
 
 

СХІДНЕ МІЖОБЛАСНЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ 

АНТИМОНОПОЛЬНОГО   КОМІТЕТУ   УКРАЇНИ 

 

ВИТЯГ З РІШЕННЯ 

АДМІНІСТРАТИВНОЇ КОЛЕГІЇ СХІДНОГО МІЖОБЛАСНОГО 

ТЕРИТОРІАЛЬНОГО ВІДДІЛЕННЯ 

 
02.09.2021 № 70/92-р/к                                                                     Справа  № 4/01-119-21 

м. Харків 

Про порушення законодавства про 

захист економічної конкуренції  

та накладення штрафу 

 

КОНЦЕРН «СОЮЗЕНЕРГО» (ідентифікаційний код юридичної особи - 

31965106) та ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ «СОЮЗЕНЕРГОМАШ» (ідентифікаційний код 

юридичної особи – 32947973) (надалі - ТОВ «ВО «СОЮЗЕНЕРГОМАШ») 

подали тендерні пропозиції на участь у відкритих торгах з використанням 

електронної системи закупівель «Prozorro», проведених: 

- ВІДОКРЕМЛЕНИМ ПІДРОЗДІЛОМ «ХМЕЛЬНИЦЬКА АТОМНА 

ЕЛЕКТРИЧНА СТАНЦІЯ» ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА 

«НАЦІОНАЛЬНА АТОМНА ЕНЕРГОГЕНЕРУЮЧА КОМПАНІЯ 

«ЕНЕРГОАТОМ» на закупівлю «ДК 021:2015: 42130000-9 - Арматура 

трубопровідна: крани, вентилі, клапани та подібні пристрої (Клапани 

запірні сильфонні)», ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» - 

UA-2018-08-23-001279-a; 

- АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» на 

закупівлю «ДК 021:2015: 42130000-9 - Арматура трубопровідна: крани, 

вентилі, клапани та подібні пристрої (Лоти № 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 13)», 

ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» - 

UA-2018-10-12-000840-b; 

- КОМУНАЛЬНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ 

«ЛИСИЧАНСЬКТЕПЛОМЕРЕЖА» на закупівлю «ДК 021:2015: 44620000-

2 - Радіатори і котли для систем центрального опалення та їх деталі 

(Конвективна частина котла ПТВМ-30М)», ідентифікатор закупівлі в 

системі «Prozorro» - UA-2019-04-03-001478-a; 

- КОМУНАЛЬНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ 

КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) 
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«КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» на закупівлю «ДК 021:2015: 42130000-9 - 

Арматура трубопровідна: крани, вентилі, клапани та подібні пристрої 

(Фільтри осадові, сітчаті та латунні, сопло та стакан сопла до елеватора, 

компенсатори)», ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» - 

UA-2019-05-03-000521-c; 

- КОМУНАЛЬНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ 

«ЛИСИЧАНСЬКТЕПЛОМЕРЕЖА»  на закупівлю «ДК 021:2015: 

44620000-2 - Радіатори і котли для систем центрального опалення та їх 

деталі (Котел сталевий водогрійний КОЛВІ-850 в комплекті з газовим 

пальником P71.M.PR.S.UA.A.0.40 та модулем керування МК-2)», 

ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» - 

UA-2019-05-20-000383-a; 

- КОМУНАЛЬНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ 

КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) 

«КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» на закупівлю «ДК 021:2015: 42130000-9 - 

Арматура трубопровідна: крани, вентилі, клапани та подібні пристрої (Лот 

№ 2 - Компенсатори)», ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» - 

UA-2019-07-30-000537-a; 

- ДЕРЖАВНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ «КАЛУСЬКА 

ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ-НОВА» на закупівлю «ДК 021:2015: 

31720000-9 - Електромеханічне обладнання (Пиложивильники УЛПП-1 

для капітального ремонту пилосистем котла ст. № 4)», ідентифікатор 

закупівлі в системі «Prozorro» - UA-2020-01-27-001409-a; 

- КОМУНАЛЬНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ 

«ЛИСИЧАНСЬКТЕПЛОМЕРЕЖА» на закупівлю «ДК 021:2015: 44620000-

2 - Радіатори і котли для систем центрального опалення та їх деталі 

(Конвективна частина котла ПТВМ-50)», ідентифікатор закупівлі в системі 

«Prozorro» - UA-2020-03-05-001850-c; 

- КОМУНАЛЬНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ 

«ЛИСИЧАНСЬКТЕПЛОМЕРЕЖА» на закупівлю «ДК 021:2015: 44620000-

2 - Радіатори і котли для систем центрального опалення та їх деталі 

(Конвективна частина котла ПТВМ-30М)», ідентифікатор закупівлі в 

системі «Prozorro» - UA-2020-03-05-000818-a. 

При цьому, КОНЦЕРН «СОЮЗЕНЕРГО» та  ТОВ «ВО 

«СОЮЗЕНЕРГОМАШ» 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 № 4/01-119-21 такі дії 

КОНЦЕРН «СОЮЗЕНЕРГО» та  ТОВ «ВО «СОЮЗЕНЕРГОМАШ» визнано 

антиконкурентними узгодженими діями, що стосуються спотворення 

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

другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції». 
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На КОНЦЕРН «СОЮЗЕНЕРГО» накладено штраф у розмірі 201 673,8 грн. 

(двісті одна тисяча шістсот сімдесят три грн. 80 коп.).  

На ТОВ «ВО «СОЮЗЕНЕРГОМАШ» накладено штраф у розмірі 

612 000,00  грн. (сто вісімдесят тисяч грн. 00 коп.). 

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

публічні закупівлі» вчинення суб’єктами господарювання зазначених порушень 

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

процедурах закупівлі та для відхилення їх тендерних пропозицій протягом 3 

років після винесення рішення. 

Адміністративна колегія Східного міжобласного територіального 

відділення Антимонопольного комітету України (надалі – адміністративна 

колегія Відділення), розглянувши матеріали справи № 4/01-119-21 про 

порушення КОНЦЕРН «СОЮЗЕНЕРГО» та  ТОВ «ВО «СОЮЗЕНЕРГОМАШ» 

(надалі разом – Відповідачі, Учасники торгів) законодавства про захист 

економічної конкуренції, передбаченого пунктом 4 частини другої статті 6, 

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

подання Четвертого відділу досліджень і розслідувань від 16.08.2021 

№ 70-03/452-П, 

ВСТАНОВИЛА: 

1. Предмет Справи 

(1) Антиконкурентні узгоджені дії, які стосуються спотворення результатів 

торгів, проведених: 

- ВІДОКРЕМЛЕНИМ ПІДРОЗДІЛОМ «ХМЕЛЬНИЦЬКА АТОМНА 

ЕЛЕКТРИЧНА СТАНЦІЯ» ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА 

«НАЦІОНАЛЬНА АТОМНА ЕНЕРГОГЕНЕРУЮЧА КОМПАНІЯ 

«ЕНЕРГОАТОМ» (ідентифікаційний код юридичної особи - 21313677, 

надалі - Замовник № 1) на закупівлю «ДК 021:2015: 42130000-9 - Арматура 

трубопровідна: крани, вентилі, клапани та подібні пристрої (Клапани 

запірні сильфонні)», ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» - 

UA-2018-08-23-001279-a (надалі - Торги № 1); 

- АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» 

(ідентифікаційний код юридичної особи - 00131819, надалі - 

Замовник № 2) на закупівлю «ДК 021:2015: 42130000-9 - Арматура 

трубопровідна: крани, вентилі, клапани та подібні пристрої (Лоти № 2, 3, 4, 

5, 6, 9, 10, 13)», ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» - 

UA-2018-10-12-000840-b (надалі - Торги № 2 Лоти № 2-6, 9-10, 13); 

- КОМУНАЛЬНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ ЛИСИЧАНСЬКТЕПЛОМЕРЕЖА» 

(ідентифікаційний код юридичної особи - 13401321, надалі - Замовник 

№ 3) на закупівлю «ДК 021:2015: 44620000-2 - Радіатори і котли для 

систем центрального опалення та їх деталі (Конвективна частина котла 
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ПТВМ-30М)», ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» - 

UA-2019-04-03-001478-a (надалі - Торги № 3); 

- КОМУНАЛЬНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ 

КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) 

«КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» (ідентифікаційний код юридичної особи - 

40538421, надалі - Замовник № 4) на закупівлю «ДК 021:2015: 42130000-9 - 

Арматура трубопровідна: крани, вентилі, клапани та подібні пристрої 

(Фільтри осадові, сітчаті та латунні, сопло та стакан сопла до елеватора, 

компенсатори)», ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» - 

UA-2019-05-03-000521-c (надалі - Торги № 4); 

- Замовником № 3 на закупівлю «ДК 021:2015: 44620000-2 - Радіатори і 

котли для систем центрального опалення та їх деталі (Котел сталевий 

водогрійний КОЛВІ-850 в комплекті з газовим пальником 

P71.M.PR.S.UA.A.0.40 та модулем керування МК-2)», ідентифікатор 

закупівлі в системі «Prozorro» - UA-2019-05-20-000383-a (надалі - 

Торги № 5); 

- Замовником № 4 на закупівлю «ДК 021:2015: 42130000-9 - Арматура 

трубопровідна: крани, вентилі, клапани та подібні пристрої (Лот № 2 - 

Компенсатори)», ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» - 

UA-2019-07-30-000537-a (надалі - Торги № 6 Лот № 2); 

- ДЕРЖАВНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ «КАЛУСЬКА 

ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ-НОВА» (ідентифікаційний код юридичної 

особи - 40885849, надалі - Замовник № 5) на закупівлю «ДК 021:2015: 

31720000-9 - Електромеханічне обладнання (Пиложивильники УЛПП-1 

для капітального ремонту пилосистем котла ст. № 4)», ідентифікатор 

закупівлі в системі «Prozorro» - UA-2020-01-27-001409-a (надалі - 

Торги № 7); 

- Замовником № 3 на закупівлю «ДК 021:2015: 44620000-2 - Радіатори і 

котли для систем центрального опалення та їх деталі (Конвективна частина 

котла ПТВМ-50)», ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» - 

UA-2020-03-05-001850-c (надалі - Торги № 8); 

- Замовником № 3 на закупівлю «ДК 021:2015: 44620000-2 - Радіатори і 

котли для систем центрального опалення та їх деталі (Конвективна частина 

котла ПТВМ-30М)», ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» - 

UA-2020-03-05-000818-a (надалі - Торги № 9). 

2. Відповідачі 

(2) Відповідачами у справі є: 

- КОНЦЕРН «СОЮЗЕНЕРГО», дата і номер запису про проведення 

державної реєстрації - 23.02.2006 за № 12291200000000446, 

ідентифікаційний код юридичної особи - 31965106, місцезнаходження: 

51200, Дніпропетровська область, місто Новомосковськ, вулиця Спаська, 
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8. Основним видом діяльності КОНЦЕРН «СОЮЗЕНЕРГО» є  оптова 

торгівля залізними виробами, водопровідним і опалювальним 

устаткуванням і приладдям до нього (код за КВЕД 46.74). 

- ТОВ «ВО «СОЮЗЕНЕРГОМАШ», дата і номер запису про проведення 

державної реєстрації - 18.12.2004 за № 14801200000004937, 

ідентифікаційний код юридичної особи - 32947973, місцезнаходження: 

46000, місто Тернопіль, вулиця Микулинецька, 3-А (місцезнаходження у 

період проведення торгів (з 23.08.2018 до 23.03.2020): місто Дніпро, 

вулиця Гаванська, 8). Основним видом діяльності ТОВ «ВО 

«СОЮЗЕНЕРГОМАШ» є виробництво інших кранів і клапанів (код за 

КВЕД 28.14). 

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

конкуренції» КОНЦЕРН «СОЮЗЕНЕРГО» та  ТОВ «ВО 

«СОЮЗЕНЕРГОМАШ» є суб'єктами господарювання. 

3. Процедурні дії 

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

міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету 

України від 09.03.2021 № 70-03/151-п за ознаками вчинення 

КОНЦЕРНОМ «СОЮЗЕНЕРГО» та ТОВ «ВО «СОЮЗЕНЕРГОМАШ»  

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 № 1-9, адміністративною 

колегією Відділення прийнято розпорядження від 09.03.2021 

№ 70/123-рп/к про початок розгляду справи № 4/01-119-21. 

4. Інформація про торги 

4.1. ТОРГИ № 1 

(5) Замовником № 1 23.08.2018 на веб-порталі публічних закупівель 

«Prozorro» опубліковано оголошення щодо проведення Торгів № 1 

(ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» – UA-2018-08-23-001279-a).  

(6) Кінцевий строк подання тендерних пропозицій (дата і час) - 10.09.2018 

(16 год. 00 хв.), початок електронного аукціону (дата і час) - 11.09.2018 

(14 год. 17 хв.). 

(7) Очікувана вартість закупівлі - 131 400,00 гривень. 

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

Торгах № 1 подані тендерні пропозиції від КОНЦЕРНА «СОЮЗЕНЕРГО», 

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ЕЛЕКТРОПІВДЕНАТОММОНТАЖ» (надалі – ТОВ «ЕПАМ», 

ідентифікаційний код юридичної особи – 21242894, місцезнаходження: 
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61002, місто Харків, вулиця Мироносицька, 16; основний вид діяльності: 

електромонтажні роботи (код за КВЕД 43.21)), ПРИВАТНОГО 

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКЕ ЦЕНТРАЛЬНЕ 

КОНСТРУКТОРСЬКЕ БЮРО АРМАТУРОБУДУВАННЯ» (надалі – 

ПрАТ «КЦКБА», ідентифікаційний код юридичної особи – 33096208, 

місцезнаходження: 03113, місто Київ, вулиця Полковника Шутова, 9; 

основний вид діяльності: виробництво парових котлів, крім котлів 

центрального опалення (код за КВЕД 25.30)),  ТОВ «ВО 

«СОЮЗЕНЕРГОМАШ». 

(9) Ціни тендерних пропозицій, запропонованих КОНЦЕРНОМ 

«СОЮЗЕНЕРГО», ТОВ «ЕПАМ», ПрАТ «КЦКБА», ТОВ «ВО 

«СОЮЗЕНЕРГОМАШ» на Торги № 1, наведені в Таблиці № 1. 

Таблиця № 1 

№ 

з/п 

Найменування суб’єкта 

господарювання 

Первинна 

пропозиція, грн. 

Остаточна пропозиція 

(за результатами 

аукціону), грн. 

1 ТОВ «ВО 

«СОЮЗЕНЕРГОМАШ» 

112 000,00 111 000,00 

2 КОНЦЕРН 

«СОЮЗЕНЕРГО» 

112 000,00 112 000,00 

3 ПрАТ «КЦКБА» 131 360,00 131 360,00 

4 ТОВ «ЕПАМ» 131 400,00 131 400,00 

(10) Відповідно до витягу з  протоколу розгляду тендерних пропозицій 

тендерного  комітету Замовника № 1 від  18.09.2018 № 1073, переможцем 

Торгів № 1 визнано  ТОВ «ВО «СОЮЗЕНЕРГОМАШ» за найнижчою 

ціновою пропозицією у розмірі  111 000,00 гривень. 

(11) Замовником № 1 укладено з ТОВ «ВО  «СОЮЗЕНЕРГОМАШ» договір 

поставки від 02.10.2018  № 14253/53-124-01-18-08841. 

4.2. ТОРГИ № 2 

(12) Замовником № 2  12.10.2018 на веб-порталі публічних закупівель 

«Prozorro» опубліковано оголошення щодо проведення Торгів № 2 

(ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» – UA-2018-10-12-000840-b).  

       Лот № 2 

(13) Кінцевий строк подання тендерних пропозицій (дата і час) — 29.10.2018 

(10 год. 00 хв.), початок електронного аукціону (дата і час) — 30.10.2018 

(12 год. 52 хв.). 

(14) Очікувана вартість закупівлі – 571 600,00 гривень. 

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

Торгах № 2 по Лоту № 2  подані тендерні пропозиції від КОНЦЕРНА 

«СОЮЗЕНЕРГО», ТОВ «ВО «СОЮЗЕНЕРГОМАШ». 
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(16) Ціни тендерних пропозицій, запропонованих КОНЦЕРНОМ 

«СОЮЗЕНЕРГО», ТОВ «ВО «СОЮЗЕНЕРГОМАШ» на Торги № 2 по 

Лоту № 2, наведені в Таблиці № 2. 

Таблиця №2 

№ 

з/п 

Найменування суб’єкта 

господарювання 

Первинна 

пропозиція, грн. 

Остаточна пропозиція 

(за результатами 

аукціону), грн. 

1 ТОВ «ВО 

«СОЮЗЕНЕРГОМАШ» 

543 020,00 543 020,00 

2 КОНЦЕРН 

«СОЮЗЕНЕРГО» 

554 450,00 554 450,00 

        Лот № 3 

(17) Кінцевий строк подання тендерних пропозицій (дата і час) — 29.10.2018  

(10 год. 00 хв.), початок електронного аукціону (дата і час) — 30.10.2018  

(13 год. 25 хв.). 

(18) Очікувана вартість закупівлі – 775 000,00 гривень. 

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

Торгах № 2 по Лоту № 3 подані тендерні пропозиції від ПРИВАТНОГО 

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОМАРМАТУРА» (надалі – 

ПрАТ «ПРОМАРМАТУРА», ідентифікаційний код юридичної особи – 

21871578, місцезнаходження: 49005, місто Дніпро, вулиця 

Сімферопольська, 17; основний вид діяльності: виробництво гідравлічного 

та пневматичного устаткування (код за КВЕД 28.12)), КОНЦЕРНА 

«СОЮЗЕНЕРГО», ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АРМАТУРНИЙ ЗАВОД «АДМІРАЛ» (надалі – 

ТОВ «АЗ «АДМІРАЛ», ідентифікаційний код юридичної особи – 

31158157, місцезнаходження: 49000, місто Дніпро, вулиця Академіка 

Белелюбського, 14; основний вид діяльності: виробництво машин і 

устаткування для металургії (код за КВЕД 28.91)), ТОВ «ВО 

«СОЮЗЕНЕРГОМАШ», ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТОРГОВИЙ БУДИНОК «ХАРКІВМАШ» (надалі 

– ТОВ «ТБ «ХАРКІВМАШ», ідентифікаційний код юридичної особи – 

37876085, місцезнаходження: місто Харків, вулиця Лодзька, 7А; основний 

вид діяльності: оптова торгівля іншими машинами й устаткуванням (код за 

КВЕД 46.69)). 

(20) Ціни тендерних пропозицій, запропонованих ПрАТ «ПРОМАРМАТУРА», 

КОНЦЕРНОМ «СОЮЗЕНЕРГО», ТОВ «АЗ «АДМІРАЛ», ТОВ «ВО 

«СОЮЗЕНЕРГОМАШ», ТОВ «ТБ «ХАРКІВМАШ» на Торги № 2 по Лоту 

№ 3, наведені в Таблиці № 3. 

Таблиця № 3 

№ 

з/п 

Найменування суб’єкта 

господарювання 

Первинна 

пропозиція, 

Остаточна пропозиція (за 

результатами аукціону), 
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грн. грн. 

1 ПрАТ «ПРОМАРМАТУРА» 763 529,00 704 000,00 

2 КОНЦЕРН «СОЮЗЕНЕРГО» 751 750,00 696 245,00 

3 ТОВ «АЗ «АДМІРАЛ» 603 334,00 556 667,00 

4 ТОВ «ВО 

«СОЮЗЕНЕРГОМАШ» 

736 250,00 499 500,00 

5 ТОВ «ТБ «ХАРКІВМАШ» 565 750,00 499 000,00 

Лот № 4 

(21) Кінцевий строк подання тендерних пропозицій (дата і час) — 29.10.2018  

(10 год. 00 хв.), початок електронного аукціону (дата і час) — 30.10.2018  

(13 год. 50 хв.). 

(22) Очікувана вартість закупівлі – 108 385,00 гривень. 

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

Торгах № 2 по Лоту № 4 подані тендерні пропозиції від 

КОНЦЕРНА «СОЮЗЕНЕРГО», ТОВ «ВО «СОЮЗЕНЕРГОМАШ». 

(24) Ціни тендерних пропозицій, запропонованих 

КОНЦЕРНОМ «СОЮЗЕНЕРГО», ТОВ «ВО «СОЮЗЕНЕРГОМАШ» на 

Торги № 2 по Лоту № 4, наведені в Таблиці № 4. 

Таблиця № 4 

№ 

з/п 

Найменування суб’єкта 

господарювання 

Первинна 

пропозиція, 

грн. 

Остаточна пропозиція (за 

результатами аукціону), 

грн. 

1 КОНЦЕРН «СОЮЗЕНЕРГО» 105 135,00 105 135,00 

2 ТОВ «ВО 

«СОЮЗЕНЕРГОМАШ» 

102 975,00 102 975,00 

Лот № 5 

(25) Кінцевий строк подання тендерних пропозицій (дата і час) — 29.10.2018 

(10 год. 00 хв.), початок електронного аукціону (дата і час) — 30.10.2018 

(14 год. 17 хв.). 

(26) Очікувана вартість закупівлі – 192 650,00 гривень. 

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

Торгах № 2 по Лоту № 5 подані тендерні пропозиції від 

КОНЦЕРНА «СОЮЗЕНЕРГО», ТОВ «ВО «СОЮЗЕНЕРГОМАШ». 

(28) Ціни тендерних пропозицій, запропонованих 

КОНЦЕРНОМ «СОЮЗЕНЕРГО», ТОВ «ВО «СОЮЗЕНЕРГОМАШ» на 

Торги № 2 по Лоту № 5, наведені в Таблиці № 5. 

