
 

 

СХІДНЕ МІЖОБЛАСНЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ 

АНТИМОНОПОЛЬНОГО   КОМІТЕТУ   УКРАЇНИ 

ВИТЯГ З РІШЕННЯ 

АДМІНІСТРАТИВНОЇ КОЛЕГІЇ СХІДНОГО  
МІЖОБЛАСНОГО ТЕРИТОРІАЛЬНОГО ВІДДІЛЕННЯ 

 

 

19.10.2021 № 70/117 – р/к                 Справа № 2/01-129-20 

м. Харків 

Про порушення законодавства  

про захист економічної конкуренції  

та накладення штрафу 

 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ 

«ПАНОРАМА» (ідентифікаційний код юридичної особи – 43547465) (надалі –  

ТОВ «КОМПАНІЯ «ПАНОРАМА») та ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІВВ СІСТЕМС» (ідентифікаційний код юридичної 

особи – 41761319) (надалі – ТОВ «ІВВ СІСТЕМС») подали тендерні пропозиції 

на участь у відкритих торгах з використанням електронної системи закупівель 

«Prozorro», проведених ПІДПРИЄМСТВОМ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ 

ЗОВНІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ «МІСЬКСВІТЛО» М. МАРІУПОЛЯ по 

закупівлі «Світильники та освітлювальна арматура — код ДК 021:2015: 

31520000-7» (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» -   

UA-2020-05-15-000827-b). 

При цьому, ТОВ «КОМПАНІЯ «ПАНОРАМА» та ТОВ «ІВВ СІСТЕМС» 

спільно готувалися до участі у вказаних торгах, тобто узгоджували свою 

поведінку з метою усунення змагання під час підготовки та участі у торгах.  

За результатами розгляду справи № 2/01-129-20 такі дії  

ТОВ «КОМПАНІЯ «ПАНОРАМА» та ТОВ «ІВВ СІСТЕМС» визнано 

антиконкурентними узгодженими діями, що стосуються спотворення 

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

другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції». 

На порушників накладено штрафи:  

- на ТОВ «КОМПАНІЯ «ПАНОРАМА» – 68 000, 00 грн;  

- на ТОВ «ІВВ СІСТЕМС» – 68 000, 00 грн. 

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

публічні закупівлі» вчинення суб’єктами господарювання зазначеного 

порушення є підставою для відмови цим суб’єктам господарювання в участі в 
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інших процедурах закупівлі та для відхилення їх тендерних пропозицій 

протягом 3 років після винесення рішення. 

Адміністративна колегія Східного міжобласного територіально відділення 

Антимонопольного комітету України, розглянувши матеріали справи № 2/01-

129-20 про порушення ТОВ «КОМПАНІЯ «ПАНОРАМА» та ТОВ «ІВВ 

СІСТЕМС» законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченого 

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

захист економічної конкуренції», та подання другого відділу досліджень і 

розслідувань від 05.10.2021 № 70-03/520-П, 

ВСТАНОВИЛА: 

1. Предмет справи  

(1) Адміністративною колегією Відділення розпочато  справу № 2/01-129-20 

(далі – Справа) про 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. 

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

спотворення результатів торгів під час проведення ПІДПРИЄМСТВОМ 

ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ ЗОВНІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ 

«МІСЬКСВІТЛО» М. МАРІУПОЛЯ (надалі – Замовник) відкритих торгів 

з використанням електронної системи закупівель «Prozorro» по закупівлі 

«Світильники та освітлювальна арматура — код ДК 021:2015:  

31520000-7» (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» -   

UA-2020-05-15-000827-b) (надалі – Торги). 

2. Відповідачі 

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

- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ 

«ПАНОРАМА», зареєстроване виконавчим комітетом Полтавської 

міської ради 04.03.2020, номер запису 15881020000018663, 

ідентифікаційний код – 43547465; місцезнаходження: 36000,  

м. Полтава, пров. Латишева, буд. 4А, оф. 42. Основним видом діяльності 

ТОВ «КОМПАНІЯ «ПАНОРАМА» є неспеціалізована оптова торгівля  

(код за КВЕД 46.90).  

- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  

«ІВВ СІСТЕМС», зареєстроване управлінням державної реєстрації 

юридичного департаменту Львівської міської ради 27.11.2017, номер 

запису 14151020000043105, ідентифікаційний код – 41761319, 

місцезнаходження: 79012, м. Львів, вул. Костелівка, буд. 16, кв. 11. 

Основним видом діяльності ТОВ «ІВВ СІСТЕМС» є оптова торгівля 

меблями, килимами й освітлювальним приладдям  (код за КВЕД 46.47). 
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3. Процедурні дії 

(4) На підставі подання другого відділу досліджень і розслідувань  

від 14.09.2020 № 332 за ознаками вчинення ТОВ «КОМПАНІЯ 

«ПАНОРАМА» та ТОВ «ІВВ СІСТЕМС» порушення, 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, 

адміністративною колегією Східного міжобласного територіального 

відділення Антимонопольного комітету України прийнято розпорядження 

від 15.09.2020 № 70/140-рп/к про початок розгляду справи № 2/01-129-20. 

(5) Листами Відділення від 05.10.2021 № 70-02/2-8427 та № 70-02/2-8428 копію 

витягу з подання з попередніми висновками у справі № 2/01-129-20 було  

надіслано ТОВ «КОМПАНІЯ «ПАНОРАМА» та ТОВ «ІВВ СІСТЕМС» за 

їх місцезнаходженням. 

4. Інформація про торги 

(6) Замовником 15.05.2020 на веб-порталі публічних закупівель «Prozorro» 

опубліковано оголошення (UA-2020-05-15-000827-b) про проведення 

Торгів та розміщено тендерну документацію Торгів. 

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

01.06.2020 (13 год. 00 хв.). 

(8) Очікувана вартість закупівлі: 

- за лотом № 1 - 615 800,00 грн.; 

- за лотом № 2 - 930 000,00 грн.; 

- за лотом № 3 - 374 800,00 грн. 

(9) Початок електронного аукціону (дата і час): 

- за лотом № 1 – 02.06.2020 (11 год. 58 хв.); 

- за лотом № 2 – 02.06.2020 (12 год. 01 хв.); 

- за лотом № 3 – відмінені 01.06.2020 (13 год. 00 хв.). 

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

Торгах подані тендерні пропозиції від: 

Лот № 1: 

- ТОВ «КОМПАНІЯ «ПАНОРАМА»; 

- ТОВ «ІВВ СІСТЕМС»; 

Лот № 2: 

- ТОВ «ІВВ СІСТЕМС»; 

- ТОВ «КОМПАНІЯ «ПАНОРАМА»; 
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Лот № 3: 

- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СВІТЛОТЕК 

ТРЕЙД» (надалі – ТОВ «СВІТЛОТЕК ТРЕЙД»), зареєстроване 

Святошинською районною в місті Києві державною адміністрацією 

20.03.2015, номер запису 10721020000032071, ідентифікаційний код – 

39704162, місцезнаходження: 03680, м. Київ, вул. Пшенична, буд. 9. 

