature=U%252BwJfv%252BQ3Pf9EkrSo8ryMArA6sKXdankWy4Kwbe9tFJy2rKPYUpl7lLZYxGAfeF9QfihR4pacU371vhzTnIpBg%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/7b53e948794843578b702bf289d38eb4?KeyID=52462340&Signature=yXcUaK3IAd%252BNuVidgRF4%252BZvIsjJIIvQlitaayJUlOJLtmAJo05FV8rk3ocz0F0U10W5SiSzCL2SDP9iaN4RPBw%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/6b6da401d643425d8073b1950f606505?KeyID=52462340&Signature=uZIP7r7p3NpsAgv3%2FxRd4A0H0ivRNXjzuhXpiy0YLZeoO51olEECGOOvZxFsfYgotnpaAg3cbwsywAeBWSEfAg%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/46a0a8d47787488f97ad7a42a339b3b9?KeyID=52462340&Signature=rnK2P4YVCcYuNCKzjrRmPNs3pvQGSf4vQczxD10pHAvhtj%2Fotau9lZPsM%252B3dyz5OkwmztPWmImvVdg6hM9ezAw%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/e03fedc76e914468ae2d7e849e23ce2f?KeyID=52462340&Signature=F%252BfheM83eriTl3O2rLXDPQ5iTo6J1HK6X6rLHfOxa5W6IQnq8yvlfWeq11iKlsUODzrKCY5aisNVWGJGiSK9Bw%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/3dc89893ee2a4201b93c5dc7d88a3d41?KeyID=52462340&Signature=nL6yXJjhn%2Fv80XcSP4f3AezGb1WvThFOM1peGeQSBcJydVGqh47XedxAybtesX4z0m4G5bFuzuF22VuYmQ%2FhDA%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/d6503193d2c24feab8311f5eb41ce2a0?KeyID=52462340&Signature=ztU%2FUN7uWEOe4AhAVn2P7iNarbFEORwFFxFClCIXL1rmBt9XKNh8YrnL%2FeiMctHblfTic89xi%2FODqvHRyIRGDA%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/596cec1dfd324f4e80e2025daa66914f?KeyID=52462340&Signature=s5EtgICkLx07j2s4A6UUQ7sQLzj2165mRCB3vpI0MA81%252BumVA8DpGfZ9GyiDsWlYyPMs064Ta6TmgsrELVgqBg%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/d83c3fdeb88a4316bfb9be0d310aeb60?KeyID=52462340&Signature=G7myE8fvfUgarP3D9w4xicK8OPjj3BuQ8kuvldVQTae96DSNyMBpV%252BGgdBb6ssSGkJIUSMqkzCIOufR3qW6LAQ%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/a8cc8f3f7ff6433cbd636235c23460e9?KeyID=52462340&Signature=1NHrp%252BQ9RA0lYbDrilg31aqAL2%252BSdTJJFBG8GcJeEIOZZXb8MW5pIQU4Gmswa8%252B0HX2%252B2CeNAORCNrRqBrmgDA%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/e2bb57ca31b34b6883ec9f631fd20a93?KeyID=52462340&Signature=3qrnPa0jeySNt%2FEshwLjCfoLMXZ1Ni4eX%2FjAHmQpBgLu0mfQKQ0xKDJHWq1hxk33dsxvQLc0OOxD99SSSi40Bg%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/4802431978d64ef8989af74d4fd6a0f6?KeyID=52462340&Signature=WFQMqjzNlhvnat4DRG4EhtEkkFIqw5BWDzlHTmHWhjCIDWwdUzZRIICLDHR9S9gWoP3AnjisZqVcAhC5wQbwCA%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/402e36da96c54472bf95471ebb5625dc?KeyID=52462340&Signature=RBHgxvRW3qvUiGtMIMaDOer1KBky5XEgXMRSmCnCqnilYLvZZ09mF5glM3C3OefXN1Y02%2FFgSjDU5SIZLxbwDw%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/f006fe9a05d447819bace45e14cc8667?KeyID=52462340&Signature=qdJGxOew2xnCNvaKsfYF9NsZU7MK0Ua2GiqHtbG4DkiVp6SHxpE9DAuXMrih375%252BxKmAGquRRwxgKetBhgGeAQ%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/3d9080bf123644b4b4bf853b3da8a110?KeyID=52462340&Signature=J3UxpGSOpCKKBtAKmflYOd9duGzWjPbLgWnwrslnx2Lla7OQmVu06qNidDWAcJpmr73sr0M%2FlNtrhyTSodxaBA%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/412ffecc9db54a07b3e3ae8eab4cd677?KeyID=52462340&Signature=ISYWXShqaNP1KeMFZ0dYK8Yjy7elZzXbPTwDsuAIagVw7T6wa4O4rpwv%252BY9gtcD2j6yOpv3xDS4TAB7yWiS5DA%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/c20d888d582b4be5bf048eb083a80491?KeyID=52462340&Signature=MCFAst7X6EQXnvyIVd9jW4u71xlt5vSKZxA1w%252BJ0Lc8AHC27Kx4n4l4C6gFIswPf1CKj7olYGIO6jk%2F6pFDGAQ%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/993e94b5caa249baaf6f3f8ffa6785df?KeyID=52462340&Signature=8rxaV45%2Fm20NMfFp1Oxt3OjIC36yDXPyZyI8bTj1kLs%252B5k6MmFxJ9CgSVfKb4E0dd5sCDul6gUg00dRwpKGhCg%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/600cf9fe57be40b199816f0f80e99c85?KeyID=52462340&Signature=1laE%2Ft%252BW%2FxCCEhZvhnB3iothjYhrSOK2E7Y5bKQeU9IvnMpvrajQXEmGPhpmwLZGE69N52Jln341HGR5iFTyBw%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/f8583b2a7cfe401fa9bb67da909d6b7b?KeyID=52462340&Signature=I8TPBSVqRrkp9v0wIIEaeEg84x%2FMIyxYf3XycjqsZhKBt4M6PIhLmHa4AuMmJFwRSlqurX9yJsNLe9O8c2KVBA%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/15b939985d6045508f4c2c3e0cb845a4?KeyID=52462340&Signature=NC00HTsmy5hS9RXUmbwSta%252BH2MZ%252BY9FnVWcAwywGjyhTXVsatW%2Fc9GJpK0yPfPkOcqX0w8bl6unOy6RdyGUxBQ%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/ddd909f1e7464075a12c09e8281f78ee?KeyID=52462340&Signature=uRnM5BKlmJq5H9sUkI2MWni29rgBGC658f61DHYLtQQphEwnVzWQMpgonHbi0phgcOZRxAGsZB2LrUcIliPhDw%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/a453551becf846789c3903753b48add7?KeyID=52462340&Signature=4wieoTwAyRYCY9KK99iWh%252BGZVSTRrw6FlyNPVch3febDxgq2RoiAvYKyJ5bl8QnoNzFRQ1vWp4Mtf4TrpJCgBw%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/d55ef6e423f0400fb82b206127a02a3a?KeyID=52462340&Signature=OKuLsdBnj5szzXXzy0gCQccIKRjNSItte%2FHOC2JWBPLcNVdjzqSXMtPp5qymnK%252B607aRJKBuUcVymtPrNYc4BQ%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/a9f3a60e92fd4be68366a750e80fe664?KeyID=52462340&Signature=sdImVCgicd4CLPN%252BSoLjF9cJa4xXfEInrg5mJ5Nm%252BJccv95W%2FWo5JIgJxre6IYG3AMYBKqvBqiOwU%252B9MeKxPDA%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/9135861c32054ad6ac28546565f32d19?KeyID=52462340&Signature=8kjPIAIiSs9%252B2TnYGnhsGnwcydbQZNkf044vYaW9UrH9%2FEbDD9KTNQws8npLWAaE%252BMpRpChA1%2Fr%2F55%252BaiKGXAg%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/28dca0e13a734c548544e008c823f031?KeyID=52462340&Signature=LsH77Rzq0idhJWXE6TUm4%2FA6j3WyaVqGToY9tw7YZSdtXr9AgxXKkEGZpXpFcLNhrEpPZfZt%252BEOkJRfu8A1rCg%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/c31dfd4d494a4d17a7cb18ce58d1c644?KeyID=52462340&Signature=H%252Bcma6FEVIk4jiS2OjsST1jBIfTKRzcfggQtGQ7%2F76ZIiNEQySNib8Ch3xJiZZXmKZM3QIIYKHBeF9qeLPBhDg%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/4dbc1c3c1f9c4af689d184504966b013?KeyID=52462340&Signature=ZQgkYglphXJhn7T2Bu76CRzw5af2p%2FXbx%2F5RKzcK0WwVqdIm70%252BxigkMMOIAOLKFH4HhNgI4A2shjfF%2Fh4hPBQ%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/ed79a9675d9e4eb99591413eb689c126?KeyID=52462340&Signature=XyigwiIcEeIoBix78kTS1czv36f5elusjkA33DTYawKxu8qXFhKPzicqbOX%2Fo%252BpTb%252BFExC5aZQkHU2IF0V3SAQ%253D%253D
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витяг пдв.pdf Витяг НДС.pdf 

будерия.pdf !!!лсв.pdf 

Торги № 2 

Доверенность_Крамар.pdf Доверенность_Крамар (1).pdf 

Альфа_лицензия (1).pdf Альфа_лицензия (1).pdf 

Buderia dog ugod2.jpg LSV Monolit dod ug2.jpg 

Buderia dog ugod1.jpg LSV Monolit dod ug1.jpg 

Buderia dog ugod.jpg LSV Monolit dod ug.jpg 

Buderia dog gar702.jpg LSV Monolit dog gar70_12.jpg 

Buderia dog gar701.jpg LSV Monolit dog gar70_11.jpg 

Buderia dog gar70.jpg LSV Monolit dog gar70_1.jpg 

решение.pdf решение.pdf 

наказ мирошниченко.pdf наказ монолит.pdf 

витяг пдв.pdf Витяг НДС.pdf 

будерия (2).pdf, будерия (1).pdf лсв 11 )))))).PDF 

(26) Крім того, під час участі у Торгах № 1 Відповідачами до системи «Prozorro» 

