
                                                                             

 
 

СХІДНЕ МІЖОБЛАСНЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ 

АНТИМОНОПОЛЬНОГО КОМІТЕТУ УКРАЇНИ 

 

ВИТЯГ З РІШЕННЯ 
АДМІНІСТРАТИВНОЇ КОЛЕГІЇ СХІДНОГО МІЖОБЛАСНОГО 

ТЕРИТОРІАЛЬНОГО ВІДДІЛЕННЯ    

 

07.10.2021 № 70/111-р/к                    м. Харків                Справа № 1/01-92-19 

 

Про порушення законодавства про 

захист економічної конкуренції  

та накладення штрафу 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«УКРТРАНССЕРВІС-ГРУП» (ідентифікаційний код юридичної особи – 

39869593) (надалі - ТОВ «УКРТРАНССЕРВІС-ГРУП») та ТОВАРИСТВО З 

ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СЕРВІС ГРУПП ЛТД» 

(ідентифікаційний код юридичної особи – 38772399) (надалі - ТОВ «СЕРВІС 

ГРУПП ЛТД») подали тендерні пропозиції на участь у торгах:  

- на закупівлю товару: «Природний газ» (ДК 021:2015:09120000-6 – Газове 

паливо), проведених ВІДДІЛОМ ОСВІТИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ 

ТРОЇЦЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ ТРОЇЦЬКОГО РАЙОНУ ЛУГАНСЬКОЇ 

ОБЛАСТІ за допомогою системи електронних закупівель «Prozorro» 

(ідентифікатор закупівлі в системі: UA-2018-11-25-000003-b) 

- на закупівлю товару: «Природний газ» (код за ДК 021:2015:09120000-6-

Газове паливо), проведених УПРАВЛІННЯМ ОСВІТИ РУБІЖАНСЬКОЇ 

МІСЬКОЇ РАДИ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ за допомогою системи 

електронних закупівель «Prozorro» (ідентифікатор закупівлі в системі: 

UA-2018-11-23-003207-с) 

При цьому, ТОВ «СЕРВІС ГРУПП ЛТД» та  

ТОВ «УКРТРАНССЕРВІС-ГРУП» 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 № 1/01-92-19 такі дії  

ТОВ «СЕРВІС ГРУПП ЛТД» та ТОВ «УКРТРАНССЕРВІС-ГРУП» визнано 

антиконкурентними узгодженими діями, що стосуються спотворення результатів 

торгів, що є порушенням пункту 1 статті 50, пункту 4 частини другої статті 6 

Закону України «Про захист економічної конкуренції». 
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На порушників накладено штрафи:  

- на ТОВ «СЕРВІС ГРУПП ЛТД» - 136 000,00 (сто тридцять шість тисяч) гривень; 

 

- на ТОВ «УКРТРАНССЕРВІС-ГРУП» 136 000,00 (сто тридцять шість тисяч) 

гривень;  

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

публічні закупівлі», вчинення суб’єктами господарювання зазначених порушень є 

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

процедурах закупівлі та для відхилення їх тендерних пропозицій протягом 3 років 

після винесення рішення. 

Адміністративна колегія Східного міжобласного територіально відділення 

Антимонопольного комітету України, розглянувши матеріали справи  

№ 1/01-92-19 про порушення ТОВ «СЕРВІС ГРУПП ЛТД» та  

ТОВ «УКРТРАНССЕРВІС-ГРУП» законодавства про захист економічної 

конкуренції, передбачені пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50  

Закону України «Про захист економічної конкуренції», та подання Першого 

відділу досліджень і розслідувань від 14.09.2021 № 70-03/489-п, 

ВСТАНОВИЛА: 

1. Предмет справи 

(1) Антиконкурентні узгоджені дії, які стосуються спотворення результатів 

торгів, проведених ВІДДІЛОМ ОСВІТИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ 

ТРОЇЦЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ ТРОЇЦЬКОГО РАЙОНУ ЛУГАНСЬКОЇ 

ОБЛАСТІ (надалі – Замовник-1), на закупівлю товару: «Природний газ» 

 (ДК 021:2015:09120000-6 – Газове паливо), за допомогою системи 

електронних закупівель «Prozorro» (ідентифікатор закупівлі в системі:  

UA-2018-11-25-000003-b) (надалі - Торги 1); 

(2) Антиконкурентні узгоджені дії, які стосуються спотворення результатів 

торгів, проведених УПРАВЛІННЯМ ОСВІТИ РУБІЖАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ 

РАДИ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ (надалі – Замовник-2), на закупівлю товару: 

«Природний газ» (код за ДК 021:2015:09120000-6-Газове паливо), за 

допомогою системи електронних закупівель «Prozorro» (ідентифікатор 

закупівлі в системі:UA-2018-11-23-003207-с) (надалі -Торги 2). 

2. Відповідачі 

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

а)ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«УКРТРАНССЕРВІС-ГРУП» зареєстроване 02.07.2015 за № 1 480 102 0000 

066498, ідентифікаційний код юридичної особи – 39869593. 

Місцезнаходження на момент проведення торгів: 61145, Харківська область, 

м. Харків, вул. Космічна, буд. 21, офіс 1002. Керівник на момент проведення 

торгів: Каратаєва Катерина Борисівна. Місцезнаходження: 88018, 

Закарпатська обл., місто Ужгород, вул. Швабська, будинок 53  
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Керівник: Єлізаров Володимир Володимирович. Основний вид діяльності – 

оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними 

продуктами (код КВЕД 46.71); 

б)ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ                         

«СЕРВІС ГРУПП ЛТД» зареєстроване 08.08.2013 за № 1 480 102 0000 

056462, ідентифікаційний код юридичної особи – 38772399. 

Місцезнаходження на момент проведення торгів: 61145, Харківська область, 

м. Харків, вул. Космічна, буд. 21, оф.1005. Керівник на момент проведення 

торгів: Веретейніков Олексій Миколайович. Місцезнаходження: 61202, 

Харківська обл., місто Харків, вул. Цілиноградська, будинок 58А. Керівник: 

Рождественська Наталія Михайлівна. Основний вид діяльності – оптова 

торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами 

(код КВЕД 46.71); 

(4) Відповідно до абзацу 12 статті 1 Закону України «Про захист економічної 

конкуренції» ТОВ «УКРТРАНССЕРВІС-ГРУП» та ТОВ «СЕРВІС ГРУПП 

ЛТД» (надалі разом – Відповідачі, Учасники) є суб’єктами господарювання. 

3. Процесуальні дії. 

(5) За ознаками вчинення ТОВ «УКРТРАНССЕРВІС-ГРУП» та                       

ТОВ «СЕРВІС ГРУПП ЛТД» порушення законодавства про захист 

економічної конкуренції, передбаченого пунктом 4 частини другої статті 6, 

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

вигляді антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення 

результатів торгів, під час участі у Торгах 1 та Торгах 2, адміністративною 

колегією Харківського обласного територіального відділення 

Антимонопольного комітету України прийнято розпорядження про початок 

справи № 1/01-92-19 від 25.06.2019 № 111-рп/к та розпорядження від 

25.06.2019 №112-рп/к про початок розгляду справи №1/01-93-19  

(6) Адміністративна колегія Харківського обласного територіального відділення 

Антимонопольного комітету України розпорядженням від 19.09.2019  

№ 160-рп/к постановила про об’єднання справ № 1/01-92-19 та № 1/01-93-19 

в одну справу та присвоєння їй номеру № 1/01-92-19. 

(7) Відповідно до підпункту 6.1 пункту 6 розпорядження Антимонопольного 

Комітету України вiд 28.11.2019 № 23-рп «Про реорганізацію територіальних 

відділень Антимонопольного комітету України (в редакції розпорядження 

Антимонопольного комітету України від 07.05.2020 № 5-рп), Харківське 

обласне територіальне відділення Антимонопольного комітету України 

перейменовано у Східне міжобласне територіальне відділення 

Антимонопольного комітету України. 

4. Інформація про торги. 

Торги 1 

(8) Замовником-1 відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі» на веб-

порталі «Prozorro.gov.ua» 25.11.2018 опубліковано оголошення про 

проведення Торгів 1.  
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(9) Кінцевий строк подання тендерних пропозицій (дата і час) – 11.12.2018, 

00:00. 

(10) Початок аукціону (дата і час) – 11.12.2018, 11:23. 

(11) Очікувана вартість – 4 160 000,00 грн. 

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

Торгах 1 подані тендерні пропозиції від: 

- ТОВ «УКРТРАНССЕРВІС-ГРУП»; 

- ТОВ «СЕРВІС ГРУПП ЛТД»; 

- ТОВ «УКР-АЛЬЯНС ГРУП», зареєстрованого 08.08.2013                                                

за № 1 480 102 0000 056462. Місцезнаходження на момент проведення 

торгів: 01010, м. Київ, вул. Левандовська, буд. 8, нежилі приміщення з               

№ 1 по № 8 (групи приміщень 10) (в літ. А). Керівник: Радіонов Дмитро 

Ігорович. Основний вид діяльності – торгівля газом через місцеві (локальні) 

трубопроводи (код КВЕД 35.23). 

(13) Первинні та остаточні цінові пропозиції Учасників Торгів 1 наведено у 

Таблиці № 1. 

Таблиця № 1 

 

Учасник 

Первинна 
пропозиція, грн 

(з ПДВ) 

Остаточна 
пропозиція, грн 

(з ПДВ) 

Розмір 
зниження 

пропозицій у 

грн 

ТОВ «УКРТРАНССЕРВІС-ГРУП» 2 808 000,00 2 418 000,00 390 000,00 

ТОВ «СЕРВІС ГРУПП ЛТД» 2 518 620,00 2 518 620,00 0,00 

ТОВ «УКР-АЛЬЯНС ГРУП» 2 839 200,00 2 839 200,00 0,00 

(14) Відповідно до протоколу засідання тендерного комітету Замовника-1 від 

29.12.2018 пропозиція ТОВ «УКРТРАНССЕРВІС-ГРУП» була відхилена 

відповідно до пункту 4 частини 1 статті 30 Закону України «Про публічні 

закупівлі», у зв’язку з невідповідністю тендерної документації. 

(15)  Згідно з протоколом засідання тендерного комітету від 29.12.2018 

переможцем Торгів 1 було визнано ТОВ «СЕРВІС ГРУПП ЛТД». 

(16) За результатами проведених Торгів 1 Замовником-1 з                                     

ТОВ «СЕРВІС ГРУПП ЛТД» укладено договір про постачання природного 

газу від 11.01.2019 № 17-34/18 на суму 2 518 620,00 грн. 

Торги 2 

(17) Замовником-2 відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі» на веб-

порталі «Prozorro.gov.ua» 23.11.2018 опубліковано оголошення про 

проведення Торгів 2.  

(18) Кінцевий строк подання тендерних пропозицій (дата і час) - 09.12.2018, 

00:00. 

(19) Початок аукціону (дата і час) - 10.12.2018, 15:33.  

(20) Очікувана вартість - 1 166 976,00 грн. 
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(21) Відповідно до реєстру отриманих тендерних пропозицій для участі у  

Торгах 2 подані тендерні пропозиції від: 

- ТОВ «УКРТРАНССЕРВІС-ГРУП»; 

- ТОВ «СЕРВІС ГРУПП ЛТД». 

(22) Первинні та остаточні цінові пропозиції Учасників Торгів 2 наведено у 

Таблиці № 2. 

