
 

СХІДНЕ МІЖОБЛАСНЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ 

АНТИМОНОПОЛЬНОГО КОМІТЕТУ УКРАЇНИ 

                                       ВИТЯГ З РІШЕННЯ 

АДМІНІСТРАТИВНОЇ КОЛЕГІЇ СХІДНОГО  

МІЖОБЛАСНОГО ТЕРИТОРІАЛЬНОГО ВІДДІЛЕННЯ 
 

21.10.2021 № 70/120 – р/к                         Справа № 2/01-176-21 

м. Харків 

 

Про порушення законодавства  

про захист економічної конкуренції  

та накладення штрафу 

 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РІТЕЙЛ 

ПРОКСІ» (до зміни найменування юридичної особи – ТОВАРИСТВО З 

ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ 

ПІДПРИЄМСТВО «ВОДОМЕР») (ідентифікаційний код юридичної особи – 

25454162) (далі – ТОВ «РІТЕЙЛ ПРОКСІ») та ФІЗИЧНА ОСОБА-

ПІДПРИЄМЕЦЬ СТОГНІЙ РУСЛАН МИКОЛАЙОВИЧ (конфіденційна 

інформація) (далі – ФОП СТОГНІЙ Р.М.) подали тендерні пропозиції на 

участь у відкритих торгах з використанням електронної системи закупівель 

«Prozorro», по закупівлі: 

− проміжного пункту цифрового зв’язку ППСЦ (ДК 021:2015: 32000000-3 

— радіо-, телевізійна, комунікаційна, телекомунікаційна та супутня 

апаратура й обладнання) (ДК 016:2010: 26.30.2 — апаратура електрична для 

проводового телефонного чи телеграфного зв’язку; відеофони) проведеної 

РЕГІОНАЛЬНОЮ ФІЛІЄЮ «ЛЬВІВСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ» ПУБЛІЧНОГО 

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ»                      

(ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» − UA-2016-10-19-001346-b); 

− датчиків температури внутрішнього повітря ESMT Danfoss та ESM-10 

Danfoss, датчика поверхневого ESM-11 Danfoss, регулятора електронного із 

погодною корекцією ECL Comfort 110 (230B) Danfoss з клапаном триходовим 

VRB діаметром 32 мм, електроприводом AMV 435 та комплектом для 

щитового монтажу (ДК 021:2015: 38570000-1 — регулювальні та контрольні 

прилади й апаратура ДК 016:2010: 26.51.7 — термостати, маностати та інші 

прилади й апаратура для автоматичного регулювання чи контролювання) 

проведеної РЕГІОНАЛЬНОЮ ФІЛІЄЮ «ЛЬВІВСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ» 

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА 



2 

 

ЗАЛІЗНИЦЯ»  (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» −                             

UA-2016-11-23-000067-b); 

− електроприводів AMV 435 230B Danfoss, AMB 162 24B Danfoss, AMB 

162 230B Danfoss, AMB182 24B Danfoss (ДК 021:2015: 31110000-0 — 

електродвигуни) проведеної РЕГІОНАЛЬНОЮ ФІЛІЄЮ «ЛЬВІВСЬКА 

ЗАЛІЗНИЦЯ» ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

«УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ» (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» 

− UA-2017-06-10-000006-c); 

− лічильника холодної води одноструменевого крильчастого DN 15/80 з 

гайками, лічильника холодної води багатоструменевого крильчастого DN 25 

з гайками, лічильника холодної води багатоструменевого крильчастого DN 

32 з гайками, лічильника холодної води багатоструменевого крильчастого 

DN 20 з гайками, лічильника холодної води багатоструменевого 

крильчастого DN 40 з гайками, лічильника холодної води трубного DN 80В 

фланцевого, лічильника гарячої води багатоструменевого крильчастого DN 

40 з гайками, лічильника гарячої води багатоструменевого крильчастого DN 

32 з гайками, лічильника холодної води багатоструменевого крильчастого 

DN 50 муфтового, лічильника гарячої води одноструменевого крильчастого 

DN 20-130 з гайками, лічильника води імпульсного мокроходного DN 20 з 

передавачем імпульсів NK та штуцерами з гайками (ДК 021:2015: 38420000-5 

— прилади для вимірювання витрати, рівня та тиску рідин і газів) проведеної 

РЕГІОНАЛЬНОЮ ФІЛІЄЮ «ЛЬВІВСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ» ПУБЛІЧНОГО 

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ»  

(ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» − UA-2017-08-08-000928-c); 

− лічильника газу роторного G25 РГС-ЕХ 1:100 (ДК 021:2015: 38420000-5 

— прилади для вимірювання витрати, рівня та тиску рідин і газів) проведеної 

РЕГІОНАЛЬНОЮ ФІЛІЄЮ «ЛЬВІВСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ» ПУБЛІЧНОГО 

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ» 

(ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» − UA-2017-08-09-001927-b); 

− лічильника холодної води одноструменевого крильчастого DN 15/80 з 

гайками, лічильника холодної води багатоструменевого крильчастого DN 25 

з гайками, лічильника холодної води багатоструменевого крильчастого DN 

32 з гайками, лічильника холодної води багатоструменевого крильчастого 

DN 20 з гайками, лічильника холодної води багатоструменевого 

крильчастого DN 40 з гайками, лічильника холодної води трубного DN 80В 

фланцевого, лічильника гарячої води багатоструменевого крильчастого DN 

40 з гайками, лічильника гарячої води багатоструменевого крильчастого DN 

32 з гайками, лічильника холодної води багатоструменевого крильчастого 

DN 50 муфтового, лічильника гарячої води одноструменевого крильчастого 

DN 20-130 з гайками, лічильника води імпульсного мокроходного DN 20 з 

передавачем імпульсів NK та штуцерами з гайками (ДК 021:2015: 38420000-5 

— прилади для вимірювання витрати, рівня та тиску рідин і газів) проведеної 

РЕГІОНАЛЬНОЮ ФІЛІЄЮ «ЛЬВІВСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ» ПУБЛІЧНОГО 
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АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ» 

(ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» − UA-2017-09-19-001684-c); 

− лічильника газу роторного (ДК 021:2015: 38420000-5 — прилади для 

вимірювання витрати, рівня та тиску рідин і газів) проведеної 

РЕГІОНАЛЬНОЮ ФІЛІЄЮ «ЛЬВІВСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ» ПУБЛІЧНОГО 

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ» 

(ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» − UA-2017-09-19-000627-а); 

− регулятора теплоти, комплекту для щитового монтажу, датчика 

температури, датчика поверхневого, гільзи (ДК 021:2015: 38570000-1 — 

регулювальні та контрольні прилади й апаратура) проведеної 

РЕГІОНАЛЬНОЮ ФІЛІЄЮ «ЛЬВІВСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ» ПУБЛІЧНОГО 

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ» 

(ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» − UA-2018-06-26-001032-a); 

− вимірювального комплексу (ДК 021:2015: 38420000-5 — прилади для 

вимірювання витрати, рівня та тиску рідин і газів) проведеної ДЕРЖАВНИМ 

ПІДПРИЄМСТВОМ СХІДНИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ 

(ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» − UA-2017-07-14-000043-с); 

− вимірювального комплексу (ДК 021:2015: 38420000-5 — прилади для 

вимірювання витрати, рівня та тиску рідин і газів) проведеної ДЕРЖАВНИМ 

ПІДПРИЄМСТВОМ СХІДНИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ 

(ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» − UA-2017-08-15-000189-а); 

− приладів для вимірювання витрати, рівня та тиску і рідин і газів 

(Витраторміри ІРКА або еквівалент) (ДК 021:2015: 38420000-5 — прилади 

для вимірювання витрати, рівня та тиску рідин і газів) проведеної 

ТРИПІЛЬСЬКОЮ ТЕПЛОЕЛЕКТРОСТАНЦІЄЮ ПУБЛІЧНОГО 

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЦЕНТРЕНЕРГО» (ідентифікатор 

закупівлі в системі «Prozorro» − UA-2017-06-29-000355-а); 

− лічильників холодної води (ДК 021:2015: 38420000-5 — прилади для 

вимірювання витрати, рівня та тиску рідин і газів), проведеної 

РЕГІОНАЛЬНОЮ ФІЛІЄЮ «ПІВДЕННА ЗАЛІЗНИЦЯ» ПУБЛІЧНОГО 

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРЗАЛІЗНИЦЯ» (далі –              

Замовник № 4) (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» −                           

UA-2017-11-08-000387-b); 

− роботи з установки приладів обліку теплової енергії та розробкою 

проектів їх установки в теплових схемах котелень №№ 2, 6, 13, 19                   

м. Білицьке, №4 сел. Водянське, №№2, 2а, 8 м. Білозерське, №№1,4,5,               

с.м.т. Новодонецьке (ДК 021:2015: 51210000-7 — послуги зі встановлення 

вимірювального обладнання) проведеної КОМУНАЛЬНИМ 

ПІДПРИЄМСТВОМ «ДОБРО» ДОБРОПІЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

(ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» − UA-2018-07-20-001494-b).  

При цьому, ТОВ «РІТЕЙЛ ПРОКСІ» та ФОП СТОГНІЙ Р.М. спільно 

готувалися до участі у вказаних торгах, тобто узгоджували свою поведінку з 
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метою усунення змагання під час підготовки та участі у торгах. 