Таблиця № 5 

№ 

з/п 

Найменування суб’єкта 

господарювання 

Первинна 

пропозиція, 

Остаточна пропозиція (за 

результатами аукціону), 
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грн. грн. 

1 КОНЦЕРН «СОЮЗЕНЕРГО» 186 870,00 186 870,00 

2 ТОВ «ВО 

«СОЮЗЕНЕРГОМАШ» 

183 100,00 183 100,00 

Лот № 6 

(29) Кінцевий строк подання тендерних пропозицій (дата і час) — 29.10.2018 

(10 год. 00 хв.), початок електронного аукціону (дата і час) — 30.10.2018 

(14 год. 38 хв.). 

(30) Очікувана вартість закупівлі – 95 000,00 гривень. 

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

Торгах № 2 по Лоту № 6 подані тендерні пропозиції від 

КОНЦЕРНА «СОЮЗЕНЕРГО», ТОВ «ВО «СОЮЗЕНЕРГОМАШ». 

(32) Ціни тендерних пропозицій, запропонованих 

КОНЦЕРНОМ «СОЮЗЕНЕРГО», ТОВ «ВО «СОЮЗЕНЕРГОМАШ» на 

Торги № 2 по Лоту № 6, наведені в Таблиці № 6. 

Таблиця № 6 

№ 

з/п 

Найменування суб’єкта 

господарювання 

Первинна 

пропозиція, 

грн. 

Остаточна пропозиція (за 

результатами аукціону), 

грн. 

1 КОНЦЕРН «СОЮЗЕНЕРГО» 95 000,00 95 000,00 

2 ТОВ «ВО 

«СОЮЗЕНЕРГОМАШ» 

92 150,00 92 150,00 

Лот № 9 

(33) Кінцевий строк подання тендерних пропозицій (дата і час) — 29.10.2018 

(10 год. 00 хв.), початок електронного аукціону (дата і час) — 30.10.2018 

(11 год. 13 хв.). 

(34) Очікувана вартість закупівлі – 297 990,00 гривень. 

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

Торгах № 2 по Лоту № 9 подані тендерні пропозиції від КОНЦЕРНА 

«СОЮЗЕНЕРГО», ПрАТ «ПРОМАРМАТУРА», ТОВ «ВО 

«СОЮЗЕНЕРГОМАШ». 

(36) Ціни тендерних пропозицій, запропонованих ПрАТ «ПРОМАРМАТУРА», 

КОНЦЕРНОМ «СОЮЗЕНЕРГО», ТОВ «ВО «СОЮЗЕНЕРГОМАШ» на 

Торги № 2 по Лоту № 9, наведені в Таблиці № 7. 

Таблиця № 7 

№ 

з/п 

Найменування суб’єкта 

господарювання 

Первинна 

пропозиція, 

грн. 

Остаточна пропозиція (за 

результатами аукціону), 

грн. 

1 КОНЦЕРН «СОЮЗЕНЕРГО» 289 050,00 289 050,00 
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2 ТОВ «ВО 

«СОЮЗЕНЕРГОМАШ» 

283 250,00 283 250,00 

3 ПрАТ «ПРОМАРМАТУРА» 264 198,00 264 198,00 

Лот № 10 

(37) Кінцевий строк подання тендерних пропозицій (дата і час) — 29.10.2018 

(10 год. 00 хв.), початок електронного аукціону (дата і час) — 30.10.2018 

(11 год. 30 хв.). 

(38) Очікувана вартість закупівлі – 22 560,00 гривень. 

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

Торгах № 2 по Лоту № 10 подані тендерні пропозиції від КОНЦЕРНА 

«СОЮЗЕНЕРГО», ПрАТ «ПРОМАРМАТУРА», ТОВ «ВО 

«СОЮЗЕНЕРГОМАШ», ТОВАРИТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КВАНТ ПЛЮС» (надалі – ТОВ «КВАНТ 

ПЛЮС», ідентифікаційний код юридичної особи – 31618527, 

місцезнаходження: 36020, місто Полтава, вулиця Конституції, 13; 

основний вид діяльності: неспеціалізована оптова торгівля (код за КВЕД 

46.90)). 

(40) Ціни тендерних пропозицій, запропонованих ПрАТ «ПРОМАРМАТУРА», 

КОНЦЕРНОМ «СОЮЗЕНЕРГО», ТОВ «ВО «СОЮЗЕНЕРГОМАШ», 

ТОВ «КВАНТ ПЛЮС» на Торги № 2 по Лоту № 10, наведені в Таблиці 

№ 8. 

Таблиця № 8 

№ 

з/п 

Найменування суб’єкта 

господарювання 

Первинна 

пропозиція, 

грн. 

Остаточна пропозиція (за 

результатами аукціону), 

грн. 

1 КОНЦЕРН «СОЮЗЕНЕРГО» 21 885,00 21 885,00 

2 ТОВ «ВО 

«СОЮЗЕНЕРГОМАШ» 

21 435,00 21 435,00 

3 ПрАТ «ПРОМАРМАТУРА» 21 305,70 19 000,00 

4 ТОВ «КВАНТ ПЛЮС» 14 400,00 14 400,00 

Лот № 13 

(41) Кінцевий строк подання тендерних пропозицій (дата і час) — 29.10.2018 

(10 год. 00 хв.), початок електронного аукціону (дата і час) — 30.10.2018 

(13 год. 13 хв.). 

(42) Очікувана вартість закупівлі – 6 360,00 гривень. 

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

Торгах № 2 по Лоту № 13 подані тендерні пропозиції від КОНЦЕРНА 

«СОЮЗЕНЕРГО», ТОВ «ВО «СОЮЗЕНЕРГОМАШ». 

(44) Ціни тендерних пропозицій, запропонованих КОНЦЕРНОМ 

«СОЮЗЕНЕРГО», ТОВ «ВО «СОЮЗЕНЕРГОМАШ» на Торги № 2 по 
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Лоту № 13, наведені в Таблиці № 9. 

Таблиця № 9 

№ 

з/п 

Найменування суб’єкта 

господарювання 

Первинна 

пропозиція, 

грн. 

Остаточна пропозиція (за 

результатами аукціону), 

грн. 

1 КОНЦЕРН «СОЮЗЕНЕРГО» 6 170,00 6 170,00 

2 ТОВ «ВО 

«СОЮЗЕНЕРГОМАШ» 

6 050,00 6 050,00 

(45) Відповідно до  протоколу загальних зборів членів тендерного комітету 

Замовника № 2 від  20.11.2018 Торги № 2 по Лотам № 2-6, 9, 10, 13 

відмінено на підставі частини першої статті 31 Закону України «Про 

публічні закупівлі»  - у зв’язку з відсутністю подальшої потреби в 

закупівлі товарів, робіт і послуг. 

4.3. ТОРГИ № 3 

(46) Замовником № 3  03.04.2019 на веб-порталі публічних закупівель 

«Prozorro» опубліковано оголошення щодо проведення Торгів   № 3 

(ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» – UA-2019-04-03-001478-a). 

(47)  Кінцевий строк подання тендерних пропозицій (дата і час) — 19.04.2019 

(16 год. 00 хв.), початок електронного аукціону (дата і час) — 22.04.2019 

(11 год. 15 хв.). 

(48) Очікувана вартість закупівлі – 1 590 000,00 гривень. 

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

Торгах № 3  подані тендерні пропозиції від КОНЦЕРНА «СОЮЗЕНЕРГО», 

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БУДГАРАНТ 

ІНВЕСТ» (надалі – ТОВ «БУДГАРАНТ ІНВЕСТ», ідентифікаційний код 

юридичної особи – 42111781, місцезнаходження: 51400, Дніпропетровська 

область, місто Павлоград, вулиця Харківська, 12; основний вид діяльності:  

монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування (код за 

КВЕД 43.22)),  ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ГЕНЕРАЦІЯ ТЕПЛА» (надалі – ТОВ «ГЕНЕРАЦІЯ ТЕПЛА», 

ідентифікаційний код юридичної особи – 40366015, місцезнаходження: 

04112, місто Київ, вулиця Дегтярівська, 48, офіс 711; основний вид 

діяльності:  неспеціалізована оптова торгівля (код за КВЕД 46.90)), 

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТРІАДА-

ЕНЕРДЖІ» (надалі – ТОВ «ТРІАДА-ЕНЕРДЖІ», ідентифікаційний код 

юридичної особи – 40038794, місцезнаходження: 61037, місто Харків, 

проспект Московський, 199-Б; основний вид діяльності: оптова торгівля 

іншими машинами й устаткуванням (код за КВЕД 46.69)), ТОВ «ВО 

«СОЮЗЕНЕРГОМАШ». 

(50) Ціни тендерних пропозицій, запропонованих КОНЦЕРНОМ 

«СОЮЗЕНЕРГО», ТОВ «БУДГАРАНТ ІНВЕСТ», ТОВ «ГЕНЕРАЦІЯ 



 - 12 - 

 

ТЕПЛА», ТОВ «ТРІАДА-ЕНЕРДЖІ», ТОВ «ВО «СОЮЗЕНЕРГОМАШ» 

на Торги № 3, наведені в Таблиці № 10. 

Таблиця № 10 

№ 

з/п 

Найменування суб’єкта 

господарювання 

Первинна 

пропозиція, 

грн. 

Остаточна пропозиція 

(за результатами 

аукціону), грн. 

1 КОНЦЕРН «СОЮЗЕНЕРГО» 1 570 020,00 1 570 020,00 

2 ТОВ «БУДГАРАНТ ІНВЕСТ» 1 543 000,00 1 299 000,00 

3 ТОВ «ГЕНЕРАЦІЯ ТЕПЛА» 1 520 000,00 1 240 000,00 

4 ТОВ «ТРІАДА-ЕНЕРДЖІ» 1 300 000,00 1 150 000,00 

5 ТОВ «ВО 

«СОЮЗЕНЕРГОМАШ» 

1 550 040,00 1 149 500,00 

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

24.04.2019 № 44, переможцем Торгів № 3 визнано  

ТОВ «ВО «СОЮЗЕНЕРГОМАШ» за найнижчою ціновою пропозицією у 

розмірі  1 149 500,00 гривень. 

(52) Замовником № 3 укладено з ТОВ «ВО  «СОЮЗЕНЕРГОМАШ» договір 

про закупівлю товарів від 13.05.2019 № 89. 

4.4. ТОРГИ № 4 

(53) Замовником № 4  03.05.2019 на веб-порталі публічних закупівель 

«Prozorro» опубліковано оголошення щодо проведення Торгів   № 4 

(ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» – UA-2019-05-03-000521-c).  

(54) Кінцевий строк подання тендерних пропозицій (дата і час) - 03.06.2019   

(10 год. 00 хв.). В електронній системі закупівель «Prozorro» відсутні 

відомості про дату та час початку електронного аукціону. 

(55) Очікувана вартість закупівлі - 5 562 825,28 гривень. 

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

Торгах № 4  подані тендерні пропозиції від КОНЦЕРНА 

«СОЮЗЕНЕРГО»,  ТОВ «ВО «СОЮЗЕНЕРГОМАШ», ТОВАРИСТВА З 

ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІСТ ЛОУД ГРУП» (надалі – 

ТОВ «ІСТ ЛОУД ГРУП», ідентифікаційний код юридичної особи - 

37017486, місцезнаходження: 04121, місто Київ, вулиця Олександра 

Мишуги, 2, офіс 416; основний вид діяльності: оптова торгівля хімічними 

продуктами (код за КВЕД 46.75)). 

(57) Згідно з протоколом засідання тендерного комітету Замовника № 4 від 

03.07.2019 № 1045 тендерні пропозиції всіх учасників відхилено як такі, 

що не відповідають умовам тендерної документації. 

(58) Згідно з інформацією, розміщеною Замовником № 4 в електронній системі 

закупівель «Prozorro», Торги № 4 відмінено 04.07.2019 на підставі частини 

першої статті 31 Закону України «Про публічні закупівлі» - допущення до 



 - 13 - 

 

оцінки менше двох тендерних пропозицій. 

4.5. ТОРГИ № 5 

(59) Замовником № 3  20.05.2019 на веб-порталі публічних закупівель 

«Prozorro» опубліковано оголошення щодо проведення Торгів   № 5 

(ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» – UA-2019-05-20-000383-a).  

(60) Кінцевий строк подання тендерних пропозицій (дата і час) - 05.06.2019   

(16 год. 00 хв.), початок електронного аукціону (дата і час) - 06.06.2019   

(13 год. 12 хв.). 

(61) Очікувана вартість закупівлі - 1 600 000,00  гривень. 

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

Торгах № 5  подані тендерні пропозиції від ТОВАРИСТВА З 

ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЄВРОТЕРМ ТЕХНОЛОДЖІ» 

(надалі – ТОВ «ЄВРОТЕРМ ТЕХНОЛОДЖІ», ідентифікаційний код 

юридичної особи – 38669447, місцезнаходження: 04071, місто Київ, вулиця 

Щекавицька, 37/48, офіс 1; основний вид діяльності: виробництво 

радіаторів і котлів центрального опалення (код за КВЕД 25.21)), 

КОНЦЕРНА «СОЮЗЕНЕРГО», ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРАЇНСЬКА ЕНЕРГОПРОМИСЛОВА ГРУПА» 

(надалі - ТОВ «УЕГ», ідентифікаційний код юридичної особи – 40001481,  

місцезнаходження:  08140, Київська область, село Білогородка, вулиця 

Щаслива, 2, квартира 6; основний вид діяльності: оптова торгівля 

залізними виробами, водопровідним і опалювальним устаткуванням і 

приладдям до нього (код за КВЕД 46.74), ТОВ «ВО 

«СОЮЗЕНЕРГОМАШ», ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТОРГОВИЙ ДІМ-АТОН» (надалі - 

ТОВ «ТД-АТОН», ідентифікаційний код юридичної особи – 36698743, 

місцезнаходження: 04073, місто Київ, провулок Куренівський, 19/5; 

основний вид діяльності: діяльність посередників у торгівлі товарами 

широкого асортименту (код за КВЕД 46.19)). 

(63) Ціни тендерних пропозицій, запропонованих ТОВ «ВО 

«СОЮЗЕНЕРГОМАШ», ТОВ «ТД-АТОН», ТОВ «УЕГ», КОНЦЕРНОМ 

«СОЮЗЕНЕРГО», ТОВ «ЄВРОТЕРМ ТЕХНОЛОДЖІ» на Торги № 5, 

наведені в Таблиці № 11. 

Таблиця № 11 

№ 

з/п 

Найменування суб’єкта 

господарювання 

Первинна 

пропозиція, 

грн. 

Остаточна пропозиція 

(за результатами 

аукціону), грн. 

1 ТОВ «ВО 

«СОЮЗЕНЕРГОМАШ» 

1 560 000,00 1 249 500,00 

2 ТОВ «ТД-АТОН» 1 580 000,00 1 250 000,00 

3 ТОВ «УЕГ» 1 590 000,00 1 559 000,00 
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4 КОНЦЕРН «СОЮЗЕНЕРГО» 1 580 000,00 1 580 000,00 

5 ТОВ «ЄВРОТЕРМ 

ТЕХНОЛОДЖІ» 

1 600 000,00 1 600 000,00 

(64) Відповідно до протоколів засідання тендерного комітету Замовника № 3 

від 12.06.2019 № 55, № 56 пропозиції ТОВ «ВО «СОЮЗЕНЕРГОМАШ»  та 

ТОВ «ТД-АТОН», відповідно, відхилено на підставі пункту 4 частини 

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

пропозиція не відповідає умовам тендерної документації. 

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

12.06.2019 № 58 переможцем Торгів № 5 визнано  ТОВ «УЕГ» з ціновою 

пропозицією у розмірі 1 559 000,00 гривень. 

(66) Замовником № 3 укладено з ТОВ «УЕГ» договір про закупівлю товарів від 

26.06.2019 № 100. 

4.6. ТОРГИ № 6 

(67) Замовником № 4  30.07.2019 на веб-порталі публічних закупівель 

«Prozorro» опубліковано оголошення щодо проведення Торгів   № 6 

(ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» – UA-2019-07-30-000537-a).  

Лот № 2 

(68)  Кінцевий строк подання тендерних пропозицій (дата і час) — 05.09.2019  

(10 год. 00 хв.), початок електронного аукціону (дата і час) — 11.10.2019 

(13 год. 17 хв.). 

(69) Очікувана вартість закупівлі – 5 613 608,82  гривень. 

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

Торгах № 6 по Лоту № 2 подані тендерні пропозиції від ТОВАРИСТВА З 

ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕНЕРГОТЕХСЕРВІС-ТКР» 

(надалі – ТОВ «ЕНЕРГОТЕХСЕРВІС-ТКР», ідентифікаційний код 

юридичної особи - 36339174, місцезнаходження: 14014, місто Чернігів, 

вулиця Ушинського, 23), ТОВ «ІСТ ЛОУД ГРУП», КОНЦЕРНА 

«СОЮЗЕНЕРГО», ТОВ «ВО «СОЮЗЕНЕРГОМАШ». 

(71) Відповідно до  протоколу засідання тендерного комітету Замовника № 4 

від  03.10.2019 № 1426, Торги № 6 по Лоту № 2 відмінено на підставі 

частини першої статті 31 Закону України «Про публічні закупівлі»  - у 

зв’язку з відсутністю подальшої потреби в закупівлі товарів, робіт і послуг. 

4.7. ТОРГИ № 7 

(72) Замовником № 5  27.01.2020 на веб-порталі публічних закупівель 

«Prozorro» опубліковано оголошення щодо проведення Торгів   № 7 

(ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» – UA-2020-01-27-001409-a).  

(73) Кінцевий строк подання тендерних пропозицій (дата і час) - 27.02.2020 
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(09 год. 00 хв.). В електронній системі закупівель «Prozorro» відсутні 

відомості про дату та час початку електронного аукціону. 

(74) Очікувана вартість закупівлі - 5 040 000,00 гривень. 

(75) Відповідно до протоколу розгляду тендерних пропозицій для участі у 

Торгах № 7 подані тендерні пропозиції від ПРИВАТНОГО 

ПІДПРИЄМСТВА ФІРМИ «СПЕЦРЕММАШ» (ідентифікаційний код 

юридичної особи – 43227878, місцезнаходження: 45407, Волинська 

область, місто Нововолинськ, вулиця Шахтарська, 49В; основний вид 

діяльності: ремонт і технічне обслуговування машин і устаткування 

промислового призначення (код за КВЕД 33.12)), ТОВАРИСТВА З 

ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПАРІМЕТ ГРУП» 

(ідентифікаційний код юридичної особи – 40835782, місцезнаходження: 

03062, місто Київ, вулиця Стрийська, 4; основний вид діяльності: 

виробництво двигунів і турбін, крім авіаційних, автотранспортних і 

мотоциклетних двигунів (код за КВЕД 28.11)), ТОВАРИСТВА З 

ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕНЕРГОІНВЕСТ» 

(ідентифікаційний код юридичної особи – 32688883, місцезнаходження: 

84500, Донецька область, місто Артемівськ, вулиця Кірова, 19; основний 

вид діяльності: ремонт і технічне обслуговування машин і устаткування 

промислового призначення (код за КВЕД 33.12)), КОНЦЕРНА 

«СОЮЗЕНЕРГО», ТОВ «ВО «СОЮЗЕНЕРГОМАШ», ТОВАРИСТВА З 

ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РЕММАШРЕСУРС» 

(ідентифікаційний код юридичної особи – 40181642, місцезнаходження: 

61105, місто Харків, вулиця Киргизька, 19; основний вид діяльності: 

ремонт і технічне обслуговування машин і устаткування промислового 

призначення (код за КВЕД 33.12)). 

(76) Відповідно до інформації, розміщеної в електронній системі закупівель 

«Prozorro»,  Торги № 7 відмінені Замовником № 5 у зв’язку з допущенням 

до оцінки менше двох тендерних пропозицій (частина перша статті 31 

Закону України «Про публічні закупівлі»). 

4.8. ТОРГИ № 8 

(77) Замовником № 3  05.03.2020 на веб-порталі публічних закупівель 

«Prozorro» опубліковано оголошення щодо проведення Торгів  № 8 

(ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» – UA-2020-03-05-001850-c).  

(78) Кінцевий строк подання тендерних пропозицій (дата і час) - 21.03.2020 

(16 год. 00 хв.), початок електронного аукціону (дата і час) - в електронній 

системі закупівель «Prozorro» - 23.03.2020 (14 год. 23 хв.). 

(79) Очікувана вартість закупівлі - 2 250 000,00 гривень. 

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

Торгах № 8 подані тендерні пропозиції від КОНЦЕРНА «СОЮЗЕНЕРГО», 

ТОВ «ВО «СОЮЗЕНЕРГОМАШ». 
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(81) Ціни тендерних пропозицій, запропонованих КОНЦЕРНОМ 

«СОЮЗЕНЕРГО», ТОВ «ВО «СОЮЗЕНЕРГОМАШ» на Торги № 8, 

наведені в Таблиці № 12. 

Таблиця № 12 

№ 

з/п 

Найменування суб’єкта 

господарювання 

Первинна 

пропозиція, 

грн. 

Остаточна пропозиція 

(за результатами 

аукціону), грн. 

1 КОНЦЕРН «СОЮЗЕНЕРГО» 2 242 500,00 2 242 500,00 

2 ТОВ «ВО 

«СОЮЗЕНЕРГОМАШ» 

2 249 500,80 2 249 500,80 

(82) Відповідно до  протоколу засідання тендерного комітету Замовника № 3 

від  24.03.2020 № 64 переможцем Торгів № 8 визнано КОНЦЕРН 

«СОЮЗЕНЕРГО» за найнижчою ціновою пропозицією у розмірі 

2 242 500,00 гривень. 

(83) Замовником № 3 укладено з КОНЦЕРНОМ «СОЮЗЕНЕРГО» договір про 

закупівлю товарів від 06.04.2020 № 78. 