частина зазначених файлів завантажена в однаковій послідовності:  

Таблиця 4 

ПП «БУДЕРІЯ» ПП «ЛСВ МОНОЛІТ» 

Доверенность_Крамар.pdf Доверенность_Крамар.pdf 

Альфа_лицензия (1).pdf Альфа_лицензия.pdf 

устав 14.pdf устав14.pdf 

устав 13.pdf устав13.pdf 

устав 12.pdf устав12.pdf 

устав 11.pdf устав11.pdf 

устав 10.pdf устав10.pdf 

устав 9.pdf устав9.pdf 

устав 8.pdf устав8.pdf 

устав 7.pdf устав7.pdf 

устав 6.pdf устав6.pdf 

https://public.docs.openprocurement.org/get/c0558ec419d54f06a016090d909f214a?KeyID=52462340&Signature=P7UiFnJlEBIWFBTpUrX0fWKatH%2FZNSiPT%2FChXY4BII%252BIj13%2FY5LaA6iXnQ5sw4Xg42dWT48exT%2FQ4RJthaF4AA%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/25a135fa13d6420e90bcd673b2bde3ea?KeyID=52462340&Signature=Y766s7uPMFdpO52fxm55%252BLYj6HKJNRHGEOdQOZDuVaAs%2F7hNIt4RcFtoMXO4dbO4a8l0WXG8vpaXRygxkQczAg%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/d96032df79294b0a8a73227251f92e0d?KeyID=52462340&Signature=hCgO%2FnNlaDis6lHOOEKGTVliLhEzep5hfmmox06FKmQubVaSfWZ1WyovVshuC7DhHjJjo30dEIlqZ3jkUZOdBA%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/be26dab4029540338cfa02e223cff141?KeyID=52462340&Signature=OXG2LBD5qBdfbcwO%2FdHqQVezKyHG7cWHV8SoA0YfdGZpXIWpKvq0Bp3%252Bpijuy5QVQs8bfunZo2Ba0Ozk06K%2FDw%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/b6acc07b2b094a60984ce396810be819?KeyID=52462340&Signature=TEn3QkIjnDrhf6c9iF6r1rn78QmLGYE5Vx4UT92VyxQnW54y4%2F%2FTJqns3bgOoOiAyJyZtIBiNdok3uEjoNBTDQ%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/ebcb1096d0dc4e20895c503c7ae0c74a?KeyID=52462340&Signature=%2FQg%252BKoAYZlbDjLHGQ9oSOSq1efbgCslSsFG32OaMrFc0MVF%252BjykBIHhAH6oimLewLpipiYMETSQdrrGPDO3zAg%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/87f39419503246ef946a022c0decc619?KeyID=52462340&Signature=pWkSQrUH9IyOXmF7XZr72aWG3UkhK%252BAVaRKtR6cLsOUbUXewOY4Aty3G54PtB7EY1jIaLzfRc0uqCFYuIKt7Bw%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/7d3d4a150e84445f8b8b30d4dfbe01eb?KeyID=52462340&Signature=FGUP942lyWbZgTdcmDApUI%252BSd95m6j3zBf3GCf0O6p8WGKaJ8arXIqSG1fEO%252BWwR2OHpDP8n5Dmn7Tz%252BbRuWDw%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/1b183b9b3a2f42f6a1ee2b57d01ef88b?KeyID=52462340&Signature=RxGKHUxj7gyFnhina42CUX8UVf1x221NnRtOAaiEAOVKYo3KV3AHUtP8DWpYfnnkD2C3%2FwxP3ac%2FfmsKTN3fAg%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/4df6034e5cec4166a9d92af38e262045?KeyID=52462340&Signature=6hihOlzDomm5BR77XS%2F8LirkZToSITJzR8uOLPpDcuSBxTrwBIJlIcpnDALVWYTC19IzhFhHZngmaopO7%2FDdDA%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/1b3d9143794e48789fb07681006bcc95?KeyID=52462340&Signature=Aevd7NdeLkpYYy35UFICBk03hPeLHdMvCNfPynvB5YY6bZayz%2FPEuEmFc2JnPSoZbBN2mKHBViLeSLwQKO0NAg%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/db2aaad72aeb45c882a3ecb87b5d3584?KeyID=52462340&Signature=Xc21mT5PzrBtZUMv1O6bqNLzFvL8QLKEbZNJMTe8w260qkyhWHn9JRoqwPvL0ZHE%2FjRoaJeM6elB7xZZQzPRDA%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/b9540f1ef5b24d50807e541f27d25c3c?KeyID=52462340&Signature=cfjmWGVd0jebp9LaFG7TAdi8bRLJJnLvrSqyN80ZgfBkKTetjVrWY%2F04CUb8v4id9Sjq9TkVIDMGjHjVBKIJCw%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/7c40b04d5ed9450b834df687086028cc?KeyID=52462340&Signature=DHvHdhweGagjKfo0okjovfjY5CckfeideAZoRbAhGuEqqjOXjvIBeI8ijbDUx1gyjDbxvLHbBROUMk%2F4Ss7xAA%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/7bd7a360732d438f9307f1fb695050d8?KeyID=52462340&Signature=z1eHVr%252BiyZwGcz1LZDEFyX01QP6JD%2F8I7jw1U%252B6NwUYlcxA3PN6T%2FqogwPndUgwIDEg2LVQ8ZXGMoYto5aOEAA%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/77a8568d05424daca534b9667e9d79a0?KeyID=52462340&Signature=2DJpikJh%2F5rTbC%252BK%2FeBbEIW%252BBJgme974yiqaiTH4FudDV4g%2FTSKqdK7qObM7KFavGTZUW7G%252BdWDi8nnue3DNAQ%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/139b3e57df444d5a9ea4c6248fdb14d6?KeyID=52462340&Signature=dMMhXxVE1vC2QcIfvjJbkCN0GpxOHYiRWNP0nqUv6D5AkTtyLFWwce9Kca8Ydk9WS5Nw5jX9iPUh4J2k2WA0DQ%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/a1de794e2c7641f696ae68b916a06885?KeyID=52462340&Signature=HSJiEbXw0Nl8zLESNl6Z1RUMTEt2rjx4UwBa%252BIkt0h%252BATTvLjPxNJzMFNe4WfmGZa62SzE84L3uZlP47BZ8mBA%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/5cc404c750c6475aa96c7dbd1945e3fd?KeyID=52462340&Signature=yf3XSeFc9cmvzouOIFSeA4BcBZyY2QJsCvjJXzeycLZlO5Wyr91tCR%252ByFNuTBDdcYv1ecz%252BGPVmUoyW0FXI7AA%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/741d31c3d07c4e00b866bbd96a73aea5?KeyID=52462340&Signature=GjzEdXWhD5UudfWtRDaaPzfZwb0S9s8tm8kJ4yOOxV9gwkbjzWxmojlQdg40r%2FXmKLkWdLQ2DR3rXhy3ZQVYBw%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/04a05c53feb2429e9b22db029e4e2e74?KeyID=52462340&Signature=yN%252Bl2E4whgqTX4fFFV5kLqA7oFYRcgozq5tWtAVRfvV%252Bs%252BPNq5XFmMqLvCjondaZemrHzcRWndUugqhYq%252BAoAA%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/de8b689ab2504877a9562804c672c01f?KeyID=52462340&Signature=bcLhxHO1dkukRvdomUXIXaocwrxbkMHpI5Zw7wZXNO3D25oIpABr%2FWKP2NjP76LYQ973n55U04qkgqrzHxDOAA%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/b4c4aa846fe544858a9cea366799725d?KeyID=52462340&Signature=MTZNmHRfEZqWZjwfDFdKYXlNevyRYvyL0ulnMzYxNz9S9R3Rmd9cIiHTkIzHIt1j2jp0mCU68CbxTUkZyTupAg%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/bbfe3deb393843b7846dce2b2828a95c?KeyID=52462340&Signature=2uBr44Vko3DscF%2FxVFzjjgPF%252BbsRgJjjB6JWpnWBwZ%252B3JSB%252Bt6rF6zDQqnefTAPloTCrlGYpTZ%252BVPAk3FwZxDg%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/de0d814aea1f42e6b35653529d9ec526?KeyID=52462340&Signature=lNRGZWm7GvqzWZfyiLSDjD%2FuV6WWqRPlR27RKhpMIY2FLUMsY51%252BnRtO1j9E%2FG0jJpXezwhGNtz9YMuN9t7vAw%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/00850713d20e4338889dedd1403c382d?KeyID=52462340&Signature=zM0CDoFwsOadCy4CB%252Bp8PGJp%2FT9iqy7o8JKZn7eRUXg%252BPi8PjbODL2l5f71ezXfBwoMiynas%2FNFb3Fr6WfUVCA%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/579e920d213b49d99e2d9fb58d6f8099?KeyID=52462340&Signature=5L9v6ZKRDpbQ23vMMp%2FZYLJWQpmEnM6mHaW9ZfC63zjKMHwuWjxg1rNL5nmWNNyk2qZccoo2hvpqasdt5EwBAw%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/d96cb1a048f04692a20b5aeacb1e8dcf?KeyID=52462340&Signature=BG%252BOx9NKg3ry4vbtP4TI0LHFnbj2kt7OhgW1hTWlb7D1fv3Sj7QiEEk03cJs4NMAnJ7RDVU0h6qdjshZNu2dAw%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/0b56f0a27ce54d128b7a5797f3d3554a?KeyID=52462340&Signature=yyjOF49KTCg9fezfn9iH7gIRxtEYXflUGtsu7hSNah6yGHua9pjugzvPTt9%252BFIvriC76g8HrxZr4cKrOf0ulAQ%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/e76c7824afe44cb5aacef7c73e1da198?KeyID=52462340&Signature=Cu3URJf4d39%252BZcP%2F1LWb48RcLA8I0yWoV%2F2V9%252BDTcAHn7MQi0tSy99bRJMIRyVJpSB2QDtpzHEmhNziCiX7VBA%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/5a7f6169210a43f69142cf996425aabc?KeyID=52462340&Signature=jwSJvcVAF3qEvTU0F%2FbLxyuNXiJloOnhmp5A4s2jL4KrjXmeJh7BkeVkYqY6fa%2FEeEVOx46SG1ENUZV9Gz4SBA%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/f3757e0de8924c529fc3a05b93b0e542?KeyID=52462340&Signature=W8cZ9YHoOFmEWzZlSKl6u4YG69YLuxA0uPIIbXEWWvQLZHCM4njD%2FIchSQpgIS%2F4d%2Fyr%252BfqdKmZuozHAIs62BA%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/9049be3c66c34e7f9a6b1b24009fae8d?KeyID=52462340&Signature=KEbnjt8ChlzqE9QfymJlrwXAUeknoVsvOHJYffXZd1l9fNMS0LLUJABrXkDkdhSOvC5jAHqZ8YyTIpddQonTDw%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/4e76a0750a354be3ab5804011526c33b?KeyID=52462340&Signature=Fn88rrU%2F7hsC7L27cnN7mc3d2opGM98mGA%252BNd5nf05FmYJlvQhfMrzI%252BS9ncP%252BmNWet69SjDdNZGrCutoXKpDQ%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/d81fd16109d7465ba3f3c6e0e52ee7ca?KeyID=52462340&Signature=NUA7vrq4d3y6zyFxFEPHmZhLjOAgm19RkcViP65oOZ%2FLD9oFnrctZjpA40hc8aPYyC1lWnczORCHXJyt2XSiAw%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/28a44e00213e4410a869fa152f68ae2e?KeyID=52462340&Signature=U%252BwJfv%252BQ3Pf9EkrSo8ryMArA6sKXdankWy4Kwbe9tFJy2rKPYUpl7lLZYxGAfeF9QfihR4pacU371vhzTnIpBg%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/7b53e948794843578b702bf289d38eb4?KeyID=52462340&Signature=yXcUaK3IAd%252BNuVidgRF4%252BZvIsjJIIvQlitaayJUlOJLtmAJo05FV8rk3ocz0F0U10W5SiSzCL2SDP9iaN4RPBw%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/6b6da401d643425d8073b1950f606505?KeyID=52462340&Signature=uZIP7r7p3NpsAgv3%2FxRd4A0H0ivRNXjzuhXpiy0YLZeoO51olEECGOOvZxFsfYgotnpaAg3cbwsywAeBWSEfAg%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/46a0a8d47787488f97ad7a42a339b3b9?KeyID=52462340&Signature=rnK2P4YVCcYuNCKzjrRmPNs3pvQGSf4vQczxD10pHAvhtj%2Fotau9lZPsM%252B3dyz5OkwmztPWmImvVdg6hM9ezAw%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/e03fedc76e914468ae2d7e849e23ce2f?KeyID=52462340&Signature=F%252BfheM83eriTl3O2rLXDPQ5iTo6J1HK6X6rLHfOxa5W6IQnq8yvlfWeq11iKlsUODzrKCY5aisNVWGJGiSK9Bw%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/3dc89893ee2a4201b93c5dc7d88a3d41?KeyID=52462340&Signature=nL6yXJjhn%2Fv80XcSP4f3AezGb1WvThFOM1peGeQSBcJydVGqh47XedxAybtesX4z0m4G5bFuzuF22VuYmQ%2FhDA%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/d6503193d2c24feab8311f5eb41ce2a0?KeyID=52462340&Signature=ztU%2FUN7uWEOe4AhAVn2P7iNarbFEORwFFxFClCIXL1rmBt9XKNh8YrnL%2FeiMctHblfTic89xi%2FODqvHRyIRGDA%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/596cec1dfd324f4e80e2025daa66914f?KeyID=52462340&Signature=s5EtgICkLx07j2s4A6UUQ7sQLzj2165mRCB3vpI0MA81%252BumVA8DpGfZ9GyiDsWlYyPMs064Ta6TmgsrELVgqBg%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/d83c3fdeb88a4316bfb9be0d310aeb60?KeyID=52462340&Signature=G7myE8fvfUgarP3D9w4xicK8OPjj3BuQ8kuvldVQTae96DSNyMBpV%252BGgdBb6ssSGkJIUSMqkzCIOufR3qW6LAQ%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/a8cc8f3f7ff6433cbd636235c23460e9?KeyID=52462340&Signature=1NHrp%252BQ9RA0lYbDrilg31aqAL2%252BSdTJJFBG8GcJeEIOZZXb8MW5pIQU4Gmswa8%252B0HX2%252B2CeNAORCNrRqBrmgDA%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/e2bb57ca31b34b6883ec9f631fd20a93?KeyID=52462340&Signature=3qrnPa0jeySNt%2FEshwLjCfoLMXZ1Ni4eX%2FjAHmQpBgLu0mfQKQ0xKDJHWq1hxk33dsxvQLc0OOxD99SSSi40Bg%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/4802431978d64ef8989af74d4fd6a0f6?KeyID=52462340&Signature=WFQMqjzNlhvnat4DRG4EhtEkkFIqw5BWDzlHTmHWhjCIDWwdUzZRIICLDHR9S9gWoP3AnjisZqVcAhC5wQbwCA%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/402e36da96c54472bf95471ebb5625dc?KeyID=52462340&Signature=RBHgxvRW3qvUiGtMIMaDOer1KBky5XEgXMRSmCnCqnilYLvZZ09mF5glM3C3OefXN1Y02%2FFgSjDU5SIZLxbwDw%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/f006fe9a05d447819bace45e14cc8667?KeyID=52462340&Signature=qdJGxOew2xnCNvaKsfYF9NsZU7MK0Ua2GiqHtbG4DkiVp6SHxpE9DAuXMrih375%252BxKmAGquRRwxgKetBhgGeAQ%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/3d9080bf123644b4b4bf853b3da8a110?KeyID=52462340&Signature=J3UxpGSOpCKKBtAKmflYOd9duGzWjPbLgWnwrslnx2Lla7OQmVu06qNidDWAcJpmr73sr0M%2FlNtrhyTSodxaBA%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/412ffecc9db54a07b3e3ae8eab4cd677?KeyID=52462340&Signature=ISYWXShqaNP1KeMFZ0dYK8Yjy7elZzXbPTwDsuAIagVw7T6wa4O4rpwv%252BY9gtcD2j6yOpv3xDS4TAB7yWiS5DA%253D%253D
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устав 5.pdf устав5.pdf 