За результатами розгляду справи № 2/01-176-21 такі дії  

ТОВ «РІТЕЙЛ ПРОКСІ» та ФОП СТОГНІЯ Р.М. 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 «РІТЕЙЛ ПРОКСІ» – 884 000,00 (вісімсот вісімдесят чотири 

тисячі) гривень;  

- на ФОП СТОГНІЯ Р.М. – 884 000,00 (вісімсот вісімдесят чотири 

тисячі) гривень.  

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 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 № 2/01-176-21 про порушення ТОВ «РІТЕЙЛ ПРОКСІ» та                      

ФОП СТОГНІЄМ Р.М. законодавства про захист економічної конкуренції, 

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

України «Про захист економічної конкуренції», та подання другого відділу 

досліджень і розслідувань від 08.10.2021 № 70-03/527-П, 

ВСТАНОВИЛА: 

1. Предмет справи 

(1) Адміністративною колегією Відділення розпочато справу № 2/01-176-21 

(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 відкритих торгів з 

використанням електронної системи закупівель «Prozorro» по закупівлі: 

− проміжного пункту цифрового зв’язку ППСЦ (ДК 021:2015: 

32000000-3 — радіо-, телевізійна, комунікаційна, телекомунікаційна та 

супутня апаратура й обладнання) (ДК 016:2010: 26.30.2 — апаратура 

електрична для проводового телефонного чи телеграфного зв’язку; 

відеофони) проведеної РЕГІОНАЛЬНОЮ ФІЛІЄЮ «ЛЬВІВСЬКА 

ЗАЛІЗНИЦЯ» ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

«УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ» (далі – Замовник № 1) (ідентифікатор 
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закупівлі в системі «Prozorro» − UA-2016-10-19-001346-b)                        

(далі – Торги № 1); 

− датчиків температури внутрішнього повітря ESMT Danfoss та 

ESM-10 Danfoss, датчика поверхневого ESM-11 Danfoss, регулятора 

електронного із погодною корекцією ECL Comfort 110 (230B) Danfoss з 

клапаном триходовим VRB діаметром 32 мм, електроприводом AMV 

435 та комплектом для щитового монтажу (ДК 021:2015: 38570000-1 — 

регулювальні та контрольні прилади й апаратура ДК 016:2010: 26.51.7 

— термостати, маностати та інші прилади й апаратура для 

автоматичного регулювання чи контролювання) проведеної 

РЕГІОНАЛЬНОЮ ФІЛІЄЮ «ЛЬВІВСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ» ПУБЛІЧНОГО 

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ»  

(ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» −UA-2016-11-23-000067-b) 

(далі – Торги № 2); 

− електроприводів AMV 435 230B Danfoss, AMB 162 24B Danfoss, 

AMB 162 230B Danfoss, AMB182 24B Danfoss (ДК 021:2015: 31110000-0 

— електродвигуни) проведеної РЕГІОНАЛЬНОЮ ФІЛІЄЮ 

«ЛЬВІВСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ» ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ» (ідентифікатор закупівлі 

в системі «Prozorro» − UA-2017-06-10-000006-c) (далі – Торги № 3); 

− лічильника холодної води одноструменевого крильчастого                  

DN 15/80 з гайками, лічильника холодної води багатоструменевого 

крильчастого DN 25 з гайками, лічильника холодної води 

багатоструменевого крильчастого DN 32 з гайками, лічильника холодної 

води багатоструменевого крильчастого DN 20 з гайками, лічильника 

холодної води багатоструменевого крильчастого DN 40 з гайками, 

лічильника холодної води трубного DN 80В фланцевого, лічильника 

гарячої води багатоструменевого крильчастого DN 40 з гайками, 

лічильника гарячої води багатоструменевого крильчастого DN 32 з 

гайками, лічильника холодної води багатоструменевого крильчастого 

DN 50 муфтового, лічильника гарячої води одноструменевого 

крильчастого DN 20-130 з гайками, лічильника води імпульсного 

мокроходного DN 20 з передавачем імпульсів NK та штуцерами з 

гайками (ДК 021:2015: 38420000-5 — прилади для вимірювання витрати, 

рівня та тиску рідин і газів) проведеної РЕГІОНАЛЬНОЮ ФІЛІЄЮ 

«ЛЬВІВСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ» ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ»  (ідентифікатор закупівлі 

в системі «Prozorro» − UA-2017-08-08-000928-c) (далі – Торги № 4); 

− лічильника газу роторного G25 РГС-ЕХ 1:100 (ДК 021:2015: 

38420000-5 — прилади для вимірювання витрати, рівня та тиску рідин і 

газів) проведеної РЕГІОНАЛЬНОЮ ФІЛІЄЮ «ЛЬВІВСЬКА 

ЗАЛІЗНИЦЯ» ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
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«УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ» (ідентифікатор закупівлі в системі 

«Prozorro» − UA-2017-08-09-001927-b) (далі – Торги № 5); 

− лічильника холодної води одноструменевого крильчастого DN 

15/80 з гайками, лічильника холодної води багатоструменевого 

крильчастого DN 25 з гайками, лічильника холодної води 

багатоструменевого крильчастого DN 32 з гайками, лічильника холодної 

води багатоструменевого крильчастого DN 20 з гайками, лічильника 

холодної води багатоструменевого крильчастого DN 40 з гайками, 

лічильника холодної води трубного DN 80В фланцевого, лічильника 

гарячої води багатоструменевого крильчастого DN 40 з гайками, 

лічильника гарячої води багатоструменевого крильчастого DN 32 з 

гайками, лічильника холодної води багатоструменевого крильчастого 

DN 50 муфтового, лічильника гарячої води одноструменевого 

крильчастого DN 20-130 з гайками, лічильника води імпульсного 

мокроходного DN 20 з передавачем імпульсів NK та штуцерами з 

гайками (ДК 021:2015: 38420000-5 — прилади для вимірювання витрати, 

рівня та тиску рідин і газів) проведеної РЕГІОНАЛЬНОЮ ФІЛІЄЮ 

«ЛЬВІВСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ» ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ» (ідентифікатор закупівлі 

в системі «Prozorro» − UA-2017-09-19-001684-c) (далі – Торги № 6); 

− лічильника газу роторного (ДК 021:2015: 38420000-5 — прилади 

для вимірювання витрати, рівня та тиску рідин і газів) проведеної 

РЕГІОНАЛЬНОЮ ФІЛІЄЮ «ЛЬВІВСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ» ПУБЛІЧНОГО 

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ» 

(ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» −UA-2017-09-19-000627-а) 

(далі – Торги № 7); 

− регулятора теплоти, комплекту для щитового монтажу, датчика 

температури, датчика поверхневого, гільзи (ДК 021:2015: 38570000-1 — 

регулювальні та контрольні прилади й апаратура) проведеної 

РЕГІОНАЛЬНОЮ ФІЛІЄЮ «ЛЬВІВСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ» ПУБЛІЧНОГО 

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ» 

(ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» −UA-2018-06-26-001032-a) 

(далі – Торги № 8); 

− вимірювального комплексу (ДК 021:2015: 38420000-5 — прилади 

для вимірювання витрати, рівня та тиску рідин і газів) проведеної 

ДЕРЖАВНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ СХІДНИЙ ГІРНИЧО-

ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ (далі – Замовник № 2) (ідентифікатор 

закупівлі в системі «Prozorro» − UA-2017-07-14-000043-с)                           

(далі – Торги № 9); 

− вимірювального комплексу (ДК 021:2015: 38420000-5 — прилади 

для вимірювання витрати, рівня та тиску рідин і газів) проведеної 

ДЕРЖАВНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ СХІДНИЙ ГІРНИЧО-
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ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ (ідентифікатор закупівлі в системі 

«Prozorro» − UA-2017-08-15-000189-а) (далі – Торги № 10); 

− приладів для вимірювання витрати, рівня та тиску і рідин і газів 

(Витраторміри ІРКА або еквівалент) (ДК 021:2015: 38420000-5 — 

прилади для вимірювання витрати, рівня та тиску рідин і газів) 

проведеної ТРИПІЛЬСЬКОЮ ТЕПЛОЕЛЕКТРОСТАНЦІЄЮ 

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЦЕНТРЕНЕРГО» 

(далі – Замовник № 3) (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» −                                              

UA-2017-06-29-000355-а) (далі – Торги № 11); 

− лічильників холодної води (ДК 021:2015: 38420000-5 — прилади 

для вимірювання витрати, рівня та тиску рідин і газів), проведеної 

РЕГІОНАЛЬНОЮ ФІЛІЄЮ «ПІВДЕННА ЗАЛІЗНИЦЯ» ПУБЛІЧНОГО 

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРЗАЛІЗНИЦЯ» (далі –              

Замовник № 4) (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» −                           

UA-2017-11-08-000387-b) (далі – Торги № 12); 

− роботи з установки приладів обліку теплової енергії та розробкою 

проектів їх установки в теплових схемах котелень №№ 2, 6, 13, 19                   

м. Білицьке, №4 сел. Водянське, №№2, 2а, 8 м. Білозерське, №№1,4,5,  

с.м.т. Новодонецьке (ДК 021:2015: 51210000-7 — послуги зі 

встановлення вимірювального обладнання) проведеної 

КОМУНАЛЬНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ «ДОБРО» ДОБРОПІЛЬСЬКОЇ 

МІСЬКОЇ РАДИ (далі – Замовник № 5) (ідентифікатор закупівлі в 

системі «Prozorro» −UA-2018-07-20-001494-b) (далі – Торги № 13) (далі 

разом – Торги).  