4.9. ТОРГИ № 9 

(84) Замовником № 3  05.03.2020 на веб-порталі публічних закупівель 

«Prozorro» опубліковано оголошення щодо проведення Торгів № 9 

(ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» – UA-2020-03-05-000818-a).  

(85) Кінцевий строк подання тендерних пропозицій (дата і час) — 21.03.2020  

(16 год. 00 хв.), початок електронного аукціону (дата і час) —23.03.2020 

(14 год. 30 хв.). 

(86) Очікувана вартість закупівлі – 1 150 000,00 гривень. 

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

Торгах № 9 подані тендерні пропозиції від КОНЦЕРНА «СОЮЗЕНЕРГО», 

ТОВ «ВО «СОЮЗЕНЕРГОМАШ». 

(88) Ціни тендерних пропозицій, запропонованих КОНЦЕРНОМ 

«СОЮЗЕНЕРГО», ТОВ «ВО «СОЮЗЕНЕРГОМАШ» на Торги № 9, 

наведені в Таблиці № 13.: 

Таблиця № 13 

№ 

з/п 

Найменування суб’єкта 

господарювання 

Первинна 

пропозиція, 

грн. 

Остаточна пропозиція 

(за результатами 

аукціону), грн. 

1 КОНЦЕРН «СОЮЗЕНЕРГО» 1 142 500,20 1 142 500,20 

2 ТОВ «ВО 

«СОЮЗЕНЕРГОМАШ» 

1 149 504,00 1 149 504,00 

(89) Відповідно до  протоколу засідання тендерного комітету Замовника № 3 

від  24.03.2020 № 62 переможцем Торгів № 9 визнано КОНЦЕРН 

«СОЮЗЕНЕРГО» за найнижчою ціновою пропозицією у розмірі                   
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1 142 500,20 гривень. 

(90) Замовником № 3 укладено з КОНЦЕРНОМ «СОЮЗЕНЕРГО» договір про 

закупівлю товарів від 06.04.2020 № 77. 

5.     Встановлення антиконкурентних узгоджених дій  

(91) Аналізом інформації та матеріалів, отриманих Східним міжобласним 

територіальним відділенням Антимонопольного комітету України (надалі - 

Відділення) під час розслідування Справи встановлено обставини, які 

свідчать про вчинення КОНЦЕРНОМ «СОЮЗЕНЕРГО» та  ТОВ «ВО 

«СОЮЗЕНЕРГОМАШ»  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 № 1-9, що підтверджується наступним. 

5.1. Використання Відповідачами одних і тих самих точок доступу до 

мережі Інтернет у період проведення Торгів № 1-9 

(92) За інформацією ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ПРОЗОРРО» (надалі 

- ДП «ПРОЗОРРО»), наданою листом від 07.05.2020 № 206/1025/03 

(вх. від 20.05.2020 № 03-05/78), під час участі у Торгах № 1-9 

КОНЦЕРН «СОЮЗЕНЕРГО» завантажував свої тендерні пропозиції з 

електронних майданчиків «ТЕНДЕР-online» (у Торгах № 3-5, 8-9),         

«E-Tender» (у Торгах № 7) та «SmartTender.biz» (у Торгах № 1-2, 6), а 

ТОВ «ВО «СОЮЗЕНЕРГОМАШ» - з електронного майданчика 

«ТЕНДЕР-online» ( у Торгах № 3-5, 7) та «SmartTender.biz» 

(у Торгах № 1-2, 6, 8-9).  

(93) За інформацією, наданою ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СМАРТТЕНДЕР» (оператор електронного 

майданчика «SmartTender.biz»), ПРИВАТНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ 

«ТЕНДЕР ОНЛАЙН» (оператор електронного майданчика «ТЕНДЕР 

online»), ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «Е-ТЕНДЕР» (оператор електронного 

майданчика «E-Tender») листами від 01.06.2020 № 415 

(вх. від 05.06.2020 № 70-01/2938), від 11.06.2020 № 11-06-2020/01-т 

(вх. від 16.06.2020 № 70-01/3220) та від 15.06.2020 № 318 

(вх. від 19.06.2020 № 70-01/3285) відповідно, під час участі у   Торгах 

№ 1-9 Відповідачі здійснювали вхід до кабінету учасника, подання 

тендерних пропозицій та інші дії з наступних ІР-адрес (інформація 

наведена в таблиці № 14). 
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Таблиця № 14 

Назва 

закупівлі 

ІР-адреси, які використовувалися  

КОНЦЕРНОМ «СОЮЗЕНЕРГО»  

ІР-адреси, які використовувалися   

ТОВ «ВО «СОЮЗЕНЕРГОМАШ» 

Торги № 1 77.111.244.21  

(подання пропозиції) 

77.111.244.21 

(подання пропозиції) 

Торги № 2 

(Лоти № 2-6, 

9-10, 13) 

91.215.53.232 

(подання пропозиції) 

  

91.215.53.232  

(подання пропозиції) 

 

Торги № 3 
Автоматично видалені за спливом 

строку зберігання 

Автоматично видалені за спливом 

строку зберігання 

Торги № 4 
Автоматично видалені за спливом 

строку зберігання 

Автоматично видалені за спливом 

строку зберігання 

Торги № 5 
Автоматично видалені за спливом 

строку зберігання 

Автоматично видалені за спливом 

строку зберігання 

Торги № 6 

(Лот № 2) 
91.215.53.232 

(подання пропозиції) 

  

130.180.210.242  

(подання пропозиції, завантаження 

документів до пропозиції) 
 

78.111.187.172 

(подання пропозиції, завантаження 

документів до пропозиції)  

Торги № 7 130.180.209.40  

(подання пропозиції) 

91.215.53.232 

(перегляд інформації) 

91.215. 53.232 

(подання пропозиції) 

 

Торги № 8 91.215.53.232  

(подання пропозиції) 

46.98.189.88  

(подання пропозиції) 

Торги № 9 91.215.53.232  

(подання пропозиції) 

46.98.189.88  

(подання пропозиції) 

(94) Зазначеним вище листом ДП «ПРОЗОРРО» повідомило, що під час участі 

у Торгах № 1-9 Відповідачі входили в аукціони з наступних ІР-адрес 

(інформація наведена в таблиці № 15). 

Таблиця № 15 

Назва 

закупівлі 

ІР-адреси, які використовувалися  

КОНЦЕРНОМ «СОЮЗЕНЕРГО» 

ІР-адреси, які використовувалися  

ТОВ «ВО «СОЮЗЕНЕРГОМАШ» 

Торги  № 1 ІР адреса відсутня в системі 

логування по можливій причині 

блокування бібліотеки в браузері 

або учасник не входив в аукціон 

91.215.53.232  

 

Торги  № 2 94.153.233.98 94.153.233.98 

Торги  № 3 46.211.214.31 

46.211.142.232 

94.153.233.98 

Торги № 4 ІР адреса відсутня в системі 

логування по можливій причині 

блокування бібліотеки в браузері 

ІР адреса відсутня в системі 

логування по можливій причині 

блокування бібліотеки в браузері 
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або учасник не входив в аукціон або учасник не входив в аукціон 

Торги № 5 ІР адреса відсутня в системі 

логування по можливій причині 

блокування бібліотеки в браузері 

або учасник не входив в аукціон 

94.153.233.98 

Торги № 6 ІР адреса відсутня в системі 

логування по можливій причині 

блокування бібліотеки в браузері 

або учасник не входив в аукціон 

ІР адреса відсутня в системі 

логування по можливій причині 

блокування бібліотеки в браузері 

або учасник не входив в аукціон 

Торги № 7 ІР адреса відсутня в системі 

логування по можливій причині 

блокування бібліотеки в браузері 

або учасник не входив в аукціон 

ІР адреса відсутня в системі 

логування по можливій причині 

блокування бібліотеки в браузері 

або учасник не входив в аукціон 

Торги № 8 91.215.53.232 46.98.188.164 

Торги № 9 91.215.53.232 46.98.188.164 

(95) За інформацією, розміщеною в мережі Інтернет за посиланням 

«https://2ip.ua/ru/services/information-service/whois», ІР-адреса 

77.111.244.21 входить до пулу ІР-адрес, що належать інтернет-провайдеру 

«HERN Labs AB» (Нідерланди, місто Амстердам). 

(96) Отже, для входу до кабінету учасника та подання тендерних пропозицій у 

Торгах № 1 Відповідачами використовувалась віртуальна приватна 

мережа (Virtual Private Network) (надалі - VPN). 

(97) При використанні технології VPN приєднаному пристрою автоматично 

надається динамічна IP-адреса, яка змінюється при кожному підключенні 

до мережі. У провайдерів, як правило,  набір IP-адрес є обмеженим, тобто 

коли новий  пристрій підключається до мережі, йому надається будь-яка 

вільна ІР-адреса, а після відключення ця ІР-адреса може бути надана 

іншому пристрою.  

(98) За інформацією КОНЦЕРНУ «СОЮЗЕНЕРГО», наданою листом від 

10.07.2020 № 177 (вх. від 13.07.2020 № 3705) та інформацією інтернет-

провайдера ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ТЕЛЕМІСТ 2012» (надалі – ТОВ «ТЕЛЕМІСТ 2012»), наданою листом 

від 18.06.2020 № 231 (вх. від 25.06.2020 № 3404), ІР-адреса 91.215.53.232 

є статичною та використовувалась КОНЦЕРНОМ «СОЮЗЕНЕРГО» у 

період з 06.03.2012 до 31.10.2019 на підставі договору про надання 

телекомунікаційних послуг від  06.03.2012 № 4270, укладеного з 

ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ТЕЛЕМІСТ», а у період з 01.11.2019 до 18.06.2020 – на підставі договору 

від 01.11.2019 № 4270, укладеного з ТОВ «ТЕЛЕМІСТ 2012». Послуги 

доступу до мережі Інтернет надавались за адресою: Дніпропетровська 

область, місто Новомосковськ, вулиця Спаська, 8. 
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(99) У свою чергу, станом на 01.03.2018, 28.08.2018, 12.03.2019, 27.05.2019, 

19.01.2020 (у період проведення Торгів № 1-9) ТОВ «ВО 

«СОЮЗЕНЕРГОМАШ» знаходилось за адресою:  місто Дніпро, вулиця 

Гаванська, 8 (витяги з ЄДР від 08.07.2021 № 27399559, № 27399583, 

№ 27399618, № 27399648, № 27399674).  

(100) Інтернет-провайдер ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

«КИЇВСТАР» (надалі – ПрАТ «КИЇВСТАР») листом від 11.06.2020 

№ 12452/02 (вх. від 16.06.2020 № 70-01/3225) надало інформацію, що 

ІР-адреса 94.153.233.98 є динамічною NAT GPRS IP адресою та 

використовується для трансляції (перетворення) внутрішніх мережевих 

ІР-адрес ПрАТ «КИЇВСТАР» з метою з’єднання з мережею Інтернет. 

Ідентифікація абонента за публічною ІР-адресою 94.153.233.98 не 

можлива. 

(101) Відповідно до інформації, наданої АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ 
«КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ПРИВАТБАНК» листом 
від 16.06.2020 № 20.1.0.0.0/7-200609/5441 (вх. від 16.06.2020                        
№ 70-01/3222), (конфіденційна інформація). 

(102) Отже, використання одних і тих самих точок доступу до мережі Інтернет 

у період проведення Торгів № 1-9, а саме: 

- використання Відповідачами у Торгах № 1, 7 для подання тендерних 

пропозицій двох одних і тих же ІР-адрес, одна з яких є статичною та 

передана у користування КОНЦЕРНУ «СОЮЗЕНЕРГО»;  

- використання КОНЦЕРНОМ «СОЮЗЕНЕРГО» для входу в аукціон у 

Торгах № 2 тієї ж ІР-адреси, що використовувалась ТОВ «ВО 

«СОЮЗЕНЕРГОМАШ» для входу в аукціони у Торгах № 2, 3, 5; 

- використання ТОВ «ВО «СОЮЗЕНЕРГОМАШ» для подання 

тендерних пропозицій у Торгах № 2, 7 та для входу в аукціон у Торгах 

№ 1 тієї ж статичної ІР-адреси, що використовувалась КОНЦЕРНОМ 

«СОЮЗЕНЕРГО» для подання тендерних пропозицій завантаження 

документів, перегляду інформації у Торгах № 2, 6-9, та для входу в 

аукціони у Торгах № 8-9 і була передана у користування останньому; 

- використання Відповідачами у період проведення Торгів № 3-9 для 

входу до автоматизованої системи дистанційного самообслуговування 

«Приват24 для бізнесу» двох одних і тих же ІР-адрес, одна з яких є 

статичною та передана у користування КОНЦЕРНУ «СОЮЗЕНЕРГО» 

свідчить про узгодженість дій Відповідачів під час участі у Торгах № 1-3, 

5-9 та спільну діяльність Відповідачів під час участі у Торгах № 3-9. 

5.2.   Синхронність дій Відповідачів під час подання тендерних пропозицій 

у Торгах № 1, 3-6  
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(103) Відповідно до реєстрів отриманих тендерних пропозицій у Торгах № 1,  

3–6 встановлено наступне (інформація наведена в таблиці № 17). 

Таблиця № 17 

№ 

з/п 

Назва 

закупівлі 

Дата та час подання КОНЦЕРНОМ 

«СОЮЗЕНЕРГО» та ТОВ «ВО 

«СОЮЗЕНЕРГОМАШ» своїх тендерних пропозицій 

1 Торги № 1 в один день 22.06.2018 о 23:13 та 22:58 відповідно, з 

різницею 15 хвилин 

2 Торги № 3 в один день 18.04.2019 о 12:02 та 11:33 відповідно, з 

різницею 29 хвилин 

3 Торги № 4 в один день 31.05.2019 о 18:11 та 17:31 відповідно, з 

різницею 40 хвилин 

4 Торги № 5 в один день 05.06.2019 о 14:55 та 14:29 відповідно, з 

різницею 26 хвилин 

5 Торги № 6 в один день 04.09.2019 о 16:44 та 17:03 відповідно, з 

різницею 19 хвилин 

(104) Оскільки Учасники торгів не були обмежені у часі щодо подання своїх 

пропозицій від дати опублікування оголошення до кінцевої дати подання 

пропозицій, подання Відповідачами своїх пропозицій в один день з 

невеликою різницею свідчить про узгодженість дій КОНЦЕРНА 

«СОЮЗЕНЕРГО» та ТОВ «ВО «СОЮЗЕНЕРГОМАШ» під час участі у 

Торгах № 1, 3-6. 

5.3.  Подання  КОНЦЕРНОМ «СОЮЗЕНЕРГО» під час участі у Торгах 

№ 1 документів ТОВ «ВО «СОЮЗЕНЕРГОМАШ» 

(105) Відповідно до статті 14 Закону України «Про публічні закупівлі» подання 

інформації під час проведення процедури закупівлі здійснюється в 

електронному вигляді через електронну систему закупівель.  

(106) Під час аналізу документів, які Учасники торгів подали для участі у 

Торгах № 1, встановлено, що КОНЦЕРНОМ «СОЮЗЕНЕРГО» до 

електронної системи закупівель «Рrozorro» завантажено 7 документів, які 

виконані на бланку ТОВ «ВО «СОЮЗЕНЕРГОМАШ», підписані 

директором ТОВ «ВО «СОЮЗЕНЕРГОМАШ» Нагорним Д.О. та містять 

відбиток печатки ТОВ «ВО «СОЮЗЕНЕРГОМАШ», а саме: «Форма 

«ТЕНДЕРНА ПРОПОЗИЦІЯ», «Довідка про підтвердження досвіду 

виконання аналогічних договорів», «Інформаційна довідка», «Інформація 

про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики на закупівлю», 

«Довідка у довільній формі» - три документа з ідентичним 

найменуванням.   

(107) Зазначені документи до системи «Рrozorro» завантажені електронними 
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файлами: «ФОРМА ТЕНДЕРНА ПРОПОЗИЦІЯ.pdf», «Довідка в 

довільній формі.pdf», «Документи, вказані у Додатку №1.pdf», 

«Інформаційна довідка.pdf», «Інформація про необхідні технічні, якісні та 

кількісні характеристики.pdf». 

(108) Крім того, КОНЦЕРНОМ «СОЮЗЕНЕРГО» для участі у Торгах № 1  

електронними файлами «креслення.pdf» та «паспорт СК26022.pdf» 

завантажено 2 документи («Креслення загального виду «Вентиль DN10» 

та «Паспорт на клапан  запірний сильфонний СК 26022-010-04»), які 

містять відбиток печатки ТОВ «ВО «СОЮЗЕНЕРГОМАШ». 

(109) Також, КОНЦЕРНОМ «СОЮЗЕНЕРГО» для участі у Торгах № 1 

завантажено файл «Документи, що підтверджують повноваження 

посадової особи.pdf», який містить протокол загальних зборів учасників 

ТОВ «ВО «СОЮЗЕНЕРГОМАШ» від 01.03.2018 № 01/2018 та наказ 

ТОВ «ВО «СОЮЗЕНЕРГОМАШ» від 01.03.2018 № 42-К про вступ на 

посаду директора ТОВ «ВО «СОЮЗЕНЕРГОМАШ» Нагорного Д.О. 

(110) Листом від 10.07.2020 № 177 (вх. від 13.07.2020 № 3705) КОНЦЕРНОМ 

«СОЮЗЕНЕРГО» повідомлено, що до підготовки документів для участі у 

Торгах № 1-9 не злучались треті особи.  

(111) Вищезазначене свідчить про те, що під час підготовки до Торгів № 1 між 

Відповідачами відбувався обмін інформацією або  документи для участі у 

Торгах № 1 завантажувались до електронної системи публічних 

закупівель «Рrozorro» однією особою.  

5.4.  Однакові особливості документів тендерних пропозицій Відповідачів, 

наявність однакових граматичних помилок  

(112) Під час аналізу документів тендерних пропозицій Відповідачів виявлено 

однакові особливості, які полягають у тому, що переважна більшість 

поданих на Торги № 1-9 документів не має дати та вихідного 
номера (див. малюнок 1). 

Малюнок 1 
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(113) Щодо однакових особливостей документів Відповідачів у розрізі 

процедур закупівель встановлено наступне. 

Торги № 1  

(114) Тендерною документацією Торгів № 1 не передбачені вимоги до переліку 

та послідовності завантаження до системи «Prozorro» електронних файлів 

з документами тендерних пропозицій учасників. 

(115) Втім, назви електронних файлів з документами тендерних пропозицій 

КОНЦЕРНУ «СОЮЗЕНЕРГО» та їх послідовність завантаження до 

системи «Prozorro» відповідно співпадають  з назвами електронних 

файлів з документами тендерних пропозицій ТОВ «ВО 

«СОЮЗЕНЕРГОМАШ» і їх послідовністю завантаження до системи 

«Prozorro» (інформація наведена в таблиці № 18). При цьому, назва файлу 

«ФОРМА ТЕНДЕРНА ПРОПОЗИЦІЯ» обома Відповідачами виконано 

заголовними літерами на відміну від найменувань усіх інших файлів. 

Таблиця № 18 

Наймену-

вання 

закупівлі 

Назви електронних файлів  

КОНЦЕРНУ «СОЮЗЕНЕРГО», 

послідовно завантажених до 

системи «Prozorro» 

Назви електронних файлів  

ТОВ «ВО «СОЮЗЕНЕРГОМАШ», 

послідовно завантажених до 

системи «Prozorro»  

Торги  

№ 1 

Довідка в довільній формі.pdf Довідка в довільній формі.pdf 

Документи, вказані у Додатку 

№1.pdf 

 

Документи, вказані у Додатку 

№1.pdf 

 

Документи, що підтверджують 

повноваження посадової особи.pdf 

 

Документи, що підтверджують 

повноваження посадової особи.pdf 

 

Інформаційна довідка.pdf 

 

Інформаційна довідка.pdf 

 

Інформація про необхідні технічні, 

якісні та кількісні 

характеристики.pdf 

 

Інформація про необхідні технічні, 

якісні та кількісні 

характеристики.pdf 

 

креслення.pdf 

 

креслення.pdf 

 

паспорт СК26022.pdf паспорт СК26022.pdf 

ФОРМА ТЕНДЕРНА 

ПРОПОЗИЦІЯ.pdf 

ФОРМА ТЕНДЕРНА 

ПРОПОЗИЦІЯ.pdf 

Торги № 2 лоти № 2-6, 9-10, 13 

(116) Тендерною документацією Торгів № 2 не передбачені вимоги до переліку 

та послідовності завантаження до системи «Prozorro» електронних файлів 

з документами тендерних пропозицій учасників. 