Основним видом діяльності ТОВ «СВІТЛОТЕК ТРЕЙД» є виробництво 

електричного освітлювального устаткування (код за КВЕД 27.40). 

(11) Цінові пропозиції, запропоновані ТОВ «КОМПАНІЯ «ПАНОРАМА», 

ТОВ «ІВВ СІСТЕМС» та ТОВ «СВІТЛОТЕК ТРЕЙД» на Торги, 

становили: 

Таблиця №1 

Лот 

№ 
Назва учасника 

Первина пропозиція, 

грн. 

Остаточна пропозиція, 

грн. 

1 

ТОВ «КОМПАНІЯ 

«ПАНОРАМА» 
612 480,00 612 480,00 

ТОВ «ІВВ СІСТЕМС» 572 208,00 572 208,00 

2 

ТОВ «ІВВ СІСТЕМС» 918 000,00 918 000,00 

ТОВ «КОМПАНІЯ 

«ПАНОРАМА» 
887 400,00 887 400,00 

3 ТОВ «СВІТЛОТЕК ТРЕЙД» 329 249,52 329 249,52 

(12) З протоколу засідання тендерного комітету Замовника від 04.06.2020  

№ 40 вбачається, що Торги за лотами № 1 та № 2 відмінено з причини 

відхилення тендерних пропозицій усіх учасників, а Торги за лотом  

№ 3 відмінено з причин подання для участі менше двох тендерних 

пропозицій.  

(13) За результатами аналізу документів, поданих ТОВ «КОМПАНІЯ 

«ПАНОРАМА» та ТОВ «ІВВ СІСТЕМС» у складі тендерних пропозицій 

на Торги, інформації, зібраної Відділенням в ході розгляду Справи, 

виявлені обставини, які свідчать про вчинення  

ТОВ «КОМПАНІЯ «ПАНОРАМА» та ТОВ «ІВВ СІСТЕМС» (надалі разом 

– Учасники торгів, Відповідачі) порушення законодавства про захист 

економічної конкуренції, передбаченого пунктом 4 частини другої статті 6 

та пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної 

конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються 

спотворення результатів Торгів, що підтверджується наступним. 
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5. Встановлення антиконкурентних узгоджених дій 

5.1 Синхронне використання одних і тих же точок доступу до мережі 

Інтернет 

(14) За інформацією, наданою ДЕРЖАВНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ 

«ПРОЗОРРО» (надалі – ДП «ПРОЗОРРО») (лист від 13.07.2020  

№ 206/01/1680/03) (вх. від 21.07.2020 № 3869), під час участі у Торгах  

ТОВ «КОМПАНІЯ «ПАНОРАМА» подавало свої тендерні пропозиції з 

електронного майданчика «E-tender», а ТОВ «ІВВ СІСТЕМС» - з 

електронного майданчика «zakupki.prom.ua». 

(15) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  

«Е-ТЕНДЕР» (надалі – ТОВ «Е-ТЕНДЕР») (оператор електронного 

майданчика «E-tender») листом від 11.08.2020 № 554  

(вх. від 14.08.2020 № 4438) та ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЗАКУПКИ.ПРОМ.УА» (надалі –  

ТОВ «ЗАКУПКИ.ПРОМ.УА») (оператор електронного майданчика 

«zakupki.prom.ua») листом від 11.08.2020 № 1044/08 (вх. від 25.08.2020  

№ 4660) зазначили дату, час та ІР – адреси, з яких Учасники торгів 

здійснювали дії пов’язані з участю в Торгах (створення та перегляд 

пропозицій). 

(16) Так, інформація щодо дій Відповідачів, пов’язаних з участю в Торгах на 

електронних майданчиках «E-tender» та «zakupki.prom.ua» (відповідно до 

листа ТОВ «Е-ТЕНДЕР» (лист від 11.08.2020 № 554 (вх. від 14.08.2020  

№ 4438)) та листа ТОВ «ЗАКУПКИ.ПРОМ.УА» (лист від 11.08.2020  

№ 1044/08 (вх. від 25.08.2020 № 4660)) зазначена в Таблиці № 2. 

Таблиця № 2  

Назва суб’єкта 

господарювання 

Дії пов’язані з 

участю в Торгах 

ІР – адреса з якої 

здійснювались дії 

пов’язані з участю 

в Торгах 

Дата та час 

вчинення дій 

пов’язаних з участю 

в Торгах 

ТОВ «КОМПАНІЯ 

«ПАНОРАМА» 

Перегляд 

пропозиції 
85.90.212.10 

01.06.2020  

12 год. 34 хв. 

ТОВ «ІВВ 

СІСТЕМС» 

Створення 

пропозиції 
85.90.212.10 

01.06.2020  

12 год. 36 хв. 

(17) В додаток до цього, з листа ДП «ПРОЗОРРО від 13.07.2020  

№ 206/01/1680/03 (вх. від 21.07.2020 № 3869) вбачається, що  

ТОВ «ІВВ СІСТЕМС» здійснювало вхід до електронного аукціону в 

Торгах також з ІР – адреси 85.90.212.10. 

(18) Отже, Учасники торгів здійснювали дії, пов’язані з участю в Торгах 

(створення, перегляд пропозицій та вхід до електронного аукціону) з 

невеликим проміжком у часі та використовуючи одну і ту ж  

IP – адресу 85.90.212.10. 
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(19) Разом із цим, ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ 

(надалі – ГУ ДПС у Львівській області) (лист від 06.07.2020  

№ 5537/9/54.04-06) (вх. від 13.07.2020 № 3700)) та ГОЛОВНЕ 

УПРАВЛІННЯ ДПС У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛАСТІ (надалі – ГУ ДПС у 

Полтавській області) (лист від 09.07.2020 № 26684/10/16-31-02-01-18  

(вх. від 15.07.2020 № 3759)) повідомили IP – адреси, з яких  

ТОВ «ІВВ СІСТЕМС» та ТОВ «КОМПАНІЯ «ПАНОРАМА» відповідно 

протягом 01.01.2020 – 22.06.2020 подавали звітність до контролюючих 

органів. 

(20) В результаті аналізу інформації, наданої ГУ ДПС у Львівській області та 

ГУ ДПС у Полтавській області вищезазначеними листами встановлено, що 

Відповідачі у період підготовки та участі в Торгах подавали податкові 

звітності з однакових IP – адрес та з незначним інтервалом у часі  

(див. таблицю № 3). 