устав 4.pdf устав4.pdf 

устав 3.pdf устав3.pdf 

устав 2.pdf устав2.pdf 

устав 1.pdf устав 1.pdf 

решение.pdf решение.pdf 

наказ мирошниченко.pdf наказ монолит.pdf 

витяг пдв.pdf Витяг НДС.pdf 

будерия.pdf !!!лсв.pdf 

(27) Таким чином, завантаження Відповідачами під час участі у Торгах № 1-2 до 

системи «Prozorro» електронних файлів з документами тендерних 

пропозицій, названих за однаковим принципом, та частини з них під час 

участі у Торгах № 1 - в однаковій послідовності, свідчить про те, що під час 

підготовки до участі у Торгах № 1-2 між Відповідачами відбувався обмін 

інформацією або документи тендерних пропозицій готувались однією 

особою. 

5.3. Неподання ПП «БУДЕРІЯ» повного пакету документів, передбачених 

тендерною документацією Торгів № 1-2, та нездійснення Відповідачами 

пониження цінових пропозицій 

(28) За результатами порівняльного аналізу тендерних пропозицій Учасників 

торгів Відділенням встановлено, що ПП «БУДЕРІЯ» для участі у Торгах № 1 

до системи «Prozorro» завантажено 26 електронних файлів, які містять 34 

документи, передбачені Тендерною документацією № 1. У свою чергу, 

ПП «ЛСВ МОНОЛІТ» для участі у Торгах № 1 до системи «Prozorro» 

завантажено 26 електронних файлів, які містять 35 документів, передбачених 

Тендерною документацією № 1.  

(29) Для участі у Торгах № 2 ПП «БУДЕРІЯ» до системи «Prozorro» завантажено 

13 електронних файлів, які містять 32 документи, передбачені Тендерною 

документацією № 2, натомість ПП «ЛСВ МОНОЛІТ» завантажено 24 

електронні файли, що містять 36 документів, передбачених Тендерною 

документацією № 2. 