2. Відповідачі 

(3) Відповідачами у справі є: 

– ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РІТЕЙЛ 

ПРОКСІ» (згідно з витягом з Єдиного державного реєстру 

юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських 

формувань від  26.05.2021 за кодом 45683632808 06.05.2021 змінено 

найменування юридичної особи з ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО 

«ВОДОМЕР» на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РІТЕЙЛ ПРОКСІ»), ідентифікаційний код 

юридичної особи – 25454162. Місцезнаходження: 02000, місто Київ, 

вул. Велика Васильківська, буд. 92. Основним видом діяльності                

ТОВ «РІТЕЙЛ ПРОКСІ» є виробництво інструментів і обладнання 

для вимірювання, дослідження та навігації (код за КВЕД 26.51); 

– ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ СТОГНІЙ РУСЛАН 

МИКОЛАЙОВИЧ, (конфіденційна інформація). Місцезнаходження: 

61143, (конфіденційна інформація). Основним видом діяльності  
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ФОП СТОГНІЯ Р.М. є діяльність посередників у торгівлі машинами, 

промисловим устаткуванням, судами та літаками (код за КВЕД 46.14). 

3. Процедурні дії 

(4) На підставі подання другого відділу досліджень і розслідувань від 

09.06.2021 № 70-03/282-П за ознаками вчинення ТОВ «РІТЕЙЛ ПРОКСІ» 

та ФОП СТОГНІЄМ Р.М. порушень, передбачених пунктом 4 частини 

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

економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, 

що стосуються спотворення результатів торгів, адміністративною 

колегією Східного міжобласного територіального відділення 

Антимонопольного комітету України прийнято розпорядження від 

10.06.2021 № 70/185-рп/к про початок розгляду справи № 2/01-176-21. 

(5) Листами від 14.06.2021 № 70-02/2-4852 та від 14.06.2021 № 70-02/2-4853 

ТОВ «РІТЕЙЛ ПРОКСІ» та ФОП СТОГНІЮ Р.М. надіслано копію 

розпорядження від 10.06.2021 № 70/185-рп/к про початок розгляду 

справи № 2/01-176-21.  

4. Інформація про торги 

Торги № 1 

(6) Замовником № 1 на веб-порталі публічних закупівель «Prozorro» 

19.10.2016 опубліковано оголошення UA-2016-10-19-001346-b про 

проведення Торгів № 1.  

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

04.11.2016 (09 год. 00 хв.). 

(8) Початок аукціону – 07.11.2016 (09 год. 00 хв.). 

(9) Очікувана вартість закупівлі – 116 500,00 грн. 

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

Торгах № 1 подані тендерні пропозиції від: 

− ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НІКА» 

(далі – ТОВ «НІКА»), ідентифікаційний код юридичної особи – 

13304598. Місцезнаходження: 21032, Вінницька область, місто 

Вінниця, вул. Київська, буд. 14 корп. Б. Основним видом діяльності 

ТОВ «НІКА» є виробництво обладнання зв’язку (код за КВЕД 26.30); 

− ТОВ НВП «ВОДОМЕР»; 

− ФОП СТОГНІЯ Р.М.  

(11) Ціни тендерних пропозицій, запропонованих ТОВ «НІКА»,                           

ТОВ НВП «ВОДОМЕР» та ФОП СТОГНІЄМ Р.М  на Торги № 1, 

становили: 
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№ п/п Назва суб’єкта 

господарювання 

Первинна 

пропозиція, грн. 

Остаточна 

пропозиція  

(за результатами 

аукціону), грн. 

1 ТОВ «НІКА» 82 000,00 82 000,00 

2 ТОВ НВП «ВОДОМЕР» 116 000,00 116 000,00 

3 ФОП СТОГНІЙ Р.М. 116 500,00 116 500,00 

(12) За результатами проведеного аукціону найбільш економічно вигідною 

визнано тендерну пропозицію ТОВ «НІКА».  

(13) Згідно з рішенням Замовника № 1 про визнання переможцем від 

23.11.2016 № 2048 переможцем по Торгам № 1 визнано ТОВ «НІКА» з 

пропозицією на загальну суму 82 000,00 грн., з яким укладено договір 

поставки від 08.12.2016 № Л/НХ-161490/НЮ. 

Торги № 2 

(14) Замовником № 1 на веб-порталі публічних закупівель «Prozorro» 

23.11.2016 опубліковано оголошення UA-2016-11-23-000067-b про 

проведення Торгів № 2.  

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

14.12.2016 (09 год. 00 хв.). 

(16) Початок аукціону – 15.12.2016 (11 год. 38 хв.). 

(17) Очікувана вартість закупівлі – 26 335,00 грн. 

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

Торгах № 2 подані тендерні пропозиції від: 

− ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ЕВОЛЮКС» (далі - ТОВ «ЕВОЛЮКС»), ідентифікаційний код 

юридичної особи – 30789672. Місцезнаходження: 04212, місто Київ,                          

вул. Тимошенка, буд. 7-Б, кв. 55. Основним видом діяльності                  

ТОВ «ЕВОЛЮКС» є оптова торгівля залізними виробами, 

водопровідним і опалювальним устаткуванням і приладдям до нього 

(код за КВЕД 46.74); 

− ТОВ НВП «ВОДОМЕР»; 

− ФОП СТОГНІЯ Р.М. 

(19) Ціни тендерних пропозицій, запропонованих ТОВ «ЕВОЛЮКС»,                  

ТОВ НВП «ВОДОМЕР», ФОП СТОГНІЄМ Р.М  на Торги № 2, 

становили: 
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№ п/п Назва суб’єкта 

господарювання 

Первинна 

пропозиція, грн. 

Остаточна 

пропозиція  

(за результатами 

аукціону), грн. 

1 ТОВ «ЕВОЛЮКС» 16 488,36 16 488,36 

2 ТОВ НВП «ВОДОМЕР» 26 335,00 26 335,00 

3 ФОП СТОГНІЙ Р.М. 26 355,00 26 355,00 

(20) За результатами проведеного аукціону найбільш економічно вигідною 

визнано тендерну пропозицію ТОВ «ЕВОЛЮКС». 

(21) Відповідно до протоколу розгляду тендерних пропозицій № 2406 від 

19.12.2016 тендерна пропозиція ТОВ «ЕВОЛЮКС» відхилена на 

підставі пункту 4 частини першої статті 30 Закону України «Про 

публічні закупівлі» (в редакції Закону від 08.12.2016), у зв’язку із 

невідповідністю умовам тендерної документації 

(22) Згідно з рішенням Замовника № 1 про визнання переможця від 

23.12.2016 № 2460 переможцем по Торгам № 2 визнано                                  

ТОВ НВП «ВОДОМЕР» з пропозицією на загальну суму 26 335,00 грн., 

з яким укладено договір поставки від 12.01.2017 № Л/НХ-1710/НД. 

Торги № 3 

(23) Замовником № 1 на веб-порталі публічних закупівель «Prozorro» 

10.06.2017 опубліковано оголошення UA-2017-06-10-000006-c про 

проведення Торгів № 3.  

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

27.06.2017 (17 год. 00 хв.). 

(25) Початок аукціону – 29.06.2017 (12 год. 44 хв.). 

(26) Очікувана вартість закупівлі – 53 496,00 грн. 

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

Торгах № 2 подані тендерні пропозиції від: 

− ТОВ НВП «ВОДОМЕР»; 

− ФОП СТОГНІЯ Р.М. 

(28) Ціни тендерних пропозицій, запропонованих ТОВ НВП «ВОДОМЕР», 

ФОП СТОГНІЄМ Р.М  на Торги № 3, становили: 
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№ п/п Назва суб’єкта 

господарювання 

Первинна 

пропозиція, грн. 

Остаточна 

пропозиція  

(за результатами 

аукціону), грн. 

1 ТОВ НВП «ВОДОМЕР» 53 496,00 52 962,00 

2 ФОП СТОГНІЙ Р.М. 53 496,00 53 496,00 

(29) Згідно з протоколами розгляду тендерних пропозицій від 10.07.2017            

№ 26 та від 11.07.2017 № 1 тендерні пропозиції ТОВ НВП «ВОДОМЕР» 

та ФОП СТОГНІЯ Р.М. по Торгам № 3 на підставі пункту 4 частини 

першої статті 30 Закону України «Про публічні закупівлі» (в редакції 

Закону від 11.06.2017) відхилені, у зв’язку із невідповідністю умовам 

тендерної документації. 

(30) Відповідно до абзацу 7 частини першої статті 31 Закону України «Про 

публічні закупівлі» (в редакції Закону від 11.06.2017), у зв’язку із 

відхиленням всіх тендерних пропозицій тендерним комітетом     

Замовника № 1 прийнято рішення про відміну Торгів № 3. 

Торги № 4 

(31) Замовником № 1 на веб-порталі публічних закупівель «Prozorro» 

08.08.2017 опубліковано оголошення UA-2017-08-08-000928-c про 

проведення Торгів № 4. 

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

23.08.2017 (17 год. 00 хв.). 

(33) Початок аукціону – 28.08.2017 (12 год. 44 хв.). 