Таблиця № 3 

ІР – адреса, з якої 

подавалася звітність 

Дата та час подання звітності 

ТОВ «КОМПАНІЯ 

«ПАНОРАМА» 
ТОВ «ІВВ СІСТЕМС» 

85.90.212.10 
15.04.2020 

10 год. 54 хв. 

15.04.2020 

11 год. 30 хв. 

85.90.212.10 
05.05.2020 

14 год. 54 хв. 

05.05.2020 

14 год. 41 хв. 

85.90.212.9 
13.05.2020 

17 год. 05 хв. 

13.05.2020 

17 год. 16 хв. 

85.90.212.9 
19.05.2020 

14 год. 11 хв. 

19.05.2020 

11 год. 00 хв. 

85.90.212.10 
28.05.2020 

13 год. 04 хв. 

28.05.2020 

10 год. 17 хв. 

85.90.212.10 

02.06.2020 

(день проведення      

аукціону в Торгах) 

10 год. 50 хв. 

02.06.2020 

(день проведення аукціону 

в Торгах) 

14 год. 13 хв. 

(21) Крім цього, відповідно до інформації, яку надало ГУ ДПС у Полтавській 

області листом від 09.07.2020 № 26684/10/16-31-02-01-18  

(вх. від 15.07.2020 № 3759) ТОВ «КОМПАНІЯ «ПАНОРАМА» має 

відкриті банківські рахунки, зокрема в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ 

КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ПРИВАТБАНК» (надалі –  

АТ КБ «ПРИВАТБАНК»). 

(22) Разом із цим, ГУ ДПС у Львівській області листом від 06.07.2020  

№ 5537/9/54.04-06 (вх. від 13.07.2020 № 3700) повідомило, що  

ТОВ «ІВВ СІСТЕМС» також має відкриті банківські рахунки  

в АТ КБ «ПРИВАТБАНК». 
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(23) За інформацією АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (лист від 13.08.2020  

№ 20.1.0.0.0/7-200805/4617) (вх. від 14.08.2020 № 475 кі),  

(конфіденційна інформація) 

(24) В додаток до цього, ГУ ДПС у Львівській області (лист  

від 06.07.2020 № 5537/9/54.04-06) (вх. від 13.07.2020 № 3700)) та  

ГУ ДПС у Полтавській області (лист від 09.07.2020  

№ 26684/10/16-31-02-01-18) (вх. від 15.07.2020 № 3759)) повідомили 

електронні поштові скриньки, які ТОВ «ІВВ СІСТЕМС» та  

ТОВ «КОМПАНІЯ «ПАНОРАМА» вказували під час подачі податкових 

звітностей у період з 01.01.2020 по 22.06.2020. 

(25) Так, ТОВ «ІВВ СІСТЕМС» вказувало zvit_polt2019@ukr.net (відповідно до 

листа ГУ ДПС у Львівській області від 06.07.2020  

№ 5537/9/54.04-06 (вх. від 13.07.2020 № 3700), а ТОВ «КОМПАНІЯ 

«ПАНОРАМА» - panorama.2020@ukr.net (відповідно до листа  

ГУ ДПС у Полтавській області від 09.07.2020  

№ 26684/10/16-31-02-01-18 (вх. від 15.07.2020 № 3759). 

(26) З інформації, наданої ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРНЕТ» (надалі – ТОВ «УКРНЕТ») (лист  

від 30.07.2021 № 425/01/01-08 (вх. від 06.08.2021 № 1175 кі)), 

(конфіденційна інформація). 

(27) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ВЕЛТОН.ТЕЛЕКОМ» (інтернет провайдер) (надалі –  

ТОВ «ВЕЛТОН.ТЕЛЕКОМ») листами від 12.08.2020 № 221  

(вх. від 14.08.2020 № 4456 та від 01.09.2020 № 4926) та  

від 08.09.2021 № 199 (вх. від 08.09.2021 № 5194 та № 5200) зазначило, що 

ІР – адреси 85.90.212.9 та 85.90.212.10 є адресами інтерфейсу  

NAT – маршрутизатора, за допомогою якого усі користувачі послуги 

ADSL ТОВ «ВЕЛТОН.ТЕЛЕКОМ» у м. Полтава, які не мають статичної 

глобальної ІР – адреси, здійснюють з’єднання зі всесвітньою 

інформаційною системою загального доступу Інтернет. 

(28) Разом із цим, ТОВ «ВЕЛТОН.ТЕЛЕКОМ» листом від 26.07.2021  

№ 174 (вх. від 30.07.2021 № 4269) надало копію договору  

від 01.06.2019 № БЛЮП04-19, за яким ТОВ «ВЕЛТОН.ТЕЛЕКОМ»  

з 01.06.2019 надає телекомунікаційні послуги ТОВ «ІВВ СІСТЕМС» за 

адресою: м. Полтава, вул. Куйбишева, б. 20. 

(29) Крім того, з вищенаведеного листа  ТОВ «ВЕЛТОН.ТЕЛЕКОМ» (лист від 

26.07.2021 № 174 (вх. від 30.07.2021 № 4269)) вбачається, що договорів з 

ТОВ «КОМПАНІЯ «ПАНОРАМА» не укладалось. 

(30) Здійснюючи оцінку цих обставин слід врахувати наступне. 

(31) Технологія NAT (від англ. Network Address Translation - «трансляція 

мережевих адрес») це механізм, зміни IP-адрес у заголовках пакетів даних, 

mailto:zvit_polt2019@ukr.net
mailto:panorama.2020@ukr.net
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які передаються із локальної (приватної) комп’ютерної мережі у мережу 

Інтернет через пристрій маршрутизації трафіку. 

(32) IP-адреса (від англ. Internet Protocol address) - це ідентифікатор 

(унікальний числовий номер) мережевого рівня, який використовується 

для ідентифікації комп'ютерів чи пристроїв у комп’ютерних мережах, 

побудованих з використанням протоколу TCP/IP. з метою адресної 

передачі даних між пристроями (комп’ютерами) різних мереж. 

(33) Мережами, побудованими із використанням протоколу TCP/IP є мережа 

Інтернет та локальні комп’ютерні мережі нижчого ієрархічного рівня. 

(34) У четвертій версії мережевого протоколу IP (IPv4), яка фактично 

використовується на цей час, ІР-ареса має довжину 4 байти (32 біти), 

складається з двох частин: номера мережі та номеру вузла. 

(35) У разі ізольованої мережі її адреса може бути обрана адміністратором із 

спеціально зарезервованих для цього блоків адрес (10.0.0.0/8, 172.16.0.0/12 

або 192.168.0.0/16). 