(30) При цьому, пунктом 6 розділу ІІІ «Інструкції з підготовки тендерної 

пропозиції» Тендерної документації № 1 та Тендерної документації № 2 

Замовником визначено, що учасники торгів повинні надати в складі 

тендерних пропозицій інформацію та документи, які підтверджують 

відповідність тендерної пропозиції учасника технічним, якісним, кількісним 

та іншим вимогам до предмета закупівлі, установленим замовником. Так, 

інформація про відповідність запропонованого предмету закупівлі вимогам 

тендерної документації повинна бути підтверджена, зокрема, інформацією 

учасника щодо застосування заходів із захисту довкілля за наведеною 

формою (учасник не повинен відступати від наданої форми). 

https://public.docs.openprocurement.org/get/c20d888d582b4be5bf048eb083a80491?KeyID=52462340&Signature=MCFAst7X6EQXnvyIVd9jW4u71xlt5vSKZxA1w%252BJ0Lc8AHC27Kx4n4l4C6gFIswPf1CKj7olYGIO6jk%2F6pFDGAQ%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/993e94b5caa249baaf6f3f8ffa6785df?KeyID=52462340&Signature=8rxaV45%2Fm20NMfFp1Oxt3OjIC36yDXPyZyI8bTj1kLs%252B5k6MmFxJ9CgSVfKb4E0dd5sCDul6gUg00dRwpKGhCg%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/600cf9fe57be40b199816f0f80e99c85?KeyID=52462340&Signature=1laE%2Ft%252BW%2FxCCEhZvhnB3iothjYhrSOK2E7Y5bKQeU9IvnMpvrajQXEmGPhpmwLZGE69N52Jln341HGR5iFTyBw%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/f8583b2a7cfe401fa9bb67da909d6b7b?KeyID=52462340&Signature=I8TPBSVqRrkp9v0wIIEaeEg84x%2FMIyxYf3XycjqsZhKBt4M6PIhLmHa4AuMmJFwRSlqurX9yJsNLe9O8c2KVBA%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/15b939985d6045508f4c2c3e0cb845a4?KeyID=52462340&Signature=NC00HTsmy5hS9RXUmbwSta%252BH2MZ%252BY9FnVWcAwywGjyhTXVsatW%2Fc9GJpK0yPfPkOcqX0w8bl6unOy6RdyGUxBQ%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/ddd909f1e7464075a12c09e8281f78ee?KeyID=52462340&Signature=uRnM5BKlmJq5H9sUkI2MWni29rgBGC658f61DHYLtQQphEwnVzWQMpgonHbi0phgcOZRxAGsZB2LrUcIliPhDw%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/a453551becf846789c3903753b48add7?KeyID=52462340&Signature=4wieoTwAyRYCY9KK99iWh%252BGZVSTRrw6FlyNPVch3febDxgq2RoiAvYKyJ5bl8QnoNzFRQ1vWp4Mtf4TrpJCgBw%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/d55ef6e423f0400fb82b206127a02a3a?KeyID=52462340&Signature=OKuLsdBnj5szzXXzy0gCQccIKRjNSItte%2FHOC2JWBPLcNVdjzqSXMtPp5qymnK%252B607aRJKBuUcVymtPrNYc4BQ%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/a9f3a60e92fd4be68366a750e80fe664?KeyID=52462340&Signature=sdImVCgicd4CLPN%252BSoLjF9cJa4xXfEInrg5mJ5Nm%252BJccv95W%2FWo5JIgJxre6IYG3AMYBKqvBqiOwU%252B9MeKxPDA%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/9135861c32054ad6ac28546565f32d19?KeyID=52462340&Signature=8kjPIAIiSs9%252B2TnYGnhsGnwcydbQZNkf044vYaW9UrH9%2FEbDD9KTNQws8npLWAaE%252BMpRpChA1%2Fr%2F55%252BaiKGXAg%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/28dca0e13a734c548544e008c823f031?KeyID=52462340&Signature=LsH77Rzq0idhJWXE6TUm4%2FA6j3WyaVqGToY9tw7YZSdtXr9AgxXKkEGZpXpFcLNhrEpPZfZt%252BEOkJRfu8A1rCg%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/c31dfd4d494a4d17a7cb18ce58d1c644?KeyID=52462340&Signature=H%252Bcma6FEVIk4jiS2OjsST1jBIfTKRzcfggQtGQ7%2F76ZIiNEQySNib8Ch3xJiZZXmKZM3QIIYKHBeF9qeLPBhDg%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/4dbc1c3c1f9c4af689d184504966b013?KeyID=52462340&Signature=ZQgkYglphXJhn7T2Bu76CRzw5af2p%2FXbx%2F5RKzcK0WwVqdIm70%252BxigkMMOIAOLKFH4HhNgI4A2shjfF%2Fh4hPBQ%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/ed79a9675d9e4eb99591413eb689c126?KeyID=52462340&Signature=XyigwiIcEeIoBix78kTS1czv36f5elusjkA33DTYawKxu8qXFhKPzicqbOX%2Fo%252BpTb%252BFExC5aZQkHU2IF0V3SAQ%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/c0558ec419d54f06a016090d909f214a?KeyID=52462340&Signature=P7UiFnJlEBIWFBTpUrX0fWKatH%2FZNSiPT%2FChXY4BII%252BIj13%2FY5LaA6iXnQ5sw4Xg42dWT48exT%2FQ4RJthaF4AA%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/25a135fa13d6420e90bcd673b2bde3ea?KeyID=52462340&Signature=Y766s7uPMFdpO52fxm55%252BLYj6HKJNRHGEOdQOZDuVaAs%2F7hNIt4RcFtoMXO4dbO4a8l0WXG8vpaXRygxkQczAg%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/d96032df79294b0a8a73227251f92e0d?KeyID=52462340&Signature=hCgO%2FnNlaDis6lHOOEKGTVliLhEzep5hfmmox06FKmQubVaSfWZ1WyovVshuC7DhHjJjo30dEIlqZ3jkUZOdBA%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/be26dab4029540338cfa02e223cff141?KeyID=52462340&Signature=OXG2LBD5qBdfbcwO%2FdHqQVezKyHG7cWHV8SoA0YfdGZpXIWpKvq0Bp3%252Bpijuy5QVQs8bfunZo2Ba0Ozk06K%2FDw%253D%253D
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(31) Аналізом документів, 

завантажених ПП «БУДЕРІЯ» до системи «Prozorro», встановлено, що під 

час участі у Торгах № 1-2 вищезазначений документ             не поданий. 

(32) Крім того, первинні цінові пропозиції ПП «ЛСВ МОНОЛІТ» та 

ПП «БУДЕРІЯ» під час участі у Торгах № 1 відрізняються між собою на        

20 000,00 гривень або 1,12 відсотка, у Торгах № 2 - на 10 000,00 гривень або 

0,42 відсотка. При цьому, незважаючи на незначну різницю між ціновими 

пропозиціями, Учасники торгів не здійснювали пониження ціни своїх 

первинних пропозицій ані у Торгах № 1, ані у Торгах № 2. 

Таблиця 5 

Торги Первинна 

пропозиція  

ПП 

«БУДЕРІЯ», 

грн. 

Первинна 

пропозиція  

ПП «ЛСВ 

МОНОЛІТ», 

грн. 

Остаточна пропозиція  

(за результатами 

аукціону)  

ПП «БУДЕРІЯ», грн.  

Остаточна 

пропозиція  

(за результатами 

аукціону)  

ПП «ЛСВ 

МОНОЛІТ», 

грн.  

Торги 

№ 1  

1 670 000,00 1 650 000,00 1 670 000,00 1 650 000,00 

Торги 

№ 2  

2 380 000,00 2 370 000,00 2 380 000,00 2 370 000,00 

(33) Листом без дати та номеру ПП «ЛСВ МОНОЛІТ» (вх. від 26.11.2020 № 

6675) надало інформацію, що формувало «ціну на товари, які є предметом 

закупівлі: За формулою проникнення на ринок  

Ц=КВ+Во+П+ПДВ, 

Де КВ –купівельна вартість; Во – витрати обігу; П- прибуток; ПДВ – 

податок на додану вартість; Во+П – розмір товарних надбавок. 

Розмір товарних надбавок визначається у відсотках (%) до товарообігу. 

Розрахунковий розмір товарної надбавки по відношенню до купівельної 

вартості визначається за формулою: 

Ртк=(РттХ100)/(100-Ртт) 

Де Ртк – розрахунковий розмір товарної надбавки до купівельної вартості 

(%); Ртт – розмір товарної надбавки до товарообігу (%)» (мова оригіналу). 

(34) ПП «БУДЕРІЯ» листом без дати та номеру (вх. від 27.11.2020 № 6690) 

повідомило, що формувало «ціну на товар за методом моніторингу та 

дослідження ринкових формул здійснення господарських операцій малим та 

середнім бізнесом» (мова оригіналу). 

(35) Втім, Відповідачами не надано розрахунків формування цінових 

пропозицій, запропонованих на Торги № 1-2.  

(36) Незначна різниця у цінових пропозиція Учасників торгів та не здійснення 

ними кроків зі зниження цінових пропозицій разом із неподанням 

ПП «БУДЕРІЯ» повних пакетів документів, передбачених тендерною 
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0 документацією Торгів № 1-2, 

свідчить про прийняття ним участі у                     Торгах № 1-2 у якості 

«технічного» учасника з можливим попереднім погодженням умов участі у 

процедурі публічної закупівлі для забезпечення перемоги ПП «ЛСВ 

МОНОЛІТ». 

5.4. Ідентична відмінність документів Відповідачів від встановленої 

Замовником форми та нехарактерна схожість документів довільної 

форми, наявність однакових граматичних та пунктуаційних помилок у 

документах тендерних пропозицій Відповідачів у Торгах № 1-2 

(37) За результатами порівняльного аналізу документів, поданих Відповідачами у 

складі тендерних пропозицій встановлено, що окремі з них мають 

нехарактерну схожість у зовнішньому оформленні, містять однакові 

граматичні/пунктуаційні помилки. 

(38) Відповідно до пункту 1 розділу ІІІ «Інструкція з підготовки тендерної 

пропозиції» Тендерної документації № 1-2 Замовником визначено, що 

тендерна пропозиція учасників торгів повинна містити інформацію про 

необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі, яка 

підтверджує відповідність пропозиції Учасника вимогам Замовника до 

предмету закупівлі, викладену у Додатку № 1 до тендерної документації. 

(39) Назва документів, викладених у Додатках № 1 до Тендерної документації       

№ 1-2, Замовником визначена наступним чином:  

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ 

Інформація про технічні, якісні та кількісні характеристики предмета 

закупівлі 

 

(40) Разом з цим, у складі своїх тендерних пропозицій обидва Відповідачі подали 

документи, що містять інформацію про необхідні технічні, якісні та кількісні 

характеристики предмета закупівлі, які при їх порівняльному аналізі мають 

нехарактерну схожість.  

(41) Так, відповідно до Малюнку 1 та Малюнку 2 документи Відповідачів містять 

однакову назву: «Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні 

характеристики предмета закупівлі викладена у Технічному завданні – в 

додатку № 1 цієї тендерної документації», яка відрізняється від назви 

документу, наведеного Замовником у Додатку № 1 до Тендерної 

документації № 1-2. 