Таблиця № 2 

Учасник 

Первинна 

пропозиція, грн (з 
ПДВ) 

Остаточна 

пропозиція, грн (з 
ПДВ) 

Розмір 

зниження 
пропозицій 

у грн 

ТОВ «УКРТРАНССЕРВІС-ГРУП» 717 948,00 717 948,00 0,00 

ТОВ «СЕРВІС ГРУПП ЛТД» 717 948,00 717 948,00 0,00 

 

(23) Відповідно до Протоколів розгляду тендерних пропозицій № 191 та                   

№ 192 від 17.12.2018, тендерним комітетом Замовника-2, тендерні пропозиції 

ТОВ «УКРТРАНССЕРВІС-ГРУП» та ТОВ «СЕРВІС ГРУПП ЛТД» були 

відхилені на підставі статті 17, частини 7 статті 28 та підпункту 3,4 частини 1 

статті 30 Закону України «Про публічні закупівлі», у зв’язку з тим, що їх 

засновники і керівники є пов’язаними особами. 

(24) Таким чином, за результатами проведених Торгів 2 договір на постачання 

природнього газу з учасниками не укладався. Торги 2 не відбулися. 

5. Встановлення антиконкурентних узгоджених дій. 

5.1. Пов’язаність Учасників 

(25) Відповідно до Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, 

фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 16.11.2018                            

№ 1004664388 (станом на 16.11.2018) ( надалі – ЄДР) та Витягу з ЄДР від 

12.11.2018  № 1004636260 (станом на 12.11.2018) ), поданих у складі 

тендерних пропозицій Учасників, засновниками Учасників є наступні особи: 
Назва Учасника Засновник 1 Засновник 2 

ТОВ «УКРТРАНССЕРВІС-

ГРУП» 

ВЕРЕТЕЙНІКОВ МИКОЛА 

МИТРОФАНОВИЧ 

КАРАТАЄВА КАТЕРИНА 

БОРИСІВНА 

ТОВ «СЕРВІС ГРУПП ЛТД» ВЕРЕТЕЙНІКОВ ОЛЕКСІЙ 

МИКОЛАЙОВИЧ 

КАРАТАЄВ БОРИС 

ОПАНАСОВИЧ 

(26) Адреси Учасників відповідно до інформації, що оприлюднена в ЄДР: 

Назва Учасника Зареєстрована адреса Учасника 

ТОВ «УКРТРАНССЕРВІС-ГРУП» 61145, Харківська обл., місто Харків, вулиця Космічна, 
буд.21 

ТОВ «СЕРВІС ГРУПП ЛТД» 61145, Харківська обл., місто Харків, вулиця Космічна, 

буд.21 

(27) Зазначена вище інформація відображена також у документах, що завантажені 

Учасниками у складі тендерних пропозицій на Торги 1 та Торги 2 (зокрема, 

протоколах загальних зборів, статутах Учасників, наказах про призначення 

тощо).  
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(28) Головне територіальне управління юстиції у Харківській області листом від 

18.04.2019 № 9062/08.01-04-06 (вх. від 22.04.2019 № 3060) повідомило, що 

Веретейніков Микола Митрофанович 22.05.1966 р.н., є батьком 

Веретейнікова Олексія Миколайовича 13.01.1988 р.н., а відносно Каратаєвої 

Катерини Борисівни, 03.12.1981 р.н., встановлено, що її батьком є Каратаєв 

Борис Опанасович, 06.12.1955 р.н. 

(29) Головне управління Пенсійного фонду України в Харківській області листом 

від 11.03.2019 № 6899/04-20 (вх. від 13.03.2019 № 2083) надало інформацію, 

що протягом 2018 року у ТОВ «СЕРВІС ГРУПП ЛТД» існували трудові 

відносини з Веретейніковою Світланою Геннадіївною.  

(30) Головне територіальне управління юстиції у Харківській області листом від 

18.04.2019 № 9062/08.01-04-06 (вх. від 22.04.2019 № 3060) надало 

інформацію, що Веретейніков Микола Митрофанович перебуває у шлюбі з 

Веретейніковою Світланою Геннадіївною . 

(31) Відповідно до статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» 

«Пов’язаними особами є юридичні та/або фізичні особи, які спільно або 

узгоджено здійснюють господарську діяльність, у тому числі спільно або 

узгоджено чинять вплив на господарську діяльність суб’єкта 

господарювання. Зокрема, пов’язаними фізичними особами вважаються такі, 

які є подружжям, батьками та дітьми, братами та (або) сестрами». 

(32) Отже, у ТОВ «УКРТРАНССЕРВІС-ГРУП» та ТОВ «СЕРВІС ГРУПП ЛТД» 

пов’язаними особами є:  

-Веретейніков Микола Митрофанович та Веретейніков Олексій Миколайович 

(як батько та син);  

-Каратаєва Катерина Борисівна та Каратаєв Борис Опанасович (як донька та 

батько);  

-Веретейніков Микола Митрофанович та Веретейнікова Світлана Геннадіївна 

(подружжя). 

5.2. Наявність спільного працівника 

(33) Головне управління Пенсійного фонду України в Харківській області листом 

від 11.03.2019 № 6899/04-20 (вх. від 13.03.2019 № 2083) надало інформацію, 

що ТОВ «УКРТРАНССЕРВІС-ГРУП» має з ТОВ «СЕРВІС ГРУПП ЛТД» 

спільного працівника - Мануйлову Людмилу Миколаївну. 

(34) За інформацією ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК 

ВОСТОК» наданою листом від 08.07.2019 № 2945-БТ (вх від 11.07.2019              

№ 504кі) ТОВ «УКРТРАНССЕРВІС-ГРУП» при реєстрації та обслуговуванні 

рахунків подавало дані, в яких зазначено головного бухгалтера – 

(конфіденційна інформація).  

(35)  АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМУНАЛЬНИЙ БАНК «ПРИВАТБАНК» 

листом від 17.07.2019 № 20.1.0.0.0/7-190710/3161 (вх. від 05.08.2019 № 549кі) 

повідомило, що ТОВ «СЕРВІС ГРУПП ЛТД» при реєстрації та 

обслуговуванні рахунків подавало дані, в яких зазначено головного 
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бухгалтера - (конфіденційна інформація). 

(36) Отже, з урахуванням вищезазначеного, (конфіденційна інформація), 

перебувала у трудових відносинах з ТОВ «УКРТРАНССЕРВІС-ГРУП» і  

ТОВ «СЕРВІС ГРУПП ЛТД».  

(37) Таким чином, наявність спільного працівника ТОВ «УКРТРАНССЕРВІС-

ГРУП» та ТОВ «СЕРВІС ГРУПП ЛТД» - (конфіденційна інформація), 

свідчить про доступ до інформації про господарську діяльність та стосовно 

фінансової спроможності один одного, в тому числі під час підготовки до 

участі у Торгах 1 та Торгах 2. 

5.3. Спільна оренда приміщень 

(38) ТОВ «УКРТРАНССЕРВІС-ГРУП» листом від 25.03.2019 № 1421/19                    

(вх. від 25.03.2019 № 2402) повідомило Відділення, що його фактичною та 

юридичною адресою є: 61145, м. Харків, вул. Космічна, буд. 21, офіс 1002, 

що підтверджується договором оренди № 01-11/18 від 01.01.2018 та актом 

приймання-передачі до договору оренди № 01-11/18 від 01.01. 2018. 

(39)  ТОВ «СЕРВІС ГРУПП ЛТД» листом від 25.03.2019 № 292 (вх. від 25.03.2019 

№ 2403) повідомило Відділення, що його юридичною адресою є: м. Харків, 

вул. Космічна, буд. 21, а фактичною адресою є: м. Харків, вул. Космічна,  

буд. 21, офіс 1005, що підтверджується договором оренди №01-11/17  

від 01.11.2017 та актом приймання-передачі до договору оренди №01-11/17 

від 01.11.2017, а також додатковою угодою до договору оренди №01-11/17 

від 01.11.2018. 

(40) При цьому, Учасники уклали договори оренди приміщень з одним й тим 

самим орендарем і на одні й ті ж самі приміщення: 

- відповідно до пункту 1.1 Договору оренди № 01-11/17 від 01.11.2017 

(надалі –Договір 1), що укладений між ФОП Безсоновою Тетяною 

Сергіївною і ТОВ «СЕРВІС ГРУПП ЛТД», Орендар передає, а 

Суборендар приймає в тимчасове платне користування нежитлові 

приміщення № 24, 25, 26, 27 та частину нежитлових приміщень № 22, 

42, що розташовані на десятому поверсі будівлі за адресою: м. Харків, 

вул. Космічна, 21. 

- відповідно до пункту 1.1 Договору оренди № 01-11/18 від 01.01.2018 

(надалі- Договір 2), що укладений між ФОП Безсоновою Тетяною 

Сергіївною і ТОВ «УКРТРАНССЕРВІС-ГРУП», Орендар передає, а 

Суборендар приймає в тимчасове платне користування нежитлові 

приміщення № 24, 25, 26 та частину нежитлових приміщень № 22, 42, 

що розташовані на десятому поверсі будівлі за адресою: м. Харків, вул. 

Космічна, 21. 

(41) Отже, ТОВ «УКРТРАНССЕРВІС-ГРУП» та ТОВ «СЕРВІС ГРУПП ЛТД» 

орендують одні й ті ж самі приміщення та частину нежитлових приміщень у 

одного орендодавця, що підтверджується Договором 1 та Договором 2, що 

свідчить про обізнаність щодо господарської діяльності та фінансової 

спроможності один одного, в тому числі під час підготовки до участі у 
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Торгах 1 та Торгах 2 

5.4. Наявність господарських відносин між Учасниками Торгів 1 та  

Торгів 2. 

(42) ТОВ «УКРТРАНССЕРВІС-ГРУП» листом від 25.03.2019 № 1421/19                 

(вх. від 25.03.2019 № 2402) та ТОВ «СЕРВІС ГРУПП ЛТД» листом від 

25.03.2019 № 292 (вх. від 25.03.2019 № 2403) повідомили, що між ними 

укладались договори купівлі-продажу природного газу. 

(43)  АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМУНАЛЬНИЙ БАНК «ПРИВАТБАНК» 

листом від 17.07.2019 № 20.1.0.0.0/7-190710/3161 (вх. від 05.08.2019 №549кі) 

надало виписку про рух коштів між рахунком (конфіденційна інформація), 

що належить ТОВ «СЕРВІС ГРУПП ЛТД» та рахунком (конфіденційна 

інформація) ТОВ «УКРАТРАНССЕРВІС-ГРУП», з якої вбачається, що 

протягом 2018 року, Учасники неодноразово здійснювали оплату за газ один 

одному на підставі укладених між ними договорів. 

(44) АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» листом від 

12.07.2019 № 1700-БТ (вх. від 17.07.2019 № 525кі) надало виписку про рух 

коштів між рахунком (конфіденційна інформація), що належить                                        

ТОВ «СЕРВІС ГРУПП ЛТД» та рахунком (конфіденційна інформація)  

ТОВ «УКРАТРАНССЕРВІС-ГРУП», з якої вбачається, що протягом 2018 

року, Учасники неодноразово здійснювали оплату за газ один одному на 

підставі укладених між ними договорів. 

(45) Інформацію про рух коштів між відповідними рахунками Відповідачів 

наведено в таблиці № 3. 