(36) Якщо мережа працює як складова частина Інтернету то її адреса видається 

провайдером або регіональним інтернет-реєстратором (яким для країн 

Європи, Центральної Азії, Близького Сходу є RIPE NCC). 

(37) Пакет даних – це відформатований блок даних який передається за 

допомогою комутації пакетів у комп'ютерних мережах (у тому числі із 

мережі нижчого ієрархічного рівня (локальна мережа) у мережу вищого 

ієрархічного рівня (мережа Інтернет) та у зворотному напрямку. 

(38) Згідно із протоколом TCP/IP, дані у цифровому форматі, що передаються 

мережею (мережами), розбиваються на частини (пакети). Кожний такий 

пакет має власний номер і строго визначену довжину. У заголовку кожного 

пакету вказуються ІР-адреси відправника і одержувача, що забезпечує 

передачу пакету між мережевими пристроями (комп’ютерами), що 

ідентифікуються відповідними  

ІР-адресами. 

(39) Технологія NAT, зокрема, дозволяє змінювати (транслювати)  

IP-адреси, у заголовках пакетів даних, які передаються із внутрішньої 

«локальної» комп’ютерної мережі у зовнішню мережу вищого рівня 

(мережу Інтернет) та у зворотному напрямку через маршрутизатор. Тобто 

замінювати «внутрішні IP-адреси» (які належать до спеціальних 

діапазонів, не маршрутизуються в мережі Інтернет, призначені для 

використання тільки у локальних (приватних) мережах) на «зовнішні IP-

адреси», які використовуються для ідентифікації пристроїв та 

маршрутизації пакетів даних у глобальній мережі. «Зовнішню  

IP-адресу» можна використовувати на підставі спеціального дозволу, 

наданого уповноваженою організацією, а отже, така адреса не може 

обиратися користувачем самостійно. 
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(40) Розподіл «внутрішніх IP-адрес» ніким не контролюється тому при 

створенні приватної мережі вони можуть довільно вибиратися із певних 

діапазонів. Одні і ті самі «внутрішні IP-адреси» можуть використовуватись 

різними приватними мережами. 

(41) Маршрутизатор із технологією NAT дозволяє підключити приватну 

мережу, що складається з декількох комп’ютерів з «внутрішніми  

IP-адресами», до мережі Інтернет, через одну зовнішню IP-адресу. При 

цьому усі комп’ютери приватної мережі визначатимуться у зовнішніх 

мережах під єдиною зовнішньою ІР-адресою, яка призначається пристрою 

NAT. 

(42) Зазначена зовнішня IP-адреса може бути як статичною так і динамічною. 

(43) IP-адресу називають статичною (постійною, незмінною), якщо вона 

задається у налаштуваннях пристрою, або надається автоматично при 

підключенні певного пристрою до мережі та не може бути присвоєна 

іншому пристрою. 

(44) IP-адресу називають динамічною (непостійною, змінною), якщо вона 

надається автоматично при підключенні пристрою до мережі і 

використовується протягом обмеженого проміжку часу, зазначеного в 

службі, яка надала ІP-адресу. 

(45) Динамічні IP-адреси «делегуються» з певного пулу IP-адрес наявного в 

інтернет – провайдера у певний момент часу та змінюється при кожному 

наступному підключенні кінцевого користувача. 

(46) Матеріали Справи свідчать, що Учасники торгів в період проведення 

Торгів (з 15.05.2020 по 02.06.2020) синхронно використовували одні й ті ж 

ІР – адреси 85.90.212.9 та 85.90.212.10 під час створення/перегляду 

тендерних пропозицій на Торгах, взаємодії з органами Державної 

податкової служби України, доступу до банківських рахунків та 

електронних поштових скриньок. 

(47) ТОВ «ВЕЛТОН.ТЕЛЕКОМ» (провайдер телекомунікацій, якому 

локальний Інтернет реєстратор виділив ІР – адрес, що включає  

ІР – адреси 85.90.212.9 та 85.90.212.10) повідомив, що ці адреси 

використовувались маршрутизатором, який є сервером NAT та є 

динамічним. 

(48) Це означає, що вказані IP - адреси протягом певних часових інтервалів 

використовувались для з’єднання мережі Інтернет з приватною 

(локальною) мережею з пристроїв (або пристрою), яких Відповідачі 

синхронно створювали/переглядали тендерні пропозиції на Торгах, 

взаємодіяли з органами Державної податкової служби України, 

здійснювали доступ до банківських рахунків та електронних поштових 

скриньок. 

(49) Саме у ці часові інтервали і відбувався перегляд тендерних пропозицій на 

Торги, взаємодія з органами Державної податкової служби України, доступ 
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до банківських рахунків та електронних поштових скриньок 

Відповідачами. 

(50) Тобто, під час участі в Торгах ТОВ «КОМПАНІЯ «ПАНОРАМА» та  

ТОВ «ІВВ СІСТЕМС» синхронно створювали/переглядали тендерні 

пропозиції на Торги, взаємодіяли з органами Державної податкової служби 

України, здійснювали доступ до банківських рахунків та електронних 

поштових скриньок з пристроїв (пристрою) певної приватної (локальної) 

комп’ютерної мережі упродовж тих часових інтервалів, коли 

маршрутизатор цієї мережі використовував вищезгадані динамічні  

IP – адреси 85.90.212.9 та 85.90.212.10. 

(51) Отже, подання Відповідачами тендерних пропозицій на Торги з однієї  

IP – адреси, а також застування одних і тих же IP – адрес в господарській 

діяльності, не є природним та свідчить про узгодженість дій  

ТОВ «КОМПАНІЯ «ПАНОРАМА» та ТОВ «ІВВ СІСТЕМС» під час участі 

в Торгах. 

5.2. Зазначення Відповідачами одних і тих же номерів телефонів 

(52) Відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, 

фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (надалі – ЄДРПОУ) 

від 03.09.2021 за кодом 92494270416 (сформований станом на час участі в 

Торгах) в графі «інформація для здійснення зв’язку» у  

ТОВ «КОМПАНІЯ «ПАНОРАМА» зазначено телефонний номер  

(067) 320-75-05. 

(53) Разом із цим, ГУ ДПС у Полтавській області листом від 09.07.2020  

№ 26684/10/16-31-02-01-18 (вх. від 15.07.2020 № 3759) надало інформацію, 

з якої вбачається, що у період з 01.01.2020 – 22.06.2020 телефонний номер 

(067) 320-75-05 зазначався як контактний у посадової особи  

ТОВ «КОМПАНІЯ «ПАНОРАМА» - Петренко Олександра 

Олександровича. 