 

 

 

 

 

Малюнок 1  



 1

1 (скріншот довідки, поданої ПП «ЛСВ 

МОНОЛІТ» під час участі у Торгах № 1-2) 

 

 

Малюнок 2  

(скріншот довідки, наданої ПП «БУДЕРІЯ» у складі тендерної пропозиції для 

участі у Торгах № 1-2) 

 

(42) Крім того, за результатами порівняльного аналізу фрагментів довідок, 

зображених на Малюнку № 1 та Малюнку № 2 встановлено, що Учасниками 

торгів у назвах зазначених документів допущено однакові пунктуаційні 

помилки щодо застосування розділових знаків. Всупереч правилам 

українського правопису у текстах обох документів між словами «закупівлі» 

та «викладена» не використано розділовий знак «кома», при цьому 

використано зайвий розділовий знак «тире» між іменником «завданні» та 

прийменником «в». 

(43) При порівняльному аналізі документів, поданих Відповідачами у складі 

тендерних пропозицій у Торгах № 1-2 встановлено, що деякі з документів, 

які відповідно до вимог Тендерної документації № 1-2 мають довільну 

форму, є нехарактерно схожими між собою. Так, довідки Учасників торгів із 

зазначенням коду адміністративних послуг, за яким можна отримати доступ 

до чинних установчих документів Учасника на веб - порталі Міністерства  

юстиції, є частково ідентичними за змістом, однак застосовано різний шрифт 

для викладення їх тексту (Малюнок 3 та Малюнок 4).  

(44) Крім того, наведені довідки містять ідентичні пунктуаційні помилки щодо 

застосування розділових знаків. Всупереч правилам українського правопису 

у текстах обох документів словосполучення «код доступу» з обох боків 

відокремлено розділовим знаком «дужки». 
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2 Малюнок 3  

(скріншот довідки, поданої ПП «ЛСВ МОНОЛІТ» у складі тендерних пропозицій    

у Торгах № 1-2) 

 

  

Малюнок 4  

(скріншот довідки, наданої ПП «БУДЕРІЯ» у складі тендерної пропозиції для 

участі у Торгах № 1-2) 

 

(45) За результатами порівняльного аналізу довідок ПП «ЛСВ МОНОЛІТ» та ПП 

«БУДЕРІЯ» встановлено (Малюнок 5 та Малюнок 6), що дані документи є 

також частково ідентичними за змістом. Разом з цим, при викладенні 

інформації у вказаних документах Учасниками торгів допущено однакові 

помилки щодо використання розділових знаків, а саме: всупереч правилам 

українського правопису після назв суб’єктів господарювання ПП «ЛСВ 

МОНОЛІТ» та ПП «БУДЕРІЯ» використано зайвий розділовий знак «кома».  

 

Малюнок 5  

(скріншот довідки, поданої ПП «ЛСВ МОНОЛІТ» у складі тендерної пропозиції      

у Торгах № 1-2) 

 

 

 

 

 

 

 

Малюнок 6  
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3 (скріншот довідки, наданої ПП 

«БУДЕРІЯ» у складі тендерної пропозиції                у Торгах № 1-2) 

 

(46) Натомість, при порівняльному аналізі довідок Відповідачів про відсутність 

заборгованості із сплати податків і зборів (обов'язкових платежів) на 

(Малюнок 7 та Малюнок 8), які надавалися у довільній формі, встановлено, 

що довідки мають ідентичний зміст та виявлено відсутність пробілу між 

зазначенням статей нормативно-правового акту «ч.2 ст. 17». 

 

Малюнок 7  

(скріншот довідки, поданої ПП «ЛСВ МОНОЛІТ» у складі тендерної пропозиції      

у Торгах № 1-2) 

 

 

Малюнок 8  

(скріншот довідки, поданої ПП «БУДЕРІЯ» у складі тендерної пропозиції                 

у Торгах № 1-2) 

 

(47) Крім того, Відповідачами допущені однакові граматичні та пунктуаційні 

помилки при викладенні частини тексту у довідках довільної форми, які 

містять відомості про Учасників торгів (Малюнок 9 та Малюнок 10).  

(48) Так, всупереч правилам українського правопису, в обох документах 

допущено наступні ідентичні помилки: 

- після займенника «Вам» перед прикметником «наступний» використано 

зайвий розділовий знак «кома»; 
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4 - в абзаці щодо контактної 

інформації (місцезнаходження, телефон) в обох документах після 

зазначення номеру будинку не використано розділовий знак «крапка з 

комою» для відокремлення інформації щодо телефону; 

-  після зазначення директорів суб’єктів господарювання не використано 

необхідний розділовий знак для відокремлення інформації щодо контактних 

телефонів; 

- після використання розділових знаків «крапка з комою» слова 

«Місцезнаходження», «Директор» та словосполучення «Форма власності» 

надруковані з великої літери, тоді як словосполучення «інформація про 

банківські рахунки» – з маленької літери; 

- після використання розділового знаку «крапка з комою» словосполучення 

«Організаційно-правова форма» написано з великої літери. 

 

Малюнок 9  

(скріншот довідки, поданої ПП «ЛСВ МОНОЛІТ» у складі тендерної пропозиції      

у Торгах № 1-2) 
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5  

Малюнок 10  

(скріншот довідки, наданої ПП «БУДЕРІЯ» у складі тендерної пропозиції                 

у Торгах № 1-2) 

 

(49) Таким чином, ідентична відмінність документів Відповідачів від 

встановленої Замовником форми та нехарактерна схожість документів 

Відповідачів довільної форми, наявність однакових граматичних та 

пунктуаційних помилок у документах тендерних пропозицій Відповідачів 

свідчить, що під час підготовки до участі у Торгах № 1-2 між ПП «ЛСВ 

МОНОЛІТ» та ПП «БУДЕРІЯ» відбувався обмін інформацією або документи 

готувалися однією особою. 

5.5. Однакові властивості файлів з документами, завантаженими 

Відповідачами до системи «Prozorro» для участі Торгах № 1-2 

(50) Аналізом документів тендерних пропозицій, поданих ПП «ЛСВ МОНОЛІТ» 

та ПП «БУДЕРІЯ» під час участі у Торгах № 1-2, встановлено, що 

завантажені  Відповідачами до системи електронних закупівель «Prozorro» 

електронні файли створені з однаковими параметрами «Додаток», «Виробник 

PDF» і «Версія програми PDF», а саме:  

Торги № 1 

ПП «ЛСВ МОНОЛІТ» 

Таблиця 6 

Назва документа 
Опис властивостей 

Додаток Виробник PDF Версія програми PDF 
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6 

решение.pdf - 

doPDF ver 7.2 Build 359 

(Windows 7 Ultimate Edition (SP 

1) – Version: 6.1.7601 (x86)) 
1.5 (Acrobat 6.x) 

!!!лсв.pdf - 
doPDF ver 7.2 Build 359 

(Windows 7 Ultimate Edition (SP 

1) – Version: 6.1.7601 (x86)) 

1.5 (Acrobat 6.x) 

наказ монолит.pdf 
CanoScan 

LiDE10 

Adobe Acrobat 8.0 Paper 

Capture Plug-in 

1.4 (Acrobat 5.x) 

Доверенность_Кра

мар (1).pdf 

Scan Process 

Machine 

secPdfProduser 1.7 (Acrobat 8.x) 

Альфа_лицензия 

(1).pdf 

Scan Process 

Machine 

secPdfProduser 1.7 (Acrobat 8.x) 

 

ПП «БУДЕРІЯ» 

Таблиця 7 

Назва документа 

Опис властивостей 

Додаток Виробник PDF Версія програми PDF 

будерия.pdf 
CanoScan 

LiDE10 

Adobe Acrobat 8.0 Paper 

Capture Plug-in 

1.4 (Acrobat 5.x) 

решение.pdf 

- 

do PDF Ver 7.2 Build 359 

(Windows 7 Ultimate Edition 

(SP 1) – Version 6.1.7601 

1.5 (Acrobat 6.x) 

наказ 

мирошниченко.pdf - 

do PDF Ver 7.2 Build 359 

(Windows 7 Ultimate Edition 

(SP 1) – Version 6.1.7601 

1.5 (Acrobat 6.x) 

витяг пдв.pdf 
- 

do PDF Ver 7.2 Build 359 

(Windows 7 Ultimate Edition 

(SP 1) – Version 6.1.7601 

1.5 (Acrobat 6.x) 

Доверенность_Кра

мар.pdf 

Scan Process 

Machine 

secPdfProduser 1.7 (Acrobat 8.x) 

Альфа_лицензия 

(1).pdf 

Scan Process 

Machine 

secPdfProduser 1.7 (Acrobat 8.x) 

 

Торги № 2 

ПП «ЛСВ МОНОЛІТ» 

Таблиця 8 

Назва документа 
Опис властивостей 

Додаток Виробник PDF Версія програми PDF 

решение.pdf - 

doPDF ver 7.2 Build 359 

(Windows 7 Ultimate Edition (SP 

1) – Version: 6.1.7601 (x86)) 
1.5(Acrobat 6.x) 
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лсв 11 )))))).PDF - 

doPDF ver 7.2 Build 359 

(Windows 7 Ultimate Edition (SP 

1) – Version: 6.1.7601 (x86)) 

1.5(Acrobat 6.x) 

наказ монолит.pdf 
CanoScan 

LiDE10 

Adobe Acrobat 8.0 Paper 

Capture Plug-in 

1.4 (Acrobat 5.x) 

Довідки 3.pdf 
CanoScan 

LiDE10 

Adobe Acrobat 8.0 Paper 

Capture Plug-in 

1.4 (Acrobat 5.x) 

справка 

полномочия.pdf 

CanoScan 

LiDE10 

Adobe Acrobat 8.0 Paper 

Capture Plug-in 

1.4 (Acrobat 5.x) 

Доверенность_Кра

мар (1).pdf 

Scan Process 

Machine 

secPdfProduser 1.7 (Acrobat 8.x) 

Альфа_лицензия 

(1).pdf 

Scan Process 

Machine 

secPdfProduser 1.7 (Acrobat 8.x) 

 

ПП «БУДЕРІЯ» 