Таблиця № 3 

Відправник Дата операції 
Номер  

рахунку 

платника 

Отримувач 
Номер рахунку 

отримувача 
Сума операції 

Призначення 
платежу 

(конфіденційн

а інформація) 

(конфіденційн

а інформація) 

(конфіденційн

а інформація) 

(конфіденційн

а інформація) 

(конфіденційн

а інформація) 

(конфіденційн

а інформація) 

(конфіденційн

а інформація) 

(конфіденційн

а інформація) 

(конфіденційн

а інформація) 

(конфіденційн

а інформація) 

(конфіденційн

а інформація) 

(конфіденційн

а інформація) 

(конфіденційн

а інформація) 

(конфіденційн

а інформація) 

(конфіденційн

а інформація) 

(конфіденційн

а інформація) 

(конфіденційн

а інформація) 

(конфіденційн

а інформація) 

(конфіденційн

а інформація) 

(конфіденційн

а інформація) 

(конфіденційн

а інформація) 

(конфіденційн

а інформація) 

(конфіденційн

а інформація) 

(конфіденційн

а інформація) 

(конфіденційн

а інформація) 

(конфіденційн

а інформація) 

(конфіденційн

а інформація) 

(конфіденційн

а інформація) 

(конфіденційн

а інформація) 

(конфіденційн

а інформація) 

(конфіденційн

а інформація) 

(конфіденційн

а інформація) 

(конфіденційн

а інформація) 

(конфіденційн

а інформація) 

(конфіденційн

а інформація) 

(конфіденційн

а інформація) 

(конфіденційн

а інформація) 

(конфіденційн

а інформація) 

(конфіденційн

а інформація) 

(конфіденційн

а інформація) 

(конфіденційн

а інформація) 

(конфіденційн

а інформація) 

(конфіденційн

а інформація) 

(конфіденційн

а інформація) 

(конфіденційн

а інформація) 

(конфіденційн

а інформація) 

(конфіденційн

а інформація) 

(конфіденційн

а інформація) 

(конфіденційн

а інформація) 

(конфіденційн

а інформація) 

(конфіденційн

а інформація) 

(конфіденційн

а інформація) 

(конфіденційн

а інформація) 

(конфіденційн

а інформація) 

(конфіденційн

а інформація) 

(конфіденційн

а інформація) 

(конфіденційн

а інформація) 

(конфіденційн

а інформація) 

(конфіденційн

а інформація) 

(конфіденційн

а інформація) 

(конфіденційн

а інформація) 

(конфіденційн

а інформація) 

(конфіденційн

а інформація) 

(конфіденційн

а інформація) 

(конфіденційн

а інформація) 

(конфіденційн

а інформація) 

(конфіденційн

а інформація) 

(конфіденційн

а інформація) 

(конфіденційн

а інформація) 

(конфіденційн

а інформація) 

(конфіденційн

а інформація) 

(конфіденційн

а інформація) 

(конфіденційн

а інформація) 

(конфіденційн

а інформація) 

(конфіденційн

а інформація) 

(конфіденційн

а інформація) 

(конфіденційн

а інформація) 

(конфіденційн
а інформація) 

(конфіденційн
а інформація) 

(конфіденційн
а інформація) 

(конфіденційн
а інформація) 

(конфіденційн
а інформація) 

(конфіденційн
а інформація) 

(конфіденційн
а інформація) 
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(конфіденційн

а інформація) 

(конфіденційн

а інформація) 

(конфіденційн

а інформація) 

(конфіденційн

а інформація) 

(конфіденційн

а інформація) 

(конфіденційн

а інформація) 

(конфіденційн

а інформація) 

(конфіденційн

а інформація) 

(конфіденційн

а інформація) 

(конфіденційн

а інформація) 

(конфіденційн

а інформація) 

(конфіденційн

а інформація) 

(конфіденційн

а інформація) 

(конфіденційн

а інформація) 

(конфіденційн

а інформація) 

(конфіденційн

а інформація) 

(конфіденційн

а інформація) 

(конфіденційн

а інформація) 

(конфіденційн

а інформація) 

(конфіденційн

а інформація) 

(конфіденційн

а інформація) 

(конфіденційн

а інформація) 

(конфіденційн

а інформація) 

(конфіденційн

а інформація) 

(конфіденційн

а інформація) 

(конфіденційн

а інформація) 

(конфіденційн

а інформація) 

(конфіденційн

а інформація) 

(конфіденційн

а інформація) 

(конфіденційн

а інформація) 

(конфіденційн

а інформація) 

(конфіденційн

а інформація) 

(конфіденційн

а інформація) 

(конфіденційн

а інформація) 

(конфіденційн

а інформація) 

(46) Отже, між Відповідачами протягом 2018 року, в тому числі і в період 

проведення Торгів 1 та Торгів 2, існували господарські відносини. 

(47) Внаслідок існування господарських відносин усувається або відчутно 

зменшується взаємна невизначеність суб’єктів господарювання щодо їхньої 

поведінки під час участі у Торгах 1 та Торгах 2, оскільки наявність 

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

певних прав та обов’язків, що свідчить про доступ до інформації про 

господарську діяльність один одного, а також про сприяння в обміні 

інформацією між ними, в тому числі під час підготовки до участі у                         

Торгах 1 та Торгах 2. 

 5.4.1 Фінансова допомога 

(48) АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМУНАЛЬНИЙ БАНК «ПРИВАТБАНК» 

листом від 17.07.2019 № 20.1.0.0.0/7-190710/3161 (вх. від 05.08.2019                     

№ 549кі) надало виписку про рух коштів між рахунком                                     

(конфіденційна інформація), що належить ТОВ «СЕРВІС ГРУПП ЛТД» та 

рахунком (конфіденційна інформація) ТОВ «УКРАТРАНССЕРВІС-ГРУП», з 

якої вбачається, що протягом 2018 року, ТОВ «СЕРВІС ГРУПП ЛТД» 

надавало фінансову допомогу ТОВ «УКРТРАНССЕРВІС-ГРУП» на 

зворотній основі на підставі укладених між ними договорів. 

(49) АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» листом від 

12.07.2019 № 1700-БТ (вх. від 17.07.2019 № 525кі) надало виписку про рух 

коштів між рахунком (конфіденційна інформація), що належить                                          

ТОВ «СЕРВІС ГРУПП ЛТД» та рахунком (конфіденційна інформація)  

ТОВ «УКРТРАНССЕРВІС-ГРУП», з якої вбачається, що                                         

ТОВ «СЕРВІС ГРУПП ЛТД» неодноразово надавало фінансову допомогу 

ТОВ «УКРТРАНССЕРВІС-ГРУП». 

(50) Інформацію щодо фінансової допомоги між Відповідачами наведено в 

таблиці № 4. 

Таблиця № 4 

Відправник Дата Номер 

рахунку 
Отримувач Номер 

рахунку 
Сума Призначенн

я 

(конфіденцій

на 
інформація)  

(конфіденцій

на 
інформація)  

(конфіденцій

на 
інформація)  

(конфіденцій

на 
інформація)  

(конфіденцій

на 
інформація)  

(конфіденцій

на 
інформація)  

(конфіденцій

на 
інформація)  
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(конфіденцій

на 
інформація)  

(конфіденцій

на 
інформація)  

(конфіденцій

на 
інформація)  

(конфіденцій

на 
інформація)  

(конфіденцій

на 
інформація)  

(конфіденцій

на 
інформація)  

(конфіденцій

на 
інформація)  

(конфіденцій

на 

інформація)  

(конфіденцій

на 

інформація)  

(конфіденцій

на 

інформація)  

(конфіденцій

на 

інформація)  

(конфіденцій

на 

інформація)  

(конфіденцій

на 

інформація)  

(конфіденцій

на 

інформація)  

(конфіденцій
на 

інформація)  

(конфіденцій
на 

інформація)  

(конфіденцій
на 

інформація)  

(конфіденцій
на 

інформація)  

(конфіденцій
на 

інформація)  

(конфіденцій
на 

інформація)  

(конфіденцій
на 

інформація)  

(конфіденцій

на 
інформація)  

(конфіденцій

на 
інформація)  

(конфіденцій

на 
інформація)  

(конфіденцій

на 
інформація)  

(конфіденцій

на 
інформація)  

(конфіденцій

на 
інформація)  

(конфіденцій

на 
інформація)  

(51) Виходячи з наведеного суб’єкт господарювання, який надає фінансову 

допомогу, зацікавлений у фінансових результатах того, хто отримує такі 

фінансові ресурси, оскільки розраховує на їх повернення.  

(52) Відповідно до підпункту 14.1.257 пункту. 14.1 статті 14 Податкового кодексу 

України фінансова допомога - фінансова допомога, надана на безповоротній 

або поворотній основі. Поворотна фінансова допомога - сума коштів, що 

надійшла платнику податків у користування за договором, який не 

передбачає нарахування процентів або надання інших видів компенсацій. 

(53) Вищенаведене підтверджує те, що ТОВ «СЕРВІС ГРУПП ЛТД» фінансово 

підтримувало ТОВ «УКРТРАНССЕРВІС-ГРУП» у господарській діяльності, 

а також обидва товариства були впевнені у поверненні цих коштів. 

(54) Отже, ще до подання Учасниками пропозицій на Торги 1 та Торги 2 між         

ТОВ «УКРАТРАНССЕРВІС-ГРУП» та ТОВ «СЕРВІС ГРУПП ЛТД»  

існували господарські відносини, що зумовлює виникнення у суб’єктів, які 

пов’язані такими відносинами, певних прав та обов’язків. Ці обставини 

свідчать про обізнаність ТОВ «УКРАТРАНССЕРВІС-ГРУП» та                                

ТОВ «СЕРВІС ГРУПП ЛТД» стосовно діяльності та фінансової 

спроможності один одного, що відповідно надає їм можливості домовитися 

про спільну участь у Торгах 1 та Торгах 2. 

5.5 Банківські рахунки 

(55) ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПРОЗОРРО» листом від 15.03.19                               

№ 206/954/03 (вх від 26.03.2019 № 2446) надало інформацію, що                          

ТОВ «СЕРВІС ГРУПП ЛТД» та ТОВ «УКРТРАНССЕРВІС ГРУП» початкову 

пропозицію для участі в Торгах 1 та Торгах 2 подавали з авторизованого 

електронного майданчика SmartTender.biz. (назва суб’єкта господарювання 

– ТОВ «СМАРТТЕНДЕР»).  

(56) ТОВ «СМАРТТЕНДЕР» листом від 29.05.2019 № 331 року (вх. від 20.06.2019 

№ 3784) повідомило, що ТОВ «УКРТРАНССЕРВІС-ГРУП» та                          

ТОВ «СЕРВІС ГРУПП ЛТД» здійснювали перерахування коштів задля участі 

у процедурах закупівлі. Як свідчать копії банківських платіжних доручень 
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від 20.11.2018 № 20 та від 07.12.2018 № 179, Учасники мають рахунки в 

одній банківській установі, а саме у АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО».  

(57) Головне управління ДФС у Харківській області листом від 19.03.2019            

№ 8703/9/20-40-12-04-08 (вх. від 22.03.2019 № 2362) надало інформацію про 

розрахункові рахунки (ТОВ «УКРТРАНССЕРВІС-ГРУП» - (конфіденційна 

інформація); ТОВ «СЕРВІС ГРУПП ЛТД» - (конфіденційна інформація), а 

також рахунки - (конфіденційна інформація) (ТОВ «УКРТРАНССЕРВІС-

ГРУП») та (конфіденційна інформація) (ТОВ «СЕРВІС ГРУПП ЛТД»), які 

були відкриті у зазначеному банку в один день – 13.09.2018 та 18.12.2018 

відповідно. Дані відображені у таблиці №5. 