(117) Втім, назви електронних файлів з документами тендерних пропозицій 

обох Відповідачів у переважній більшості є ідентичними та завантажені 

https://public.docs.openprocurement.org/get/b838266cd38d42b89b1c591744a0e2c8?KeyID=52462340&Signature=TjGid0Q9C9xyzWu4ibQ2sAAUVMYAHyEPRcpBFi7lkjgeSvzVvoLmMM1zvfY754q2ccdJroA%252B1Qqw7JIgPE6zAA%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/a57ce749ca10409489d309646489a027?KeyID=52462340&Signature=CIBBiQBVNINMeQC237OIPYtnDxIUouh8Qu%2FvslTiQLP6DagjUPVUlzMDzhEoo4OBAdyqTyMo%2FuOwjTbPaScEBw%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/8562b95550b24851b6de9d21b8d0cc2f?KeyID=52462340&Signature=tdqLWAXQUviRFK96eo7Vy3xYCLR1aISBqAStnFpOi%252BmQ5mCeBhFXHtfQkjiCxeKUedc90Dzil9AkJp2qE4YlDg%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/8562b95550b24851b6de9d21b8d0cc2f?KeyID=52462340&Signature=tdqLWAXQUviRFK96eo7Vy3xYCLR1aISBqAStnFpOi%252BmQ5mCeBhFXHtfQkjiCxeKUedc90Dzil9AkJp2qE4YlDg%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/8562b95550b24851b6de9d21b8d0cc2f?KeyID=52462340&Signature=tdqLWAXQUviRFK96eo7Vy3xYCLR1aISBqAStnFpOi%252BmQ5mCeBhFXHtfQkjiCxeKUedc90Dzil9AkJp2qE4YlDg%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/8562b95550b24851b6de9d21b8d0cc2f?KeyID=52462340&Signature=tdqLWAXQUviRFK96eo7Vy3xYCLR1aISBqAStnFpOi%252BmQ5mCeBhFXHtfQkjiCxeKUedc90Dzil9AkJp2qE4YlDg%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/baa0ca156d0e4f6d839eadd546b55614?KeyID=52462340&Signature=HigLeNG7IUNFFQmNOuZxtIEWpCGRky5YTZi3dbn7wvOG9zpOdrWL2IRI1U4YheKdiJ%252BzJ6v2C1LYRICusEMCDA%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/baa0ca156d0e4f6d839eadd546b55614?KeyID=52462340&Signature=HigLeNG7IUNFFQmNOuZxtIEWpCGRky5YTZi3dbn7wvOG9zpOdrWL2IRI1U4YheKdiJ%252BzJ6v2C1LYRICusEMCDA%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/baa0ca156d0e4f6d839eadd546b55614?KeyID=52462340&Signature=HigLeNG7IUNFFQmNOuZxtIEWpCGRky5YTZi3dbn7wvOG9zpOdrWL2IRI1U4YheKdiJ%252BzJ6v2C1LYRICusEMCDA%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/baa0ca156d0e4f6d839eadd546b55614?KeyID=52462340&Signature=HigLeNG7IUNFFQmNOuZxtIEWpCGRky5YTZi3dbn7wvOG9zpOdrWL2IRI1U4YheKdiJ%252BzJ6v2C1LYRICusEMCDA%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/9f10d9894065474a975e4a61335268e4?KeyID=52462340&Signature=O6V7iWnksxadnrCuR%252BLyD3L9Y%252B7BoOzMHgy%2FSmDLdh3UY26p2EoHT438vsVOkmFeLxQlLEQHZ4FXmhj5FuZGBQ%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/9f10d9894065474a975e4a61335268e4?KeyID=52462340&Signature=O6V7iWnksxadnrCuR%252BLyD3L9Y%252B7BoOzMHgy%2FSmDLdh3UY26p2EoHT438vsVOkmFeLxQlLEQHZ4FXmhj5FuZGBQ%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/51524a56f2594c8ca4d3cee6cdd69561?KeyID=52462340&Signature=7O2rOM%2FMXilvt9ehdmChybTbS8%2F7%2Fh5FPq54UUHoApxmkGvQL7w3oynYsfSqv81EhBu3DvqrWP%2FWk6%2Fy3dpNAA%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/51524a56f2594c8ca4d3cee6cdd69561?KeyID=52462340&Signature=7O2rOM%2FMXilvt9ehdmChybTbS8%2F7%2Fh5FPq54UUHoApxmkGvQL7w3oynYsfSqv81EhBu3DvqrWP%2FWk6%2Fy3dpNAA%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/51524a56f2594c8ca4d3cee6cdd69561?KeyID=52462340&Signature=7O2rOM%2FMXilvt9ehdmChybTbS8%2F7%2Fh5FPq54UUHoApxmkGvQL7w3oynYsfSqv81EhBu3DvqrWP%2FWk6%2Fy3dpNAA%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/51524a56f2594c8ca4d3cee6cdd69561?KeyID=52462340&Signature=7O2rOM%2FMXilvt9ehdmChybTbS8%2F7%2Fh5FPq54UUHoApxmkGvQL7w3oynYsfSqv81EhBu3DvqrWP%2FWk6%2Fy3dpNAA%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/51524a56f2594c8ca4d3cee6cdd69561?KeyID=52462340&Signature=7O2rOM%2FMXilvt9ehdmChybTbS8%2F7%2Fh5FPq54UUHoApxmkGvQL7w3oynYsfSqv81EhBu3DvqrWP%2FWk6%2Fy3dpNAA%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/51524a56f2594c8ca4d3cee6cdd69561?KeyID=52462340&Signature=7O2rOM%2FMXilvt9ehdmChybTbS8%2F7%2Fh5FPq54UUHoApxmkGvQL7w3oynYsfSqv81EhBu3DvqrWP%2FWk6%2Fy3dpNAA%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/f20db15388964706be21ea3f1f364c52?KeyID=52462340&Signature=IRd2qe8U51HAG0HIQopPdBfrpcel1HlmjsnkbXt7zHGeK2sSdQTGhcCHg4vgQ6eE5wPA%2F28Y%2FZxvKpbKGx3QDA%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/f20db15388964706be21ea3f1f364c52?KeyID=52462340&Signature=IRd2qe8U51HAG0HIQopPdBfrpcel1HlmjsnkbXt7zHGeK2sSdQTGhcCHg4vgQ6eE5wPA%2F28Y%2FZxvKpbKGx3QDA%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/f3f5a8f3197a48aeac9001e0e622805c?KeyID=52462340&Signature=cRz3LRux%252B3ToagiFVmO4otDrBr5eQA2xIjxpGMdeQ3dk%2F%2FnT64Pv2YNjMJGbieFPUsOBmdoG5Fudfgq3kDqtDg%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/f3f5a8f3197a48aeac9001e0e622805c?KeyID=52462340&Signature=cRz3LRux%252B3ToagiFVmO4otDrBr5eQA2xIjxpGMdeQ3dk%2F%2FnT64Pv2YNjMJGbieFPUsOBmdoG5Fudfgq3kDqtDg%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/78e2690f47724013a428ee8545f78ec3?KeyID=52462340&Signature=GKS%252Btdx%2FHkkg0vLbFjEVm3CQ9NRz2P0oXF66o8NvakVVynbZyjV9c%2FNu%252Bic0GahDEuu6Ezb%252BXjnqVXZgrvYmDQ%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/78e2690f47724013a428ee8545f78ec3?KeyID=52462340&Signature=GKS%252Btdx%2FHkkg0vLbFjEVm3CQ9NRz2P0oXF66o8NvakVVynbZyjV9c%2FNu%252Bic0GahDEuu6Ezb%252BXjnqVXZgrvYmDQ%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/78e2690f47724013a428ee8545f78ec3?KeyID=52462340&Signature=GKS%252Btdx%2FHkkg0vLbFjEVm3CQ9NRz2P0oXF66o8NvakVVynbZyjV9c%2FNu%252Bic0GahDEuu6Ezb%252BXjnqVXZgrvYmDQ%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/78e2690f47724013a428ee8545f78ec3?KeyID=52462340&Signature=GKS%252Btdx%2FHkkg0vLbFjEVm3CQ9NRz2P0oXF66o8NvakVVynbZyjV9c%2FNu%252Bic0GahDEuu6Ezb%252BXjnqVXZgrvYmDQ%253D%253D
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до системи «Prozorro» з однаковою послідовністю лише з тією різницею, 

що  КОНЦЕРНОМ «СОЮЗЕНЕРГО» документи та інформація, 

передбачені Додатком 2, подані з деталізацією по лотам, а ТОВ «ВО 

«СОЮЗЕНЕРГОМАШ»  - без деталізації (інформація наведена у  таблиці 

№ 19).  

Таблиця № 19 
Наймену-

вання 

закупівлі 

Назви електронних файлів  

КОНЦЕРНУ «СОЮЗЕНЕРГО», 

послідовно завантажених до 

системи «Prozorro»  

Назви електронних файлів  

ТОВ «ВО «СОЮЗЕНЕРГОМАШ», 

послідовно завантажених до 

системи «Prozorro» 

Торги    

№ 2   

лоти   

№ 2-6, 9, 

13 

Заповнений Додаток 1 та інші 

документи - Лот 3 - КСЕ.pdf 

Заповнений Додаток 1 та інші 

документи - Лот 3 - ВО СЕМ.pdf 

Документи та інформація, 

передбачені Додатком 4 - Лот 13 - 

КСЕ.pdf 

Документи та інформація, 

передбачені Додатком 4 - Лот 13 - 

ВО СЕМ.pdf 

Документи та інформація, 

передбачені Додатком 4 - Лот 10 - 

КСЕ.pdf 

Документи та інформація, 

передбачені Додатком 4 - Лот 10 - 

ВО СЕМ.pdf 

Документи та інформація, 

передбачені Додатком 4 - Лот 9 - 

КСЕ.pdf 

Документи та інформація, 

передбачені Додатком 4 - Лот 9 - 

ВО СЕМ.pdf 

Документи та інформація, 

передбачені Додатком 4 - Лот 6 - 

КСЕ.pdf 

Документи та інформація, 

передбачені Додатком 4 - Лот 6 - 

ВО СЕМ.pdf 

Документи та інформація, 

передбачені Додатком 4 - Лот 5 - 

КСЕ.pdf 

Документи та інформація, 

передбачені Додатком 4 - Лот 5 - 

ВО СЕМ.pdf 

Документи та інформація, 

передбачені Додатком 4 - Лот 4 - 

КСЕ.pdf 

Документи та інформація, 

передбачені Додатком 4 - Лот 4 - 

ВО СЕМ.pdf 

Документи та інформація, 

передбачені Додатком 4 - Лот 3 - 

КСЕ.pdf 

Документи та інформація, 

передбачені Додатком 4 - Лот 3 - 

ВО СЕМ.pdf 

Документи та інформація, 

передбачені Додатком 4 - Лот 2 - 

КСЕ.pdf 

Документи та інформація, 

передбачені Додатком 4 - Лот 2 - 

ВО СЕМ.pdf 

Документи та інформація, 

передбачені Додатком 3 - КСЕ.pdf 

Документи та інформація, 

передбачені Додатком 3 - ВО 

СЕМ.pdf 

Документи та інформація, 

передбачені Додатком 2 - Лот 13 - 

КСЕ.pdf 

Документи та інформація, 

передбачені Додатком 2 - ВО 

СЕМ.pdf 

Документи та інформація, 

передбачені Додатком 2 - Лот 10 - 

КСЕ.pdf 

 

Документи та інформація, 

передбачені Додатком 2 - Лот 9 - 

КСЕ.pdf 

 

Документи та інформація, 

передбачені Додатком 2 - Лот 6 - 
 

https://public.docs.openprocurement.org/get/1ad405e467aa4eb880b29fc8bdb6a3d4?KeyID=52462340&Signature=gMnzA3KOJLFSxQ45Jj2gnRduQACdtE%2F1Hv8ids80PBSHb%252BlKMdsuFxcYk4oSrb4631DHHZlYVtH7Yrs8MG2pCA%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/1ad405e467aa4eb880b29fc8bdb6a3d4?KeyID=52462340&Signature=gMnzA3KOJLFSxQ45Jj2gnRduQACdtE%2F1Hv8ids80PBSHb%252BlKMdsuFxcYk4oSrb4631DHHZlYVtH7Yrs8MG2pCA%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/e385de24b04a4ce0950c6895eacaaaea?KeyID=52462340&Signature=u0DhAX9myyRYpVU3R05AY1U35uQrZWfjlWPi80fIiDDGpsyLa4qMD2eR5h6TD2BKh8N7D%2FcDjm7xilWNvlZ0CA%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/e385de24b04a4ce0950c6895eacaaaea?KeyID=52462340&Signature=u0DhAX9myyRYpVU3R05AY1U35uQrZWfjlWPi80fIiDDGpsyLa4qMD2eR5h6TD2BKh8N7D%2FcDjm7xilWNvlZ0CA%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/cf9373f7dcb44d99806283e0ba8081b8?KeyID=52462340&Signature=nM3%252Bt0XQJbB0Cnls%252B3MjFApCCCB%252BIPR3qbnlANQiA60lC6PDwi5ZjcCZxVESfVhjwxK5mI4P0tHDhvj2k2TTDQ%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/cf9373f7dcb44d99806283e0ba8081b8?KeyID=52462340&Signature=nM3%252Bt0XQJbB0Cnls%252B3MjFApCCCB%252BIPR3qbnlANQiA60lC6PDwi5ZjcCZxVESfVhjwxK5mI4P0tHDhvj2k2TTDQ%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/cf9373f7dcb44d99806283e0ba8081b8?KeyID=52462340&Signature=nM3%252Bt0XQJbB0Cnls%252B3MjFApCCCB%252BIPR3qbnlANQiA60lC6PDwi5ZjcCZxVESfVhjwxK5mI4P0tHDhvj2k2TTDQ%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/ecc85bb18a92457e88dbc727395fa496?KeyID=52462340&Signature=E1CXiux4pmzTEc%252Bj6LNkCTFEPh4kn2fyKO5%2FKjSP7csaSlYke%252B7gdw74GVjA4J9FEJfF8NRE9ft7AwFhOQ1aCQ%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/ecc85bb18a92457e88dbc727395fa496?KeyID=52462340&Signature=E1CXiux4pmzTEc%252Bj6LNkCTFEPh4kn2fyKO5%2FKjSP7csaSlYke%252B7gdw74GVjA4J9FEJfF8NRE9ft7AwFhOQ1aCQ%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/ecc85bb18a92457e88dbc727395fa496?KeyID=52462340&Signature=E1CXiux4pmzTEc%252Bj6LNkCTFEPh4kn2fyKO5%2FKjSP7csaSlYke%252B7gdw74GVjA4J9FEJfF8NRE9ft7AwFhOQ1aCQ%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/862fcb1ae17749308b820bd1d8b463ea?KeyID=52462340&Signature=ZONxq9H8hwuvj%2FTKn%252BnV8pvuV72OKxMtbFft32%252BzTKAjm%2FkwoUeDbmre4ptkpoTBR3LLXpbH4Zd7X43wULypCw%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/862fcb1ae17749308b820bd1d8b463ea?KeyID=52462340&Signature=ZONxq9H8hwuvj%2FTKn%252BnV8pvuV72OKxMtbFft32%252BzTKAjm%2FkwoUeDbmre4ptkpoTBR3LLXpbH4Zd7X43wULypCw%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/862fcb1ae17749308b820bd1d8b463ea?KeyID=52462340&Signature=ZONxq9H8hwuvj%2FTKn%252BnV8pvuV72OKxMtbFft32%252BzTKAjm%2FkwoUeDbmre4ptkpoTBR3LLXpbH4Zd7X43wULypCw%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/53f3563df4f54bc1b77a0b72f53c7bd2?KeyID=52462340&Signature=59llQrJr6Nl2Dq42n7oY1OZ%252BETbnVLsQmS1aKW%2FxnNUT5T0%252BIdsX2Mv6NS%2Fjf8NtvESqcN0Q21r%2F3HHd5MerAg%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/53f3563df4f54bc1b77a0b72f53c7bd2?KeyID=52462340&Signature=59llQrJr6Nl2Dq42n7oY1OZ%252BETbnVLsQmS1aKW%2FxnNUT5T0%252BIdsX2Mv6NS%2Fjf8NtvESqcN0Q21r%2F3HHd5MerAg%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/53f3563df4f54bc1b77a0b72f53c7bd2?KeyID=52462340&Signature=59llQrJr6Nl2Dq42n7oY1OZ%252BETbnVLsQmS1aKW%2FxnNUT5T0%252BIdsX2Mv6NS%2Fjf8NtvESqcN0Q21r%2F3HHd5MerAg%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/98607c570c164a0d887f0209020e7361?KeyID=52462340&Signature=uQXQuXnLprFd0aXqQT6u%2FJOD9tS6PMwS0HlngJvoGRb3pm396%2F2NFYaWS9kM3E%252BaJxxZc4x%252BXIRXbFEn7rvOBw%253D%253D
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Торги № 3 

(118) Відповідно до пункту 3.6. тендерної документації Торгів № 3 Учасник 

повинен надати в складі тендерної пропозиції довідку у довільній формі 

про те, що технічні, якісні характеристики предмета закупівлі містять 

вимоги щодо заходів із захисту довкілля. Під час аналізу документів 

тендерних пропозицій виявлено, що всупереч того, що цей документ 

подається в довільній формі, обома Відповідачами подано документи 

ідентичного змісту з однаковою назвою «Інформація щодо заходів 

захисту довкілля», які надруковано однаковим шрифтом (найменування 

замовника та заголовок – напівжирним, основний текст - звичайним), із 

застосуванням однакового скорочення і знаків пунктуації у найменуванні 

замовника (КП “Лисичанськтепломережа”), з однаковим розташуванням 

тексту на аркуші. Крім того, документи Відповідачів містять однакову 

граматичну помилку, а саме: всупереч правилам українського правопису, 

перед словом «гарантуємо» відсутній розділовий знак «кома» (див. 

малюнки № 2, 3). 

Малюнок № 2  
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https://public.docs.openprocurement.org/get/558dd18906564e0f8d161c38b4da93cf?KeyID=52462340&Signature=g7PplPk1XdIl223LcAHsjHqjkZnSXJa2ctgjdaRnmxqw8cpEGhrTWQ6A1hQplmVI6ubTjGyuHynscPgCUFFtAw%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/558dd18906564e0f8d161c38b4da93cf?KeyID=52462340&Signature=g7PplPk1XdIl223LcAHsjHqjkZnSXJa2ctgjdaRnmxqw8cpEGhrTWQ6A1hQplmVI6ubTjGyuHynscPgCUFFtAw%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/558dd18906564e0f8d161c38b4da93cf?KeyID=52462340&Signature=g7PplPk1XdIl223LcAHsjHqjkZnSXJa2ctgjdaRnmxqw8cpEGhrTWQ6A1hQplmVI6ubTjGyuHynscPgCUFFtAw%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/c935b0db3a1048c39b77e8e6ac97470e?KeyID=52462340&Signature=Blm1met4h53kSyP44THJD2Y7yKFosIgZuG96iBMzwsYkocqX58HofzFjnFfv%2FIHXfbkP9Uoxyq9oJKqzVsMhCw%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/c935b0db3a1048c39b77e8e6ac97470e?KeyID=52462340&Signature=Blm1met4h53kSyP44THJD2Y7yKFosIgZuG96iBMzwsYkocqX58HofzFjnFfv%2FIHXfbkP9Uoxyq9oJKqzVsMhCw%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/c935b0db3a1048c39b77e8e6ac97470e?KeyID=52462340&Signature=Blm1met4h53kSyP44THJD2Y7yKFosIgZuG96iBMzwsYkocqX58HofzFjnFfv%2FIHXfbkP9Uoxyq9oJKqzVsMhCw%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/5891668b5263405193fab90b8cce27ac?KeyID=52462340&Signature=1Bua9K0FGZFqDkcpIJB6owaRZr%2FaB8Hj9luLNaK4cBWTkLcrLLaA1Rj00sS1HYOd1Oxs5P%252BfEKNxno0K1VLmAQ%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/5891668b5263405193fab90b8cce27ac?KeyID=52462340&Signature=1Bua9K0FGZFqDkcpIJB6owaRZr%2FaB8Hj9luLNaK4cBWTkLcrLLaA1Rj00sS1HYOd1Oxs5P%252BfEKNxno0K1VLmAQ%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/5891668b5263405193fab90b8cce27ac?KeyID=52462340&Signature=1Bua9K0FGZFqDkcpIJB6owaRZr%2FaB8Hj9luLNaK4cBWTkLcrLLaA1Rj00sS1HYOd1Oxs5P%252BfEKNxno0K1VLmAQ%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/18934175ab884906ba8fae8ded51a2ab?KeyID=52462340&Signature=U0heBy4VQayFl2B23HOygp0oio%2FgG6OC7fCVdj6sp6Op2A3z2fLW5eSVpZboE2G%252BvdQOfhWMuxu4TndytIU8CQ%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/18934175ab884906ba8fae8ded51a2ab?KeyID=52462340&Signature=U0heBy4VQayFl2B23HOygp0oio%2FgG6OC7fCVdj6sp6Op2A3z2fLW5eSVpZboE2G%252BvdQOfhWMuxu4TndytIU8CQ%253D%253D
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Малюнок № 3  

 

(119) Відповідно до пункту 6.3. тендерної документації Торгів № 3 Учасник 

повинен надати в складі тендерної пропозиції лист-згоду з проектом 

договору в довільній формі. Втім, обома Відповідачами подано документи  

ідентичного змісту з найменуванням «Довідка про погодження проекту 

Договору», які надруковано однаковим шрифтом з однаковим 

розташуванням тексту на аркуші. 

(120) Крім цього, відповідно до пункту 5.3. тендерної документації Торгів № 3 

наявність дати на довідках, що подаються Учасником у довільній формі, є 

обов’язковою умовою. Втім, на довідках, поданих Відповідачами для 

участі у Торгах № 3, дата відсутня. 

Торги № 4 

(121) Відповідно до пункту 1 розділу ІІІ тендерної документації Торгів № 4 

документ з тендерною пропозицією подається в електронному вигляді 

шляхом заповнення електронних форм з окремими полями, в яких 

зазначається інформація про ціну, інші критерії оцінки (у разі їх 

встановлення Замовником) та завантаження файлів, зокрема, з: 

- листом у довільній формі, який підтверджує ознайомлення учасника з 

проектом договору та виражає його згоду щодо виконання своїх 

зобов’язань у разі підписання з ним договору на основі зазначеного 

проекту Договору; 

- листом у довільній формі, який підтверджує, що учасник не перебуває під 

дією спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів, 

передбачених Законом України «Про санкції», чи спеціальних санкцій за 

порушення законодавства про зовнішньоекономічну діяльність, а також 

будь-яких інших обставин та заходів нормативного, адміністративного чи 

іншого характеру, що перешкоджають укладенню та/або виконанню 

договору про закупівлю. 