(54) В додаток до цього, ТОВ «КОМПАНІЯ «ПАНОРАМА» разом з листом від 

20.07.2020 № 2007/01 (вх. від 30.07.2020 № 4082) надало копії Податкових 

декларацій з податку на додану вартість за квітень та травень 2020 року, де 

в графі «телефон» зазначено вищенаведений телефонний номер  

(067) 320-75-05. 

(55) Слід зазначити, що телефонний  номер (067) 320-75-05 також міститься на 

всіх фірмових бланках документів, які ТОВ «ІВВ СІСТЕМС» завантажило 

у складі тендерної пропозиції на Торги. 

(56) Разом із цим, серед завантажених документів ТОВ «ІВВ СІСТЕМС» є 

довідка під назвою «Відомості про учасника» від 29.05.2020  

№ 29/05/01, з якої вбачається, що телефонний номер (067) 320-75-05 є 

контактним номером ТОВ «ІВВ СІСТЕМС». 
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(57) Крім того, згідно з витягом з ЄДРПОУ від 03.09.2021  

за кодом 450913179678 (сформований станом на час участі в Торгах)  

ТОВ «ІВВ СІСТЕМС» для зв’язку також використовує телефонний номер  

(067) 674-06-55. 

(58) Листом від 02.08.2021 № 19947/01 (вх. від 05.08.2021  

№ 1165 кі) ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВСТАР» 

(надалі – ПАТ «КИЇВСТАР») (конфіденційна інформація). 

(59) За результатами аналізу тендерних пропозицій Відповідачів на Торги, 

встановлено, що ТОВ «ІВВ СІСТЕМС» завантажило копію рішення 

товариства (ТОВ «ІВВ СІСТЕМС») від 22.03.2019 № 02/03, відповідно до 

якого ШЕВЧЕНКО В.М. та ЄРМОЛАЄВА І.О. були виведені зі складу 

учасників ТОВ «ІВВ СІСТЕМС» на підставі договору купівлі – продажу 

часток в статутному капіталі товариства від 21.03.2019 б/н. 

(60) Разом із цим, відповідно до витягу з ЄДРПОУ від 08.09.2021  

№ 329725181157 засновниками ТОВ «ІВВ СІСТЕМС» станом на 

22.03.2019 (момент прийняття рішення ТОВ «ІВВ СІСТЕМС»  

від 22.03.2019 № 02/03) були ШЕВЧЕНКО В.М. (частка 34 % у статутному 

фонді товариства) та ЄРМОЛАЄВ І.О. (частка 66 % у статутному фонді 

товариства). 

(61) Враховуючи вищевикладене, ТОВ «ІВВ СІСТЕМС» у господарській 

діяльності (зокрема під час участі в Торгах) використовує телефонні 

номери, які виділялись в користування колишнім засновникам  

ТОВ «ІВВ СІСТЕМС» (ШЕВЧЕНКО В.М. та ЄРМОЛАЄВУ І.О.). 

(62) Таким чином, зазначення ТОВ «КОМПАНІЯ «ПАНОРАМА» в 

господарській діяльності телефонного номеру, який фактично 

використовує  ТОВ «ІВВ СІСТЕМС» не є типовою ситуацією для 

конкуруючих суб’єктів господарювання. 

(63) В додаток до цього, слід зазначити, що під час реєстрації на електронному 

майданчику «zakupki.prom.ua» ТОВ «ІВВ СІСТЕМС» зазначило 

телефонний номер – (050) 181-26-21 (лист  

ТОВ «ЗАКУПКИ.ПРОМ.УА» від 11.08.2020 № 1044/08 (вх. від 25.08.2020 

№ 4660)). 

(64) Разом із цим, ТОВ «Е-ТЕНДЕР» листом від 11.08.2020 № 554  

(вх. від 14.08.2020 № 4438) повідомило Відділення, що  

ТОВ «КОМПАНІЯ «ПАНОРАМА» при реєстрації на майданчику  

«E-tender» також вказало телефонний номер (050) 181-26-21. 

(65) Листом  від 29.07.2021 № 02/КІ-Б/184 (вх. від 02.08.2021 № 1121 кі) 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВФ УКРАЇНА»  

(надалі – ПАТ «ВФ УКРАЇНА») (конфіденційна інформація). 

(66) Відповідно до листа ТОВ «КОМПАНІЯ «ПАНОРАМА»  

від 20.07.2020 № 2007/01 (вх. від 30.07.2020 № 4082) БОЖКО А.Ф. 
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здійснювала реєстрацію товариства (ТОВ «КОМПАНІЯ «ПАНОРАМА») 

на електронному майданчику. 

(67) Отже, ТОВ «КОМПАНІЯ «ПАНОРАМА» в господарській діяльності 

зазначає телефонний номер, який фактично використовує  

ТОВ «ІВВ СІСТЕМС», а ТОВ «ІВВ СІСТЕМС» при реєстрації на 

майданчику зазначає телефонний номер особи, яка реєструвала на 

електронному майданчику ТОВ «КОМПАНІЯ «ПАНОРАМА». 

(68) Таким чином, вищевикладене підтверджує спільне ведення господарської 

діяльності, спільність інтересів та пов’язаність Відповідачів під час участі 

у Торгах. 

5.3.  Телефонний зв’язок між Відповідачами  

(69) ТОВ «КОМПАНІЯ «ПАНОРАМА» листом від 20.07.2020 № 2007/01  

(вх. від 30.07.2020 № 4082) повідомило, що у період з 01.01.2020 – 

22.06.2020 (зокрема період підготовки та участі в Торгах) у своїй 

господарській діяльності використовувало телефонні номери  

(066) 055-98-53 та (099) 303-28-21. 

(70) Крім того, з вищенаведеного листа ТОВ «КОМПАНІЯ «ПАНОРАМА» 

вбачається, що телефонний номер (066) 055-98-53 є особистим номером 

директора (ТОВ «КОМПАНІЯ «ПАНОРАМА») Петренко Олександра 

Олександровича, а телефонним номером (099) 303-28-21 користується 

менеджер з логістики (ТОВ «КОМПАНІЯ «ПАНОРАМА») Гребінь 

Світлана Костянтинівна. 

(71) Разом із цим, ГУ ДПС у Полтавській області листом від 09.07.2020  

№ 26684/10/16-31-02-01-18 (вх. від 15.07.2020 № 3759) зазначило, що 

22.05.2020 ТОВ «КОМПАНІЯ «ПАНОРАМА» відкрило банківський 

рахунки, зокрема в ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ 

АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «ПІВДЕННИЙ» (надалі – АКЦІОНЕРНИЙ БАНК 

«ПІВДЕННИЙ»). 

(72) АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «ПІВДЕННИЙ» листом від 04.08.2020  

№ 232-001-28479БТ-2020 (вх. від 17.08.2020 № 476 кі)  

(конфіденційна інформація). 