Таблиця 9 

Назва документа 

Опис властивостей 

Додаток Виробник PDF Версія програми PDF 

будерия (2).pdf 
CanoScan 

LiDE10 

Adobe Acrobat 8.0 Paper 

Capture Plug-in 

1.4 (Acrobat 5.x) 

решение.pdf 

- 

do PDF Ver 7.2 Build 359 

(Windows 7 Ultimate Edition 

(SP 1) – Version 6.1.7601  

1.5 (Acrobat 6.x) 

наказ 

мирошниченко.pdf - 

do PDF Ver 7.2 Build 359 

(Windows 7 Ultimate Edition 

(SP 1) – Version 6.1.7601  

1.5 (Acrobat 6.x) 

витяг пдв.pdf 
- 

do PDF Ver 7.2 Build 359 

(Windows 7 Ultimate Edition 

(SP 1) – Version 6.1.7601  

1.5 (Acrobat 6.x) 

Доверенность_Кра

мар.pdf 

Scan Process 

Machine 

secPdfProduser 1.7 (Acrobat 8.x) 

Альфа_лицензия 

(1).pdf 

Scan Process 

Machine 

secPdfProduser 1.7 (Acrobat 8.x) 

(51) Подання ПП «ЛСВ МОНОЛІТ» та ПП «БУДЕРІЯ» у складі тендерних 

пропозицій у Торгах № 1-2 електронних файлів, створених з однаковими 

параметрами «Додаток», «Виробник PDF» і «Версія програми PDF» свідчить 

про єдине електронне джерело цих файлів, що в свою чергу доводить 

обставини спільної підготовки Учасниками торгів своїх тендерних 

пропозицій під час участі у Торгах № 1-2. 

5.6. Наявність ідентичних дефектів друку  

(52) За результатами порівняльного аналізу документів, завантажених 

ПП «ЛСВ МОНОЛІТ» та ПП «БУДЕРІЯ» до системи електронних закупівель 
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8 «Prozorro» у складі тендерних 

пропозицій у Торгах № 1-2, Відділенням встановлено, що деякі із документів 

(довідки Відповідачів про погодження з положеннями статті 5 Закону 

України «Про санкції», гарантійний лист ПП «ЛСВ МОНОЛІТ» щодо 

погодження проекту договору, довідка ПП «БУДЕРІЯ» про те, що суб’єкт 

господарювання протягом останніх трьох років не притягувався до 

відповідальності за вчинення антиконкурентних узгоджених дій, які 

стосуються спотворення результатів торгів (тендерів))  містять ідентичні 

дефекти друку.  

(53) Дефекти представляють собою наявність крапок, розміщених у середній 

частині документа та ближче до правого краю (Додаток 1), а також 

вертикальних смуг, одна з яких розміщена у середній частині документа, а 

друга – наближена до лівого краю (Додаток 2).  

(54) Наявність ідентичних дефектів друку свідчить про використання 

Учасниками торгів одного й того ж технічного обладнання (пристрою), 

призначеного для виготовлення документів. 

5.7. Використання Відповідачами одних і тих же ІР-адрес для формування 

запитів на отримання витягів з Єдиного державного реєстру юридичних 

осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, у тому числі 

у період проведення Торгів № 1-2 

(55) ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «НАЦІОНАЛЬНІ ІНФОРМАЦІЙНІ 

СИСТЕМИ» листом від 13.10.2020 № 4030/19.2-09 (вх. від 13.10.2020 

№ 649кі) повідомило інформацію з Єдиного державного реєстру юридичних 

осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (надалі – ЄДР) 

щодо сформованих запитів на отримання витягів відносно 

ПП «ЛСВ МОНОЛІТ» та ПП «БУДЕРІЯ», за результатами аналізу якої 

Відділенням встановлено ІР-адреси, з яких сформовані запити у період 

проведення Торгів № 1-2: 

Таблиця 10 

Замовник № витягу Дата та час 

формування 

ІР-адреса 

ПП «ЛСВ 

МОНОЛІТ» 

Конфіденційна 

інформація 

Конфіденційна 

інформація 

Конфіденційна 

інформація 

ПП «БУДЕРІЯ» Конфіденційна 

інформація 

Конфіденційна 

інформація 

Конфіденційна 

інформація 

ПП «ЛСВ 

МОНОЛІТ» 

Конфіденційна 

інформація 

Конфіденційна 

інформація 

Конфіденційна 

інформація 

ПП «БУДЕРІЯ» Конфіденційна 

інформація 

Конфіденційна 

інформація 

Конфіденційна 

інформація 
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(56) Інтернет-провайдером ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВОЛЯ-КАБЕЛЬ» (надалі – ТОВ «ВОЛЯ-КАБЕЛЬ») 

листом  від 06.11.2020 № 644/ВК (вх. від 10.11.2020 № 6381) надані 

відомості, що: 

-   ІР-адреса 188.230.123.246 є статичною та 01.11.2019 о 15:12:52 і о 15:27:11 

виділялась ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ГРАВІТАН» (надалі – ТОВ «ГРАВІТАН») згідно з умовами договору від 

05.04.2019 № 255112/19. Адреса підключення до мережі Інтернет: місто 

Харків, вулиця Плеханівська, 126/1; 

-   ІР-адреса 77.122.67.47 є динамічною та 28.02.2019 об 11:48:40 і 27.03.2019 

о 10:21:37 виділялась ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЮРИДИЧНА ФІРМА «ПОТЕНЦІАЛ» (надалі – 

ТОВ «ЮФ «ПОТЕНЦІАЛ») згідно з умовами договору про надання 

телекомунікаційних послуг від 04.01.2018 № 254267/18. Адреса 

підключення до мережі Інтернет: місто Харків, вулиця Плеханівська, 

126/1. 

(57) ТОВ «ГРАВІТАН» листами без дати та без номеру (вх. від 19.10.2020 

№ 5861 та від 04.12.2020 № 6809, знаходяться в матеріалах справи № 4/01-

138-20) повідомило, що використовує ІР-адресу 188.230.123.246 та через 

роутер передає її у користування орендарям належних товариству приміщень 

за адресою: місто Харків, вулиця Плеханівська, 126/1. При цьому, 

ТОВ «ГРАВІТАН» не укладало з Відповідачами договорів оренди приміщень 

за адресою: м. Харків, вул. Плеханівська, буд. 126/1, однак укладено договір 

оренди нежитлового приміщення від 02.01.2019 № 48 з 

ТОВ «ЮФ «ПОТЕНЦІАЛ». 

(58) ПП «ЛСВ МОНОЛІТ» листом без дати та без номеру (вх. від 14.08.2020 

№ 5137, долучений до матеріалів справи № 4/01-138-20) та ПП «БУДЕРІЯ» 

листом без дати та без номеру (вх. від 26.11.2020 № 6675), повідомили, що 

для здійснення своєї діяльності використовують «безкоштовний wi-fi» 

(мова оригіналу). 

(59) Оскільки місцем знаходження ПП «ЛСВ МОНОЛІТ» є місто Харків, а 

ПП «БУДЕРІЯ» - місто Чугуїв Харківської області, спільне використання 

Відповідачами під час участі у Торгах № 1-2 для формування запитів на 

отримання витягів з ЄДР двох ІР-адрес, послуги за якими надаються 

провайдерами за однією і тією ж адресою у місті Харкові, у тому числі в 

один день з невеликою різницею у часі у Торгах № 2, не може бути 

випадковим збігом обставин та свідчить про узгодженість дій 

ПП «ЛСВ МОНОЛІТ» та ПП «БУДЕРІЯ» у період проведення Торгів № 1-2.  

5.8. Використання однієї і тієї ж точки доступу до мережі Інтернет під час 

входу до електронного кабінету для здійснення операцій по банківським 

рахункам 

(60) За інформацією ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ 

СЛУЖБИ У ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ (надалі – ГУ ДПС У ХАРКІВСЬКІЙ 
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0 ОБЛАСТІ), наданою листом від 

15.10.2020 № 20583/9/20-40-12-01-09 (вх. від 29.10.2020 № 6065), у період 

проведення Торгів № 1-2 Учасники торгів мали наступні рахунки, відкриті в 

АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ «АЛЬФА БАНК» (надалі – АТ «АЛЬФА 

БАНК»):   

- ПП «ЛСВ МОНОЛІТ» - № UA763003460000026009027088501; 

- ПП «БУДЕРІЯ» - №  UA253003460000026006027238901.   

(61) Листами від 02.09.2020 № 19835/БТ (вх. від 09.09.2020 № 552кі, знаходиться 

в матеріалах справи № 4/01-138-20) та від 02.12.2020 № 27190/БТ (вх. від 

08.12.2020 № 753кі) АТ «АЛЬФА БАНК» надано інформацію, що у період 

проведення Торгів № 1-2: 

- ПП «ЛСВ МОНОЛІТ» здійснювало вхід до електронного кабінету для 

здійснення операцій по рахунку (конфіденційна інформація); 

-  ПП «БУДЕРІЯ» здійснювало вхід до електронного кабінету для здійснення 

операцій по рахунку (конфіденційна інформація). 

(62) Згідно з листом ТОВ «ВОЛЯ-КАБЕЛЬ» від 06.11.2020 № 644/ВК (вх. від 

10.11.2020 № 6381), ІР-адреса 188.230.123.246 є статичною і у період 

проведення Торгів № 1-2 виділялась абоненту ТОВ «ГРАВІТАН» згідно з 

умовами договору від 05.04.2019 № 255112/19. Адреса підключення до 

мережі Інтернет: місто Харків, вулиця Плеханівська, 126/1. 

(63) ТОВ «ГРАВІТАН» листами без дати та без номеру (вх. від 19.10.2020 

№ 5861 та від 04.12.2020 № 6809, знаходяться в матеріалах справи № 4/01-

138-20) повідомило, що використовує ІР-адресу 188.230.123.246 та через 

роутер передає її у користування орендарям належних товариству приміщень 

за адресою: місто Харків, вулиця Плеханівська, 126/1. При цьому, 

ТОВ «ГРАВІТАН» не укладало з Відповідачами договорів оренди приміщень 

за адресою: м. Харків, вул. Плеханівська, буд. 126/1. 