(122) Втім, КОНЦЕРНОМ «СОЮЗЕНЕРГО» та ТОВ «ВО 

«СОЮЗЕНЕРГОМАШ» подано по два документа  з однаковими 

найменуваннями  - «Довідка про погодження проекту Договору» і 

«Довідка підтвердження», які надруковано однаковим шрифтом з 
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однаковим розташуванням тексту на аркуші та які відповідно ідентичні за 

змістом. 

(123) Крім цього, у документах обох Відповідачів «Довідка підтвердження» 

наявні ідентичні граматичні помилки, а саме: дієслово «погоджуємось» 

викладене у множині, тоді як за правилами українського правопису його 

треба було викласти у однині - «погоджується». (див. малюнки № 4, 5). 

Малюнок № 4 

 

Малюнок № 5 

 

Торги № 5 

(124) Відповідно до пункту 6.3. тендерної документації Торгів № 5 учасник 

повинен надати в складі тендерної пропозиції лист-згоду з проектом 

договору в довільній формі.  

(125) Натомість, Відповідачами подано документи ідентичного змісту з 

однаково невірною назвою «Довідка про погодження проекту Договору», 

текст і найменування якого надруковано однаковим шрифтом з 

однаковим розташуванням тексту на аркуші. Отже, назви поданих 

Відповідачами довідок свідчать, що вони погодили проект Договору, тоді 

як відповідно до умов тендерної документації та викладеної 

Відповідачами у довідках інформації вони погодились з істотними 

умовами договору та проектом Договору. 

(126) Крім того, відповідно до пункту 5.3. тендерної документації Торгів № 5 

наявність дати на довідках, що подаються учасником у довільній формі, є 

обов’язковою умовою. Втім, на довідках, поданих Відповідачами для 

участі у Торгах № 5, дата не зазначена. 

Торги № 6 лот № 2 

(127) Відповідно до пункту 1 розділу ІІІ тендерної документації Торгів № 6 

документ з тендерною пропозицією подається в електронному вигляді 

шляхом заповнення електронних форм з окремими полями, в яких 

зазначається інформація про ціну, інші критерії оцінки (у разі їх 

встановлення Замовником) та завантаження файлів, зокрема з  листом у 
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довільній формі, який підтверджує ознайомлення учасника з проектом 

договору та виражає його згоду щодо виконання своїх зобов’язань, у разі 

підписання з ним договору на основі зазначеного проекту Договору. 

(128) В ході аналізу документів тендерних пропозицій виявлено, що всупереч 

тому, що такий лист подається в довільній формі, Відповідачами подано 

документи ідентичного змісту з однаково невірною назвою «Довідка про 

погодження проекту Договору», текст і назва якого надруковано 

однаковим шрифтом з однаковим розташуванням тексту на аркуші. Отже, 

назви поданих Відповідачами довідок свідчать, що вони погодили проект 

Договору, тоді як відповідно до умов тендерної документації та 

викладеної Відповідачами у довідках інформації вони погодились з 

істотними умовами договору та проектом Договору. 

(129) Крім цього, у зазначених вище документах Відповідачів наявні ідентичні 

граматичні помилки, а саме: дієслова «ознайомлені» (у ТОВ «ВО 

«СОЮЗЕНЕРГОМАШ») та «погоджуємось» (у КОНЦЕРНА 

«СОЮЗЕНЕРГО») викладені у множині, тоді як за правилами 

українського правопису їх треба було викласти у однині  - «ознайомлене» 

(у минулому часі) та «погоджується» (у теперішньому часі) 

(див. малюнки № 6, 7). 

Малюнок № 6 

 
Малюнок № 7 

 

 

Торги № 7 

(130) Відповідно до Додатку 1 тендерної документації Торгів № 7 учасником 

подається довідка у довільній формі, що містить інформацію про досвід 

виконання Учасником аналогічного договору, в якій зазначаються 

найменування покупця та вид товару. 

(131) Відділенням встановлено, що Відповідачі подали документи ідентичного 

змісту з однаковою назвою «Довідка про виконання аналогічних 

договорів», текст (у табличній формі) і назви цих документів також 

надруковано однаковим шрифтом, з ідентичним розташуванням тексту на 
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аркуші (див. малюнки 8,9). 

Малюнок № 8 

 
 

Малюнок № 9 

 

(132) Відповідно до пункту 9 Додатку 6 до тендерної документації Торгів № 7 

учасник процедури закупівлі надає інформаційну довідку у довільній 

формі щодо дотримання заходів із захисту довкілля. 

(133) Відповідачами подані довідки з  однаковою назвою «Інформація щодо 

заходів захисту довкілля», які надруковано однаковим шрифтом з 

однаковим розташуванням тексту на аркуші, ідентичного змісту.  

Торги № 8, 9 

(134) Відповідно до пункту 5.3. тендерної документації Торгів № 8, 9 наявність 

дати на довідках, що подаються учасником в довільній формі, є 

обов’язковою умовою. Втім, на  довідках, поданих Учасниками торгів під 

час участі у Торгах № 8, 9, дати не зазначені, зокрема у наступних 

документах: «Форма «цінова пропозиція», «Лист-згода», «Довідка про 

наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні 

знання та досвід для надання послуг, що є предметом закупівлі», 

«Інформація щодо заходів захисту довкілля». 

(135) Отже, наявність однакових особливостей документів тендерних 

пропозицій Відповідачів у Торгах № 1-9 та наявність однакових 

граматичних помилок свідчить про обмін інформацією між 

Відповідачами або документи тендерних пропозицій готувались однією 

людиною. 

5.5.    Неподання Відповідачами у складі тендерних пропозицій одних і тих 

самих документів, передбачених тендерною документацією Торгів 

№ 4 та Торгів № 7 
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Торги № 4 

(136) Відповідно до протоколу розгляду тендерних пропозицій Замовника № 4 

від 03.07.2019 № 1045, тендерні пропозиції Відповідачів відхилені як такі, 

що не відповідають умовам тендерної документації. При цьому,  підстави 

відхилення тендерних пропозицій Учасників торгів є однаковими:  у 

складі тендерної пропозиції, всупереч умовам Додатку 4 тендерної 

документації Торгів № 4, не надано: 

- технічний паспорт та інструкцію по монтажу і експлуатації щодо усіх 

найменувань запропонованого обладнання; 

- для не виробників товару: сертифікат дилера або інший аналогічний 

документ, що підтверджує правовий зв'язок між виробником (ZETKAMA) 

та учасником; 

- документи, які підтверджують відповідність товару заявленим 

характеристикам (сертифікати відповідності та/або паспорти якості та/або 

інші підтверджуючі документи). 

(137) Крім цього, КОНЦЕРНОМ «СОЮЗЕНЕРГО» у складі тендерної 

пропозиції, всупереч вимогам пункту 1 Розділу ІІІ тендерної документації 

Торгів № 4, не надано: 

- документально підтверджену інформацію про відповідність Учасника 

кваліфікаційним критеріям відповідно до умов Додатка 2 тендерної 

документації Торгів № 4; 

- інформацію про відсутність підстав для відмови Учаснику в участі у 

процедурі закупівлі, установлених статтею 17 Закону України «Про 

публічні закупівлі» відповідно до    Додатка 3 тендерної документації 

Торгів № 4. 

(138) Також, всупереч умовам Додатку 4 тендерної документації Торгів № 4, 

КОНЦЕРНОМ «СОЮЗЕНЕРГО» не надано для продукції іноземного 

виробництва - сертифікат відповідності чи аналогічний документ, що 

його заміняє (згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 

19.01.2011 № 35). 

Торги № 7 

(139) Відповідно до форми протоколу розгляду тендерних пропозицій, поданих 

на Торги № 7, тендерні пропозиції Відповідачів відхилені як такі, що не 

відповідають умовам тендерної документації. При цьому, обидва 

Учасники торгів не надали інформаційну довідку, що містить детальний 

опис товару, що поставлятиметься, для підтвердження його відповідності 

вимогам тендерної документації. 

(140) Вищезазначене свідчить про те, що документи тендерних пропозицій 

КОНЦЕРНУ «СОЮЗЕНЕРГО» та ТОВ «ВО «СОЮЗЕНЕРГОМАШ» у 

Торгах № 4, 7 готувались однією особою або між Відповідачами 

відбувався обмін інформацією.  
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5.6. Однакові властивості електронних файлів, які подані  Відповідачами у 

Торгах № 2-9 у складі тендерних пропозицій 

(141) Під час аналізу файлів формату «pdf», які КОНЦЕРН «СОЮЗЕНЕРГО» і  

ТОВ «ВО «СОЮЗЕНЕРГОМАШ» завантажили до електронної системи 

публічних закупівель «Рrozorro» під час участі у Торгах № 2-9, 

Відділенням виявлено, що окремі з них мають однакові параметри 

«Додаток», «Виробник PDF» і «Версія програми PDF» та створені в один 

день (інформацію відображено у Додатку 1). 

(142) Отже, подання Учасниками торгів у складі тендерних пропозицій у 

Торгах № 2-9 електронних файлів, створених з однаковими параметрами 

«Додаток», «Виробник PDF» і «Версія програми PDF» та виготовлених в 

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

чергу доводить обставини спільної підготовки Відповідачами своїх 

тендерних пропозицій під час участі у Торгах № 2-9. 

5.7. Наявність ідентичного дефекту друку на документах тендерних 

пропозицій, поданих Відповідачами у Торгах № 1-2 

(143) Відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі» пропозиції 

учасників розміщуються в електронній системі публічних закупівель на 

сайті «prozorro.gov.ua» в електронній формі. 

(144) За результатами порівняльного аналізу документів тендерних пропозицій 

Учасників торгів, що були подані для участі у Торгах № 1-2, Відділенням 

виявлено однакові дефекти друку, а саме: вертикальна лінія вздовж 

усього лівого краю аркуша (наведено у Додатку 2). 

(145) Зокрема, такі дефекти зображення мають документи Учасників торгів, 

завантажених до системи «Рrozorro» наступними файлами 

(інформація наведена у таблиці № 20). 

Таблиця № 20  
Найменув

ання 

закупівлі 

Найменування електронних 

файлів  

КОНЦЕРНУ «СОЮЗЕНЕРГО» 

Найменування електронних 

файлів  

ТОВ «ВО «СОЮЗЕНЕРГОМАШ» 

Торги  

№ 1  

 

ФОРМА ТЕНДЕРНА 

ПРОПОЗИЦІЯ.pdf 

ФОРМА ТЕНДЕРНА 

ПРОПОЗИЦІЯ.pdf 

Довідка в довільній формі.pdf Довідка в довільній формі.pdf 

Документи, вказані у Додатку 

№1.pdf 

 

Документи, вказані у Додатку 

№1.pdf 

 

Документи, що підтверджують 

повноваження посадової особи.pdf 

 

Документи, що підтверджують 

повноваження посадової особи.pdf 

 

Інформаційна довідка.pdf 

 

Інформаційна довідка.pdf 

 

Інформація про необхідні технічні, Інформація про необхідні технічні, 

https://public.docs.openprocurement.org/get/b838266cd38d42b89b1c591744a0e2c8?KeyID=52462340&Signature=TjGid0Q9C9xyzWu4ibQ2sAAUVMYAHyEPRcpBFi7lkjgeSvzVvoLmMM1zvfY754q2ccdJroA%252B1Qqw7JIgPE6zAA%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/a57ce749ca10409489d309646489a027?KeyID=52462340&Signature=CIBBiQBVNINMeQC237OIPYtnDxIUouh8Qu%2FvslTiQLP6DagjUPVUlzMDzhEoo4OBAdyqTyMo%2FuOwjTbPaScEBw%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/8562b95550b24851b6de9d21b8d0cc2f?KeyID=52462340&Signature=tdqLWAXQUviRFK96eo7Vy3xYCLR1aISBqAStnFpOi%252BmQ5mCeBhFXHtfQkjiCxeKUedc90Dzil9AkJp2qE4YlDg%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/8562b95550b24851b6de9d21b8d0cc2f?KeyID=52462340&Signature=tdqLWAXQUviRFK96eo7Vy3xYCLR1aISBqAStnFpOi%252BmQ5mCeBhFXHtfQkjiCxeKUedc90Dzil9AkJp2qE4YlDg%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/8562b95550b24851b6de9d21b8d0cc2f?KeyID=52462340&Signature=tdqLWAXQUviRFK96eo7Vy3xYCLR1aISBqAStnFpOi%252BmQ5mCeBhFXHtfQkjiCxeKUedc90Dzil9AkJp2qE4YlDg%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/8562b95550b24851b6de9d21b8d0cc2f?KeyID=52462340&Signature=tdqLWAXQUviRFK96eo7Vy3xYCLR1aISBqAStnFpOi%252BmQ5mCeBhFXHtfQkjiCxeKUedc90Dzil9AkJp2qE4YlDg%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/baa0ca156d0e4f6d839eadd546b55614?KeyID=52462340&Signature=HigLeNG7IUNFFQmNOuZxtIEWpCGRky5YTZi3dbn7wvOG9zpOdrWL2IRI1U4YheKdiJ%252BzJ6v2C1LYRICusEMCDA%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/baa0ca156d0e4f6d839eadd546b55614?KeyID=52462340&Signature=HigLeNG7IUNFFQmNOuZxtIEWpCGRky5YTZi3dbn7wvOG9zpOdrWL2IRI1U4YheKdiJ%252BzJ6v2C1LYRICusEMCDA%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/baa0ca156d0e4f6d839eadd546b55614?KeyID=52462340&Signature=HigLeNG7IUNFFQmNOuZxtIEWpCGRky5YTZi3dbn7wvOG9zpOdrWL2IRI1U4YheKdiJ%252BzJ6v2C1LYRICusEMCDA%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/baa0ca156d0e4f6d839eadd546b55614?KeyID=52462340&Signature=HigLeNG7IUNFFQmNOuZxtIEWpCGRky5YTZi3dbn7wvOG9zpOdrWL2IRI1U4YheKdiJ%252BzJ6v2C1LYRICusEMCDA%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/9f10d9894065474a975e4a61335268e4?KeyID=52462340&Signature=O6V7iWnksxadnrCuR%252BLyD3L9Y%252B7BoOzMHgy%2FSmDLdh3UY26p2EoHT438vsVOkmFeLxQlLEQHZ4FXmhj5FuZGBQ%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/9f10d9894065474a975e4a61335268e4?KeyID=52462340&Signature=O6V7iWnksxadnrCuR%252BLyD3L9Y%252B7BoOzMHgy%2FSmDLdh3UY26p2EoHT438vsVOkmFeLxQlLEQHZ4FXmhj5FuZGBQ%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/51524a56f2594c8ca4d3cee6cdd69561?KeyID=52462340&Signature=7O2rOM%2FMXilvt9ehdmChybTbS8%2F7%2Fh5FPq54UUHoApxmkGvQL7w3oynYsfSqv81EhBu3DvqrWP%2FWk6%2Fy3dpNAA%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/51524a56f2594c8ca4d3cee6cdd69561?KeyID=52462340&Signature=7O2rOM%2FMXilvt9ehdmChybTbS8%2F7%2Fh5FPq54UUHoApxmkGvQL7w3oynYsfSqv81EhBu3DvqrWP%2FWk6%2Fy3dpNAA%253D%253D
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якісні та кількісні 

характеристики.pdf 

 

якісні та кількісні 

характеристики.pdf 

 