Таблиця № 5 

Власник рахунку Номер рахунку Дата відкриття Банк 

(конфіденційна 

інформація) 

(конфіденційна 

інформація) 

(конфіденційна 

інформація) 

(конфіденційна 

інформація) 

(конфіденційна 

інформація) 

(конфіденційна 

інформація) 

(конфіденційна 

інформація) 

(конфіденційна 

інформація) 

(конфіденційна 

інформація) 

(конфіденційна 

інформація) 

(конфіденційна 

інформація) 

(58) АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМУНАЛЬНИЙ БАНК «ПРИВАТБАНК» 

листом від 17.07.2019 № 20.1.0.0.0/7-190710/3161 (вх. від 05.08.2019                       

№ 549кі) повідомило, що «власником» рахунку (конфіденційна інформація)                          

(ТОВ «УКРТРАНССЕРВІС-ГРУП») та рахунку (конфіденційна інформація)                       

(ТОВ «СЕРВІС ГРУПП ЛТД») є (конфіденційна інформація). 

(59) Також слід зазначити, що ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК 

ВОСТОК» листом від 08.07.2019 № 2945-БТ (вх від 11.07.2019 № 504кі) 

надано інформацію, що при відкритті рахунку (конфіденційна інформація) 

від 31.07.2018 (ТОВ «УКРТРАНССЕРВІС-ГРУП») був зазначений 

контактний номер телефону - (конфіденційна інформація). Цей же номер 

телефону використовувався 28.08.2013 при відкритті рахунка (конфіденційна 

інформація) (ТОВ «СЕРВІС ГРУПП ЛТД»), що підтверджується листом 

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМУНАЛЬНОГО БАНКУ 

«ПРИВАТБАНК» від 17.07.2019 № 20.1.0.0.0/7-190710/3161 (вх. 

від 05.08.2019 № 549кі). 

(60) ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВФ УКРАЇНА», що є 

оператором мобільного зв’язку, листом від 29.07.2021 № 02/КІ-Б/182                    

(вх. від 02.08.2021 № 1123кі) надало інформацію, що абонентом номеру 

телефону (конфіденційна інформація) є (конфіденційна інформація), що 

підтверджується договором (конфіденційна інформація). 

(61) Отже, відкриття рахунків в банківських установах в один день, зазначення 

одного номеру телефону, абонентом якого є спільний для                                    

ТОВ «УКРТАНССЕРВІС-ГРУП» та ТОВ «СЕРВІС ГРУПП ЛТД» працівник, 

свідчить про те, що Відповідачі були обізнані з діяльністю один одного, мали 
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можливість доступу до інформації один одного та обміну інформацією між 

ними щодо господарської та фінансової діяльності. 

5.6. Синхронність дій Відповідачів – учасників Торгів 1 та Торгів 2. 

5.6.1. Синхронність дій Відповідачів під час реєстрації на майданчику, 

подачі тендерних пропозицій та участі у торгах через майданчик. 

(62) ТОВ «СМАРТТЕНДЕР» листом від 29.05.2019 №331 (вх. від 29.05.2019                

№ 3784) надало інформацію, щодо дати входу до кабінету та подачі своїх 

тендерних пропозицій ТОВ «СЕРВІС ГРУПП ЛТД» та                                                     

ТОВ «УКРТРАНССЕРВІС-ГРУП» в Торгах 1, що відображено                             

у таблиці № 7. 

Таблиця № 7 

Відповідач Дата входу Дія 

ТОВ 

«УКРТРАНССЕРВІС-

ГРУП» 

 

 

2018-12-10 

Подання комерційної пропозиції на суму 2 808 000,00 грн., 
завантаження документів до пропозиції 

2018-12-10 
Подання комерційної пропозиції на суму 2 808 000,00 грн., 

завантаження документів до пропозиції 

ТОВ «СЕРВІС ГРУПП 

ЛТД» 

 

2018-12-10 

 

Подання комерційної пропозиції на суму 2 518 620,00 грн., 
завантаження документів до пропозиції 

(63) Отже, Учасники подавали свої тендерні пропозиції на Торгах 1 в один день, 

що свідчить про узгодженість дій ТОВ «СЕРВІС ГРУПП ЛТД» та                            

ТОВ «УКРТРАНССЕРВІС-ГРУП». 

5.6.2. Використання однієї і тієї ж ІР-адреси під час подання 

Відповідачами тендерних пропозицій та участі у Торгах 1 та Торгах 2. 

(64) ТОВ «СМАРТТЕНДЕР» листом від 29.05.2019 №331 (вх. від 29.05.2019  

№ 3784) надало інформацію, що ТОВ «СЕРВІС ГРУПП ЛТД» та                                                     

ТОВ «УКРТРАНССЕРВІС-ГРУП» подавали свої тендерні пропозиції з 

авторизованого електронного майданчика SmartTender.biz. на Торги 1 та 

Торги 2 з однієї ІР-адреси 194.6.233.164, що наведено у таблицях № 8 та                     

№ 9. 

Торги 1 

                                                                                                                Таблиця № 8 

Відповідач ІР-адрес Дата входу Дія, яку було здійснено учасником  

ТОВ 

«УКРТРАНССЕРВІС-

ГРУП» 

 

194.6.233.164 
 

2018-12-10 

Подання комерційної пропозиції на суму 

2 808 000,00 грн., завантаження 
документів до пропозиції 

194.6.233.164 2018-12-11 Вхід до аукціону 

ТОВ «СЕРВІС ГРУПП 

ЛТД» 

 

194.6.233.164 

 

2018-12-10 

 

Подання комерційної пропозиції на суму 

2 518 620,00 грн., завантаження 
документів до пропозиції 
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ІР-адрес 

відсутня у 

системі 
логування 

2018-12-11 Вхід до аукціону 

Торги 2 

                                                                                                                                                                           Таблиця № 9 

Відповідачі ІР-адреса Дата входу Дія, яку було здійснено учасником 

ТОВ 

«УКРТРАНССЕРВІС-

ГРУП» 

 

194.6.233.164 2018-12-08 
Подання комерційної пропозиції на суму 

717 948,00 грн., завантаження 
документів до пропозиції 

194.6.233.164 2018-12-10 Вхід до аукціону 

ТОВ «СЕРВІС ГРУПП 

ЛТД» 

 

194.6.233.164 2018-12-07 
Подання комерційної пропозиції на суму 

717 948,00 грн., завантаження 
документів до пропозиції 

194.6.233.164 2018-12-10 Вхід до аукціону 

(65) Згідно з інформацією, розміщеною на сайті https://2ip.ua/ru, ІР-адреса 

194.6.233.164 належить ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРМІРКОМ» (надалі – ТОВ «УКРМІРКОМ»). 

ТОВ «УКРМІРКОМ» листом від 11.08.2021 № 6/08-21 (вх. від 13.08.2021  

№ 4655) повідомило, що ІР-адреса - 194.6.233.164, у період з 01.08.2018 по 

31.02.2019 була виділена відкритій Wi-Fi точці доступу та є статичною. 

Також ТОВ «УКРМІРКОМ» зазначило, що адресою, за якою надавались 

послуги підключення до мережі інтернет є вул. Космічна, 21. 

(66) При цьому, як вже зазначалось, ТОВ «УКРТРАНССЕРВІС-ГРУП» листом від 

25.03.2019  № 1421/19 (вх. від 25.03.2019 № 2402) повідомило Відділення, що 

його фактичною та юридичною адресою є: 61145, м. Харків, вул. Космічна, 

буд. 21, офіс 1002. 

(67) ТОВ «СЕРВІС ГРУПП ЛТД» листом від 25.03.2019 № 292 (вх. від 25.03.2019 

№ 2403) повідомило Відділення, що його юридичною адресою є: м. Харків, 

вул. Космічна, буд. 21, а фактичною адресою є: м. Харків, вул. Космічна,  

буд. 21, офіс 1005. 

(68) Отже, подання ТОВ «СЕРВІС ГРУПП ЛТД» та                                             

ТОВ «УКРТРАНССЕРВІС-ГРУП» своїх комерційних пропозицій та вхід до 

аукціону по Торгам 1 та Торгам 2 з однієї ІР-адреси – 194.6.233.164 свідчить 

про спільну діяльність ТОВ «СЕРВІС ГРУПП ЛТД» та                                            

ТОВ «УКРТРАНССЕРВІС-ГРУП» під час підготовки та участі у Торгах 1 та 

Торгах 2. 

5.6.3. Використання однакових ІР-адрес під час входу до електронних 

кабінетів та здійснення банківських операцій 

(69) АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМУНАЛЬНИЙ БАНК «ПРИВАТБАНК» 

листом від 17.07.2019 № 20.1.0.0.0/7-190710/3161 (вх. від 05.08.2019                            

№ 549кі) повідомило, що Учасники використовували однакові ІР-адреси при 

https://2ip.ua/ru
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вході до електронних кабінетів для здійснення операцій по рахункам 

протягом 2018 року та січня-травня 2019, зокрема в період проведення Торгів 

1 та Торгів 2, що відображено у таблиці № 10 та №11. 

Таблиця № 10 

Назва суб’єкта господарювання Номер рахунку ІР-адрес 

ТОВ «УКРТРАНССЕРВІС-ГРУП»  
(конфіденційна інформація) (конфіденційна 

інформація) 

ТОВ «СЕРВІС ГРУПП ЛТД» 

 (конфіденційна інформація) 

 

Таблиця № 11 

ІР-адреса Суб’єкти Дата входу 

(конфіденційна інформація) ТОВ «УКРТРАНССЕРВІС-ГРУП» 

ТОВ «СЕРВІС ГРУПП ЛТД» 

04.09.2018 

18.09.2018 

24.09.2018 

25.09.2018 

27.09.2018 

28.09.2018 

01.10.2018 

16.11.2018 

19.11.2018 

21.11.2018 

22.11.2018 

10.12.2018 

18.12.2018 

28.12.2018 

29.12.2018 

21.01.2019 

22.01.2019 

06.02.2019 

12.02.2019 

20.02.2019 

21.02.2019 

(конфіденційна інформація) 

ТОВ «УКРТРАНССЕРВІС-ГРУП» 

ТОВ «СЕРВІС ГРУПП ЛТД» 

22.08.2018 

25.12.2018 

03.01.2019 

01.03.2019 

22.03.2019 

(конфіденційна інформація) 
ТОВ «УКРТРАНССЕРВІС-ГРУП» 

ТОВ «СЕРВІС ГРУПП ЛТД» 
03.01.2019 
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(конфіденційна інформація) 
ТОВ «УКРТРАНССЕРВІС-ГРУП» 

ТОВ «СЕРВІС ГРУПП ЛТД» 
22.03.2019 

 

(70) Згідно з інформацією розміщеній на сайті https://2ip.ua/ru, ІР-адреса 

188.230.121.110 належить ТОВ «ВОЛЯ-КАБЕЛЬ». ТОВ «ВОЛЯ-КАБЕЛЬ» 

листом від 14.06.2021 № 426-ВК (вх. від 22.06.2021 р. № 3595)                       

надало інформацію, що у період часу з 16.08.2018  по 01.03.2019 ІР-адреса 

188.230.121.110 була виділена ТОВ «ПЕРЕРОБЛЮЮЧИЙ ЗАВОД» і є 

статичною. ТОВ «ПЕРЕРОБЛЮЮЧИЙ ЗАВОД» листом від 12.07.2021 

№12/07-1 (вх. від 12.17.2021 № 3595) зазначило про відсутність будь-яких 

відносин з Відповідачами. 

(71) Згідно інформації розміщеній на сайті https://2ip.ua/ru, ІР-адреса 195.43.70.8 

належить ФОП Найман О.В. За інформацією наданою ФОП Найман О.В. 