(73) В свою чергу, ГУ ДПС у Львівській області листом від 06.07.2020  

№ 5537/9/54.04-06 (вх. від 13.07.2020 № 3700) зазначило, що  

ТОВ «ІВВ СІСТЕМС» під час подачі податкових звітностей у період  

з 01.01.2020 по 22.06.2020 вказувало електронну поштову скриньку 

zvit_polt2019@ukr.net. 

(74) Крім того, з вищенаведеного листа ГУ ДПС у Львівській області 

вбачається, що головним бухгалтером ТОВ «ІВВ СІСТЕМС» зазначається 

Звягінцева Оксана Анатоліївна. 

(75) ТОВ «УКРНЕТ» листом від 30.07.2021 № 425/01/01-08  

(вх. від 06.08.2021 № 1175 кі) (конфіденційна інформація). 

mailto:zvit_polt2019@ukr.net
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(76) Таким чином, телефонним номером головного бухгалтера ТОВ «ІВВ 

СІСТЕМС» (Звягінцева Оксана Анатоліївна) є (конфіденційна інформація). 

(77) В додаток до цього, слід зазначити, що ТОВ «ІВВ СІСТЕМС» у 

господарській діяльності (зокрема під час участі в Торгах) використовує 

телефонний номер (067) 320-75-05, що підтверджується фірмовими 

бланками документів, які ТОВ «ІВВ СІСТЕМС» завантажило у складі своєї 

тендерної пропозиції на Торги. 

(78) Разом із листом від 29.07.2021 № 02/КІ-Б/184 (вх. від 02.08.2021  

№ 1121 кі) ПАТ «ВФ УКРАЇНА» (конфіденційна інформація). 

(79) Отже, зазначене свідчить про те, що під час підготовки та проведення 

Торгів Відповідачі здійснювали телефонний зв’язок між собою, що, в свою 

чергу, дає підстави вважати, що між Учасниками торгів існував сталий 

обмін інформацією.   

5.4. Наявність господарських відносин між Відповідачами 

(80) ГУ ДПС у Полтавській області листом від 26.08.2021  

№ 13683/5/16-31-18-03-24 (вх. від 27.08.2021 № 4916 та від 30.08.2021  

№ 4959) надало інформацію з Єдиного реєстру податкових накладних за 

2020 рік стосовно ТОВ «КОМПАНІЯ «ПАНОРАМА». 

(81) Під час дослідження наданої інформації було проведено порівняльний 

аналіз сум грошових коштів, які у період з 01.01.2020 по 01.07.2020 (період 

підготовки та участі в Торгах) надавались / отримувались  

ТОВ «КОМПАНІЯ «ПАНОРАМА» від суб’єктів господарювання. 

(82) В ході зазначеного встановлено наступне. 

(83) У період з 01.01.2020 по 01.07.2020 ТОВ «КОМПАНІЯ «ПАНОРАМА» 

реалізувало товарів, робіт, послуг на загальну суму  

3 872 897 грн. (без ПДВ), з яких: 

- ТОВ «ІВВ СІСТЕМС» на суму 482 857, 7 грн. (без ПДВ); 

- іншим суб’єктам господарювання (разом) на суму  

3 390 039, 3 грн.  (без ПДВ). 

Вищевикладені обставини зображені на Діаграмі № 1, де за 100 % взято 

загальну суму коштів, отриманих ТОВ «КОМПАНІЯ «ПАНОРАМА»  

від контрагентів за придбання товарів, робіт і послуг (3 872 897 грн):  
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Діаграма № 1 

 

 

(84) Крім того, у період з 01.01.2020 по 01.07.2020 ТОВ «КОМПАНІЯ 

«ПАНОРАМА» придбало товарів, робіт, послуг на загальну суму  

4 066 847 грн. (без ПДВ), з яких: 

- у ТОВ «ІВВ СІСТЕМС» на суму 835 748, 8 грн. (без ПДВ); 

- у інших суб’єктів господарювання (разом) на суму  

3 231 098, 2 грн. (без ПДВ). 

Вищевикладені обставини зображені на Діаграмі № 2, де за 100 % взято 

загальну суму коштів, сплачених ТОВ «КОМПАНІЯ «ПАНОРАМА» у 

період з 01.01.2020 по 01.07.2020 контрагентам за придбання товарів, робіт 

і послуг (4 066 847 грн): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.47%

87.53%

ТОВ "ІВВ СІСТЕМС" Інші



 
 

15 
 

Діаграма № 2 

 

(85) Таким чином, ТОВ «КОМПАНІЯ «ПАНОРАМА» у період  

з 01.01.2020 по 01.07.2020: 

- отримуючи кошти від контрагентів за придбання товарів, робіт і послуг, 

12, 47 % від загальної суми таких коштів отримало від ТОВ «ІВВ 

СІСТЕМС»; 

- сплачуючи кошти контрагентам за придбання товарів, робіт і послуг,  

20, 55 % від загальної суми таких коштів сплатило саме ТОВ «ІВВ 

СІСТЕМС». 

(86) Разом із цим,  ГУ ДПС у Львівській області та ГУ ДПС у Полтавській 

області листами від 06.07.2020 № 5537/9/54.04-06 (вх. від 13.07.2020  

№ 3700) та від 09.07.2020 № 26684/10/16-31-02-01-18 (вх. від 15.07.2020 № 

3759) відповідно, повідомили, що в період з 01.01.2020 по 22.06.2020 

відкриті в АТ КБ «ПРИВАТБАНК»: 

- у ТОВ «ІВВ СІСТЕМС» рахунок UA183253210000026005053769428; 

- у ТОВ «КОМПАНІЯ «ПАНОРАМА» рахунки  

№№ UA083314010000026004054219376, 

UA323314010000026048054205614, UA083314010000026008054213129.  

(87) Листом від  13.08.2020 № 20.1.0.0.0/7-200805/4617) (вх. від 14.08.2020  

№ 475 кі) АТ КБ «ПРИВАТБАНК» повідомило, що (конфіденційна 

інформація). 