Торги    

№ 2   

лоти   

№ 2-6, 9, 

13 

Документи та інформація, 

передбачені Додатком 4 - Лот 13 - 

КСЕ.pdf 

Заповнений Додаток 1 та інші 

документи - Лот 2 - ВО СЕМ.pdf 

Документи та інформація, 

передбачені Додатком 4 - Лот 9 - 

КСЕ.pdf 

Заповнений Додаток 1 та інші 

документи - Лот 3 - ВО СЕМ.pdf 

Документи та інформація, 

передбачені Додатком 4 - Лот 6 - 

КСЕ.pdf 

Заповнений Додаток 1 та інші 

документи - Лот 4 - ВО СЕМ.pdf 

Документи та інформація, 

передбачені Додатком 4 - Лот 5 - 

КСЕ.pdf 

Заповнений Додаток 1 та інші 

документи - Лот 5 - ВО СЕМ.pdf 

Документи та інформація, 

передбачені Додатком 4 - Лот 4 - 

КСЕ.pdf 

Заповнений Додаток 1 та інші 

документи - Лот 6 - ВО СЕМ.pdf 

Документи та інформація, 

передбачені Додатком 4 - Лот 3 - 

КСЕ.pdf 

Заповнений Додаток 1 та інші 

документи - Лот 9 - ВО СЕМ.pdf 

Документи та інформація, 

передбачені Додатком 4 - Лот 2 - 

КСЕ.pdf 

Заповнений Додаток 1 та інші 

документи - Лот 13 - ВО СЕМ.pdf 

Документи та інформація, 

передбачені Додатком 3 - КСЕ.pdf 

Документи та інформація, 

передбачені Додатком 4 - Лот 13 - 

ВО СЕМ.pdf 

Документи та інформація, 

передбачені Додатком 2 - Лот 13 - 

КСЕ.pdf 

Документи та інформація, 

передбачені Додатком 4 - Лот 9 - 

ВО СЕМ.pdf 

Документи та інформація, 

передбачені Додатком 2 - Лот 9 - 

КСЕ.pdf 

Документи та інформація, 

передбачені Додатком 4 - Лот 6 - 

ВО СЕМ.pdf 

Документи та інформація, 

передбачені Додатком 2 - Лот 6 - 

КСЕ.pdf 

Документи та інформація, 

передбачені Додатком 4 - Лот 5 - 

ВО СЕМ.pdf 

Документи та інформація, 

передбачені Додатком 2 - Лот 6 - 

КСЕ.pdf 

Документи та інформація, 

передбачені Додатком 4 - Лот 4 - 

ВО СЕМ.pdf 

Документи та інформація, 

передбачені Додатком 2 - Лот 5 - 

КСЕ.pdf 

Документи та інформація, 

передбачені Додатком 4 - Лот 3 - 

ВО СЕМ.pdf 

Документи та інформація, 

передбачені Додатком 2 - Лот 4 - 

КСЕ.pdf 

Документи та інформація, 

передбачені Додатком 4 - Лот 2 - 

ВО СЕМ.pdf 

Документи та інформація, 

передбачені Додатком 2 - Лот 3 - 

КСЕ.pdf 

Документи та інформація, 

передбачені Додатком 3 - ВО 

СЕМ.pdf 

Документи та інформація, 

передбачені Додатком 2 - Лот 2 - 

Документи та інформація, 

передбачені Додатком 2 - ВО 

СЕМ.pdf 

https://public.docs.openprocurement.org/get/51524a56f2594c8ca4d3cee6cdd69561?KeyID=52462340&Signature=7O2rOM%2FMXilvt9ehdmChybTbS8%2F7%2Fh5FPq54UUHoApxmkGvQL7w3oynYsfSqv81EhBu3DvqrWP%2FWk6%2Fy3dpNAA%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/51524a56f2594c8ca4d3cee6cdd69561?KeyID=52462340&Signature=7O2rOM%2FMXilvt9ehdmChybTbS8%2F7%2Fh5FPq54UUHoApxmkGvQL7w3oynYsfSqv81EhBu3DvqrWP%2FWk6%2Fy3dpNAA%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/51524a56f2594c8ca4d3cee6cdd69561?KeyID=52462340&Signature=7O2rOM%2FMXilvt9ehdmChybTbS8%2F7%2Fh5FPq54UUHoApxmkGvQL7w3oynYsfSqv81EhBu3DvqrWP%2FWk6%2Fy3dpNAA%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/51524a56f2594c8ca4d3cee6cdd69561?KeyID=52462340&Signature=7O2rOM%2FMXilvt9ehdmChybTbS8%2F7%2Fh5FPq54UUHoApxmkGvQL7w3oynYsfSqv81EhBu3DvqrWP%2FWk6%2Fy3dpNAA%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/98607c570c164a0d887f0209020e7361?KeyID=52462340&Signature=uQXQuXnLprFd0aXqQT6u%2FJOD9tS6PMwS0HlngJvoGRb3pm396%2F2NFYaWS9kM3E%252BaJxxZc4x%252BXIRXbFEn7rvOBw%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/98607c570c164a0d887f0209020e7361?KeyID=52462340&Signature=uQXQuXnLprFd0aXqQT6u%2FJOD9tS6PMwS0HlngJvoGRb3pm396%2F2NFYaWS9kM3E%252BaJxxZc4x%252BXIRXbFEn7rvOBw%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/98607c570c164a0d887f0209020e7361?KeyID=52462340&Signature=uQXQuXnLprFd0aXqQT6u%2FJOD9tS6PMwS0HlngJvoGRb3pm396%2F2NFYaWS9kM3E%252BaJxxZc4x%252BXIRXbFEn7rvOBw%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/e385de24b04a4ce0950c6895eacaaaea?KeyID=52462340&Signature=u0DhAX9myyRYpVU3R05AY1U35uQrZWfjlWPi80fIiDDGpsyLa4qMD2eR5h6TD2BKh8N7D%2FcDjm7xilWNvlZ0CA%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/e385de24b04a4ce0950c6895eacaaaea?KeyID=52462340&Signature=u0DhAX9myyRYpVU3R05AY1U35uQrZWfjlWPi80fIiDDGpsyLa4qMD2eR5h6TD2BKh8N7D%2FcDjm7xilWNvlZ0CA%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/98607c570c164a0d887f0209020e7361?KeyID=52462340&Signature=uQXQuXnLprFd0aXqQT6u%2FJOD9tS6PMwS0HlngJvoGRb3pm396%2F2NFYaWS9kM3E%252BaJxxZc4x%252BXIRXbFEn7rvOBw%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/98607c570c164a0d887f0209020e7361?KeyID=52462340&Signature=uQXQuXnLprFd0aXqQT6u%2FJOD9tS6PMwS0HlngJvoGRb3pm396%2F2NFYaWS9kM3E%252BaJxxZc4x%252BXIRXbFEn7rvOBw%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/98607c570c164a0d887f0209020e7361?KeyID=52462340&Signature=uQXQuXnLprFd0aXqQT6u%2FJOD9tS6PMwS0HlngJvoGRb3pm396%2F2NFYaWS9kM3E%252BaJxxZc4x%252BXIRXbFEn7rvOBw%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/e385de24b04a4ce0950c6895eacaaaea?KeyID=52462340&Signature=u0DhAX9myyRYpVU3R05AY1U35uQrZWfjlWPi80fIiDDGpsyLa4qMD2eR5h6TD2BKh8N7D%2FcDjm7xilWNvlZ0CA%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/e385de24b04a4ce0950c6895eacaaaea?KeyID=52462340&Signature=u0DhAX9myyRYpVU3R05AY1U35uQrZWfjlWPi80fIiDDGpsyLa4qMD2eR5h6TD2BKh8N7D%2FcDjm7xilWNvlZ0CA%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/daa15bdd836c4a70a3982e9ef41f082e?KeyID=52462340&Signature=D%252B%252B5PWcGyWXNcv%252BpWDZfA9BF1ILPDwDozZXiwAcfsisrbqS0wygfquGkAr%252B0ED%252BzZBbYbYxZf2r5QMr%2FSyjDCQ%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/daa15bdd836c4a70a3982e9ef41f082e?KeyID=52462340&Signature=D%252B%252B5PWcGyWXNcv%252BpWDZfA9BF1ILPDwDozZXiwAcfsisrbqS0wygfquGkAr%252B0ED%252BzZBbYbYxZf2r5QMr%2FSyjDCQ%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/daa15bdd836c4a70a3982e9ef41f082e?KeyID=52462340&Signature=D%252B%252B5PWcGyWXNcv%252BpWDZfA9BF1ILPDwDozZXiwAcfsisrbqS0wygfquGkAr%252B0ED%252BzZBbYbYxZf2r5QMr%2FSyjDCQ%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/e385de24b04a4ce0950c6895eacaaaea?KeyID=52462340&Signature=u0DhAX9myyRYpVU3R05AY1U35uQrZWfjlWPi80fIiDDGpsyLa4qMD2eR5h6TD2BKh8N7D%2FcDjm7xilWNvlZ0CA%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/e385de24b04a4ce0950c6895eacaaaea?KeyID=52462340&Signature=u0DhAX9myyRYpVU3R05AY1U35uQrZWfjlWPi80fIiDDGpsyLa4qMD2eR5h6TD2BKh8N7D%2FcDjm7xilWNvlZ0CA%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/f291cb4eab634ced836f9548191ef0d9?KeyID=52462340&Signature=VpGM8gDkdOpxUwgm75ePFH6DMF%252BGT6FWOlpj9hlbK%252B08crz989Yenr3cXn9LdNiXcsZTJQvRDi1aAxjXyvqCBw%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/f291cb4eab634ced836f9548191ef0d9?KeyID=52462340&Signature=VpGM8gDkdOpxUwgm75ePFH6DMF%252BGT6FWOlpj9hlbK%252B08crz989Yenr3cXn9LdNiXcsZTJQvRDi1aAxjXyvqCBw%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/f291cb4eab634ced836f9548191ef0d9?KeyID=52462340&Signature=VpGM8gDkdOpxUwgm75ePFH6DMF%252BGT6FWOlpj9hlbK%252B08crz989Yenr3cXn9LdNiXcsZTJQvRDi1aAxjXyvqCBw%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/e385de24b04a4ce0950c6895eacaaaea?KeyID=52462340&Signature=u0DhAX9myyRYpVU3R05AY1U35uQrZWfjlWPi80fIiDDGpsyLa4qMD2eR5h6TD2BKh8N7D%2FcDjm7xilWNvlZ0CA%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/e385de24b04a4ce0950c6895eacaaaea?KeyID=52462340&Signature=u0DhAX9myyRYpVU3R05AY1U35uQrZWfjlWPi80fIiDDGpsyLa4qMD2eR5h6TD2BKh8N7D%2FcDjm7xilWNvlZ0CA%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/e0c6bdc6649c4e14a78c867a7bcdb07d?KeyID=52462340&Signature=qjajSYxWjw39j7swgt6kdSD2182gO03GGZqP0QCpK16BNrCiPiWSi61Jvs3HbpKxwmCZHNNhByuBJQzuFwuVDA%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/e0c6bdc6649c4e14a78c867a7bcdb07d?KeyID=52462340&Signature=qjajSYxWjw39j7swgt6kdSD2182gO03GGZqP0QCpK16BNrCiPiWSi61Jvs3HbpKxwmCZHNNhByuBJQzuFwuVDA%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/e0c6bdc6649c4e14a78c867a7bcdb07d?KeyID=52462340&Signature=qjajSYxWjw39j7swgt6kdSD2182gO03GGZqP0QCpK16BNrCiPiWSi61Jvs3HbpKxwmCZHNNhByuBJQzuFwuVDA%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/e385de24b04a4ce0950c6895eacaaaea?KeyID=52462340&Signature=u0DhAX9myyRYpVU3R05AY1U35uQrZWfjlWPi80fIiDDGpsyLa4qMD2eR5h6TD2BKh8N7D%2FcDjm7xilWNvlZ0CA%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/e385de24b04a4ce0950c6895eacaaaea?KeyID=52462340&Signature=u0DhAX9myyRYpVU3R05AY1U35uQrZWfjlWPi80fIiDDGpsyLa4qMD2eR5h6TD2BKh8N7D%2FcDjm7xilWNvlZ0CA%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/d51d1e49fee748d498542de451e51151?KeyID=52462340&Signature=qY5PIshzDBLnKfTUPLmo%252Bmjv1y4zlJwJ%2FJhHI41qs8bnE5JA7QAmX%252BYAPLcbUYcmeDZBkNxjZyXntzgTC6NOAA%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/d51d1e49fee748d498542de451e51151?KeyID=52462340&Signature=qY5PIshzDBLnKfTUPLmo%252Bmjv1y4zlJwJ%2FJhHI41qs8bnE5JA7QAmX%252BYAPLcbUYcmeDZBkNxjZyXntzgTC6NOAA%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/d51d1e49fee748d498542de451e51151?KeyID=52462340&Signature=qY5PIshzDBLnKfTUPLmo%252Bmjv1y4zlJwJ%2FJhHI41qs8bnE5JA7QAmX%252BYAPLcbUYcmeDZBkNxjZyXntzgTC6NOAA%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/e385de24b04a4ce0950c6895eacaaaea?KeyID=52462340&Signature=u0DhAX9myyRYpVU3R05AY1U35uQrZWfjlWPi80fIiDDGpsyLa4qMD2eR5h6TD2BKh8N7D%2FcDjm7xilWNvlZ0CA%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/e385de24b04a4ce0950c6895eacaaaea?KeyID=52462340&Signature=u0DhAX9myyRYpVU3R05AY1U35uQrZWfjlWPi80fIiDDGpsyLa4qMD2eR5h6TD2BKh8N7D%2FcDjm7xilWNvlZ0CA%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/9cbff577f21a4b6687c6a7b7fc2fba21?KeyID=52462340&Signature=N5qYHV%2FCmwvjQSn9dTVKldpx%2FeU%2FNh7USmW2YCcN0isTrcMeXXtD8WuJ5Omvashg5vyKHOcGRWBS8RDKR21pCw%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/9cbff577f21a4b6687c6a7b7fc2fba21?KeyID=52462340&Signature=N5qYHV%2FCmwvjQSn9dTVKldpx%2FeU%2FNh7USmW2YCcN0isTrcMeXXtD8WuJ5Omvashg5vyKHOcGRWBS8RDKR21pCw%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/9cbff577f21a4b6687c6a7b7fc2fba21?KeyID=52462340&Signature=N5qYHV%2FCmwvjQSn9dTVKldpx%2FeU%2FNh7USmW2YCcN0isTrcMeXXtD8WuJ5Omvashg5vyKHOcGRWBS8RDKR21pCw%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/e385de24b04a4ce0950c6895eacaaaea?KeyID=52462340&Signature=u0DhAX9myyRYpVU3R05AY1U35uQrZWfjlWPi80fIiDDGpsyLa4qMD2eR5h6TD2BKh8N7D%2FcDjm7xilWNvlZ0CA%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/e385de24b04a4ce0950c6895eacaaaea?KeyID=52462340&Signature=u0DhAX9myyRYpVU3R05AY1U35uQrZWfjlWPi80fIiDDGpsyLa4qMD2eR5h6TD2BKh8N7D%2FcDjm7xilWNvlZ0CA%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/b8cc2315d8a84d3d838797edf5f2ff27?KeyID=52462340&Signature=kAgcLfQYQH9mc9w0EeiHXerhX6NS8muBpyNVGfu4Guff%252BL02gTwn79AjIEUt%2FJbNNn6UqOgG7MDIj79BAXo1Cw%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/b8cc2315d8a84d3d838797edf5f2ff27?KeyID=52462340&Signature=kAgcLfQYQH9mc9w0EeiHXerhX6NS8muBpyNVGfu4Guff%252BL02gTwn79AjIEUt%2FJbNNn6UqOgG7MDIj79BAXo1Cw%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/ecc85bb18a92457e88dbc727395fa496?KeyID=52462340&Signature=E1CXiux4pmzTEc%252Bj6LNkCTFEPh4kn2fyKO5%2FKjSP7csaSlYke%252B7gdw74GVjA4J9FEJfF8NRE9ft7AwFhOQ1aCQ%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/ecc85bb18a92457e88dbc727395fa496?KeyID=52462340&Signature=E1CXiux4pmzTEc%252Bj6LNkCTFEPh4kn2fyKO5%2FKjSP7csaSlYke%252B7gdw74GVjA4J9FEJfF8NRE9ft7AwFhOQ1aCQ%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/ecc85bb18a92457e88dbc727395fa496?KeyID=52462340&Signature=E1CXiux4pmzTEc%252Bj6LNkCTFEPh4kn2fyKO5%2FKjSP7csaSlYke%252B7gdw74GVjA4J9FEJfF8NRE9ft7AwFhOQ1aCQ%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/e7ccc14ba0a7401996fc3bef6ab648c0?KeyID=52462340&Signature=HCq09%2FLvYaltllhO0modfSgrYF0P9nIvkwhCr7DooCmtpkfZH4HeNA2Brs9tHebI0vv%252BGjTkYHp06R5e5hQECA%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/e7ccc14ba0a7401996fc3bef6ab648c0?KeyID=52462340&Signature=HCq09%2FLvYaltllhO0modfSgrYF0P9nIvkwhCr7DooCmtpkfZH4HeNA2Brs9tHebI0vv%252BGjTkYHp06R5e5hQECA%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/e7ccc14ba0a7401996fc3bef6ab648c0?KeyID=52462340&Signature=HCq09%2FLvYaltllhO0modfSgrYF0P9nIvkwhCr7DooCmtpkfZH4HeNA2Brs9tHebI0vv%252BGjTkYHp06R5e5hQECA%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/aa4bf0e4bf334a5ab285b75319b74bd5?KeyID=52462340&Signature=L8d8kzI5aDlUyLdfHyzHwAcC%2FrUuPEYKioy9LnVMk6nx3mzWLYegi5ldznhXWGzOkpRrQoEVsCTGEG3FnNeaAA%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/aa4bf0e4bf334a5ab285b75319b74bd5?KeyID=52462340&Signature=L8d8kzI5aDlUyLdfHyzHwAcC%2FrUuPEYKioy9LnVMk6nx3mzWLYegi5ldznhXWGzOkpRrQoEVsCTGEG3FnNeaAA%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/aa4bf0e4bf334a5ab285b75319b74bd5?KeyID=52462340&Signature=L8d8kzI5aDlUyLdfHyzHwAcC%2FrUuPEYKioy9LnVMk6nx3mzWLYegi5ldznhXWGzOkpRrQoEVsCTGEG3FnNeaAA%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/5340cdc44b6c42dc8770d717758fbf45?KeyID=52462340&Signature=lRsMmVZk3h42OkQj61A6J4N36a435PspBZ%252BHvXm1FsDgX7RoM3HYU8EUrGKGsqTIhvKnvCWUJ3yBRSWv4%2FdbCw%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/5340cdc44b6c42dc8770d717758fbf45?KeyID=52462340&Signature=lRsMmVZk3h42OkQj61A6J4N36a435PspBZ%252BHvXm1FsDgX7RoM3HYU8EUrGKGsqTIhvKnvCWUJ3yBRSWv4%2FdbCw%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/5340cdc44b6c42dc8770d717758fbf45?KeyID=52462340&Signature=lRsMmVZk3h42OkQj61A6J4N36a435PspBZ%252BHvXm1FsDgX7RoM3HYU8EUrGKGsqTIhvKnvCWUJ3yBRSWv4%2FdbCw%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/416a454e7554457a9171d41c1ea9a74f?KeyID=52462340&Signature=UoDmNkEFiONyJNhCLrprkwkvetteWTRjCM8vTxtHZnZtjEo8U5OqQqnffxARTzs7vcr93ORVNp4GHFR9UPLgCg%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/416a454e7554457a9171d41c1ea9a74f?KeyID=52462340&Signature=UoDmNkEFiONyJNhCLrprkwkvetteWTRjCM8vTxtHZnZtjEo8U5OqQqnffxARTzs7vcr93ORVNp4GHFR9UPLgCg%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/416a454e7554457a9171d41c1ea9a74f?KeyID=52462340&Signature=UoDmNkEFiONyJNhCLrprkwkvetteWTRjCM8vTxtHZnZtjEo8U5OqQqnffxARTzs7vcr93ORVNp4GHFR9UPLgCg%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/062877d6b50a45279030b9e811240160?KeyID=52462340&Signature=y20sO9YhdSZkZQGVeX0%2Fy3XjJpwizWtYhDN4wbGRj0Efqs34r55y8UIuqEzynxvD%2FuR1YThRtqzQfqmGwhBHDg%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/062877d6b50a45279030b9e811240160?KeyID=52462340&Signature=y20sO9YhdSZkZQGVeX0%2Fy3XjJpwizWtYhDN4wbGRj0Efqs34r55y8UIuqEzynxvD%2FuR1YThRtqzQfqmGwhBHDg%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/062877d6b50a45279030b9e811240160?KeyID=52462340&Signature=y20sO9YhdSZkZQGVeX0%2Fy3XjJpwizWtYhDN4wbGRj0Efqs34r55y8UIuqEzynxvD%2FuR1YThRtqzQfqmGwhBHDg%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/6e575dac234d4b6fa76ee3df9161751c?KeyID=52462340&Signature=YGRjxA1JFj8vKGJfcnRSMGIq8OOk0jhYbD7I6ErPNC2aU5RHVspccr1IL3hmlouzSic4ExIbyiIa0ro42ijEAw%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/6e575dac234d4b6fa76ee3df9161751c?KeyID=52462340&Signature=YGRjxA1JFj8vKGJfcnRSMGIq8OOk0jhYbD7I6ErPNC2aU5RHVspccr1IL3hmlouzSic4ExIbyiIa0ro42ijEAw%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/6e575dac234d4b6fa76ee3df9161751c?KeyID=52462340&Signature=YGRjxA1JFj8vKGJfcnRSMGIq8OOk0jhYbD7I6ErPNC2aU5RHVspccr1IL3hmlouzSic4ExIbyiIa0ro42ijEAw%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/062877d6b50a45279030b9e811240160?KeyID=52462340&Signature=y20sO9YhdSZkZQGVeX0%2Fy3XjJpwizWtYhDN4wbGRj0Efqs34r55y8UIuqEzynxvD%2FuR1YThRtqzQfqmGwhBHDg%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/062877d6b50a45279030b9e811240160?KeyID=52462340&Signature=y20sO9YhdSZkZQGVeX0%2Fy3XjJpwizWtYhDN4wbGRj0Efqs34r55y8UIuqEzynxvD%2FuR1YThRtqzQfqmGwhBHDg%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/062877d6b50a45279030b9e811240160?KeyID=52462340&Signature=y20sO9YhdSZkZQGVeX0%2Fy3XjJpwizWtYhDN4wbGRj0Efqs34r55y8UIuqEzynxvD%2FuR1YThRtqzQfqmGwhBHDg%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/124c01f53d2a4fc3b59b82f17f68a08f?KeyID=52462340&Signature=Y4mL8%2FVlPi5VeHj%252BiGhqxL07PwcCzYHf7Q0OsCjHSuvXwnCMo4D10XqVbJZInsc5KCLpwCEpgsErpI4hrXDhCQ%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/124c01f53d2a4fc3b59b82f17f68a08f?KeyID=52462340&Signature=Y4mL8%2FVlPi5VeHj%252BiGhqxL07PwcCzYHf7Q0OsCjHSuvXwnCMo4D10XqVbJZInsc5KCLpwCEpgsErpI4hrXDhCQ%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/124c01f53d2a4fc3b59b82f17f68a08f?KeyID=52462340&Signature=Y4mL8%2FVlPi5VeHj%252BiGhqxL07PwcCzYHf7Q0OsCjHSuvXwnCMo4D10XqVbJZInsc5KCLpwCEpgsErpI4hrXDhCQ%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/558dd18906564e0f8d161c38b4da93cf?KeyID=52462340&Signature=g7PplPk1XdIl223LcAHsjHqjkZnSXJa2ctgjdaRnmxqw8cpEGhrTWQ6A1hQplmVI6ubTjGyuHynscPgCUFFtAw%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/558dd18906564e0f8d161c38b4da93cf?KeyID=52462340&Signature=g7PplPk1XdIl223LcAHsjHqjkZnSXJa2ctgjdaRnmxqw8cpEGhrTWQ6A1hQplmVI6ubTjGyuHynscPgCUFFtAw%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/558dd18906564e0f8d161c38b4da93cf?KeyID=52462340&Signature=g7PplPk1XdIl223LcAHsjHqjkZnSXJa2ctgjdaRnmxqw8cpEGhrTWQ6A1hQplmVI6ubTjGyuHynscPgCUFFtAw%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/0661edeaa243470fad2fc112860e6844?KeyID=52462340&Signature=MXX7DL64gyoHRr%2FB2EBzfaegyMIGmYykOk6hdkIiEJm6NThyZhO3oCOhb8GUutOQVFPC3JFz9Ad%2FL%252BK6bQZ9Bw%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/0661edeaa243470fad2fc112860e6844?KeyID=52462340&Signature=MXX7DL64gyoHRr%2FB2EBzfaegyMIGmYykOk6hdkIiEJm6NThyZhO3oCOhb8GUutOQVFPC3JFz9Ad%2FL%252BK6bQZ9Bw%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/0661edeaa243470fad2fc112860e6844?KeyID=52462340&Signature=MXX7DL64gyoHRr%2FB2EBzfaegyMIGmYykOk6hdkIiEJm6NThyZhO3oCOhb8GUutOQVFPC3JFz9Ad%2FL%252BK6bQZ9Bw%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/c935b0db3a1048c39b77e8e6ac97470e?KeyID=52462340&Signature=Blm1met4h53kSyP44THJD2Y7yKFosIgZuG96iBMzwsYkocqX58HofzFjnFfv%2FIHXfbkP9Uoxyq9oJKqzVsMhCw%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/c935b0db3a1048c39b77e8e6ac97470e?KeyID=52462340&Signature=Blm1met4h53kSyP44THJD2Y7yKFosIgZuG96iBMzwsYkocqX58HofzFjnFfv%2FIHXfbkP9Uoxyq9oJKqzVsMhCw%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/c935b0db3a1048c39b77e8e6ac97470e?KeyID=52462340&Signature=Blm1met4h53kSyP44THJD2Y7yKFosIgZuG96iBMzwsYkocqX58HofzFjnFfv%2FIHXfbkP9Uoxyq9oJKqzVsMhCw%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/e0854e2d99cb49748083c539f9253c2f?KeyID=52462340&Signature=7fKmal9g0hWpFBPyMZ4Vz%2FFqIUYZl9xzimioP%252BviPtIEGG6d0Opew6TtCmDPhfUgBELb3F2x6DL5SeuOM1tQAw%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/e0854e2d99cb49748083c539f9253c2f?KeyID=52462340&Signature=7fKmal9g0hWpFBPyMZ4Vz%2FFqIUYZl9xzimioP%252BviPtIEGG6d0Opew6TtCmDPhfUgBELb3F2x6DL5SeuOM1tQAw%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/e0854e2d99cb49748083c539f9253c2f?KeyID=52462340&Signature=7fKmal9g0hWpFBPyMZ4Vz%2FFqIUYZl9xzimioP%252BviPtIEGG6d0Opew6TtCmDPhfUgBELb3F2x6DL5SeuOM1tQAw%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/5891668b5263405193fab90b8cce27ac?KeyID=52462340&Signature=1Bua9K0FGZFqDkcpIJB6owaRZr%2FaB8Hj9luLNaK4cBWTkLcrLLaA1Rj00sS1HYOd1Oxs5P%252BfEKNxno0K1VLmAQ%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/5891668b5263405193fab90b8cce27ac?KeyID=52462340&Signature=1Bua9K0FGZFqDkcpIJB6owaRZr%2FaB8Hj9luLNaK4cBWTkLcrLLaA1Rj00sS1HYOd1Oxs5P%252BfEKNxno0K1VLmAQ%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/5891668b5263405193fab90b8cce27ac?KeyID=52462340&Signature=1Bua9K0FGZFqDkcpIJB6owaRZr%2FaB8Hj9luLNaK4cBWTkLcrLLaA1Rj00sS1HYOd1Oxs5P%252BfEKNxno0K1VLmAQ%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/78b43656bc25495ca94b97f2564c8c8f?KeyID=52462340&Signature=STqXfb4S9Fo3%2F8XvAUxbVQ5SbBOGSTBH7ftmj3NY6xbW6XD7f0rfmH5X%252BCB%2FVyBY0ctt4BUkVaV3q0V4C4pAAQ%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/78b43656bc25495ca94b97f2564c8c8f?KeyID=52462340&Signature=STqXfb4S9Fo3%2F8XvAUxbVQ5SbBOGSTBH7ftmj3NY6xbW6XD7f0rfmH5X%252BCB%2FVyBY0ctt4BUkVaV3q0V4C4pAAQ%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/78b43656bc25495ca94b97f2564c8c8f?KeyID=52462340&Signature=STqXfb4S9Fo3%2F8XvAUxbVQ5SbBOGSTBH7ftmj3NY6xbW6XD7f0rfmH5X%252BCB%2FVyBY0ctt4BUkVaV3q0V4C4pAAQ%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/18934175ab884906ba8fae8ded51a2ab?KeyID=52462340&Signature=U0heBy4VQayFl2B23HOygp0oio%2FgG6OC7fCVdj6sp6Op2A3z2fLW5eSVpZboE2G%252BvdQOfhWMuxu4TndytIU8CQ%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/18934175ab884906ba8fae8ded51a2ab?KeyID=52462340&Signature=U0heBy4VQayFl2B23HOygp0oio%2FgG6OC7fCVdj6sp6Op2A3z2fLW5eSVpZboE2G%252BvdQOfhWMuxu4TndytIU8CQ%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/e0dedd300eb841aa8e37bfe6d631b0ce?KeyID=52462340&Signature=2pMPWBKBihpQMl2vqWJEcHox4Vi5r4nvHr5ExQewRq7hBolRvNR0iLMIQUj6CuoRUn1%2FCvkwmiHgQUC4y%2FE5BA%253D%253D
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(146) Отже, вказані обставини свідчать про використання Учасниками торгів 

одного й того ж технічного обладнання (пристрою) для виготовлення  

документів. 