(34) Очікувана вартість закупівлі – 257 958,00 грн. 

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

Торгах № 4 подані тендерні пропозиції від: 

− ТОВ НВП «ВОДОМЕР»; 

− ФОП СТОГНІЯ Р.М. 

(36) Ціни тендерних пропозицій, запропонованих ТОВ НВП «ВОДОМЕР»,                

ФОП СТОГНІЄМ Р.М  на Торги № 4, становили: 

№ п/п Назва суб’єкта 

господарювання 

Первинна 

пропозиція, грн. 

Остаточна 

пропозиція  

(за результатами 

аукціону), грн. 

1 ТОВ НВП «ВОДОМЕР» 257 940,00 257 940,00 

2 ФОП СТОГНІЙ Р.М. 257 958,00 257 958,00 
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(37) Згідно з протоколами розгляду тендерних пропозицій Замовника від 

01.09.2017 № 4 та від 01.09.2017 № 5 тендерні пропозиції                              

ТОВ НВП «ВОДОМЕР» та ФОП СТОГНІЯ Р.М. по Торгам № 4  на 

підставі пункту 4 частини першої статті 30 Закону України «Про 

публічні закупівлі» (в редакції Закону від 11.06.2017) відхилені, у 

зв’язку із невідповідністю умовам тендерної документації. 

(38) Відповідно до абзацу 7 частини першої статті 31 Закону України «Про 

публічні закупівлі» (в редакції Закону від 11.06.2017), у зв’язку із 

відхиленням всіх тендерних пропозицій тендерним комітетом   

Замовника № 1 прийнято рішення про відміну Торгів № 4. 

Торги № 5 

(39) Замовником № 1 на веб-порталі публічних закупівель «Prozorro» 

09.08.2017 опубліковано оголошення UA-2017-08-09-001927-b про 

проведення Торгів № 5. 

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

28.08.2017 (17 год. 00 хв.). 

(41) Початок аукціону – 29.08.2017 (17 год. 00 хв.). 

(42) Очікувана вартість закупівлі – 18 600,00 грн. 

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

Торгах № 5 подані тендерні пропозиції від: 

− ТОВ НВП «ВОДОМЕР»; 

− ФОП СТОГНІЯ Р.М. 

(44) Ціни тендерних пропозицій, запропонованих ТОВ НВП «ВОДОМЕР»,                

ФОП СТОГНІЄМ Р.М  на Торги № 5, становили: 

№ п/п Назва суб’єкта 

господарювання 

Первинна 

пропозиція, грн. 

Остаточна 

пропозиція  

(за результатами 

аукціону), грн. 

1 ТОВ НВП «ВОДОМЕР» 18 600,00 18 600,00 

2 ФОП СТОГНІЙ Р.М. 18 600,00 18 600,00 

(45) Згідно з протоколами розгляду тендерних пропозицій від 05.09.2017 № 5 

та від 05.09.2017 № 6 тендерні пропозиції ТОВ НВП «ВОДОМЕР» та 

ФОП СТОГНІЯ Р.М. по Торгам № 5 на підставі пункту 4 частини 

першої статті 30 Закону України «Про публічні закупівлі» (в редакції 

Закону від 11.06.2017) відхилені, у зв’язку із невідповідністю умовам 

тендерної документації. 

(46) Відповідно до абзацу 7 частини першої статті 31 Закону України «Про 

публічні закупівлі» (в редакції Закону від 11.06.2017), у зв’язку із 
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відхиленням всіх тендерних пропозицій тендерним комітетом   

Замовника № 1 прийнято рішення про відміну Торгів № 5. 

Торги № 6 

(47) Замовником № 1 на веб-порталі публічних закупівель «Prozorro» 

19.09.2017 опубліковано оголошення UA-2017-09-19-001684-с про 

проведення Торгів № 6. 

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

04.10.2017 (17 год. 00 хв.). 

(49) Початок аукціону – 05.10.2017 (12 год. 58 хв.). 

(50) Очікувана вартість закупівлі – 257 958,00 грн. 

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

Торгах № 6 подані тендерні пропозиції від: 

− ТОВ НВП «ВОДОМЕР»; 

− ФОП СТОГНІЯ Р.М.  

(52) Ціни тендерних пропозицій, запропонованих ТОВ НВП «ВОДОМЕР»,                

ФОП СТОГНІЄМ Р.М  на Торги № 6, становили: 

№ п/п Назва суб’єкта 

господарювання 

Первинна 

пропозиція, грн. 

Остаточна 

пропозиція  

(за результатами 

аукціону), грн. 

1 ТОВ НВП «ВОДОМЕР» 257 940,00 257 940,00 

2 ФОП СТОГНІЙ Р.М. 257 958,00 257 958,00 

(53) Згідно з протоколами розгляду тендерних пропозицій від 23.10.2017      

№ 10 та від 23.10.2017 № 11 тендерні пропозиції                                       

ТОВ НВП «ВОДОМЕР» та ФОП СТОГНІЯ Р.М. по Торгам № 6 на 

підставі пункту 4 частини першої статті 30 Закону України «Про 

публічні закупівлі» (в редакції Закону від 11.06.2017) відхилені, у 

зв’язку із невідповідністю умовам тендерної документації. 

(54) Відповідно до абзацу 7 частини першої статті 31 Закону України «Про 

публічні закупівлі» (в редакції Закону від 11.06.2017), у зв’язку із 

відхиленням всіх тендерних пропозицій тендерним комітетом   

Замовника № 1 прийнято рішення про відміну Торгів № 6. 

Торги № 7 

(55) Замовником № 1 на веб-порталі публічних закупівель «Prozorro» 

19.09.2017 опубліковано оголошення UA-2017-09-19-000627-а про 

проведення Торгів № 7. 
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(56) Кінцевий строк подання тендерних пропозицій (дата і час) –  

04.10.2017 (17 год. 00 хв.). 

(57) Початок аукціону – 05.10.2017 (15 год. 18 хв.). 

(58) Очікувана вартість закупівлі – 18 600,00 грн. 

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

Торгах № 7 подані тендерні пропозиції від: 

− ТОВ НВП «ВОДОМЕР»; 

− ФОП СТОГНІЯ Р.М.; 

− ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІВАНО-

ФРАНКІВСЬКИЙ ЗАВОД «ПРОМПРИЛАД» (далі – ПрАТ «ІВАНО-

ФРАНКІВСЬКИЙ ЗАВОД «ПРОМПРИЛАД»), ідентифікаційний код 

юридичної особи – 05782912. Місцезнаходження: 76000, Івано-

Франківська обл., місто Івано-Франківськ, вул. Академіка Сахарова, 

буд. 23. Основним видом діяльності ПрАТ «ІВАНО-

ФРАНКІВСЬКИЙ ЗАВОД «ПРОМПРИЛАД» є виробництво 

інструментів і обладнання для вимірювання, дослідження та навігації 

( код за КВЕД 26.51); 

− ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТКВ» 

(далі – ТОВ «ТКВ»), ідентифікаційний код юридичної особи – 

39827988.Місцезнаходження: 03028, місто Київ,                                      

пров. Феодосійський, буд. 14, кв. 43. Основним видом діяльності                      

ТОВ «ТКВ» є виробництво змонтованих електронних плат (код за 

КВЕД 26.12). 

(60) Ціни тендерних пропозицій, запропонованих ТОВ НВП «ВОДОМЕР»,                

ФОП СТОГНІЄМ Р.М., ПрАТ «ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ ЗАВОД 

«ПРОМПРИЛАД», ТОВ «ТКВ»  на Торги № 7, становили: 

№ п/п Назва суб’єкта 

господарювання 

Первинна 

пропозиція, грн. 

Остаточна 

пропозиція  

(за результатами 

аукціону), грн. 

1 ТОВ НВП «ВОДОМЕР» 18 600,00 18 600,00 

2 ФОП СТОГНІЙ Р.М. 18 600,00 18 600,00 

3 ПрАТ «ІВАНО-

ФРАНКІВСЬКИЙ ЗАВОД 

«ПРОМПРИЛАД» 

17 500,00 14 109,00 

4 ТОВ «ТКВ» 18 200,00 14 110,00 
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(61) За результатами проведеного аукціону найбільш економічно вигідною 

визнано тендерну пропозицію ПрАТ «ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ ЗАВОД 

«ПРОМПРИЛАД». 

(62) Згідно з рішенням Замовника № 1 про призначення переможця від 

23.10.2017 № 9 переможцем по Торгам № 7 визнано ПрАТ «ІВАНО-

ФРАНКІВСЬКИЙ ЗАВОД «ПРОМПРИЛАД» з пропозицією на загальну 

суму 14 109,00 грн., з яким укладено договір поставки від 09.11.2017                      

№ Л/НХ-171337/НЮ. 

Торги № 8 

(63) Замовником № 1 на веб-порталі публічних закупівель «Prozorro» 

26.06.2018 опубліковано оголошення UA-2018-06-26-001032-a про 

проведення Торгів № 8. 

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

11.07.2018 (17 год. 00 хв.). 

(65) Початок аукціону – 12.07.2018 (13 год. 28 хв.). 

(66) Очікувана вартість закупівлі – 24 499,94 грн. 

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

Торгах № 8 подані тендерні пропозиції від: 

− ТОВ НВП «ВОДОМЕР»; 

− ФОП СТОГНІЯ Р.М. 