листом від 07.06.2021 № 3 (вх. від 14.06.2021 р. № 3473)                                      

у період часу з 01.08.2018 по 31.02.2019 ІР-адреса 195.43.70.8 була виділена 

ФОП Мішко Є.В. і є динамічною. ФОП Мішко була направлена вимога щодо 

інформацію про господарські відносини з Відповідачами та ІР-адресу 

195.43.70.8, втім Відділенням відповідь не була отримана. 

(72) Отже, використання однакових ІР-адрес при вході до електронних кабінетів 

та здійсненні банківських операцій свідчить про узгодженість дій  

ТОВ «СЕРВІС ГРУПП ЛТД» та ТОВ «УКРТРАНССЕРВІС-ГРУП».  

5.7. Спільні особливості завантажених Відповідачами електронних 

файлів. 

Торги 1 

(73) Аналізом тендерних пропозицій, поданих                                                             

ТОВ «УКРТРАНССЕРВІС-ГРУП» та ТОВ «СЕРВІС ГРУПП ЛТД» під час 

участі у Торгах 1, встановлено, що окремі документи, надані Відповідачами, 

створені в один день та мають спільні характеристики, що відображено у 

таблиці № 12 

                                                                                                                   

Таблиця № 12 

Назва документа 

Опис властивостей 

Тип 
докуме

нта 
Дата створення 

Програм
а 

творець 
PDF 

Виробник PDF 

Автор 
PDF 

файлу 
Версія PDF 

1 2 3 5 6 7 8 

ТОВ «УКРТРАНССЕРВІС-ГРУП» 

Тендерна пропозиція *.pdf 10.12.2018 - 

 

ABBYY FineReader 

12 

 

- 

1.5 (Acrobat 6.x) 

https://2ip.ua/ru
https://2ip.ua/ru
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Проект договору-лист-

згоду 
*.pdf 10.12.2018 - 

 

ABBYY FineReader 

12 

 

- 

1.5 (Acrobat 6.x) 

Технічна специфікація *.pdf 10.12.2018 - 

 

ABBYY FineReader 

12 

 

- 

1.5 (Acrobat 6.x) 

Статут *.pdf 16.02.2017 
- 

 

 

ABBYY FineReader 

12 

 

- 

1.5 (Acrobat 6.x) 

ПРОТОКОЛ *.pdf 10.12.18 - 

ABBYY FineReader 

12 

 

 

- 
1.3 (Acrobat 4.x) 

Протокол призначення *.pdf 03.10.17  

ABBYY FineReader 

12 

 

 

1.5 (Acrobat 6.x) 

Опис статут *.pdf 29.08.2018 - 

ABBYY FineReader 

12 

 

 

- 
1.5 (Acrobat 6.x) 

Наказ № 4 *.pdf 03.10.2017 - 

ABBYY FineReader 

12 

 

 

- 
1.5 (Acrobat 6.x) 

Наказ використ 

печатки 
*.pdf - - 

ABBYY FineReader 

12 

 

- 

1.3 (Acrobat 4.x) 

Лист згода на обробку 

персональних даних 
*.pdf 10.12.2018 - 

ABBYY FineReader 

12 

 

- 

1.5 (Acrobat 6.x) 

Лист-гарантія Закон *.pdf 10.12.2018 - 

ABBYY FineReader 

12 

 

- 

1.5 (Acrobat 6.x) 

Квадіфікаційні критерії 

згідно ст. 17 Закону 
*.pdf 10.12.2018 - 

ABBYY FineReader 

12 

 

- 

1.5 (Acrobat 6.x) 

Квадіфікаційні критерії 

згідно ст. 16 Закону 
*.pdf 10.12.2018 - 

ABBYY FineReader 

12 

 

- 

1.5 (Acrobat 6.x) 

Згода на виправлення *.pdf 10.12.2018 - 

ABBYY FineReader 

12 

 

- 

1.5 (Acrobat 6.x) 

Довідка щодо 

транспортування газу 
*.pdf 10.12.2018 - 

ABBYY FineReader 

12 

 

- 

1.5 (Acrobat 6.x) 

Довідка щодо ціни *.pdf 10.12.2018 - 

ABBYY FineReader 

12 

 

- 

1.5 (Acrobat 6.x) 

Довідка щодо 

уповноваженої особи 
*.pdf 10.12.2018 - 

ABBYY FineReader 

12 

 

- 

1.5 (Acrobat 6.x) 

Довідка про ліцензію *.pdf 10.12.2018 - 

ABBYY FineReader 

12 

 

- 

1.5 (Acrobat 6.x) 

Гарантійний лист 

пролонгації 
*.pdf 10.12.2018 - 

ABBYY FineReader 

12 

 

- 

1.5 (Acrobat 6.x) 

Гарантійний лист про 

санкції 
*.pdf 10.12.2018 - 

ABBYY FineReader 

12 

 

- 

1.5 (Acrobat 6.x) 
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Гарантійний лист 

підготовки цінової 

пропозиції 

*.pdf 10.12.2018 - 

ABBYY FineReader 

12 

 

- 

1.5 (Acrobat 6.x) 

Гарантійний лист 

достовірності 
*.pdf 10.12.2018 - 

ABBYY FineReader 

12 

 

- 

1.5 (Acrobat 6.x) 

Відомості ЄДРПОУ *.pdf 07.08..2018 
Canon 

SC1011 

ABBYY FineReader 

12 

 

- 

1.5 (Acrobat 6.x) 

Витяг з реєстру ПДВ *.pdf 18.06.2018 HP Scan 
HP Extended 

Application 

- 
1.7 (Acrobat 8.x) 

Виписка *.pdf 16.02.2018 - 

ABBYY FineReader 

12 

 

- 

1.5 (Acrobat 6.x) 

Витяг ЄДР *.pdf 12.11.2018 HP Scan 
HP Extended 

Application 

- 
1.7 (Acrobat 8.x) 

ТОВ «СЕРВІС ГРУПП ЛТД» 

Виписка *.pdf 16.02.2018 - 

ABBYY FineReader 

12 

 

- 

1.5 (Acrobat 6.x) 

9 Довідка про ліцензію *.pdf 10.12.2018 - 

ABBYY FineReader 

12 

 

- 

1.5 (Acrobat 6.x) 

8 Постанова про 

ліцензію  
*.pdf 30.03.2018 HP Scan 

HP Extended 

Application 

- 
1.7 (Acrobat 8.x) 

49 Аналогічний 

договір тернопільске 

віще проф.тех.училище 

№4 

*.pdf 10.12.2018 - 

ABBYY FineReader 

12 

 

 

- 1.3 (Acrobat 4.x) 

48 Аналогічний 

договір Торговецьке 

НВО 

*.pdf 15.11.2018 HP Scan 
HP Extended 

Application 

 

- 
1.7 (Acrobat 8.x) 

47 паспорт фізико-

хімічних показників 

природного газу 

*.pdf 10.12.2018 - 

ABBYY FineReader 

12 

 

 

- 

1.3 (Acrobat 4.x) 

46 Довідка про 

наявність працівників 
*.pdf 10.12.2018 - 

ABBYY FineReader 

12 

 

- 

1.5 (Acrobat 6.x) 

45 Досвід виконання 

аналогічних договорів 
*.pdf 10.12.2018 - 

ABBYY FineReader 

12 

 

- 

1.5 (Acrobat 6.x) 

44 Договір оренди *.pdf 15.11.2018 HP Scan 
HP Extended 

Application 

 

- 
1.7 (Acrobat 8.x) 

43 Довідка про 

наявність обладнання  
*.pdf 10.12.2018 - 

ABBYY FineReader 

12 

 

- 

1.5 (Acrobat 6.x) 

42 Проект Договору *.pdf 10.12.2018 - 

ABBYY FineReader 

12 

 

 

- 
1.3 (Acrobat 4.x) 

41 Інформація про 

технічні вимоги 
*.pdf 10.12.2018 - 

ABBYY FineReader 

12 

 

- 

1.5 (Acrobat 6.x) 

40 Тендерна 

пропозиція 
*.pdf 10.12.2018 - 

ABBYY FineReader 

12 

 

- 
1.3 (Acrobat 4.x) 
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39 Лист-згода на 

обробку персональних 

даних 

*.pdf 10.12.2018 - 

ABBYY FineReader 

12 

 

- 

1.5 (Acrobat 6.x) 

38 Гарантійний лист 

про санкції 
*.pdf 10.12.2018 - 

ABBYY FineReader 

12 

 

- 

1.5 (Acrobat 6.x) 

37 Довідка щодо 

захисту довкілля 
*.pdf 10.12.2018 - 

ABBYY FineReader 

12 

 

- 

1.5 (Acrobat 6.x) 

36 гарантійний лист із 

зазначенням 

застосування засобів із 

захисту довкілля 

*.pdf 10.12.2018 - 

ABBYY FineReader 

12 

 

- 

1.5 (Acrobat 6.x) 

35 Договір 

транспортування 

магістральними 

*.pdf 16.11.2018 - 

ABBYY FineReader 

12 

 

- 

1.3 (Acrobat 4.x) 

34 Договір зберігання *.pdf 16.11.2018 - 

ABBYY FineReader 

12 

 

- 

1.3 (Acrobat 4.x) 

33 Паспорт 

уповноваженої особи 
*.pdf 24.10.2018 - 

ABBYY FineReader 

12 

 

- 

1.5 (Acrobat 6.x) 

30 Довідка щодо 

транспортування 

магістральними 

трубопроводами 

*.pdf 10.12.2018 - 

ABBYY FineReader 

12 

 

- 

1.5 (Acrobat 6.x) 

3 Відомості ЄДРПОУ *.pdf 25.09.2018 
Canon 

SC1011 

ABBYY FineReader 

12 

 

- 

1.5 (Acrobat 6.x) 

29 Лист-гарантія, щодо 

дотримання учасником 

в своїй діяльності норм 

чинного законодавства 

України  

*.pdf 10.12.2018 - 

ABBYY FineReader 

12 

 

- 

1.5 (Acrobat 6.x) 

28 Довідка про згоду з 

істотними умовами 
*.pdf 10.12.2018 - 

ABBYY FineReader 

12 

 

- 

1.5 (Acrobat 6.x) 

27 Довідка про 

технічні 

характеристики що 

відповідають 

нормативним актам 

*.pdf 10.12.2018 - 

ABBYY FineReader 

12 

 

- 

1.5 (Acrobat 6.x) 

26 Довідка про 

відповідність тендерної 

пропозиції технічним, 

якісним, кількісним 

вимогам 

*.pdf 10.12.2018 - 

ABBYY FineReader 

12 

 

- 

1.5 (Acrobat 6.x) 

25 Гарантійний лист 

ДСТУ 
*.pdf 10.12.2018 - 

ABBYY FineReader 

12 

 

- 
1.5 (Acrobat 6.x) 

24 Загальні відомості 

про учасників 
*.pdf 10.12.2018 - 

ABBYY FineReader 

12 

 

- 
1.5 (Acrobat 6.x) 

23 Довідка щодо 

уповноваженої особи  
*.pdf 10.12.2018 - 

ABBYY FineReader 

12 

 

- 
1.5 (Acrobat 6.x) 

22 Довідка ч2.ст17 

(заборгованість) 
*.pdf 10.12.2018 - 

ABBYY FineReader 

12 

 

- 
1.5 (Acrobat 6.x) 

21 Довідка 

п.10ч1ст.17(антикоруп

ція) 

*.pdf 10.12.2018 - 

ABBYY FineReader 

12 

 