(88) Крім того, наявність господарських відносин підтверджується 

інформацією, наданою ТОВ «КОМПАНІЯ «ПАНОРАМА» листом  

від 20.07.2020 № 2007/01 (вх. від 30.07.2020 № 4082), а саме: 

20.55%

79.45%

ТОВ "ІВВ СІСТЕМС" Інші
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- договором купівлі – продажу від 30.04.2020 № 30/04-1  

(ТОВ «ІВВ СІСТЕМС» - продавець, ТОВ «КОМПАНІЯ «ПАНОРАМА» - 

покупець); 

- договором купівлі – продажу від 04.05.2020 № 04/05-1  

(ТОВ «КОМПАНІЯ «ПАНОРАМА» - продавець, ТОВ «ІВВ СІСТЕМС» - 

покупець); 

- видатковою накладною від 18.05.2020 № 14 (ТОВ «ІВВ СІСТЕМС» - 

постачальник, ТОВ «КОМПАНІЯ «ПАНОРАМА» - покупець); 

- видатковою накладною від 18.05.2020 № 19 (ТОВ «ІВВ СІСТЕМС» - 

постачальник, ТОВ «КОМПАНІЯ «ПАНОРАМА» - покупець); 

- видатковою накладною від 19.05.2020 № 9 (ТОВ «ІВВ СІСТЕМС» - 

постачальник, ТОВ «КОМПАНІЯ «ПАНОРАМА» - покупець); 

- видатковою накладною від 19.05.2020 № 10 (ТОВ «ІВВ СІСТЕМС» - 

постачальник, ТОВ «КОМПАНІЯ «ПАНОРАМА» - покупець); 

- видатковою накладною від 25.05.2020 № 16 (ТОВ «КОМПАНІЯ 

«ПАНОРАМА» - постачальник, ТОВ «ІВВ СІСТЕМС» - покупець); 

- видатковою накладною від 02.06.2020 № 23 (ТОВ «ІВВ СІСТЕМС» - 

постачальник, ТОВ «КОМПАНІЯ «ПАНОРАМА» - покупець); 

- видатковою накладною від 05.06.2020 № 18 (ТОВ «ІВВ СІСТЕМС» - 

постачальник, ТОВ «КОМПАНІЯ «ПАНОРАМА» - покупець); 

- видатковою накладною від 16.06.2020 № 24 (ТОВ «КОМПАНІЯ 

«ПАНОРАМА» - постачальник, ТОВ «ІВВ СІСТЕМС» - покупець). 

(89) Вищезазначене свідчить, що у період з 01.01.2020 по 01.07.2020 (зокрема 

період підготовки та участі в Торгах) між Відповідачами існували сталі 

господарські відносини, що призводить до позиціонування цих суб’єктів 

господарювання не як конкурентів, а як партнерів. 

(90) Внаслідок існування сталих господарських відносин між Відповідачами 

усувається або відчутно зменшується взаємна невизначеність щодо їх 

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. 

5.5. Однакові властивості електронних файлів, завантажених 

Відповідачами на Торги  

(91) Учасниками торгів до системи «Prozorro» на Торги завантажено документи 

в електронному вигляді, які створено за допомогою однакового 

обладнання та з використанням одного й того ж програмного забезпечення. 

Інформація наведена в таблиці № 7. 
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Таблиця № 4 

Назва PDF файлу 

Опис властивостей PDF файлу 

Додаток  

PDF файлу 
Виробник PDF файлу 

Версія PDF 

файлу 

ТОВ «КОМПАНІЯ «ПАНОРАМА» 

1. Відомості про учасника Writer LibreOffice 6.3 
1.5 (Acrobat 

6.x) 

Сертифікат відповідності 2 
Canon MF410 

Series 
Adobe PSL 1.4e for Canon 

1.4 (Acrobat 

5.x) 

Рішення засновника  Scan Assistant secPdfProducer 
1.7 (Acrobat 

8.x) 

Статут Scan Assistant secPdfProducer 
1.7 (Acrobat 

8.x) 

Витяг ПДВ Scan Assistant secPdfProducer 
1.7 (Acrobat 

8.x) 

Наказ про призначення 

директора  
Scan Assistant secPdfProducer 

1.7 (Acrobat 

8.x) 

Виписка з ЄДР Scan Assistant secPdfProducer 
1.7 (Acrobat 

8.x) 

ТОВ «ІВВ СІСТЕМС»  

Розширений витяг з ЄДР Writer LibreOffice 6.3 
1.5 (Acrobat 

6.x) 

Копія сертифікату 

відповідності 

Canon MF410 

Series 
Adobe PSL 1.4e for Canon 

1.4 (Acrobat 

5.x) 

Фінансовий звіт за 2019 Scan Assistant secPdfProducer 
1.7 (Acrobat 

8.x) 

Довідка аналогічний 

договір 
Scan Assistant secPdfProducer 

1.7 (Acrobat 

8.x) 

Довідка по статті 17 Scan Assistant secPdfProducer 
1.7 (Acrobat 

8.x) 

Згода на обробку 

персональних даних 
Scan Assistant secPdfProducer 

1.7 (Acrobat 

8.x) 

Тендерна пропозиція Scan Assistant secPdfProducer 
1.7 (Acrobat 

8.x) 

 

(92) Отже, виготовлення документів ТОВ «КОМПАНІЯ «ПАНОРАМА» та 

ТОВ «ІВВ СІСТЕМС» для участі в Торгах відбувалось на однаковому  

обладнанні та з використанням одного і того самого програмного 

забезпечення, що свідчить про обізнаність дій та єдність інтересів 

Відповідачів та виключає існування конкурентної поведінки між цими 

суб’єктами господарювання. 

5.6. Наявність ідентичного дефекту на документах, поданих 

Відповідачами на Торги 

(93) За результатами порівняльного аналізу тендерних пропозицій, поданих 

ТОВ «КОМПАНІЯ «ПАНОРАМА» та ТОВ «ІВВ СІСТЕМС» для участі у 

Торгах, встановлено, що деякі з поданих документів мають ідентичні 
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дефекти друку, які розташовані в правому нижньому куті аркуша (Додаток 

№ 1). Так, наприклад в документах поданих на Торги: 

- ТОВ «КОМПАНІЯ «ПАНОРАМА»: «Статут»; «Витяг ПДВ»;  

«Наказ про призначення директора»; «Виписка з ЄДР»; 

- ТОВ «ІВВ СІСТЕМС» «Довідка аналогічний договір»;  

«Довідка по статті 17»; «Згода на обробку персональних даних»; 

«Тендерна пропозиція». 

(94) Крім того, ТОВ «КОМПАНІЯ «ПАНОРАМА» листом від 20.07.2020  

№ 2007/01 (вх. від 30.07.2020 № 4082) повідомило, що до підготовки та 

збору документів для участі у Торгах третіх осіб не залучалось. 

(95) Таким чином, наявність ідентичних дефектів друку на поданих документах  

свідчить про спільну підготовку Відповідачів до участі  

у Торгах. 

(96) Отже, зазначене свідчить про спільну підготовку Відповідачів до участі в 

Торгах та узгодження між ними спільної поведінки з метою перемоги у 

Торгах, а саме: використання одних і тих же точок доступу до мережі 

Інтернет, зазначення одних і тих же телефонних номерів в господарській 

діяльності, телефонний зв’язок в період проведення Торгів, наявність 

сталих господарських відносини, однакові властивості електронних файлів 

та ідентичні дефекти друку на документах, поданих Відповідачами на 

Торги не може бути результатом випадкового збігу обставин чи наслідком 

дії об’єктивних чинників, а свідчить про узгодження (координацію) 

Учасниками торгів своєї поведінки при підготовці до участі та участі у 

Торгах. 