(68) Ціни тендерних пропозицій, запропонованих ТОВ НВП «ВОДОМЕР»,                

ФОП СТОГНІЄМ Р.М. на Торги № 8, становили: 

№ п/п Назва суб’єкта 

господарювання 

Первинна 

пропозиція, грн. 

Остаточна 

пропозиція  

(за результатами 

аукціону), грн. 

1 ТОВ НВП «ВОДОМЕР» 24 499,20 24 499,20 

2 ФОП СТОГНІЙ Р.М. 24 499,92 24 499,92 

(69) За результатами проведеного аукціону найбільш економічно вигідною 

визнано тендерну пропозицію ТОВ НВП «ВОДОМЕР». 

(70) Згідно з рішенням Замовника № 1 про призначення переможця від 

16.07.2018 № 24 переможцем по Торгам № 8 визнано ТОВ НВП 

«ВОДОМЕР» з пропозицією на загальну суму 24 499,20 грн., з яким 

укладено договір поставки від 31.07.2018 № Л/НХ-18784/НЮ. 
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Торги № 9 

(71) Замовником № 2 на веб-порталі публічних закупівель «Prozorro» 

14.07.2017 опубліковано оголошення UA-2017-07-14-000043-с про 

проведення Торгів № 9. 

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

01.08.2017 (09 год. 00 хв.). 

(73) Початок аукціону – 02.08.2017 (15 год. 33 хв.). 

(74) Очікувана вартість закупівлі – 92 534,00 грн. 

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

Торгах № 9 подані тендерні пропозиції від: 

− ТОВ НВП «ВОДОМЕР»; 

− ФОП СТОГНІЯ Р.М. 

(76) Ціни тендерних пропозицій, запропонованих ТОВ НВП «ВОДОМЕР»,                

ФОП СТОГНІЄМ Р.М. на Торги № 9, становили: 

№ п/п Назва суб’єкта 

господарювання 

Первинна 

пропозиція, грн. 

Остаточна 

пропозиція  

(за результатами 

аукціону), грн. 

1 ТОВ НВП «ВОДОМЕР» 92 034,00 92 034,00 

2 ФОП СТОГНІЙ Р.М. 92 500,00 92 500,00 

(77) Згідно з протоколами розгляду тендерних пропозицій за результатами 

аукціону відкритих торгів від 03.08.2017 №385«Е» та від 03.08.2017 

№385/1«Е» тендерні пропозиції ТОВ НВП «ВОДОМЕР» та                       

ФОП СТОГНІЯ Р.М. по Торгам № 9 на підставі статті 30 Закону України 

«Про публічні закупівлі» (в редакції Закону від 11.06.2017) відхилені, у 

зв’язку із невідповідністю умовам тендерної документації. 

Торги № 10 

(78) Замовником № 2 на веб-порталі публічних закупівель «Prozorro» 

15.08.2017 опубліковано оголошення UA-2017-08-15-000189-а про 

проведення Торгів № 10. 

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

31.08.2017 (09 год. 55 хв.). 

(80) Початок аукціону – 01.09.2017 (11 год. 20 хв.). 

(81) Очікувана вартість закупівлі – 92 534,00 грн. 

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

Торгах № 10 подані тендерні пропозиції від: 
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− ТОВ НВП «ВОДОМЕР»; 

− ФОП СТОГНІЯ Р.М. 

(83) Ціни тендерних пропозицій, запропонованих ТОВ НВП «ВОДОМЕР»,                

ФОП СТОГНІЄМ Р.М. на Торги № 10, становили: 

№ п/п Назва суб’єкта 

господарювання 

Первинна 

пропозиція, грн. 

Остаточна 

пропозиція  

(за результатами 

аукціону), грн. 

1 ТОВ НВП «ВОДОМЕР» 92 034,00 92 034,00 

2 ФОП СТОГНІЙ Р.М. 92 500,00 92 500,00 

(84) За результатами проведеного аукціону найбільш економічно вигідною 

визнано тендерну пропозицію ТОВ НВП «ВОДОМЕР». 

(85) Згідно з протоколом розгляду тендерних пропозицій за результатами 

аукціону відкритих торгів від 07.09.2017 № 434 «Е» переможцем по 

Торгам № 10 визнано ТОВ НВП «ВОДОМЕР» з пропозицією на 

загальну суму 92 034,00 грн., з яким укладено договір про закупівлю 

товару від 18.09.2017 № 812/13/434Е. 

Торги № 11 

(86) Замовником № 3 на веб-порталі публічних закупівель «Prozorro» 

29.06.2017 опубліковано оголошення UA-2017-06-29-000355-а про 

проведення Торгів № 11. 

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

18.07.2017 (09 год. 00 хв.). 

(88) Початок аукціону – 19.07.2017 (15 год. 03 хв.). 

(89) Очікувана вартість закупівлі – 53 333,00 грн. 

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

Торгах № 11 подані тендерні пропозиції від: 

− ТОВ НВП «ВОДОМЕР»; 

− ФОП СТОГНІЯ Р.М.; 

− ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  «ЕНЕРГООБЛІК» 

(далі – ПрАТ «ЕНЕРГООБЛІК»), ідентифікаційний код юридичної 

особи – 34662711. Місцезнаходження: 61052, Харківська обл., місто 

Харків, вул. Мала Панасівська, буд. 1. Основним видом діяльності 

ПрАТ «ЕНЕРГООБЛІК»  є виробництво інструментів і обладнання 

для вимірювання, дослідження та навігації (код за КВЕД 26.51); 

− ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«СИСТЕМИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ» (далі – ТОВ «СИСТЕМИ ТА 
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ТЕХНОЛОГІЇ»), ідентифікаційний код юридичної особи – 36698586. 

Місцезнаходження: 04074, місто Київ, вул. Коноплянська, буд. 18. 

Основним видом діяльності ТОВ «СИСТЕМИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ»  є 

установлення та монтаж машин і устаткування (код за КВЕД 33.20); 

− ПРИВАТНОГО НАУКОВО-ВИРОБНИЧОГО ПІДПРИЄМСТВА 

«ЕРГОМЕРА» (далі – ПНВП «ЕРГОМЕРА»), ідентифікаційний код 

юридичної особи – 24234435. Місцезнаходження: 49026, 

Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вул. Артеківська, буд. 27. 

Основним видом діяльності ПНВП «ЕРГОМЕРА»  є виробництво 

інструментів і обладнання для вимірювання, дослідження та навігації 

(код за КВЕД 26.51). 

(91) Ціни тендерних пропозицій, запропонованих ТОВ НВП «ВОДОМЕР»,                

ФОП СТОГНІЄМ Р.М., ТОВ «СИСТЕМИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ»,                    

ПрАТ «ЕНЕРГООБЛІК» та ПНВП «ЕРГОМЕРА»  на Торги № 11, 

становили: 

№ п/п Назва суб’єкта 

господарювання 

Первинна 

пропозиція, грн. 

Остаточна 

пропозиція  

(за результатами 

аукціону), грн. 

1 ТОВ НВП «ВОДОМЕР» 53 250,00 52 500,00 

2 ФОП СТОГНІЙ Р.М. 53 330,00 53 330,00 

3 ПрАТ «ЕНЕРГООБЛІК» 50 000,00 41 350,00 

4 ТОВ «СИСТЕМИ ТА 

ТЕХНОЛОГІЇ» 

53 000,00 41 890,00 

5 ПНВП «ЕРГОМЕРА» 42 000,00 42 000,00 

(92) Згідно з протоколами розгляду тендерних пропозицій від 25.07.2017              

№ 855, від 28.07.2017 № 868, від 31.07.2017 № 876, від 31.07.2017 № 878 

та від 07.08.2017 № 892 тендерні пропозиції  ТОВ НВП «ВОДОМЕР», 

ФОП СТОГНІЯ Р.М., ПрАТ «ЕНЕРГООБЛІК», ТОВ «СИСТЕМИ ТА 

ТЕХНОЛОГІЇ», ПНВП «ЕРГОМЕРА» по Торгам № 11 відхилені, у 

зв’язку із невідповідністю умовам тендерної документації. 

(93) Відповідно до частини першої статті 31 Закону України «Про публічні 

закупівлі» (в редакції Закону від 11.06.2017), у зв’язку із відхиленням 

всіх тендерних пропозицій тендерним комітетом Замовника № 3 

прийнято рішення про відміну Торгів № 11. 

Торги № 12 

(94) Замовником № 4 на веб-порталі публічних закупівель «Prozorro» 

08.11.2017 опубліковано оголошення UA-2017-11-08-000387-b про 

проведення Торгів № 12. 
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(95) Кінцевий строк подання тендерних пропозицій (дата і час) –  

23.11.2017 (11 год. 45 хв.). 

(96) Початок аукціону – 24.11.2017 (14 год. 42 хв.). 

(97) Очікувана вартість закупівлі – 578 484,00 грн. 

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

Торгах № 12 подані тендерні пропозиції від: 

− ТОВ НВП «ВОДОМЕР»; 

− ФОП СТОГНІЯ Р.М. 

(99) Ціни тендерних пропозицій, запропонованих ТОВ НВП «ВОДОМЕР»,                

ФОП СТОГНІЄМ Р.М. на Торги № 12, становили: 

№ п/п Назва суб’єкта 

господарювання 

Первинна 

пропозиція, грн. 