- 

1.5 (Acrobat 6.x) 

20 Довідка 

п.9ч.1ст.17(бенефіцеар

е) 

*.pdf 10.12.2018 - 

ABBYY FineReader 

12 

 

- 

1.5 (Acrobat 6.x) 
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2 Витяг ЄДР *.pdf 10.12.2018 - 

ABBYY FineReader 

12 

 

 

- 
1.3 (Acrobat 4.x) 

19 Довідка 

п.8ч.1ст.17(банкрут) 
*.pdf 10.12.2018 - 

ABBYY FineReader 

12 

 

- 
1.5 (Acrobat 6.x) 

18 Довідка 

п.7ч.1ст.17(пов’язана 

особа) 

*.pdf 10.12.2018 - 

ABBYY FineReader 

12 

 

- 

1.5 (Acrobat 6.x) 

17 Довідка 

п.6ч.1ст.17(судимість) 
*.pdf 10.12.2018 - 

ABBYY FineReader 

12 

 

- 
1.5 (Acrobat 6.x) 

16 Довідка п.4ч.1ст.17 

(3 роки) 
*.pdf 10.12.2018 - 

ABBYY FineReader 

12 

 

- 
1.5 (Acrobat 6.x) 

15 Довідка п.3ч.1ст.17 

(коруп) 
*.pdf 10.12.2018 - 

ABBYY FineReader 

12 

 

- 
1.5 (Acrobat 6.x) 

14 Довідка п.2ч.1ст.17 

(коруп правоп) 
*.pdf 10.12.2018 - 

ABBYY FineReader 

12 

 

- 
1.5 (Acrobat 6.x) 

13 Довідка п.ч.1ст.17 

(виногорода) 
*.pdf 10.12.2018 - 

ABBYY FineReader 

12 

 

- 
1.5 (Acrobat 6.x) 

12 СТ.17(Лист про 

відсутність підстав для 

відмови) 

*.pdf 10.12.2018 - 

ABBYY FineReader 

12 

 

 

- 
1.5 (Acrobat 6.x) 

11 Гарантійний лист 

щодо ціни 
*.pdf 10.12.2018 - 

ABBYY FineReader 

12 

 

 

- 
1.5 (Acrobat 6.x) 

10 Роз’яснення до 

ліцензії 
*.pdf 30.03.2018 HP Scan 

HP Extended 

Application 

 

- 
1.7 (Acrobat 8.x) 

1 Статут *.pdf 30.08.2018 HP Scan 
HP Extended 

Application 

 

- 
1.7 (Acrobat 8.x) 

 

(74) Отже, документація, подана ТОВ «УКРТРАНССРВІС-ГРУП» та                               

ТОВ «СЕРВІС ГРУПП ЛТД» для участі у Торгах 1, містить однакові 

метадані, а саме:  

 однакового виробника файлу PDF - «ABBYY FineReader 12» та 

однакову версію PDF – 1.5 (Acrobat 6.x); 

 однакового виробника файлу PDF – «HP Extended Application», 

однакову програму творця файлу PDF – «HP Scan» та однакову версію 

PDF – 1.7 (Acrobat 8.x); 

 однакового виробника файлу PDF – «ABBYY FineReader 12», однакову 

програму творця файлу PDF – «Canon SC1011» та однакову версію PDF 

– 1.5 (Acrobat 6.x); 

 однакового виробника файлу PDF - «ABBYY FineReader 12» та 

однакову версію PDF – 1.3 (Acrobat 4.x). 

(75) Отже, подання ТОВ «УКРТРАНССРВІС-ГРУП» та                                              

ТОВ «СЕРВІС ГРУПП ЛТД» у складі тендерних пропозицій в Торгах 1 

електронних файлів з однаковими параметрами «Дата створення», «Програма 

творець PDF», «Програма виробник PDF», «Автор PDF файлу» та «Версія 

програми PDF» свідчить про єдине електронне джерело цих файлів, що в 

свою чергу доводить обставини спільної підготовки  

ТОВ «УКРТРАНССЕРВІС-ГРУП» та ТОВ «СЕРВІС ГРУПП ЛТД» своїх 
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тендерних пропозицій під час участі у Торгах. 

Торги 2 

(76) Аналізом тендерних пропозицій, поданих                                                              

ТОВ «УКРТРАНССЕРВІС-ГРУП» та ТОВ «СЕРВІС ГРУПП ЛТД» під час 

участі у Торгах 2, встановлено, що окремі документи, надані Відповідачами, 

створені в один день та мають спільні характеристики, що відображено у 

таблиці №13. 

                                                                                                        Таблиця №13 

Назва документа 

Опис властивостей 

Тип 

докуме
нта 

Дата 
створення 

Програм

а 

творець 
PDF 

Виробник 
PDF 

Автор 

PDF 
файлу 

Версія PDF 

1 2 3 5 6 7 8 

ТОВ «УКРТРАНССЕРВІС-ГРУП» 

Технічна специфікація *.pdf - - - 
 

- 
    1.3 (Acrobat 4.x) 

Статут копія з опис *.pdf 06.09.2018 
Canon 

SC1011 

Adobe PSL 1.3e 

for Canon 
-- 1.6 (Acrobat 7.x) 

Сертифікати якості 

ориг 
*.pdf 30.11.2018 

Adobe 

Acrobat 

Pro 11.0.23 

Adobe Acrobat 

Pro 11.0.23 
- 1.6 (Acrobat 7.x) 

Роз’яснення коп згідно 

з ориг 
*.pdf 11.07.2018 

Canon 

SC1011 

 

ABBYY 

FineReader 12 

 

- 1.5 (Acrobat 6.x) 

Проект договору *.pdf 08.12.2018 - 

ABBYY 

FineReader 12 

 

 

- 
1.5 (Acrobat 6.x) 

Постанова про 

ліцензію коп згідно з 

ориг 

*.pdf 11.07.2018 
Canon 

SC1011 

 

ABBYY 

FineReader 12 

 

- 1.5 (Acrobat 6.x) 

Паспорт якості *.pdf 08.12.18 - 

 

ABBYY 

FineReader 12 

 

- 1.5 (Acrobat 6.x) 

Лист пояснення щодо 

листа відгуку 
*.pdf 08.12.18 - 

 

ABBYY 

FineReader 12 

 

- 1.5 (Acrobat 6.x) 

Лист-розяснення щодо 

дов взяття на облік 
*.pdf 08.12.18 - 

 

ABBYY 

FineReader 12 

 

- 1.5 (Acrobat 6.x) 

Лист-згода обробка 

персон.даних 
*.pdf 29.11.2018 - 

 

ABBYY 

FineReader 12 

 

- 1.5 (Acrobat 6.x) 

Лист-гарантія щодо 

Закону 
*.pdf 29.11.2018 - 

 

ABBYY 

FineReader 12 

 

- 

1.5 (Acrobat 6.x) 

 

 

Лист-гарантия щодо 

страхового запасу 
*.pdf 29.11.2018 - 

 

ABBYY 

FineReader 12 
- 1.5 (Acrobat 6.x) 
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Карловка лист-відгук *.pdf 26.06.2018 - 

 

ABBYY 

FineReader 12 

 

- 1.5 (Acrobat 6.x) 

ДОГОВІР 

ТРАНСПОРТ.МАГІСТ

РАЛЬНИМИ 

ТРУБОПРОВОДАМИ 

*.pdf 16.02.2018 HP Scan 
HP Extended 

Application 

 

- 1.7 (Acrobat 8.x) 

Довідка щодо 

уповноваж особи 
*.pdf 30.11.2018 - 

 

ABBYY 

FineReader 12 

 

- 1.5 (Acrobat 6.x) 

Довідка щодо ліцензії *.pdf 29.11.2018 - 

 

ABBYY 

FineReader 12 

 

- 1.5 (Acrobat 6.x) 

Довідка ч.2ст.17 *.pdf 29.11.2018 - 

 

ABBYY 

FineReader 12 

 

- 1.5 (Acrobat 6.x) 

Довідка про технічні 

хар-ки 
*.pdf 29.11.2018 - 

 

ABBYY 

FineReader 12 

 

- 1.5 (Acrobat 6.x) 

Довідка про наявність 

працівників 
*.pdf 29.11.2018 - 

 

ABBYY 

FineReader 12 

 

- 1.5 (Acrobat 6.x) 

Довідка про наявність 

обладнання 
*.pdf 29.11.2018 - 

 

ABBYY 

FineReader 12 

 

- 1.5 (Acrobat 6.x) 

Довідка про 

відсутність підстав 

ст.17 

*.pdf 29.11.2018 - 

 

ABBYY 

FineReader 12 

 

- 1.5 (Acrobat 6.x) 

Довідка про відпов 

тех..якіс.вимогам 
*.pdf 29.11.2018 - 

 

ABBYY 

FineReader 12 

 

- 1.5 (Acrobat 6.x) 

Довідка про аналог 

договори 
 - - - - 1.3 (Acrobat 4.x) 

Довідка п.9ч.1 *.pdf 29.11.2018 - 

 

ABBYY 

FineReader 12 

 

- 1.5 (Acrobat 6.x) 

Довідка п.8ч.1 *.pdf 29.11.2018 - 

 

ABBYY 

FineReader 12 

 

- 1.5 (Acrobat 6.x) 

Довідка п.7ч.1 *.pdf 29.11.2018 - 

 

ABBYY 

FineReader 12 

 

- 1.5 (Acrobat 6.x) 

Довідка п.6ч.1 *.pdf 29.11.2018 - 

 

ABBYY 

FineReader 12 

 

- 1.5 (Acrobat 6.x) 

Довідка п.4ч.1 *.pdf 29.11.2018 - 

 

ABBYY 

FineReader 12 

 

- 1.5 (Acrobat 6.x) 

Довідка п.3ч.1 *.pdf 29.11.2018 - 

 

ABBYY 

FineReader 12 

 

- 1.5 (Acrobat 6.x) 

Довідка п.2ч.1 *.pdf 29.11.2018 - 

 

ABBYY 

FineReader 12 

 

- 1.5 (Acrobat 6.x) 
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Довідка п.1ч.1 *.pdf 29.11.2018 - 

 

ABBYY 

FineReader 12 

 

- 1.5 (Acrobat 6.x) 

Довідка п.10ч.1 *.pdf 29.11.2018 - 

 

ABBYY 

FineReader 12 

 

- 1.5 (Acrobat 6.x) 

Гарантійний лист щодо 

захисту довкілля 
*.pdf 30.11.2018 - 

 

ABBYY 

FineReader 12 

 

- 1.5 (Acrobat 6.x) 

Гарантійний лист щодо 

санкцій 
*.pdf 29.11.2018 - 

 

ABBYY 

FineReader  

 

12 

 

- 1.5 (Acrobat 6.x) 

Гарантійний лист 

санкцій 
*.pdf 29.11.2018 - 

 

ABBYY 

FineReader 12 

 

- 1.5 (Acrobat 6.x) 

Гарантійний лист 

ДСТУ 
*.pdf 29.11.2018 - 

 

ABBYY 

FineReader 12 

 

- 1.5 (Acrobat 6.x) 

Витяг ЄДР 12.11.2018 

копія 
*.pdf 11.07.2018 

Canon 

SC1011 

 

ABBYY 

FineReader 12 

 

- 1.5 (Acrobat 6.x) 

Бережани копія згідно 

з оригіналом 
*.pdf - - - 

- 
1.3 (Acrobat 4.x) 

1 Тендерна пропозиція *.pdf 08.12.2018 - 

 