6. Кваліфікація порушення Відповідачами конкурентного 

законодавства 

(100) Відділенням було встановлено, що поведінка ТОВ «КОМПАНІЯ 

«ПАНОРАМА» та ТОВ «ІВВ СІСТЕМС» становить антиконкурентні 

узгоджені дії, які стосуються спотворення результатів тендеру (торгів). 

(101) Узгодженням дій учасників тендера (торгів) (не менше двох) є відмова 

таких учасників від самостійної участі в тендері та самостійного прийняття 

рішень щодо формування та зміни конкурсних (тендерних) пропозицій, що 

полягає в координації поведінки таких суб’єктів як на стадії підготовки 

конкурсної документації (узгодження цін та інших умов, спільна 

підготовка документів), так і на стадії безпосереднього проведення 

конкурсу (поділ лотів тощо). 

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

- синхронне використання одних і тих же точок доступу до мережі 

Інтернет, 

- зазначення Відповідачами одних і тих же номерів телефонів,  

- телефонний зв’язок між Відповідачами, 
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- наявність господарських відносини, 

- однакові властивості електронних файлів, 

- ідентичні дефекти друку на документах, поданих Учасниками торгів 

не можуть бути результатом випадкового збігу обставин чи наслідком дії 

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

Учасниками торгів своєї поведінки при підготовці до участі та участі у 

Торгах, зокрема, про обмін між ними інформацією. 

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

документації для участі в Торгах діяли не самостійно, а узгоджували свої 

дії та не змагалися між собою, внаслідок чого було спотворено результати 

Торгів. 

(103) Унаслідок узгодженості поведінки Відповідачів право на укладання 

договору за результатом торгів одним з учасників одержано не на 

конкурентних засадах, чим було спотворено результати цих торгів. 

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

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

спотворили результат проведених замовником торгів, порушивши право 

замовника на отримання найбільш ефективного для нього результату, а 

відтак, вчинили антиконкурентні узгоджені дії, заборонені Законом 

України «Про захист економічної конкуренції». 

(105) Частиною другою статті 4 Закону України «Про захист економічної 

конкуренції» передбачено, що суб’єкти господарювання зобов’язані 

сприяти розвитку конкуренції та не вчиняти будь-яких неправомірних дій, 

які можуть мати негативний вплив на конкуренцію. 

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

конкуренції» порушенням законодавства про захист економічної 

конкуренції є антиконкурентні узгоджені дії. 

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

конкуренції» передбачено, що узгодженими діями є укладення суб’єктами 

господарювання угод у будь-якій формі, прийняття об’єднаннями рішень 

у будь- якій формі, а також будь-яка інша погоджена конкурентна 

поведінка (діяльність, бездіяльність) суб’єктів господарювання; частиною 

другою цієї статті встановлено, що особи, які чинять або мають намір 

чинити узгоджені дії, є учасниками узгоджених дій. 

(108) 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. 

(109) 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. 
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7. Заперечення Учасників торгів 

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

ТОВ «КОМПАНІЯ «ПАНОРАМА» та ТОВ «ІВВ СІСТЕМС» листами  

від 05.10.2021 № 70-02/2-8427 та № 70-02/2-8428 відповідно, Відповідачі 

заперечень не надали. 

8. Остаточні висновки адміністративної колегії Відділення 

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

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

Відповідачів не спростовується те, що вищезазначені дії Учасників торгів 

є узгодженою поведінкою, що стосуються спотворення результатів торгів, 

проведених ПІДПРИЄМСТВОМ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ 

ЗОВНІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ «МІСЬКСВІТЛО» М. МАРІУПОЛЯ по 

закупівлі «Світильники та освітлювальна арматура — код ДК 021:2015: 

31520000-7» (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» -   

UA-2020-05-15-000827-b). 

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

економічної конкуренції у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які 

стосуються спотворення результатів тендеру (торгів), передбаченим 

пунктом 1 статті 50 та пункту 4 частини другої статті 6 Закону України 

«Про захист економічної конкуренції». 

9. Визначення розміру штрафу 

(113) 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. 

(114) Згідно з інформацією, наданою ГУ ДПС В ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛАСТІ 

листом від 16.09.2021 № 15060/5/16-31-18-04-18 (вх. від 20.09.2021  

№ 5437), загальна сума доходу за податковий (звітний) період  

2020 року ТОВ «КОМПАНІЯ «ПАНОРАМА» склала 39 524 648,00 грн. 

(115) Відповідно до листа ГУ ДПС В ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ  

від 29.09.2021 № 11291/5/13-01-18-08 (вх. від 07.10.2021 № 5762), загальна 

сума доходу за податковий (звітний) період 2020 року ТОВ «ІВВ 

СІСТЕМС» склала 34 504 100,00 грн. 
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Враховуючи викладене, керуючись статтями 7 і 14 Закону України «Про 

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

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

відділення Антимонопольного комітету України, затвердженого 

розпорядженням Антимонопольного комітету від 23.02.2001 № 32-р, 

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

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

законодавства про захист економічної конкуренції (Правила розгляду справ), 

затверджених розпорядженням Антимонопольного комітету від 19.09.1994                   

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

редакції розпорядження Антимонопольного комітету України від 29.06.1998 

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

територіального відділення Антимонопольного комітету України 

ПОСТАНОВИЛА: 

1. Визнати, що ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«КОМПАНІЯ «ПАНОРАМА» (ідентифікаційний код юридичної особи – 

43547465) та ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІВВ 

СІСТЕМС» (ідентифікаційний код юридичної особи – 41761319) вчинили 

порушення, передбачене пунктом 1 статті 50 та пунктом 4 частини другої статті 

6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді 

антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів 

торгів шляхом погодження своєї поведінки під час підготовки тендерних 

пропозицій та участі у процедурі закупівлі, проведеній ПІДПРИЄМСТВОМ 

ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ ЗОВНІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ «МІСЬКСВІТЛО» 

М. МАРІУПОЛЯ по закупівлі «Світильники та освітлювальна арматура — код 

ДК 021:2015: 31520000-7» (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» -   

UA-2020-05-15-000827-b). 

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

накласти на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«КОМПАНІЯ «ПАНОРАМА» (ідентифікаційний код юридичної особи – 

43547465) штраф у розмірі 68 000,00 (шістдесят вісім тисяч) гривень. 

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

накласти на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІВВ 

СІСТЕМС» (ідентифікаційний код юридичної особи – 41761319) 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. 
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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. 

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  