Остаточна 

пропозиція  

(за результатами 

аукціону), грн. 

1 ТОВ НВП «ВОДОМЕР» 577 920,00 575 027,00 

2 ФОП СТОГНІЙ Р.М. 578 484,00 575 591,00 

(100) Згідно з протоколом засідання тендерного комітету із закупівлі 

матеріально-технічних ресурсів та продуктів харчування від 11.12.2017                  

№ 859/3 тендерні пропозиції ТОВ НВП «ВОДОМЕР» та                                

ФОП СТОГНІЯ Р.М. по Торгам № 12 на підставі частини першої статті 

30 Закону України «Про публічні закупівлі» (в редакції Закону від 

06.11.2017) відхилені, у зв’язку із невідповідністю умовам тендерної 

документації. 

(101) Відповідно до частини першої статті 31 Закону України «Про публічні 

закупівлі» (в редакції Закону від 06.11.2017), у зв’язку із відхиленням 

всіх тендерних пропозицій тендерним комітетом Замовника № 4 

прийнято рішення про відміну Торгів № 12. 

Торги № 13 

(102) Замовником № 5 на веб-порталі публічних закупівель «Prozorro» 

20.07.2018 опубліковано оголошення UA-2018-07-20-001494-b про 

проведення Торгів № 13. 

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

06.08.2018 (15 год. 20 хв.). 

(104) Початок аукціону – 07.08.2018 (11 год. 52 хв.). 

(105) Очікувана вартість закупівлі – 1 440 000,00 грн. 

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

Торгах № 13 подані тендерні пропозиції від: 
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− ТОВ НВП «ВОДОМЕР»; 

− ФОП СТОГНІЯ Р.М. 

(107) Ціни тендерних пропозицій, запропонованих ТОВ НВП «ВОДОМЕР»,                

ФОП СТОГНІЄМ Р.М. на Торги № 13, становили: 

№ п/п Назва суб’єкта 

господарювання 

Первинна 

пропозиція, грн. 

Остаточна 

пропозиція  

(за результатами 

аукціону), грн. 

1 ТОВ НВП «ВОДОМЕР» 1 412 304,00 1 412 304,00 

2 ФОП СТОГНІЙ Р.М. 1 440 000,00 1 440 000,00 

(108) Згідно з протоколами засідання тендерного комітету КП «ДОБРО» 

ДОБРОПІЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ від 13.08.2018 та від 14.08.2018 

тендерні пропозиції ТОВ НВП «ВОДОМЕР» та ФОП СТОГНІЯ Р.М. по 

Торгам № 13 на підставі пункту 7 частини першої статті 17 Закону 

України «Про публічні закупівлі» (в редакції Закону від 27.01.2018) 

відхилені, у зв’язку із поданням тендерної пропозиції учасником 

процедури закупівлі, який є пов’язаною особою з іншим учасником 

процедури закупівлі. 

(109) Відповідно до абзацу 7 частини першої статті 31 Закону України «Про 

публічні закупівлі» (в редакції Закону від 27.01.2018), у зв’язку із 

відхиленням всіх тендерних пропозицій тендерним комітетом   

Замовника № 5 прийнято рішення про відміну Торгів № 13. 

(110) За результатами аналізу документів, поданих ТОВ «РІТЕЙЛ ПРОКСІ» 

та ФОП СТОГНІЄМ Р.М., у складі тендерних пропозицій на Торги, 

інформації, зібраної Відділенням в ході розгляду Справи, виявлені 

обставини, які свідчать про вчинення ТОВ «РІТЕЙЛ ПРОКСІ» та                

ФОП СТОГНІЄМ Р.М. (далі – Відповідачі) порушень законодавства про 

захист економічної конкуренції, передбачених пунктом 4 частини другої 

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

конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які 

стосуються спотворення результатів Торгів, що підтверджується 

наступним. 

5. Встановлення антиконкурентних узгоджених дій 

5.1. Наявність господарських відносин між Відповідачами 

(111) За інформацією, наданою ТОВ НВП «ВОДОМЕР» листом від 15.11.2018 

№ 01-15/11, встановлено, що між ТОВ НВП «ВОДОМЕР» та                                

ФОП СТОГНІЄМ Р.М. укладено агентський договір від 02.01.2013                 

№ 1-2013 (далі – Договір). 
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(112) Відповідно до пункту 2 Договору, ФОП СТОГНІЙ Р.М. зобов’язаний 

вести діяльність від імені, в інтересах, під контролем та за рахунок              

ТОВ НВП «ВОДОМЕР». 

(113) Згідно з пунктом 6 Договору, ФОП СТОГНІЙ Р.М. повинен особисто 

виконувати дії, на які він уповноважений ТОВ НВП «ВОДОМЕР» і не 

може передавати на власний розсуд іншим особам права, якими він 

володіє в межах цього договору. 

(114) Відповідно до пункту 12 Договору, ТОВ НВП «ВОДОМЕР» зобов’язано 

виплачувати винагороду ФОП СТОГНІЮ Р.М. за укладені ним угоди, за 

кожний випадок його посередництва в укладанні угод, за кожний 

випадок фактичного надання послуг у розмірі та строк, для кожної 

окремої дії, визначеної додатковими угодами до цього договору. 

(115) Згідно з вищевказаним листом ТОВ НВП «ВОДОМЕР», встановлено, що 

у період з 04.01.2016 по 08.08.2018 між ТОВ НВП «ВОДОМЕР» та                             

ФОП СТОГНІЄМ Р.М. було укладено 132 додаткові угоди до Договору. 

(116) Так, відповідно до змісту Додаткових угод від 04.01.2016 № 3, від 

04.01.2017  № 4, від 05.01.2018 № 6, у період з 2016 року по 2018 рік 

(кожного року), Відповідачі пролонгували строк дії Договору на                      

1 (один) рік. Вищевказана інформація зазначена в таблиці № 1. 

Таблиця № 1 

Додаткові угоди до агентського 

договору від 02.01.2013 № 1-2013 

Зміст додаткових угод 

Додаткова угода від 04.01.2016 № 3 Пролонгація строку дії агентського 

договору від 02.01.2013 № 1-2013 до 

31.12.2016 

Додаткова угода від 04.01.2017 № 4 Пролонгація строку дії агентського 

договору від 02.01.2013 № 1-2013 до 

31.12.2017 

Додаткова угода від 05.01.2018 № 6 Пролонгація строку дії агентського 

договору від 02.01.2013 № 1-2013 до 

31.12.2018 

(117) Крім того, у період підготовки та проведення Торгів №№ 3-13, між 

Відповідачами було укладено 33 додаткові угоди до Договору, в межах 

яких ФОП СТОГНІЙ Р.М. зобов’язувався укладати від імені                        

(під контролем і за рахунок) ТОВ НВП «ВОДОМЕР» договори з іншими 

суб’єктами господарювання, а також надавати посередницькі послуги з 

організаційного супроводу таких договорів. Вищезазначена інформація 

відображена в таблиці № 2. 
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Таблиця № 2 

Торги Період проведення торгів Додаткові угоди до агентського 

договору від 02.01.2013 № 1-2013 

Торги № 3 з 10.06.2017 по 27.06.2017 

 

№ 2138-ВЭ-ЛуТЭС від 15.06.2017; 

№ 2504 від 15.06.2017; 

№ 6636 від 21.06.2017; 

№ 2106 від 23.06.2017; 

Торги  

№№ 4, 5, 10 

з 08.08.2017 по 01.09.2017 № 20/2016/3485-4 від 17.08.2017; 

№ 60 від 17.08.2017; 

№ 59 від 18.08.2017; 

№ 308 від 18.08.2017; 

№ 1008 від 18.08.2017; 

№ 1708 від 18.08.2017; 

№ 1807 від 18.08.2017; 

№ 2707 від 18.08.2017; 

№ 2908 від 01.09.2017; 

Торги  

№№ 6,7 

з 19.09.2017 по 05.10.2017 № 2908-2 від 27.09.2017; 

№ 2906-2 від 27.09.2017; 

№ 409 від 27.09.2017; 

№ 2507 від 25.09.2017; 

№ 509 від 25.09.2017; 

Торги № 9 з 14.07.2017 по 02.08.2017 № 20/2016/3485-2 від 25.07.2017; 

Торги № 11 з 29.06.2017 по 19.07.2017 № 704 від 30.06.2017; 

№ 2906 від 30.06.2017; 

Торги № 12 з 08.11.2017 по 24.11.2017 № 911 від 14.11.2017; 

№ 1011-1 від 14.11.2017; 

№ 2610 від 14.11.2017; 

№ 111-1 від 16.11.2017; 

№ 2810-ВЭ-ЛуТЭС від 16.11.2017; 

Торги  

№№ 8, 13 

з 26.06.2018 по 07.08.2018 № 1406-5 від 27.06.2018; 

№ 1005-1 від 09.07.2018; 

№ 11170695-2 від 09.07.2018; 

№ 506 від 09.07.2018; 

№ 287-18 від 09.07.2018; 

№ 1406-6 від 09.07.2018; 

№ 907-1 від 09.07.2018 

(118) За інформацією, наданою ГОЛОВНИМ УПРАВЛІННЯМ ДЕРЖАВНОЇ 

ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ у ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ (далі - ГУ ДПС у 

ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ) листом від 14.01.2021 № 171/5/20-40-18-17-

20 (вх. від 18.01.2021 № 33кі), встановлено, що у період проведення 

Торгів Відповідачі використовували наступні розрахункові рахунки в 

банках, а саме:  
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Таблиця № 3 

ТОВ НВП «ВОДОМЕР» 

Номер рахунку Назва банку Дата відкриття 

рахунку 

Дата закриття 

рахунку 

26003000077446 АТ «АЛЬФА-БАНК» 30.03.2011 04.07.2018 

26001431267 АТ «РАЙФФАЙЗЕН 

БАНК АВАЛЬ» 

27.12.2013 22.08.2019 

ФОП СТОГНІЙ Р.М. 