ABBYY 

FineReader 12 

 

- 1.5 (Acrobat 6.x) 

9 Довідка про 

ліцензію(1) 
*.pdf 30.11.2018 - 

ABBYY 

FineReader 12 

 

- 
1.5 (Acrobat 6.x) 

8 Постанова про 

ліцензію (1) 
*.pdf 30.03.2018 HP Scan 

HP Extended 

Application 

- 
1.7 (Acrobat 8.x) 

7 Протокол загальних 

зборів(1) 
*.pdf 30.03.2018 HP Scan 

HP Extended 

Application 

- 
1.7 (Acrobat 8.x) 

6 Виписка з ЄДР(1) *.pdf 30.03.2018 HP Scan 
HP Extended 

Application 

- 
1.7 (Acrobat 8.x) 

5 Наказ про 

призначення 
*.pdf 30.03.2018 HP Scan 

HP Extended 

Application 

- 
1.7 (Acrobat 8.x) 

48 Трендерна 

пропозиція 

 

*.pdf 07.12.2018 - 

 

ABBYY 

FineReader 12 

 

- 1.5 (Acrobat 6.x) 

47 Лист пояснення 

щодо господарської 

діяльності 

*.pdf 07.12.2018 - 

 

ABBYY 

FineReader 12 

 

- 1.5 (Acrobat 6.x) 

46 Паспорт 

уповноваженої особи 
 24.10.2018 - 

 

ABBYY 

FineReader 12 

 

- 1.5 (Acrobat 6.x) 

45 Довідка про 

наявність працівників 
*.pdf 30.11.2018 - 

ABBYY 

FineReader 12 

 

- 

1.5 (Acrobat 6.x) 

43 Довідка виконання 

аналогічного договору 
*.pdf 30.11.2018 - 

ABBYY 

FineReader 12 

 

- 

1.5 (Acrobat 6.x) 

42 договір оренди *.pdf 15.11.2018 HP Scan 
HP Extended 

Application 

- 
1.7 (Acrobat 8.x) 

41 Договір про 

наявність обладнання 
*.pdf 26.11.2018 - 

ABBYY 

FineReader 12 

 

- 

1.5 (Acrobat 6.x) 



23 

 

40 Проект договору *.pdf 07.12.2018 - 

ABBYY 

FineReader 12 

 

- 

1.5 (Acrobat 6.x) 

4 Витяг з реєстру ПДВ *.pdf 30.03.2018 HP Scan 
HP Extended 

Application 

- 
1.7 (Acrobat 8.x) 

39 Лист поясненя *.pdf 07.12.2018 - 

ABBYY 

FineReader 12 

 

- 

1.5 (Acrobat 6.x) 

38 Інформація про 

технічні 

характеристики 

*.pdf 07.12.2018 - 

ABBYY 

FineReader 12 

 

- 

1.5 (Acrobat 6.x) 

36 Лист-погодження 

щодо проекту договору 
*.pdf 26.11.2018 - 

ABBYY 

FineReader 12 

 

- 

1.5 (Acrobat 6.x) 

37 Лист-згода на 

обробку персональних 

даних 

*.pdf 26.11.2018 - 

ABBYY 

FineReader 12 

 

- 

1.5 (Acrobat 6.x) 

35 Довідка щодо 

захисту довкілля 
*.pdf 26.11.2018 - 

ABBYY 

FineReader 12 

 

- 

1.5 (Acrobat 6.x) 

34 Гарантійний лист із 

зазначення 

застосування заходів із 

захистів довкілля 

*.pdf 26.11.2018 - 

ABBYY 

FineReader 12 

 

- 

1.5 (Acrobat 6.x) 

33 Договір зберігання  *.pdf     1.3 (Acrobat 4.x) 

32 Договір 

транспортування 

магістральними 

трубопроводами 

*.pdf 07.12.2018 - 

ABBYY 

FineReader 12 

 

- 

1.5 (Acrobat 6.x) 

31 Договір 

транспортування  
*.pdf 14.11.2018 

Adobe 

Acrobat 

Pro 11.0.23 

Adobe Acrobat 

Pro 11.0.23 
- 1.6 (Acrobat 7.x) 

30 Сертифікати якості *.pdf 14.11.2018 

Adobe 

Acrobat 

Pro 11.0.23 

Adobe Acrobat 

Pro 11.0.23 
- 1.6 (Acrobat 7.x) 

3 Відомості з ЄДРПОУ *.pdf 25.09.2018 
Canon 

SC1011 

ABBYY 

FineReader 12 

 

- 

1.5 (Acrobat 6.x) 

29 Гарантійний лист 

про санкції 
*.pdf 26.11.2018 - 

ABBYY 

FineReader 12 

 

- 

1.5 (Acrobat 6.x) 

28 Лист-гарантія, щодо 

дотримання учасником 

в своїй діяльності норм 

чинного законодавства 

України 

*.pdf 30.11.2018 - 

ABBYY 

FineReader 12 

 

- 

1.5 (Acrobat 6.x) 

27 довідка про згоду з 

істотними умовами 
*.pdf 26.11.2018 - 

ABBYY 

FineReader 12 

 

- 

1.5 (Acrobat 6.x) 

26 довідка про технічні 

характеристики що 

відповідають 

нормативним актам 

*.pdf 26.11.2018 - 

ABBYY 

FineReader 12 

 

- 

1.5 (Acrobat 6.x) 

25 Довідка про 

відповідність тендерної 

пропозиції технічним, 

якісним, кількісним 

вимогам 

*.pdf 30.11.2018 - 

ABBYY 

FineReader 12 

 

- 

1.5 (Acrobat 6.x) 

24 Гарантійний лист 

ДСТУ 
*.pdf 26.11.2018 - 

ABBYY 

FineReader 12 

 

- 

1.5 (Acrobat 6.x) 
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23 Відомості про 

учасників 
*.pdf 28.11.2018 - 

ABBYY 

FineReader 12 

 

- 

1.5 (Acrobat 6.x) 

22 Довідка щодо 

уповноваженої особи 
*.pdf 28.11.2018 - 

ABBYY 

FineReader 12 

 

- 

1.5 (Acrobat 6.x) 

21 Довідка 

ч.2ст.17(заборгованість

) 

*.pdf 26.11.2018 - 

ABBYY 

FineReader 12 

 

- 

1.5 (Acrobat 6.x) 

20 Довідка 

п.10ч.1ст.17(антикоруп

ція) 

*.pdf 26.11.2018 - 

ABBYY 

FineReader 12 

 

- 

1.5 (Acrobat 6.x) 

19 Довідка 

п.9ч.1ст.17(бенефіцеар

е) 

*.pdf 26.11.2018 - 

ABBYY 

FineReader 12 

 

- 

1.5 (Acrobat 6.x) 

2 Витяг ЄДР *.pdf  -  - 1.3 (Acrobat 4.x) 

18 Довідка 

п.8ч.1ст.17(банкрут) 

*.pdf 
26.11.2018 - 

ABBYY 

FineReader 12 

 

- 
1.5 (Acrobat 6.x) 

17 Довідка 

п.7ч.1ст.17(пов’язана 

особа) 

*.pdf 

26.11.2018 - 

ABBYY 

FineReader 12 

 

- 

1.5 (Acrobat 6.x) 

16 Довідка 

п.6ч.1ст.17(судимість) 

*.pdf 

26.11.2018 - 

ABBYY 

FineReader 12 

 

- 

1.5 (Acrobat 6.x) 

15 Довідка п.4ч.1ст.17 

(3 роки) 

*.pdf 

26.11.2018 - 

ABBYY 

FineReader 12 

 

- 

1.5 (Acrobat 6.x) 

14 Довідка п.3ч.1ст.17 

(коруп) 

*.pdf 

26.11.2018 - 

ABBYY 

FineReader 12 

 

- 

1.5 (Acrobat 6.x) 

13 Довідка п.2ч.1ст.17 

(коруп правоп) 

*.pdf 

26.11.2018 - 

ABBYY 

FineReader 12 

 

- 

1.5 (Acrobat 6.x) 

12 Довідка п.ч.1ст.17 

(виногорода) 

*.pdf 

26.11.2018 - 

ABBYY 

FineReader 12 

 

- 

1.5 (Acrobat 6.x) 

11 СТ.17(Лист про 

відсутність підстав) 

*.pdf 

26.11.2018 - 

ABBYY 

FineReader 12 

 

- 

1.5 (Acrobat 6.x) 

10 Розяснення до 

ліцензії 

*.pdf 
30.03.2018 HP Scan 

HP Extended 

Application 

- 
1.7 (Acrobat 8.x) 

1 Статут 
*.pdf 

09.11.2018 HP Scan 
HP Extended 

Application 

- 
1.7 (Acrobat 8.x) 

(77) Отже, документація, подана ТОВ «УКРТРАНССЕРВІС-ГРУП» та                        

ТОВ «СЕРВІС ГРУПП ЛТД» для участі у Торгах 2, містить однакові 

метадані, а саме: 

 однакового виробника файлу PDF - «ABBYY FineReader 12» та 

однакову версію PDF – 1.5 (Acrobat 6.x); 

 однакового виробника файлу PDF – «HP Extended Application», 

однакову програму творця файлу PDF – «HP Scan» та однакову версію 

PDF – 1.7 (Acrobat 8.x); 

 однакового виробника файлу PDF – «ABBYY FineReader 12», однакову 

програму творця файлу PDF – «Canon SC1011» та однакову версію PDF 

– 1.5 (Acrobat 6.x); 
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 однакового виробника файлу PDF – «Adobe Acrobat Pro 11.0.23», 

однакову програму творця файлу PDF – «Adobe Acrobat Pro 11.0.23» та 

однакову версію PDF – 1.6 (Acrobat 7.x); 

 файли з однаковою версією PDF – 1.3 (Acrobat 4.x). 

(78) Отже, подання ТОВ «УКРТРАНССЕРВІС-ГРУП» та                                        

ТОВ «СЕРВІС ГРУПП ЛТД» у складі тендерних пропозицій в Торгах 2 

електронних файлів з однаковими параметрами «Дата створення», «Програма 

творець PDF», «Програма виробник PDF», «Автор PDF файлу» та «Версія 

програми PDF» свідчить про єдине електронне джерело файлів, що в свою 

чергу доводить обставини спільної підготовки 

 ТОВ «УКРТРАНССЕРВІС-ГРУП» та ТОВ «СЕРВІС ГРУПП ЛТД» своїх 

тендерних пропозицій під час участі у Торгах 2. 

5.8. Формування та аналіз цінової пропозиції Відповідачів. 

(79) Первинні цінові пропозиції ТОВ «УКРТРАНССЕРВІС-ГРУП» та                             

ТОВ «СЕРВІС ГРУПП ЛТД» у Торгах 2 між собою не відрізняються, а 

остаточні цінові пропозиції залишились незмінними, що наведено у таблиці 

№ 14. 

Таблиця № 14 

Учасник Первинна 

пропозиція, грн (з 

ПДВ) 

Остаточна 

пропозиція, грн 

(з ПДВ) 

Розмір зниження 

пропозицій у 

грн/% 

ТОВ «УКРТРАНССЕРВІС-ГРУП» 717 948,00 717 948,00 0,00/0.0 

ТОВ «СЕРВІС ГРУПП ЛТД» 717 948,00 717 948,00 0,00/0.0 

(80) ТОВ «УКРТРАНССЕРВІС-ГРУП» листом від 25.03.2019 року № 1421/19  

(вх. від 25.03.2019 № 2402) зазначило, що при визначенні ціни для участі в 

торгах використовувало ринкові ціни на газ, що розміщені на сайті  

ТБ «Українська енергетична біржа» http://www.ueex.com.ua та  

НАК «Нафтогаз Україна» http://naftogaz.com  та інших приватних видобувних 

компаній.  