(64) Листом від 04.01.2021 № 4/ВК ТОВ «ВОЛЯ-КАБЕЛЬ» (вх. від 11.01.2021 

№ 77) надало інформацію, що ІР-адреса 77.122.94.104 є динамічною.  

(65) За результатами аналізу інформації, наданої АТ«АЛЬФА БАНК» листом від 

02.12.2020 № 27190/БТ (вх. від 08.12.2020 № 753кі), встановлено, що 

Відповідачами у період проведення Торгів № 1-2 вхід до електронних 

кабінетів для здійснення операцій по рахункам в АТ «АЛЬФА БАНК» з 

динамічної ІР-адреси (конфіденційна інформація) здійснювався в одні й ті 

самі дати синхронно або з невеликим проміжком часу (порівняльний аналіз 

наведено у Таблиці 10). 

Таблиця 11 

Дата та час використання ІР-адреси 

(конфіденційна інформація) ПП 

«БУДЕРІЯ» у період проведення 

Торгів № 1-2 

Дата та час використання ІР-адреси 

(конфіденційна інформація)                   

ПП «ЛСВ МОНОЛІТ» у період 

проведення Торгів № 1-2 

конфіденційна інформація 

 

конфіденційна інформація 
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1 конфіденційна інформація 

 

конфіденційна інформація 

конфіденційна інформація 

 

конфіденційна інформація 

конфіденційна інформація 

 

конфіденційна інформація 

конфіденційна інформація 

 

конфіденційна інформація 

конфіденційна інформація 

 

конфіденційна інформація 

конфіденційна інформація 

 

конфіденційна інформація 

конфіденційна інформація 

 

конфіденційна інформація 

конфіденційна інформація 

 

конфіденційна інформація 

конфіденційна інформація 

 

конфіденційна інформація 

конфіденційна інформація 

 

конфіденційна інформація 

(66) Динамічна IP-адреса автоматично надається приєднаному пристрою та 

змінюється при кожному підключенні до мережі Інтернет. У провайдерів, 

як правило, набір IP-адрес є обмеженим, тобто коли новий пристрій 

підключається до мережі, йому надається вільна ІР-адреса, а після 

відключення ця ІР-адреса може бути надана іншому комп’ютерному 

пристрою. 

(67) Натомість, ПП «ЛСВ МОНОЛІТ» листом без дати та без номеру (вх. від 

14.08.2020 № 5137, долучений до матеріалів справи № 4/01-138-20) та 

ПП «БУДЕРІЯ» листом без дати та без номеру (вх. від 26.11.2020 № 6675), 

повідомили, що для здійснення своєї діяльності використовують 

«безкоштовний wi-fi» (мова оригіналу). 

(68) Спільне використання Відповідачами у період проведення Торгів № 1-2 для 

входу до електронних кабінетів для здійснення операцій по банківських 

рахунках в АТ «АЛЬФА БАНК» двох однакових ІР-адрес (однієї статичної та 

однієї динамічної) свідчить про спільну діяльність Відповідачів та 

узгодженість їх дій, у тому числі у період проведення Торгів № 1-2. 

5.9. Зазначення Учасниками торгів одного номеру телефону та однієї 

електронної пошти в електронному кабінеті клієнта АТ «АЛЬФА 

БАНК» 

(69) За результатами аналізу інформації, наданої АТ «АЛЬФА БАНК» листом від 

02.12.2020 № 27190/БТ (вх. від 08.12.2020 № 753кі) встановлено наступне. 

Конфіденційна інформація  

Конфіденційна інформація  
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2 Конфіденційна інформація  

Конфіденційна інформація  

Конфіденційна інформація  

Конфіденційна інформація  

(70) ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВСТАР» листом від 

17.02.2021 № 4408/01 (вх. від 22.02.2021 № 174кі) надало інформацію, що 

(конфіденційна інформація). 

(71) Згідно з інформацією, що міститься у листі ТОВ «ЮФ «ПОТЕНЦІАЛ» від 

18.02.2021 № 18/2-1 (вх. від 19.02.2021 № 918), будь-яких відносин між 

ТОВ «ЮФ «ПОТЕНЦІАЛ» та Відповідачами щодо використання 

телефонного номеру +380675401537 не виникало. 

(72) Листом без дати та номеру (вх. від 06.04.2021 № 1910, знаходиться в 

матеріалах справи № 4/01-138-20) ПП «ЛСВ МОНОЛІТ» повідомило, що 

будь-яких відносин або усних домовленостей щодо надання юридичних 

послуг у період з 04.02.2019 до 03.12.2029 з іншими суб’єктами 

господарювання не має. 

(73) ПП «БУДЕРІЯ» листом без дати та номеру (вх. від 27.04.2021 № 2466) 

повідомило, що у товариства відсутні будь-які відносини, у тому числі усні 

домовленості, щодо надання юридичних послуг у період з 01.01.2019 до 

12.11.2019 з іншими суб’єктами господарювання  

(74) Отже, Відповідачами в реєстраційних даних АТ «АЛЬФАБАНК» зазначено 

одну й ту саму електронну адресу (e-mail) та один і той самий номер 

телефону, який належить ТОВ «ЮФ «ПОТЕНЦІАЛ», що свідчить про 

спільну діяльність ПП «ЛСВ МОНОЛІТ» та ПП «БУДЕРІЯ», у тому числі у 

період проведення Торгів № 1-2. 

5.10. Наявність господарських відносин між Відповідачами 

(75) За результатами аналізу інформації, що міститься у листі АТ «АЛЬФА 

БАНК» від 02.12.2020 № 27190/БТ (вх. від 08.12.2020 № 753кі), встановлено, 

що у період проведення Торгів № 1-2 між Учасниками торгів існували 

фінансово-господарські відносини, що підтверджується наявністю руху 

грошових коштів між банківськими рахунками Відповідачів (Таблиця 12): 

Таблиця 12 

Дата Відправник, 

номер 

банківського 

рахунку 

Отримувач, 

номер 

банківського 

рахунку 

Сума, грн. Призначення 

платежу 

Конфіденцій

на 

інформація 

Конфіденцій

на 

інформація 

Конфіденцій

на 

інформація 

Конфіденцій

на 

інформація 

Конфіденційн

а інформація 

Конфіденцій

на 

інформація 

Конфіденцій

на 

інформація 

Конфіденцій

на 

інформація 

Конфіденцій

на 

інформація 

Конфіденційн

а інформація 
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3 Конфіденцій

на 

інформація 

Конфіденцій

на 

інформація 

Конфіденцій

на 

інформація 

Конфіденцій

на 

інформація 

Конфіденційн

а інформація 

Конфіденцій

на 

інформація 

Конфіденцій

на 

інформація 

Конфіденцій

на 

інформація 

Конфіденцій

на 

інформація 

Конфіденційн

а інформація 

Конфіденцій

на 

інформація 

Конфіденцій

на 

інформація 

Конфіденцій

на 

інформація 

Конфіденцій

на 

інформація 

Конфіденційн

а інформація 

(76) Внаслідок існування господарських відносин між Учасниками торгів, 

усувається або відчутно зменшується взаємна невизначеність щодо їхньої 

поведінки під час участі у Торгах № 1-2, оскільки наявність господарських 

відносин зумовлює виникнення у суб’єктів господарювання, які пов’язані 

такими відносинами, певних прав та обов’язків, крім того, такі відносини 

свідчать про те, що ПП «ЛСВ МОНОЛІТ» та ПП «БУДЕРІЯ» були обізнані 

стосовно діяльності один одного. 

6. КВАЛІФІКАЦІЯ ДІЙ ВІДПОВІДАЧІВ 

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

- подання для участі у Торгах № 1-2 тендерних пропозицій в один і той же 

день з одного електронного майданчика «zakupki.prom.ua»;  

- найменування електронних файлів з документами тендерних пропозицій за 

однаковим принципом та однакової послідовності їх завантаження до 

системи «Prozorro» у Торгах № 1; 

- неподання ПП «БУДЕРІЯ» повного пакету документів, передбачених 

тендерною документацією Торгів № 1-2, та не здійснення Відповідачами 

пониження цінових пропозицій; 

- ідентичної відмінності документів тендерних пропозицій від встановленої 

Замовником форми та нехарактерної схожості документів довільної форми, 

однакових граматичних та пунктуаційних помилок у документах тендерних 

пропозицій у Торгах № 1-2; 

- однакових властивостей файлів з документами, завантаженими 

Відповідачами до системи «Prozorro» для участі Торгах № 1-2; 

- наявності ідентичних дефектів друку у документах тендерних пропозицій 

у Торгах № 1-2; 

- спільного використання одних і тих же ІР-адрес для формування запитів на 

отримання витягів з ЄДР, у тому числі у період проведення Торгів № 1-2; 

- використання одних і тих же точок доступу до мережі Інтернет під час 

входу до електронних кабінетів для здійснення операцій по банківським 

рахункам; 
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4 - зазначення Учасниками торгів у 

період проведення Торгів № 1-2 одного номеру телефону та адреси 

електронної пошти (e-mail) в електронному кабінеті клієнта АТ «АЛЬФА 

БАНК»; 

- наявності господарських взаємовідносин між Відповідачами у період 

проведення Торгів № 1-2  

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 № 1-2. 

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

тим самим усунули конкуренцію та змагальність між собою, а отже 

спотворили результат проведених Торгів № 1-2, порушивши право 

Замовника на отримання найбільш ефективних для нього результатів, а 

відтак, вчинили антиконкурентні узгоджені дії, заборонені Законом України 

«Про захист економічної конкуренції». 

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

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

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

погоджена конкурентна поведінка (діяльність, бездіяльність) суб’єктів 

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

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

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

економічної конкуренції» антиконкурентними узгодженими діями є 

узгоджені дії, які призвели чи можуть призвести до недопущення, усунення 

чи обмеження конкуренції, а пунктом 4 частини другої цієї статті 

встановлено, що антиконкурентними узгодженими діями визнаються 

узгоджені дії, які стосуються спотворення результатів торгів, аукціонів, 

конкурсів, тендерів. 