26003010051203 АТ «АЛЬФА-БАНК» 28.04.2011 19.09.2019 

26003052228737 АТ КБ 

«ПРИВАТБАНК» 

22.09.2017 05.08.2019 

(119) Згідно з відомостями, наданими АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ 

«АЛЬФА-БАНК» (далі - АТ «АЛЬФА-БАНК») листом від 18.03.2021                 

№ 06151/БТ (вх. від 19.03.2021 № 273кі), АКЦІОНЕРНИМ 

ТОВАРИСТВОМ КОМЕРЦІЙНИМ БАНКОМ «ПРИВАТБАНК»              

(далі - АТ КБ «ПРИВАТБАНК») листом від 23.03.2021 № 20.1.0.0.0/7-

210316/13321 (вх. від 23.03.2021 № 285кі) та АКЦІОНЕРНИМ 

ТОВАРИСТВОМ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (далі -                               

АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ») листом від 22.03.2021                                        

№ 81-15-9/2696-БТ (вх. від 26.03.2021 № 309кі), встановлено, 

(конфіденційна інформація). Інформація про рух коштів між 

розрахунковими рахунками Відповідачів у період підготовки та 

проведення Торгів №№ 1-3,6-13 відображена у таблиці № 4. 

Таблиця № 4 

Інформація про Торги Інформація про рух коштів між рахунками 

Відповідачів 

Торги Період 

проведення 

Торгів 

Дата операції Призначення 

платежу                 

(додаткові угоди) 

Сума 

платежу 

(грн.) 

Торги № 1 19.10.2016 – 

07.11.2016 

(конфіденційна 
інформація) 

(конфіденційна 
інформація) 

(конфіденційна 
інформація) 

(конфіденційна 

інформація) 

(конфіденційна 

інформація) 

(конфіденційна 

інформація) 

(конфіденційна 
інформація) 

(конфіденційна 
інформація) 

(конфіденційна 
інформація) 

(конфіденційна 

інформація) 

(конфіденційна 

інформація) 

(конфіденційна 

інформація) 
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Торги № 2 

 

23.11.2016 –

15.12.2016 

(конфіденційна 
інформація) 

(конфіденційна 
інформація) 

(конфіденційна 
інформація) 

(конфіденційна 
інформація) 

(конфіденційна 
інформація) 

(конфіденційна 
інформація) 

(конфіденційна 
інформація) 

(конфіденційна 
інформація) 

(конфіденційна 
інформація) 

(конфіденційна 
інформація) 

(конфіденційна 
інформація) 

(конфіденційна 
інформація) 

(конфіденційна 
інформація) 

(конфіденційна 
інформація) 

(конфіденційна 
інформація) 

Торги               

№№ 3, 9, 11 

10.06.2017 – 

02.08.2017 

 

(конфіденційна 
інформація) 

(конфіденційна 
інформація) 

(конфіденційна 
інформація) 

(конфіденційна 
інформація) 

(конфіденційна 
інформація) 

(конфіденційна 
інформація) 

(конфіденційна 
інформація) 

(конфіденційна 
інформація) 

(конфіденційна 
інформація) 

(конфіденційна 
інформація) 

(конфіденційна 
інформація) 

(конфіденційна 
інформація) 

(конфіденційна 
інформація) 

(конфіденційна 
інформація) 

(конфіденційна 
інформація) 

(конфіденційна 
інформація) 

(конфіденційна 
інформація) 

(конфіденційна 
інформація) 

(конфіденційна 
інформація) 

(конфіденційна 
інформація) 

(конфіденційна 
інформація) 

(конфіденційна 
інформація) 

(конфіденційна 
інформація) 

(конфіденційна 
інформація) 

(конфіденційна 
інформація) 

(конфіденційна 
інформація) 

(конфіденційна 
інформація) 

(конфіденційна 
інформація) 

(конфіденційна 
інформація) 

(конфіденційна 
інформація) 

(конфіденційна 
інформація) 

(конфіденційна 
інформація) 

(конфіденційна 
інформація) 

(конфіденційна 
інформація) 

(конфіденційна 
інформація) 

(конфіденційна 
інформація) 

(конфіденційна 
інформація) 

(конфіденційна 
інформація) 

(конфіденційна 
інформація) 

Торги № 10 08.08.2017 – 

01.09.2017 

(конфіденційна 
інформація) 

(конфіденційна 
інформація) 

(конфіденційна 
інформація) 

(конфіденційна 
інформація) 

(конфіденційна 
інформація) 

(конфіденційна 
інформація) 

(конфіденційна 
інформація) 

(конфіденційна 
інформація) 

(конфіденційна 
інформація) 

(конфіденційна 
інформація) 

 

(конфіденційна 
інформація) 

(конфіденційна 
інформація) 
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(конфіденційна 

інформація) 

(конфіденційна 

інформація) 

(конфіденційна 

інформація) 

(конфіденційна 
інформація) 

(конфіденційна 
інформація) 

(конфіденційна 
інформація) 

Торги                

№№ 6,7 

19.09.2017 – 

05.10.2017 

(конфіденційна 
інформація) 

(конфіденційна 
інформація) 

(конфіденційна 
інформація) 

(конфіденційна 
інформація) 

(конфіденційна 
інформація) 

(конфіденційна 
інформація) 

(конфіденційна 
інформація) 

(конфіденційна 
інформація) 

(конфіденційна 
інформація) 

(конфіденційна 
інформація) 

(конфіденційна 
інформація) 

(конфіденційна 
інформація) 

(конфіденційна 
інформація) 

(конфіденційна 
інформація) 

(конфіденційна 
інформація) 

Торги № 12 08.11.2017 – 

24.11.2017 

(конфіденційна 
інформація) 

(конфіденційна 
інформація) 

(конфіденційна 
інформація) 

(конфіденційна 
інформація) 

(конфіденційна 
інформація) 

(конфіденційна 
інформація) 

(конфіденційна 
інформація) 

(конфіденційна 
інформація) 

(конфіденційна 
інформація) 

(конфіденційна 
інформація) 

(конфіденційна 
інформація) 

(конфіденційна 
інформація) 

(конфіденційна 
інформація) 

(конфіденційна 
інформація) 

(конфіденційна 
інформація) 

(конфіденційна 
інформація) 

(конфіденційна 
інформація) 

(конфіденційна 
інформація) 

(конфіденційна 
інформація) 

(конфіденційна 
інформація) 

(конфіденційна 
інформація) 

Торги                 

№№ 8, 13 

26.06.2018 – 

07.08.2018 

(конфіденційна 
інформація) 

(конфіденційна 
інформація) 

(конфіденційна 
інформація) 

(конфіденційна 
інформація) 

(конфіденційна 
інформація) 

(конфіденційна 
інформація) 

(конфіденційна 
інформація) 

(конфіденційна 
інформація) 

(конфіденційна 
інформація) 

(конфіденційна 
інформація) 

(конфіденційна 
інформація) 

(конфіденційна 
інформація) 

(конфіденційна 
інформація) 

(конфіденційна 
інформація) 

(конфіденційна 
інформація) 

(конфіденційна 
інформація) 

(конфіденційна 
інформація) 

(конфіденційна 
інформація) 

(конфіденційна 
інформація) 

(конфіденційна 
інформація) 

(конфіденційна 
інформація) 

(конфіденційна 
інформація) 

 

(конфіденційна 
інформація) 

(конфіденційна 
інформація) 
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(конфіденційна 

інформація) 

(конфіденційна 

інформація) 

(конфіденційна 

інформація) 

(конфіденційна 
інформація) 

(конфіденційна 
інформація) 

(конфіденційна 
інформація) 

(конфіденційна 

інформація) 

(конфіденційна 

інформація) 

(конфіденційна 

інформація) 

(конфіденційна 
інформація) 

(конфіденційна 
інформація) 

(конфіденційна 
інформація) 

(120) Таким чином, вищезазначена інформація свідчить про тривале існування 

господарських відносин між ТОВ НВП «ВОДОМЕР» та                               

ФОП СТОГНІЄМ Р.М., що створює умови для узгодженої та 

скоординованої поведінки між Відповідачами під час підготовки та 

участі у торгах. 

5.2. Використання Відповідачами однієї і тієї ж точки доступу до 

мережі Інтернет 

(121) ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПРОЗОРРО» (далі – ДП «ПРОЗОРРО») 

листами від 08.11.2018   № 206/3320/03 (вх. від 19.11.2018 № 5596) та від 

10.03.2021 № 206/01/733/04 (вх. від 19.03.2021 № 1463) повідомило, що 

Відповідачі подавали свої тендерні пропозиції з одного електронного 

майданчика, а саме «zakupki.prom.ua», оператором якого є 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ЗАКУПКИ.ПРОМ.УА» (далі – ТОВ «ЗАКУПКИ.ПРОМ.УА»). 