(81) ТОВ «СЕРВІС ГРУПП ЛТД» листом від 25.03.2019 року № 292                   

(вх. від 25.03.2019 № 2403) надало інформацію, що ціна природного газу з 

ПДВ, у пропозиції на участь у торгах, для Управління освіти Рубіжанської 

міської ради Луганської області складає 9702, 00 грн, а ціна природнього газу 

з ПДВ, у пропозиції на участь у торгах для Відділу освіти, молоді та спорту 

Троїцької селищної ради Троїцького району Луганської області складає  

9687, 00 грн.  

(82) Отже, не зважаючи на використання різних джерел інформації для 

формування, цінові пропозиції у ТОВ «УКРТРАНССЕРВІС-ГРУП» і                   

ТОВ «СЕРВІС ГРУПП ЛТД» є однаковими, що свідчить про узгодженість 

дій Учасників. 

6. Остаточні висновки та кваліфікація дій Відповідачів. 

(83) Суб’єкти господарювання, які беруть участь у тендерних закупівлях, є 
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конкурентами, а отже, повинні змагатися між собою з метою здобуття 

завдяки власним досягненням переваг у цій сфері та не вчиняти будь-яких 

дій, які можуть негативно вплинути на конкуренцію. 

(84) Справжність змагання при проведенні торгів забезпечується таємністю 

інформації, що міститься у тендерних пропозиціях. Зокрема, учасники торгів 

під час підготовки своїх тендерних пропозицій конкурують між собою та 

повинні формувати пропозицію самостійно (незалежно від інших учасників). 

Враховуючи зазначене, під час проведення торгів, пропозиція  торгів, що 

перемогла, повинна містити конкурентні та заздалегідь невідомі іншим 

учасникам умови. 

(85) Погодження поведінки при формуванні своїх тендерних пропозицій 

Відповідачів призводить до заміни конкуренції на координацію поведінки 

зазначених суб’єктів господарювання з метою створення видимості 

конкуренції в межах Торгів, що в свою чергу призводить до спотворення їх 

результатів. 

(86) Таким чином, установлені Відділенням факти у своїй сукупності, а саме: 

пов’язаність засновників; наявність спільного працівника; фактичне 

знаходження в одному приміщенні та зазначення одного й того ж фактичного 

та юридичного адресу одних нежитлових приміщень; сталі господарські 

відносини; надання фінансової допомоги; спільне використання точки 

доступу до мережі Інтернет; синхронність дій під час підготовки та участі у 

Торгах; синхронність при здійсненні банківських операцій; однакові 

особливості файлів, подані тендерних пропозиціях, не можуть бути 

результатом випадкового збігу обставин чи наслідком дії об’єктивних 

чинників, а свідчать про узгодження (координацію) Відповідачами своєї 

поведінки при підготовці до участі у Торгах, зокрема, про обмін між ними 

інформацією. 

(87) Характер виявлених обставин виключає можливість того, що тендерні 

пропозиції на Торги 1 та Торги 2 ТОВ «УКРТРАНССЕРВІС-ГРУП» та  

ТОВ «СЕРВІС ГРУПП ЛТД» готувались без погодження своєї поведінки. 

(88) З огляду на вищезазначене, відповідачі під час підготовки пропозицій для 

участі у Торгах 1 та Торгах 2 діяли не самостійно, а узгоджували свої дії та 

не змагалися між собою, що є обов’язковою умовою участі у конкурентних 

процедурах закупівель за Законом України «Про публічні закупівлі».  

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

самим усунули конкуренцію та змагальність між собою, а отже спотворили 

результати проведених Торгів 1 та Торгів 2, порушивши право Замовника  на 

отримання найбільш ефективних для нього результатів, а відтак, вчинили 

антиконкурентні узгоджені дії, заборонені Законом України «Про захист 

економічної конкуренції». 

(90) 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. 
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(91) Згідно з пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист 

економічної конкуренції» антиконкурентними узгодженими діями, зокрема, 

визнаються узгоджені дії, які стосуються спотворення результатів торгів, 

аукціонів, конкурсів, тендерів. 

(92) Частиною четвертою статті 6 Закону України «Про захист економічної 

конкуренції» передбачено, що вчинення антиконкурентних узгоджених дій 

забороняється і тягне за собою відповідальність згідно з законом. 

(93) Така поведінка відповідачів є порушенням законодавства про захист 

економічної конкуренції у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які 

стосуються спотворення результатів тендеру (торгів), заборонених 

відповідно до пункту 1 статті 50 та пункту 4 частини другої статті 6 Закону 

України «Про захист економічної конкуренції». 

(94) Враховуючи зазначене, дії ТОВ «УКРТРАНССЕРВІС-ГРУП» та  

ТОВ «СЕРВІС ГРУПП ЛТД», які полягають у погодженні тендерних 

пропозицій під час їх участі у торгах, проведених: 

-ВІДДІЛОМ ОСВІТИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ ТРОЇЦЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ 

РАДИ ТРОЇЦЬКОГО РАЙОНУ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ відкритих торгів на 

закупівлю товару «Природний газ» (ДК 021:2015:09120000-6 – Газове 

паливо), за допомогою електронних закупівель «Prozorro» (ідентифікатор 

закупівлі в системі: UA-2018-11-25-000003-b); 

-УПРАВЛІННЯМ ОСВІТИ РУБІЖАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЛУГАНСЬКОЇ 

ОБЛАСТІ відкритих торгів на закупівлю товару «Природний газ» (код за   

ДК 021:2015:09120000-6 - Газове паливо), за допомогою системи 

електронних закупівель «Prozorro» (ідентифікатор закупівлі в системі:  

UA-2018-11-23-003207-с); 

є порушенням законодавства про захист економічної конкуренції, 

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

України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних 

узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів. 

7.Заперечення учасників Торгів та їх спростування 

(95) На подання з попередніми висновками у Справі, яке було надіслане до  

ТОВ «СЕРВІС ГРУПП ЛТД» листом від 14.09.2021 № 70-02/7743, товариство 

листом від 24.09.2021 № 3976/21 (вх. від 28.09.2021 № 5592), надало 

заперечення, які зводяться до загального невизнання вчинення порушення, 

що в свою чергу спростовується матеріалами справи. 

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

ТОВ «УКРТРАНССЕРВІ-ГРУП» листом від 14.09.2021 № 70-02/1-7744 

заперечення та зауваження до Відділення не надходили. 

8. Визначення розміру штрафу 

(97) 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, 
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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. 

(98) Відповідно статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції» 

Якщо доходу (виручки) немає або відповідач на вимогу органів 

Антимонопольного комітету України, голови його територіального 

відділення не надав розмір доходу (виручки), штраф, передбачений абзацом 

другим частини другої цієї статті, накладається у розмірі до двадцяти тисяч 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 

(99) За інформацією Головного управління ДПС у Харківській області наданою 

листом від 28.07.2021 №19189/5/20-40-18-05-07 (вх. від 28.07.2021  

№ 4224), дохід (виручка)  ТОВ «СЕРВІС ГРУПП ЛТД» від реалізації 

продукції (товарів, робіт, послуг) за 2020 рік складає 233 897 899,00 гривень 

(двісті тридцять три мільйони вісімсот дев’яносто сім тисяч вісімсот 

дев’яносто дев’ять), що підтверджується звітом про фінансові результати. 

(100) За інформацією Головного управління ДПС у Закарпатській області 

наданою листом від 30.07.2021 № 8008/5/07-16-18-03-11 (вх. від 05.08.2021 № 

4422), ТОВ «УКРТРАНССЕРВІС-ГРУП» Податкову декларацію з податку на 

прибуток та Звіт про фінансові результати за 2020 рік до органів ГУ ДПС у 

Закарпатській області не подавав. 

  Враховуючи викладене, керуючись статтями 7 і 14 Закону України  

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

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

територіальне відділення Антимонопольного комітету України, 

затвердженого розпорядженням Антимонопольного комітету від 23.02.2001  

№ 32-р, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 30.03.2001 за  

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

порушення законодавства про захист економічної конкуренції (Правила 

розгляду справ), затверджених розпорядженням Антимонопольного комітету 

від 19.09.1994 № 5, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 06.05.1994 

за № 90/299 (у редакції розпорядження Антимонопольного комітету України 

від 29.06.1998 № 169-р) (зі змінами), адміністративна колегія Східного 

міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету 

України 

ПРОПОНУЄ: 

1. Визнати, що ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«УКРТРАНССЕРВІС-ГРУП» (ідентифікаційний код юридичної особи – 

39869593) та ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  

«СЕРВІС ГРУПП ЛТД» (ідентифікаційний код юридичної особи – 38772399) 

вчинили порушення законодавства про захист економічної конкуренції, 

передбачене пунктом 1 статті 50 та пунктом 4 частини другої статті 6 Закону 

України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних 



29 

 

узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів шляхом 

погодження своєї поведінки під час підготовки тендерних пропозицій та участі у 

торгах, проведених ВІДДІЛОМ ОСВІТИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ ТРОЇЦЬКОЇ 

СЕЛИЩНОЇ РАДИ ТРОЇЦЬКОГО РАЙОНУ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ на 

закупівлю товару «Природний газ» (ДК 021:2015:09120000-6 – Газове паливо) 

(ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro»: UA-2018-11-25-000003-b). 

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

накласти на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«УКРТРАНССЕРВІС-ГРУП» штраф у розмірі 68 000,00 (шістдесят вісім тисяч) 

гривень. 

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

накласти на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ    

«СЕРВІС ГРУПП ЛТД» штраф у розмірі 68 000,00 (шістдесят вісім тисяч) 

гривень. 

4. Визнати, що ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«УКРТРАНССЕРВІС-ГРУП» (ідентифікаційний код юридичної особи – 

39869593) та ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  

«СЕРВІС ГРУПП ЛТД» (ідентифікаційний код юридичної особи – 38772399) 

вчинили порушення законодавства про захист економічної конкуренції, 

передбачене пунктом 1 статті 50 та пунктом 4 частини другої статті 6 Закону 

України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних 

узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів шляхом 

погодження своєї поведінки під час підготовки тендерних пропозицій та участі у 

торгах, проведених УПРАВЛІННЯМ ОСВІТИ РУБІЖАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ на закупівлю товару «Природний газ» (код за  

ДК 021:2015:09120000-6-Газове паливо) (ідентифікатор закупівлі в системі 

«Prozorro»: UA-2018-11-23-003207-с). 

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

накласти на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«УКРТРАНССЕРВІС-ГРУП» штраф у розмірі 68 000,00 (шістдесят вісім тисяч) 

гривень. 

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

накласти на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  

«СЕРВІС ГРУПП ЛТД» штраф у розмірі 68 000,00 (шістдесят вісім тисяч) 

гривень. 

Відповідно до частини третьої статті 56 Закону України «Про захист 

економічної конкуренції» штраф повинен бути сплачений у двомісячний строк з 

дня одержання рішення. 

Згідно з частиною восьмою статті 56 Закону України «Про захист 

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

господарювання зобов’язаний надіслати до територіального відділення 

документи, що підтверджують сплату штрафу. 
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Відповідно до частини першої статті 60 Закону України «Про захист 

економічної конкуренції» рішення органів Антимонопольного комітету України у 

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

 

Голова колегії                                                          Юрій ГЛАДИК 
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