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

економічної конкуренції» вчинення антиконкурентних узгоджених дій 

забороняється і тягне за собою відповідальність згідно із законом. 

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

економічної конкуренції у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які 

стосуються спотворення результатів торгів, передбаченим пунктом 4 частини 

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

конкуренції». 

7. ЗАПЕРЕЧЕННЯ ВІДПОВІДАЧІВ ТА ЇХ СПРОСТУВАННЯ 

(83) ПП «ЛСВ МОНОЛІТ» листом від 25.06.2021 № 2506-1 (вх. від 25.06.2021 

№ 3754) надіслало свої заперечення на подання з попередніми висновками у 

Справі, які в цілому зводяться до невизнання вчинення порушень у зв’язку з 

тим, що «подання будується тільки на припущеннях без доказової бази, без 

експертних висновків» (мова оригіналу). 
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5 (84) Вищезазначені заперечення ПП 

«ЛСВ МОНОЛІТ» не спростовують висновків, викладених у поданні з 

попередніми висновками у Справі. 

(85) Разом з тим, враховуючи положення частини першої статті 43 Закону 

України «Про захист економічної конкуренції» органи Антимонопольного 

комітету України, зокрема, за власною ініціативою або клопотанням особи, 

яка бере участь у справі, мають право призначати експертизу. 

(86) ПП «ЛСВ МОНОЛІТ» не зверталося до Відділення про необхідність 

призначення експертизи. 

(87)  Водночас, антиконкурентна узгоджена поведінка Відповідачів встановлена 

на підставі дослідження усієї сукупності фактів, обставин та доказів, 

з’ясованих і досліджених у Справі.  

(88) ПП «БУДЕРІЯ» листом без дати та номеру (вх. від 29.06.2021 № 9765) 

надіслало свої заперечення, відповідно до яких з поданням про попередні 

висновки у Справі підприємство не згодне, пояснюючи тим, що «торги 

відбулися у 2019 році. Під час проведення торгів у учасників та замовника не 

було зауважень, також жодної скарги не подавалась. З 2019 року по 

теперішній час стосовно даних торгів жодна  із сторін не зверталась до 

відповідних органів, щодо порушень під час проведення торгів. Відсутні будь-

які судові або інші справи стосовно вищезазначених торгів» (мова 

оригіналу). 

(89) Заперечення ПП «БУДЕРІЯ» не містять будь-яких фактичних даних, якими 

спростовуються висновки, викладені у поданні з попередніми висновками у 

Справі. 

8. ОСТАТОЧНІ ВИСНОВКИ АДМІНІСТРАТИВНОЇ КОЛЕГІЇ 

ВІДДІЛЕННЯ 

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

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

Учасників торгів не спростовується те, що вищезазначені дії Учасників 

торгів є узгодженою поведінкою, що стосується спотворення результатів 

торгів, проведених СПЕЦІАЛІЗОВАНИМ КОМУНАЛЬНИМ 

ПІДПРИЄМСТВОМ «ХАРКІВЗЕЛЕНБУД» ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

з використанням електронної системи закупівель «Prozorro»:  

- на закупівлю «код за ДК 021:2015 – 37530000-2 — Вироби для парків 

розваг, настільних або кімнатних ігор (виріб декоративний «Арка»)» 

(ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» – UA-2019-10-22-000491-a); 

- на закупівлю «код за ДК 021:2015 – 31520000-7 — Світильники та 

освітлювальна арматура (декоративний елемент освітлення)» (ідентифікатор 

закупівлі в системі «Prozorro» – UA-2019-10-25-003038-b).  

(91) Отже, наведені вище факти у їх сукупності свідчать про вчинення ПП «ЛСВ 

МОНОЛІТ» та ПП «БУДЕРІЯ» порушення законодавства про захист 

економічної конкуренції у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які 

стосуються спотворення результатів торгів, передбачених пунктом 4 
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6 частини другої статті 6, пунктом 1 

статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції». 

8.     ВИЗНАЧЕННЯ РОЗМІРУ ШТРАФІВ 

(92) 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 може бути 

обчислено оціночним шляхом.  

(93) Відповідно до листа ГУ ДПС У ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ від 17.03.2021 

№ 5463/5/20-40-24-02-07 (вх. від 26.03.2021 № 1604) дохід від будь-якої 

діяльності (за вирахуванням непрямих податків) за 2020 рік складає: 

- ПП «ЛСВ МОНОЛІТ» - 40 980 222,00 гривень (сорок мільйонів дев’ятсот 

вісімдесят тисяч двісті двадцять дві гривні 00 копійок); 

- ПП «БУДЕРІЯ» - 34 103 549,00 гривень (тридцять чотири мільйони сто три 

тисячі п’ятсот сорок дев’ять гривень 00 копійок). 

(94) При визначенні розміру штрафу адміністративною колегією Відділення 

враховується, що узгоджені дії Учасників торгів, спрямовані на досягнення 

узгодженого між ними результату (наприклад, забезпечення перемоги 

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

найбільш шкідливих антиконкурентних узгоджених дій, оскільки у таких 

випадках вибір для замовника обмежений лише поданими конкурсними 

пропозиціями і змова учасників призводить до порушення права замовника 

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

свою чергу, має результатом необґрунтовані перевитрати (нераціональне 

витрачання) публічних коштів. 

Враховуючи викладене, керуючись статтями 7 і 14 Закону України  

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

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

територіальне відділення Антимонопольного комітету України, затвердженого 

розпорядженням Антимонопольного комітету від 23.02.2001 № 32-р, 

зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 30.03.2001 за  

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

порушення законодавства про захист економічної конкуренції (Правила розгляду 

справ), затверджених розпорядженням Антимонопольного комітету від 19.09.1994 

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

редакції розпорядження Антимонопольного комітету України від 26.04.2016 

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

територіального відділення Антимонопольного комітету України 
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7 ПОСТАНОВИЛА: 

1. Визнати, що ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЛСВ МОНОЛІТ» 

(ідентифікаційний код юридичної особи – 34015769) та ПРИВАТНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО «БУДЕРІЯ» (ідентифікаційний код юридичної особи – 

42895859) вчинили порушення, передбачене пунктом 1 статті 50 та пунктом 

4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної 

конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються 

спотворення результатів торгів шляхом погодження своєї поведінки під час 

підготовки конкурсних пропозицій та участі у відкритих торгах з 

використанням електронної системи закупівель «Prozorro», проведених 

СПЕЦІАЛІЗОВАНИМ КОМУНАЛЬНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ 

«ХАРКІВЗЕЛЕНБУД» ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ на закупівлю «код 

ДК 021:2015 – 37530000-2 — Вироби для парків розваг, настільних або 

кімнатних ігор (виріб декоративний «Арка»)» (ідентифікатор закупівлі в 

системі «Prozorro» – UA-2019-10-22-000491-a). 

2. Відповідно до статті 52 Закону України «Про захист економічної 

конкуренції» за порушення, зазначене в пункті 1 резолютивної частини 

цього рішення, накласти на ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 

«ЛСВ МОНОЛІТ» (ідентифікаційний код юридичної особи – 34015769) 

штраф відповідно до діючого законодавства штраф у розмірі 68 000,00 

(шістдесят вісім тисяч) гривень. 

3. Відповідно до статті 52 Закону України «Про захист економічної 

конкуренції» за порушення, зазначене в пункті 1 резолютивної частини 

цього рішення, накласти на ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «БУДЕРІЯ» 

(ідентифікаційний код юридичної особи – 42895859) штраф у розмірі 

68 000,00 (шістдесят вісім тисяч) гривень. 

4. Визнати, що ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЛСВ МОНОЛІТ» 

(ідентифікаційний код юридичної особи – 34015769) та ПРИВАТНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО «БУДЕРІЯ» (ідентифікаційний код юридичної особи – 

42895859) вчинили порушення, передбачене пунктом 1 статті 50 та пунктом 

4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної 

конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються 

спотворення результатів торгів шляхом погодження своєї поведінки під час 

підготовки конкурсних пропозицій та участі у відкритих торгах з 

використанням електронної системи закупівель «Prozorro», проведених 

СПЕЦІАЛІЗОВАНИМ КОМУНАЛЬНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ 

«ХАРКІВЗЕЛЕНБУД» ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ на закупівлю «код 

ДК 021:2015 – 31520000-7 - Світильники та освітлювальна арматура 

(декоративний елемент освітлення) (ідентифікатор закупівлі в системі 

«Prozorro» – UA-2019-10-25-003038-b). 

5. Відповідно до статті 52 Закону України «Про захист економічної 

конкуренції» за порушення, зазначене в пункті 4 резолютивної частини 

цього рішення, накласти на ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 

«ЛСВ МОНОЛІТ» (ідентифікаційний код юридичної особи – 34015769) 

штраф у розмірі 68 000,00 (шістдесят вісім тисяч) гривень. 
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8 6. Відповідно до статті 52 Закону 

України «Про захист економічної конкуренції» за порушення, зазначене в 

пункті 4 резолютивної частини цього рішення, накласти на ПРИВАТНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО «БУДЕРІЯ» (ідентифікаційний код юридичної особи – 

42895859) штраф у розмірі 68 000,00 (шістдесят вісім тисяч) гривень. 

Відповідно до частини третьої статті 56 Закону України «Про захист 

економічної конкуренції» штраф повинен бути сплачений у двомісячний строк з 

дня одержання рішення. 

Відповідно до частини восьмої статті 56 Закону України «Про захист 

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

господарювання зобов’язаний надіслати до територіального відділення 

документи, що підтверджують сплату штрафу. 

Відповідно до частини першої статті 60 Закону України «Про захист 

економічної конкуренції» рішення органів Антимонопольного комітету України у 

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

 

Голова колегії         Юрій ГЛАДИК 
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