5.8. Наявність трудових відносин з одними і тими ж працівниками 

(147) Листом від 10.07.2020 № 177 (вх. від 13.07.2020 № 3705) КОНЦЕРНОМ 

«СОЮЗЕНЕРГО» надано інформацію про працівників підприємства за 

період з січня 2018 року до березня 2020 року (інформація наведена у 

таблиці № 21). 

Таблиця № 21 

№ ПІБ працівників  

КОНЦЕРНУ 

«СОЮЗЕНЕРГО» 

Ідентифіка

ційний код 

Посада у 

КОНЦЕРНІ 

«СОЮЗЕНЕРГО» 

Період трудових 

відносин  

з 

(місяць, 

рік) 

до          

(місяць, 

рік) 

1.  Біленко Микола 

Миколайович 

2120100590 електромонтер 24.05.2019 31.10.2019 

2.  Біліченко Сергій 

Вікторович 

3340709454 Директор 

департаменту 

енергетичного 

обладнання 

07.10.2013 01.03.2020 

3.  Блинський Олександр 

Олегович 

3155521150 Інженер - 

конструктор 

23.12.2015 01.03.2020 

4.  Бойко Ольга 

Олександрівна 

2848315686 Директор з 

економіки 

11.04.2019 01.03.2020 

5.  Брусєнцов Михайло 

Вікторович 

2951901990 

 

Начальник цеху 24.05.2019 13.11.2019 

6.  Буряк Максим 

Анатолійович 

2987516515 Начальник відділу 27.09.2012 14.03.2018 

7.  Вернигора Ігор 

Володимирович 

3179213297 Електромонтер  24.05.2019 01.03.2020 

8.  Вільковський Віталій 

Юрійович 

3063920699 Начальник бази 

МТЗ 

27.01.2014 21.11.2019 

9.  Дієв Валерій 

Леонідович 

2684713879 Заступник 

директора з 

безпеки 

17.02.2020 01.03.2020 

10.  Дяков Геннадій 

Борисович 

2796809575 Керівник 

проекту 

25.07.2016 28.09.2018 

11.  Калачихін Олександр 

Олегович 

2192817759 Начальник цеху 24.05.2019 01.03.2020 

12.  Лукʼяничев Анатолій 

Григорович 

2064611374 Заступник 

генерального 

директора з 

якості 

17.09.2008 23.11.2018 

13.  Малий Віктор 

Миколайович 

2871615017 Майстер цеху 24.05.2019 31.10.2019 

14.  Мулявка Микола 

Іванович 

2240407252 Заступник 

технічного 

22.04.2008 01.03.2020 
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директора 

15.  Павленко Валерій 

Вікторович 

2384700579 Начальник 

дільниці  

24.05.2019 01.03.2020 

16.  Петренко Євген 

Леонідович 

2696308959 Керівник митної 

групи 

04.07.2000 01.03.2020 

17.  Підгорна Юлія 

Анатоліївна 

2819112880 Провідний 

фахівець служби 

безпеки 

12.05.2015 01.03.2020 

18.  Плахотний Євген 

Олександрович 

2911707476 Заливальник 

металу 

24.05.2019 17.01.2020 

19.  Поляков Андрій 

Миколайович 

2629109177 Слюсар 24.05.2019 01.03.2020 

20.  Прімас Павло 

Юрійович 

3306212755 Інженер-

конструктор 

30.10.2013 27.04.2018 

21.  Рибін Сергій 

Володимирович 

2584814257 Сталевар  24.05.2019 24.03.2020 

22.  Романчук Олександр 

Олександрович 

2989115553 Начальник відділу 06.11.2013 01.03.2020 

23.  Сальніков Анатолій 

Володимирович 

2715815973 Плавильник 

металу та сплавів 

24.05.2019 01.03.2020 

24.  Товарнов Володимир 

Вячеславович 

2100507396 Інженер-

технолог 

28.09.2012 14.03.2018 

25.  Філіппов Ігор 

Анатолійович 

2322115456 Заступник 

генерального 

директора з 

управління 

проектами 

14.08.2015 01.03.2020 

26.  Філяшин Павло 

Павлович 

3125017478 Обрубувач 24.05.2019 01.03.2020 

27.  Шведун Наталія 

Володимирівна 

2088915067 Головний 

бухгалтер 

03.04.2002 01.03.2020 

28.  Шевченко Микола 

Петрович 

3213709935 Формувальник 24.05.2019 01.03.2020 

(148) ГОЛОВНИМ УПРАВЛІННЯМ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ В 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ листом від 07.05.2020 

№ 0400-0603-6/24544 (вх. від 12.05.2020№ 01-55/115кі) надано 

інформацію про застрахованих осіб ТОВ «ВО «СОЮЗЕНЕРГОМАШ» 

відповідно до реєстру застрахованих осіб Державного реєстру 

загальнообов’язкового державного соціального страхування України 

(конфіденційна інформація). 

(149) Разом з тим, єдність інтересів Учасників торгів обумовлює зацікавленість 

у результатах роботи певних осіб, одночасно пов’язаних трудовими 

відносинами з Учасниками торгів. 

(150) Отже, розподіл цього результату задовольняє Учасників торгів, оскільки в 

іншому випадку, з такими працівниками були б припинені трудові 

відносини. 

(151) Трудові відносини, які виникають між працівником та роботодавцем, 
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зобов’язують працівника виконувати певну роботу у визначений строк з 

підляганням внутрішньому трудовому розпорядкові. 

(152) У свою чергу, одночасне перебування декількох або багатьох працівників 

у трудових відносинах з різними суб’єктами господарювання передбачає 

необхідність погодження між суб’єктами господарювання, в яких 

працюють відповідні працівники, графіку чи черговості виконуваної 

роботи. 

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

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

діяльність ведуть скоординовано з метою досягнення спільних 

результатів. 

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

господарювання, які позиціонують себе  як конкуренти відносно один до 

одного, будуть уникати ситуацій щодо наявності спільних працівників. 

5.9. Наявність договору про спільну діяльність та дилерського договору   

(155) Відповідно до листів КОНЦЕРНА «СОЮЗЕНЕРГО» від 10.07.2020 № 177 

(вх. від 13.07.2020 № 3705) та від 17.07.2020 № 192 (вх. від 20.07.2020 

№ 3840), між КОНЦЕРНОМ «СОЮЗЕНЕРГО» і ТОВ «ВО 

«СОЮЗЕНЕРГОМАШ» укладено договір о сумісній діяльності (мова 

оригіналу) від 01.09.2017 № 11 (надалі – Договір). Строк дії договору до 

31.12.2020 (пункт 8.1. Договору). 

(156) Відповідно до Договору: 

«… Сторони: 

Концерн «СоюзЕнерго», надалі – «Сторона-1», в особі генерального 
директора Кільдішова О.І., який діє на підставі Статуту, з одного боку і  

ТОВ «Виробниче обʼєднання «СОЮЗЕНЕРГОМАШ», надалі 
«Сторона-2», в особі директора Біліченко Сергія Вікторовича, який діє 
на підставі Статуту, з іншого боку, уклали цей договір про співпрацю, 
без створення юридичної особи (надалі іменується «Договір») про 
наступне….» (цитата). 

Відповідно до розділу 1  «ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ»: 

«… 2.1. Сторони зобов’язуються шляхом об’єднання своїх зусиль, 
наукового потенціалу, виробничих потужностей, інтелектуальної 
власності з використанням досягнень, досвіду, ділових звʼязків, 
документації дозвільного характеру спільно діяти для досягнення 
спільної господарської мети.» 

Як визначено у розділі 2 Договору «ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН» 
для найбільш швидкого досягнення мети, визначеної цим Договором, 
Сторони зобов’язуються, зокрема: 

«… 2.1.1. обмінюватися наявною в їх розпорядженні інформацією з 
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питань, які становлять взаємний інтерес Сторін; 

2.1.2. проводити спільні консультації з узгодженої тематики для 
обговорення питань спільної діяльності; 

2.1.3. в разі необхідності здійснювати взаємне кредитування та 
фінансування на безвідсотковій та безоплатній основі відповідно до 
додаткових угод, які будуть укладатися між сторонами...» (цитата). 

У розділі 4 Договору «ЗАГАЛЬНЕ МАЙНО СТОРІН» заначено: 

«… 4.1. Грошові і майнові внески Сторін, а також майно, створене або 
придбане ними в результаті спільної діяльності, складають їх спільну 
сумісну власність…» (цитата). 

У розділі 5 Договору «РОЗПОДІЛ РЕЗУЛЬТАТІВ СПІЛЬНОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ» зазначено: 

«… 5.1. Після введення в експлуатацію обладнання отриманий прибуток 
розподілятися відповідно до окремої угоди між Сторонами…» (цитата). 

(157) Отже, Договором передбачене ведення Відповідачами спільної 
господарської діяльності під керівництвом ТОВ «ВО 
«СОЮЗЕНЕРГОМАШ», наявність спільної сумісної власності та 
розподіленого прибутку від сумісної діяльності. 

(158) Відповідно до листів КОНЦЕРНА «СОЮЗЕНЕРГО» від 10.07.2020 № 177 

(вх. від 13.07.2020 № 3705) та від 17.07.2020 № 192 (вх. від 20.07.2020 

№ 3840), між ним та  ТОВ «ВО «СОЮЗЕНЕРГОМАШ» укладено 

дилерський договір від 04.11.2019 № 04112019 (надалі – Дилерський 

договір). Строк дії договору до 31.12.2020 (п. 8.1. Дилерського договору). 

(159) Відповідно до розділу 1. Дилерського договору: 

«…1.1. Метою цього Договору є надання Дилеру повноважень 
здійснювати торговельні операції з продукцією Виробника в межах 
України. 

1.2. Цей Договір є довгостроковим договором постачання продукції 
Виробника за цінами та на умовах встановлених цім Договором та 
Додатками до нього…» (цитата). 

Відповідно до розділу 2. Дилерського договору: 

«…2.1. Виробник надає Дилеру на певних умовах право маркетингу та 
продажу, а Дилер бере на себе зобовʼязання щодо реалізації продукції 
Виробника, від власного імені з посиланням на наявність особливого 
звʼязку з Постачальником…» (цитата). 

(160) Таким чином, ТОВ «ВО «СОЮЗЕНЕРГОМАШ» під час проведення 

торгів мало можливість, завдяки укладеному дилерському договору від 

04.11.2019 № 04112019 та договору о сумісній діяльності від 01.09.2017 

№ 11, визначати умови постачання/продажу КОНЦЕРНУ 

«СОЮЗЕНЕРГО»  продукції власного виробництва, внаслідок чого між 

Учасниками торгів усувається або відчутно зменшується взаємна 
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невизначеність щодо поведінки під час участі у процедурах закупівель. 

5.10. Наявність сталих господарських взаємовідносин між Відповідачами  

(161) Підпункт 14.1.181 пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України 
визначає податковий кредит, як суму, на яку платник податку на додану 
вартість має право зменшити податкове зобов’язання звітного періоду, 
визначено згідно з розділом V «Податок на додану вартість» Податкового 
кодексу України. Відповідно до підпункту 14.1.156 пункту 14.1 статті 14 
Податкового кодексу України, податкове зобов’язання – це сума коштів, 
яку платник податків, у тому числі податковий агент, повинен сплатити 
до відповідного бюджету як податок або збір на підставі, в порядку та 
строки, визначені податковим законодавством. 

(162) Відповідно до інформації, наданої ГОЛОВНИМ УПРАВЛІННЯМ 

ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ У ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ 

ОБЛАСТІ (надалі - ГУ ДПС У ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ) 

листом від 08.05.2020 № 45586/10/04-36-04-01-16 (вх. від 21.05.2020 

№ 01-26/784), КОНЦЕРНОМ «СОЮЗЕНЕРГО» у період з 01.01.2018 до 

30.03.2020 сформовано наступні суми податкового кредиту та податкових 

зобов’язань з податку на додану вартість (інформація наведена у таблицях 

№ 23, 24 ). 

Таблиця № 23 

 

 

Покупець 

 

(індивідуальний 

податковий номер 

платника податку на 

додану вартість) 

КОНЦЕРН «СОЮЗЕНЕРГО» 

(319651004087) 

Період 

складання 

податкової 

накладної або 

іншого документа 

Податковий кредит 

Обсяг постачання без 

податку на додану 

вартість) (грн) 

Сума податку на 

додану вартість 

(грн) 

 

ТОВ «ВО 

«СОЮЗЕНЕРГОМАШ» 

(329479720308) 

Січень 2018 8 307 024,45 1 661 404,88 

Лютий 2018 24 989 007,64 4 997 801,53 

Березень 2018 6 506 478,11 1 301 295,62 

Квітень 2018 33 186 871,65 6 637 374,33 

Травень 2018 33 920 058,06 6 784 011,58 

Червень 2018 13 684 927,68 2 736 985,54 

Липень 2018 19 292 599,49 3 858 519,92 

Серпень 2018 21 619 325,34 4 323 865,08 

Вересень 2018 19 082 790,85 3 816 558,17 

Жовтень 2018 14 597 421,62 29 19 484,32 

Листопад 2018 10 314 087,21 2 062 817,44 

Грудень 2018 16 506 597,66 3 301 319,51 
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Січень 2019 17 422 139,51 3 484 427,90 

Лютий 2019 14 810 451,15 2 962 090,23 

Березень 2019 24 518 176,01 4 903 635,20 

Квітень 2019 15 791 473,62 3 158 294,72 

Травень 2019 22 308 435,13 4 461 687,02 

Червень 2019 29 348 629,84 5 869 725,99 

Липень 2019 22 997 307,29 4 599 461,45 

Серпень 2019 15 465 336,25 3 093 067,25 

Вересень 2019 16 823 361,44 3 364 672,29 

Жовтень 2019 7 475 229,61 1 495 045,92 

Листопад 2019 10 470 119,38 2 094 023,89 

Грудень 2019 10 097 936,87 20 19 587,38 

Січень 2020 15 737 879,57 3 147 575,90 

Лютий 2020 15 277 832,82 3 055 566,57 

Березень 2020 25 854 571,84 5 170 914,37 

Таблиця № 24 

 

 

 

Постачальник 

 

(індивідуальний 

податковий номер 

платника податку на 

додану вартість) 

 

КОНЦЕРН «СОЮЗЕНЕРГО» 

(319651004087) 

Період 

складання 

податкової 

накладної або 

іншого документа 

Податкові зобов'язання 

Обсяг постачання без 

податку на додану 

вартість) (грн) 

Сума податку на 

додану вартість 

(грн) 

 

ТОВ «ВО 

«СОЮЗЕНЕРГОМАШ» 

(329479720308) 

Січень 2018 73 279,59 14 655,92 

Лютий 2018 57 059,47 11 411,89 

Березень 2018 40 012,05 8 002,41 

Квітень 2018 71 661,72 14 332,34 

Травень 2018 73 221,43 14 644,28 

Червень 2018 46 120,66 9 224,13 

Липень 2018 184 834,95 36 966,99 

Серпень 2018 384 880,65 76 976,12 

Вересень 2018 450 119,48 90 023,90 

Жовтень 2018 111 702,44 22 340,49 

Листопад 2018 94 187,58 18 837,52 

Грудень 2018 186 528,13 37 305,63 
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Січень 2019 48 943,27 9 788,66 

Лютий 2019 265 578,38 53 115,68 

Березень 2019 238 466,71 47 693,34 

Квітень 2019 54 909,87 10 981,97 

Травень 2019 111 333,45 22 266,69 

Червень 2019 111 549,50 22 309,90 

Липень 2019 96 801,73 19 360,35 

Серпень 2019 172 384,53 34 476,91 

Вересень 2019 314 192,38 62 838,48 

Жовтень 2019 66 427,89 13 285,58 

Листопад 2019 82 645,90 16 529,18 

Грудень 2019 994 679,06 198 935,82 

Січень 2020 33 963,16 6 792,63 

Лютий 2020 4 1082,53 8 216,51 

Березень 2020 49 968,75 9 993,75 

(163) Отже, між Відповідачами існують сталі господарські відносини.  

(164) Внаслідок існування сталих господарських відносин між Учасниками 

торгів усувається або відчутно зменшується взаємна невизначеність 

Учасників торгів 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 КОНЦЕРН 

«СОЮЗЕНЕРГО» і ТОВ «ВО «СОЮЗЕНЕРГОМАШ» були обізнані 

стосовно діяльності та фінансової спроможності один одного. 

5.11.    Надання ТОВ «ВО «СОЮЗЕНЕРГОМАШ»  поворотної фінансової 

допомоги КОНЦЕРНУ «СОЮЗЕНЕРГО» 

(165) За інформацією ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

«АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «ПІВДЕННИЙ» (надалі - 

ПАТ «АБ «ПІВДЕННИЙ»), наданою листом від 07.05.2020 

№ 232-001-16907БТ-2020 (вх. від 21.05.2020 № 01-55/126кі), між 

Учасниками торгів наявні відносини надання та отримання фінансової 

допомоги. 

(конфіденційна інформація). 

(166) 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 не передбачає нарахування процентів або інших видів компенсацій у 

вигляді користування такими коштами. 
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(167) 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. 

(168) При цьому, наведене змагання не залишає місця таким обставинам як 

надання фінансової допомоги, оскільки надання такої допомоги збільшує 

шанси того суб’єкта господарювання у змаганні, який цю допомогу 

отримує, по відношенню до того суб’єкта господарювання, який таку 

допомогу надає. 

(169) Крім того, за своєю суттю фінансова допомога може надаватися між 

суб’єктами господарювання, які поєднані або споріднені між собою 

спільністю економічних інтересів, оскільки вона надається на 

безвідсотковій основі. 

(170) Відповідно до статті 42 Господарського кодексу України підприємництво 

- це самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик 

господарська діяльність, що здійснюється суб'єктами господарювання 

(підприємцями) з метою досягнення економічних і соціальних результатів 

та одержання прибутку. 

(171) Отже, у разі неповернення фінансової допомоги прибуток суб’єкта 

господарювання зменшиться на відповідну величину, а такий суб’єкт 

господарювання не досягне мети своєї діяльності. 

(172) 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. 

(173) Наведене свідчить про єдність інтересів КОНЦЕРНА «СОЮЗЕНЕРГО» і 

ТОВ «ВО «СОЮЗЕНЕРГОМАШ» та відсутність між ними конкуренції. 

5.12. Зазначення ТОВ «ВО «СОЮЗЕНЕРГОМАШ» при реєстрації на 

електронному майданчику номеру телефону КОНЦЕРНА 

«СОЮЗЕНЕРГО» та наявність у період проведення Торгів № 4, 6, 8, 9 

з’єднань між телефонними номерами, зазначеними Відповідачами у 

якості контактних  

(174) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«СМАРТТЕНДЕР» (оператор електронного майданчика 

«SmartТender.biz»)  листом від 01.06.2020 № 415 (вх. від 05.06.2020 

№ 70-01/2938) та ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «Е-ТЕНДЕР» (оператор електронного 

майданчика «E-Tender») листом від 15.06.2020 № 318 

(вх. від 19.06.2020 № 70-01/3285), надали реєстраційні дані Відповідачів 

на зазначених електронних майданчиках, зокрема, щодо контактного 

телефону  ТОВ «ВО «СОЮЗЕНЕРГОМАШ»  +380676378232 та 
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контактного телефону КОНЦЕРНУ «СОЮЗЕНЕРГО» +380676396941. 

(175) ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВСТАР» (надалі –  

ПрАТ «КИЇВСТАР») листом від 29.03.2021 № 8275/01 (вх. від 02.04.2021 

№ 369кі) повідомило, що: 

(конфіденційна інформація). 

(176) (конфіденційна інформація). 

(177) Зазначене свідчить про обмін інформацією, єдність інтересів та 

пов’язаність Відповідачів, завдяки чому вони були обізнані з діяльністю 

один одного, мали можливість доступу до інформації щодо господарської 

діяльності один одного. 

6.    Висновки у справі та кваліфікація дій відповідачів  

(178) Таким чином, установлені Відділенням факти у своїй сукупності, 

зокрема, щодо: 

- використання Відповідачами одних і тих самих точок доступу до мережі 

Інтернет у період проведення Торгів № 1-9; 

- синхронності дій під час подання тендерних пропозицій у Торгах № 1,     

3-6; 

- подання  КОНЦЕРНОМ «СОЮЗЕНЕРГО» під час участі у Торгах № 1 

документів ТОВ «ВО «СОЮЗЕНЕРГОМАШ»; 

- однакових особливостей документів тендерних пропозицій Відповідачів, 

наявності однакових граматичних помилок; 

- неподання Відповідачами у складі тендерних пропозицій одних і тих 

самих документів, передбачених тендерною документацією Торгів № 4 та 

Торгів № 7; 

- однакових властивостей електронних файлів, які подані  Відповідачами у 

Торгах № 2-9 у складі тендерних пропозицій; 

- наявності ідентичного дефекту друку на документах тендерних 

пропозицій, поданих Відповідачами у Торгах № 1-2; 

- наявності трудових відносин з одними і тими ж працівниками; 

- наявності договору про спільну діяльність та дилерського договору;   

- сталих господарських взаємовідносин між Відповідачами;  

- надання ТОВ «ВО «СОЮЗЕНЕРГОМАШ»  поворотної фінансової 

допомоги КОНЦЕРНУ «СОЮЗЕНЕРГО»; 

- зазначення ТОВ «ВО «СОЮЗЕНЕРГОМАШ» при реєстрації на 

електронному майданчику номеру телефону КОНЦЕРНА 

«СОЮЗЕНЕРГО» та наявності у період проведення Торгів № 4, 6, 8, 9 

з’єднань між телефонними номерами, зазначеними Відповідачами у 
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якості контактних,  

не можуть бути результатом випадкового збігу обставин чи наслідком дії 

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

Відповідачами своєї поведінки та умов участі у Торгах № 1-9. 

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

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

спотворили результат проведених Торгів № 1-9, порушивши право 

Замовників на отримання найбільш ефективних для нього результатів, а, 

відтак, вчинили антиконкурентні узгоджені дії, заборонені Законом 

України «Про захист економічної конкуренції». 

(180) 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. 

(181) 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. 

(182) 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. 

(183) Така поведінка Учасників торгів є порушеннями законодавства про 

захист економічної конкуренції у вигляді антиконкурентних узгоджених 

дій, які стосуються спотворення результатів торгів, передбаченими 

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

«Про захист економічної конкуренції». 

7.    Заперечення відповідачів та їх спростування 

(184) КОНЦЕРНОМ «СОЮЗЕНЕРГО» на витяг з подання з попередніми 

висновками у Справі, надісланий зазначеному Відповідачу листом від 

16.08.2021 № 70-02/4-7000, заперечення не надавались. 

(185) ТОВ «ВО «СОЮЗЕНЕРГОМАШ» на витяг з подання з попередніми 

висновками у Справі, надісланий зазначеному Відповідачу листом від 

16.08.2021 № 70-02/4-6999, заперечення не надавались. 

8.    Остаточні висновки адміністративної колегії Відділення 
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(186) 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: 

- ВІДОКРЕМЛЕНИМ ПІДРОЗДІЛОМ «ХМЕЛЬНИЦЬКА АТОМНА 

ЕЛЕКТРИЧНА СТАНЦІЯ» ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА 

«НАЦІОНАЛЬНА АТОМНА ЕНЕРГОГЕНЕРУЮЧА КОМПАНІЯ 

«ЕНЕРГОАТОМ» на закупівлю «ДК 021:2015: 42130000-9 - Арматура 

трубопровідна: крани, вентилі, клапани та подібні пристрої (Клапани 

запірні сильфонні)», ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» - 

UA-2018-08-23-001279-a; 

- АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» на 

закупівлю «ДК 021:2015: 42130000-9 - Арматура трубопровідна: крани, 

вентилі, клапани та подібні пристрої (Лоти № 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 13)», 

ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» - 

UA-2018-10-12-000840-b; 

- КОМУНАЛЬНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ 

ЛИСИЧАНСЬКТЕПЛОМЕРЕЖА» на закупівлю 

«ДК 021:2015: 44620000-2 - Радіатори і котли для систем центрального 

опалення та їх деталі (Конвективна частина котла ПТВМ-30М)», 

ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» - UA-2019-04-03-001478-a; 

- КОМУНАЛЬНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ 

КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) 

«КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» на закупівлю «ДК 021:2015: 42130000-9 - 

Арматура трубопровідна: крани, вентилі, клапани та подібні пристрої 

(Фільтри осадові, сітчаті та латунні, сопло та стакан сопла до елеватора, 

компенсатори)», ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» - 

UA-2019-05-03-000521-c; 

- КОМУНАЛЬНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ 

«ЛИСИЧАНСЬКТЕПЛОМЕРЕЖА»  на закупівлю «ДК 021:2015: 

44620000-2 - Радіатори і котли для систем центрального опалення та їх 

деталі (Котел сталевий водогрійний КОЛВІ-850 в комплекті з газовим 

пальником P71.M.PR.S.UA.A.0.40 та модулем керування МК-2)», 

ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» - UA-2019-05-20-000383-a; 

- КОМУНАЛЬНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ 

КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) 

«КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» на закупівлю «ДК 021:2015: 42130000-9 - 

Арматура трубопровідна: крани, вентилі, клапани та подібні пристрої 

(Лот № 2 - Компенсатори)», ідентифікатор закупівлі в системі 

«Prozorro» - UA-2019-07-30-000537-a; 

- ДЕРЖАВНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ «КАЛУСЬКА 
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ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ-НОВА» на закупівлю «ДК 021:2015: 

31720000-9 - Електромеханічне обладнання (Пиложивильники УЛПП-1 

для капітального ремонту пилосистем котла ст. № 4)», ідентифікатор 

закупівлі в системі «Prozorro» - UA-2020-01-27-001409-a; 

- КОМУНАЛЬНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ 

«ЛИСИЧАНСЬКТЕПЛОМЕРЕЖА» на закупівлю «ДК 021:2015: 

44620000-2 - Радіатори і котли для систем центрального опалення та їх 

деталі (Конвективна частина котла ПТВМ-50)», ідентифікатор закупівлі в 

системі «Prozorro» - UA-2020-03-05-001850-c; 

- КОМУНАЛЬНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ 

«ЛИСИЧАНСЬКТЕПЛОМЕРЕЖА» на закупівлю «ДК 021:2015: 

44620000-2 - Радіатори і котли для систем центрального опалення та їх 

деталі (Конвективна частина котла ПТВМ-30М)», ідентифікатор закупівлі 

в системі «Prozorro» - UA-2020-03-05-000818-a. 

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

КОНЦЕРНОМ «СОЮЗЕНЕРГО» та ТОВ «ВО «СОЮЗЕНЕРГОМАШ» 

порушень законодавства про захист економічної конкуренції у вигляді 

антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення 

результатів торгів, передбачених пунктом 4 частини другої статті 6, 

пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної 

конкуренції». 

9.     Визначення розміру штрафів 

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

економічної конкуренції» за порушення, передбачене пунктом 1 статті 50 

цього закону, накладається штраф у розмірі до десяти відсотків доходу 

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

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

накладається штраф. У разі наявності незаконно одержаного прибутку, 

який перевищує десять відсотків зазначеного доходу (виручки), штраф 

накладається у розмірі, що не перевищує потрійного розміру незаконно 

одержаного прибутку. Розмір незаконно одержаного прибутку може бути 

обчислено оціночним шляхом.  

(189) Згідно з абзацом першим частини п'ятої статті 52 Закону України «Про 

захист економічної конкуренції» якщо доходу (виручки) немає, штраф, 

передбачений абзацом другим частини другої цієї статті, накладається у 

розмірі до двадцяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів 

громадян. 

(190) ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ У 

ТЕРНОПІЛЬСЬКІЙ ОБЛАСТІ листом від 23.03.2021 

№ 1436/5/19-00-18-02-17/6722 (вх. від 29.03.2021 №1628) повідомило, що 

за 2020 рік податкова декларація з податку на прибуток підприємства 
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ТОВ «ВО «СОЮЗЕНЕРГОМАШ» не подана, інформація щодо доходу 

товариства за 2020 рік відсутня. 

(191) Відділенням до ТОВ «ВО «СОЮЗЕНЕРГОМАШ» направлена вимога від 

01.04.2021 № 70-02/4-2793 про надання інформації, у тому числі стосовно 

доходу, отриманого товариством за 2020 рік. У зв'язку з тим, що 

зазначена вимога протягом місяця ТОВ «ВО «СОЮЗЕНЕРГОМАШ» не 

була отримана, АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «УКРПОШТА» її 

повернуто до Відділення за закінченням терміну зберігання. 

(192) Відповідно до листа ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ 

ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ У ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ 

ОБЛАСТІ від 12.03.2021 № 5212/5/04-36-18-10 (вх. від 19.03.2021 

№ 1419), дохід КОНЦЕРНА «СОЮЗЕНЕРГО» за 2020 рік складає 

224 082,00 гривні (двісті двадцять чотири тисячі вісімдесят дві гривні 

00 коп.). 

(193) При визначенні розміру штрафу адміністративною колегією Відділення 

враховується, що узгоджені дії Учасників торгів, спрямовані на 

досягнення узгодженого між ними результату (наприклад, забезпечення 

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

категорії найбільш шкідливих антиконкурентних узгоджених дій, 

оскільки у таких випадках вибір для замовника обмежений лише 

поданими конкурсними пропозиціями і змова учасників призводить до 

порушення права замовника на придбання товару за ціною, сформованою 

в умовах конкуренції, що, у свою чергу, має результатом необґрунтовані 

перевитрати (нераціональне витрачання) публічних коштів. 

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

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

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

відділення Антимонопольного комітету України, затвердженого 

розпорядженням Антимонопольного комітету від 23.02.2001 № 32-р, 

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

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

законодавства про захист економічної конкуренції (Правила розгляду справ), 

затверджених розпорядженням Антимонопольного комітету від 19.09.1994 № 5, 

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

редакції розпорядження Антимонопольного комітету України від 26.04.2016 

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

територіального відділення Антимонопольного комітету України, 

ПОСТАНОВИЛА: 

1. Визнати, що КОНЦЕРН «СОЮЗЕНЕРГО» (ідентифікаційний код 

юридичної особи – 31965106) та  ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ 

«СОЮЗЕНЕРГОМАШ» (ідентифікаційний код юридичної особи – 

32947973) вчинили порушення, передбачене пунктом 1 статті 50 та 
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пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної 

конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються 

спотворення результатів торгів на закупівлю 

«ДК 021:2015: 42130000-9 - Арматура трубопровідна: крани, вентилі, 

клапани та подібні пристрої (Клапани запірні сильфонні)», проведених 

ВІДОКРЕМЛЕНИМ ПІДРОЗДІЛОМ «ХМЕЛЬНИЦЬКА АТОМНА 

ЕЛЕКТРИЧНА СТАНЦІЯ» ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА 

«НАЦІОНАЛЬНА АТОМНА ЕНЕРГОГЕНЕРУЮЧА КОМПАНІЯ 

«ЕНЕРГОАТОМ»  (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» – 

UA-2018-08-23-001279-a). 

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

накласти на КОНЦЕРН «СОЮЗЕНЕРГО» (ідентифікаційний код 

юридичної особи - 31965106) штраф у розмірі 22 408,2 гривень (двадцять 

дві тисячі чотириста вісім гривень двадцять копійок). 

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

накласти на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ «СОЮЗЕНЕРГОМАШ» (ідентифікаційний 

код юридичної особи - 32947973) штраф у розмірі 68 000,00 гривень 

(шістдесят вісім тисяч гривень 00 копійок). 

4. Визнати, що КОНЦЕРН «СОЮЗЕНЕРГО» (ідентифікаційний код 

юридичної особи – 31965106) та  ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ 

«СОЮЗЕНЕРГОМАШ» (ідентифікаційний код юридичної особи – 

32947973) 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 на закупівлю «ДК 021:2015: 42130000-9 - 

Арматура трубопровідна: крани, вентилі, клапани та подібні пристрої 

(Лоти № 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 13)», проведених АКЦІОНЕРНИМ 

ТОВАРИСТВОМ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» (ідентифікатор закупівлі в 

системі «Prozorro» – UA-2018-10-12-000840-b). 

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

накласти на КОНЦЕРН «СОЮЗЕНЕРГО» (ідентифікаційний код 

юридичної особи - 31965106) штраф у розмірі 22 408,2 гривень (двадцять 

дві тисячі чотириста вісім гривень двадцять копійок). 

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

накласти на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ «СОЮЗЕНЕРГОМАШ» (ідентифікаційний 

код юридичної особи - 32947973) штраф у розмірі 68 000,00 гривень 

(шістдесят вісім тисяч гривень 00 копійок). 

7. Визнати, що КОНЦЕРН «СОЮЗЕНЕРГО» (ідентифікаційний код 

юридичної особи – 31965106) та  ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ 
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«СОЮЗЕНЕРГОМАШ» (ідентифікаційний код юридичної особи – 

32947973) 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 на закупівлю 

«ДК 021:2015: 44620000-2 - Радіатори і котли для систем центрального 

опалення та їх деталі (Конвективна частина котла ПТВМ-30М)», 

проведених КОМУНАЛЬНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ 

«ЛИСИЧАНСЬКТЕПЛОМЕРЕЖА» (ідентифікатор закупівлі в системі 

«Prozorro» – UA-2019-04-03-001478-a). 

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

накласти на КОНЦЕРН «СОЮЗЕНЕРГО» (ідентифікаційний код 

юридичної особи - 31965106) штраф у розмірі 22 408,2 гривень (двадцять 

дві тисячі чотириста вісім гривень двадцять копійок). 

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

накласти на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ «СОЮЗЕНЕРГОМАШ» (ідентифікаційний 

код юридичної особи - 32947973) штраф у розмірі 68 000,00 гривень 

(шістдесят вісім тисяч гривень 00 копійок). 

10. Визнати, що КОНЦЕРН «СОЮЗЕНЕРГО» (ідентифікаційний код 

юридичної особи – 31965106) та  ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ 

«СОЮЗЕНЕРГОМАШ» (ідентифікаційний код юридичної особи – 

32947973) 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 на закупівлю 

«ДК 021:2015: 42130000-9 - Арматура трубопровідна: крани, вентилі, 

клапани та подібні пристрої (Фільтри осадові, сітчаті та латунні, сопло та 

стакан сопла до елеватора, компенсатори)», проведених КОМУНАЛЬНИМ 

ПІДПРИЄМСТВОМ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ 

МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» 

(ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» – UA-2019-05-03-000521-c). 

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

накласти на КОНЦЕРН «СОЮЗЕНЕРГО» (ідентифікаційний код 

юридичної особи - 31965106) штраф у розмірі 22 408,2 гривень (двадцять 

дві тисячі чотириста вісім гривень двадцять копійок). 

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

накласти на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ «СОЮЗЕНЕРГОМАШ» (ідентифікаційний 

код юридичної особи - 32947973) штраф у розмірі 68 000,00 гривень 

(шістдесят вісім тисяч гривень 00 копійок). 

13. Визнати, що КОНЦЕРН «СОЮЗЕНЕРГО» (ідентифікаційний код 
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юридичної особи – 31965106) та  ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ 

«СОЮЗЕНЕРГОМАШ» (ідентифікаційний код юридичної особи – 

32947973) 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 на закупівлю 

«ДК 021:2015: 44620000-2 - Радіатори і котли для систем центрального 

опалення та їх деталі (Котел сталевий водогрійний КОЛВІ-850 в комплекті 

з газовим пальником P71.M.PR.S.UA.A.0.40 та модулем керування МК-2)», 

проведених КОМУНАЛЬНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ 

«ЛИСИЧАНСЬКТЕПЛОМЕРЕЖА» (ідентифікатор закупівлі в системі 

«Prozorro» – UA-2019-05-20-000383-a). 

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

накласти на КОНЦЕРН «СОЮЗЕНЕРГО» (ідентифікаційний код 

юридичної особи - 31965106) штраф у розмірі 22 408,2 гривень (двадцять 

дві тисячі чотириста вісім гривень двадцять копійок). 

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

накласти на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ «СОЮЗЕНЕРГОМАШ» (ідентифікаційний 

код юридичної особи - 32947973) штраф у розмірі 68 000,00 гривень 

(шістдесят вісім тисяч гривень 00 копійок). 

16. Визнати, що КОНЦЕРН «СОЮЗЕНЕРГО» (ідентифікаційний код 

юридичної особи – 31965106) та  ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ 

«СОЮЗЕНЕРГОМАШ» (ідентифікаційний код юридичної особи – 

32947973) 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 на закупівлю 

«ДК 021:2015: 42130000-9 - Арматура трубопровідна: крани, вентилі, 

клапани та подібні пристрої   (Лот № 2 - Компенсатори)», проведених 

КОМУНАЛЬНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ 

КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) 

«КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» – 

UA-2019-07-30-000537-a). 

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

накласти на КОНЦЕРН «СОЮЗЕНЕРГО» (ідентифікаційний код 

юридичної особи - 31965106) штраф у розмірі 22 408,2 гривень (двадцять 

дві тисячі чотириста вісім гривень двадцять копійок). 

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

накласти на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ «СОЮЗЕНЕРГОМАШ» (ідентифікаційний 
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код юридичної особи - 32947973) штраф у розмірі 68 000,00 гривень 

(шістдесят вісім тисяч гривень 00 копійок). 

19. Визнати, що КОНЦЕРН «СОЮЗЕНЕРГО» (ідентифікаційний код 

юридичної особи – 31965106) та  ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ 

«СОЮЗЕНЕРГОМАШ» (ідентифікаційний код юридичної особи – 

32947973) 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 на закупівлю «ДК 021:2015: 31720000-9 - 

Електромеханічне обладнання (Пиложивильники УЛПП-1 для 

капітального ремонту пилосистем котла ст. № 4)», проведених 

ДЕРЖАВНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ «КАЛУСЬКА 

ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ-НОВА» (ідентифікатор закупівлі в системі 

«Prozorro» – UA-2020-01-27-001409-a). 

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

накласти на КОНЦЕРН «СОЮЗЕНЕРГО» (ідентифікаційний код 

юридичної особи - 31965106) штраф у розмірі 22 408,2 гривень (двадцять 

дві тисячі чотириста вісім гривень двадцять копійок). 

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

накласти на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ «СОЮЗЕНЕРГОМАШ» (ідентифікаційний 

код юридичної особи - 32947973) штраф у розмірі 68 000,00 гривень 

(шістдесят вісім тисяч гривень 00 копійок). 

22. Визнати, що КОНЦЕРН «СОЮЗЕНЕРГО» (ідентифікаційний код 

юридичної особи – 31965106) та  ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ 

«СОЮЗЕНЕРГОМАШ» (ідентифікаційний код юридичної особи – 

32947973) 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 на закупівлю «ДК 021:2015: 44620000-2 - 

Радіатори і котли для систем центрального опалення та їх деталі 

(Конвективна частина котла ПТВМ-50)», проведених КОМУНАЛЬНИМ 

ПІДПРИЄМСТВОМ «ЛИСИЧАНСЬКТЕПЛОМЕРЕЖА» (ідентифікатор 

закупівлі в системі «Prozorro» – UA-2020-03-05-001850-c). 

23. За порушення, вказане в пункті 22 резолютивної частини цього рішення, 

накласти на КОНЦЕРН «СОЮЗЕНЕРГО» (ідентифікаційний код 

юридичної особи - 31965106) штраф у розмірі 22 408,2 гривень (двадцять 

дві тисячі чотириста вісім гривень двадцять копійок). 

24. За порушення, вказане в пункті 22 резолютивної частини цього рішення, 

накласти на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ «СОЮЗЕНЕРГОМАШ» (ідентифікаційний 
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код юридичної особи - 32947973) штраф у розмірі 68 000,00 гривень 

(шістдесят вісім тисяч гривень 00 копійок). 

25. Визнати, що КОНЦЕРН «СОЮЗЕНЕРГО» (ідентифікаційний код 

юридичної особи – 31965106) та  ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ 

«СОЮЗЕНЕРГОМАШ» (ідентифікаційний код юридичної особи – 

32947973) 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 на закупівлю «ДК 021:2015: 44620000-2 - 

Радіатори і котли для систем центрального опалення та їх деталі 

(Конвективна частина котла ПТВМ-30М)», проведених КОМУНАЛЬНИМ 

ПІДПРИЄМСТВОМ «ЛИСИЧАНСЬКТЕПЛОМЕРЕЖА» (ідентифікатор 

закупівлі в системі «Prozorro» – UA-2020-03-05-000818-a). 

26. За порушення, вказане в пункті 25 резолютивної частини цього рішення, 

накласти на КОНЦЕРН «СОЮЗЕНЕРГО» (ідентифікаційний код 

юридичної особи - 31965106) штраф у розмірі 22 408,2 гривень (двадцять 

дві тисячі чотириста вісім гривень двадцять копійок). 

27. За порушення, вказане в пункті 25 резолютивної частини цього рішення, 

накласти на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ «СОЮЗЕНЕРГОМАШ» (ідентифікаційний 

код юридичної особи - 32947973) штраф у розмірі 68 000,00 гривень 

(шістдесят вісім тисяч гривень 00 копійок). 

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. 

Головуючий колегії           Владислав РУМ’ЯНЦЕВ 
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