(122) В ході аналізу інформації, наданої ТОВ «ЗАКУПКИ.ПРОМ.УА» листом 

від 10.12.2018 № 1062/12 (вх. від 18.12.2018 № 6161), встановлено, що 

Відповідачами здійснено завантаження своїх тендерних пропозицій для 

участі у Торгах №№ 1-13 з використанням однієї і тієї ж IP-адреси: 

185.38.208.227. Вищевказана інформація наведена в таблиці № 5. 

Таблиця № 5 

Торги Назва суб’єкта 

господарювання 

ІР – адреса, з якої 

завантажено 

тендерну 

пропозицію 

Дата та час 

створення 

тендерної 

пропозиції 

Торги № 1 ТОВ НВП 

«ВОДОМЕР» 

185.38.208.227 03.11.2016 (17:33) 

ФОП СТОГНІЙ Р.М. 185.38.208.227 03.11.2016 (20:55) 

 

Торги № 2 

ТОВ НВП 

«ВОДОМЕР» 

185.38.208.227 07.12.2016 (11:50) 

ФОП СТОГНІЙ Р.М. 185.38.208.227 07.12.2016 (17:13) 
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Торги № 3 

ТОВ НВП 

«ВОДОМЕР» 

185.38.208.227 21.06.2017 (17:34) 

ФОП СТОГНІЙ Р.М. 185.38.208.227 23.06.2017 (11:15) 

 

Торги № 4 

ТОВ НВП 

«ВОДОМЕР» 

185.38.208.227 09.08.2017 (09:52) 

ФОП СТОГНІЙ Р.М. 185.38.208.227 09.08.2017 (17:32) 

 

Торги № 5 

ТОВ НВП 

«ВОДОМЕР» 

185.38.208.227 28.08.2017 (11:24) 

ФОП СТОГНІЙ Р.М. 185.38.208.227 28.08.2017 (12:02) 

 

Торги № 6 

ТОВ НВП 

«ВОДОМЕР» 

185.38.208.227 27.09.2017 (16:27) 

ФОП СТОГНІЙ Р.М. 185.38.208.227 28.09.2017 (16:49) 

 

Торги № 7 

ТОВ НВП 

«ВОДОМЕР» 

185.38.208.227 29.09.2017 (18:26) 

ФОП СТОГНІЙ Р.М. 185.38.208.227 03.10.2017 (10:26) 

 

Торги № 8 

ТОВ НВП 

«ВОДОМЕР» 

185.38.208.227 05.07.2018 (16:19) 

ФОП СТОГНІЙ Р.М. 185.38.208.227 09.07.2018 (14:18) 

 

Торги № 9 

ТОВ НВП 

«ВОДОМЕР» 

185.38.208.227 18.07.2017 (18:08) 

ФОП СТОГНІЙ Р.М. 185.38.208.227 25.07.2017 (13:41) 

 

Торги № 10 

ТОВ НВП 

«ВОДОМЕР» 

185.38.208.227 28.08.2017 (11:57) 

ФОП СТОГНІЙ Р.М. 185.38.208.227 28.08.2017 (14:38) 

 

Торги № 11 

ТОВ НВП 

«ВОДОМЕР» 

185.38.208.227 17.07.2017 (13:28) 

ФОП СТОГНІЙ Р.М. 185.38.208.227 17.07.2017 (14:46) 

 

Торги № 12 

ТОВ НВП 

«ВОДОМЕР» 

185.38.208.227 17.11.2017 (14:33) 

ФОП СТОГНІЙ Р.М. 185.38.208.227 23.11.2017 (09:40) 

 ТОВ НВП 

«ВОДОМЕР» 

185.38.208.227 31.07.2018 (10:06) 
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Торги № 13 
ФОП СТОГНІЙ Р.М. 185.38.208.227 06.08.2018 (10:36) 

(123) Як вбачається зі змісту таблиці № 5, Відповідачі подали тендерні 

пропозиції використовуючи одну і ту ж ІР-адресу, при цьому по                   

Торгам №№ 1, 2, 4, 5, 10, 11 ТОВ НВП «ВОДОМЕР» та                                      

ФОП СТОГНІЙ Р.М. завантажили свої пропозиції в одні й ті ж самі дні. 

(124) Згідно з відомостями, наданими ДП «ПРОЗОРРО» листами від 

08.11.2018   № 206/3320/03 (вх. від 19.11.2018 № 5596) та від 10.03.2021 

№ 206/01/733/04 (вх. від 19.03.2021 № 1463), встановлено, що під час 

проведення Торгів №№ 1, 8, 10, 12 Відповідачі здійснювали вхід до 

електронних аукціонів з використанням однієї і тієї ж IP-адреси: 

185.38.208.227. Зазначена інформація відображена в таблиці № 6. 

Таблиця № 6 

№ 

п/п 

Торги Назва суб’єкта 

господарювання 

ІР – адреса, з якої 

Відповідачі заходили в 

аукціон 

1 Торги № 1 ТОВ НВП «ВОДОМЕР» 185.38.208.227 

ФОП СТОГНІЙ Р.М. 185.38.208.227 

2 Торги № 8 ТОВ НВП «ВОДОМЕР» 185.38.208.227 

ФОП СТОГНІЙ Р.М. 185.38.208.227 

3 Торги № 10 ТОВ НВП «ВОДОМЕР» 185.38.208.227 

ФОП СТОГНІЙ Р.М. 185.38.208.227 

4 Торги № 12 ТОВ НВП «ВОДОМЕР» 185.38.208.227 

ФОП СТОГНІЙ Р.М. 185.38.208.227 

(125) За інформацією, наданою АТ КБ «ПРИВАТБАНК» листом від 

23.03.2021 № 20.1.0.0.0/7-210316/13321 (вх. від 23.03.2021 № 285кі), 

встановлено, що ФОП СТОГНІЙ Р.М. при відкритті та обслуговуванні 

розрахункового рахунку (конфіденційна інформація), в якості 

електронної поштової скриньки вказав (конфіденційна інформація). 

(126) Згідно з відомостями, наданими  ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КЕПРЕЙТ ПАРТНЕРС» (далі –                              

ТОВ «КЕПРЕЙТ ПАРТНЕРС») (утримувач поштового домену «I.UA»)                                     

(лист вх. від 14.06.2021 № 931кі), встановлено, що у період 

(конфіденційна інформація) вхід на електронну поштову скриньку 

(конфіденційна інформація) здійснювали переважно з IP-адреси 

(конфіденційна інформація). 
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(127) ТОВ НВП «ВОДОМЕР» листом від 15.11.2018 № 01-15/11                        

(вх. від 15.11.2018 № 5549) повідомило, що у період 2017-2018 років 

ТОВ НВП «ВОДОМЕР» у своїй господарській діяльності 

використовувало наступні електронні поштові скриньки: 

info@vodomer.com.ua, vodomer_vodomer@ukr.net.  

(128) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРНЕТ» 

(далі – ТОВ «УКРНЕТ») листом від 04.06.2021 № 307/01/01-08                      

(вх. від 09.06.2021 № 917кі) повідомило, що у період (конфіденційна 

інформація) вхід на електронну поштову скриньку (конфіденційна 

інформація) здійснювали з IP-адреси (конфіденційна інформація). 

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

«https://2ip.ua», ІР-адреса 185.38.208.227 входить до блоку ІР-адрес, що 

належить інтернет-провайдеру ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДАБЛ-Ю НЕТ ЮКРЕЙН» (далі – ТОВ «ДАБЛ-

Ю НЕТ ЮКРЕЙН»). 

(130) ТОВ «ДАБЛ-Ю НЕТ ЮКРЕЙН» (інтернет-провайдер) листом від 

27.12.2018 № 480-12/2018 (вх. від 02.01.2019 № 37) повідомило, що                

IP-адреса 185.38.208.227 була делегована ТОВАРИСТВУ З 

ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АНЛІМІТЕД ТЕЛЕКОМ»       

(далі –ТОВ «АНЛІМІТЕД ТЕЛЕКОМ»). 

(131) Відповідно до листа ТОВ «АНЛІМІТЕД ТЕЛЕКОМ» (інтернет-

провайдер) від 27.04.2021 № 458 (вх. від 28.04.2021 № 2506), 

встановлено, що IP-адреса 185.38.208.227 у період 2016-2018 років 

входила до переліку IP-адрес, виділених у користування                              

ТОВ «АНЛІМІТЕД ТЕЛЕКОМ». Вказана IP-адреса є динамічною. 

(132) Також, ТОВ «АНЛІМІТЕД ТЕЛЕКОМ», у вищевказаному листі 

додатково повідомило, що інформація про адресу та абонентів, яким у 

період 2016-2018 років була виділена у користування IP-адреса 

185.38.208.227 не збереглась, у зв’язку із відсутністю у                                 

ТОВ «АНЛІМІТЕД ТЕЛЕКОМ» технічних можливостей для тривалого 

зберігання вищевказаної інформації. 

(133) Згідно з відомостями, наданими ТОВ «АНЛІМІТЕД ТЕЛЕКОМ» листом 

від 09.04.2021 № 451 (вх. від 12.04.2021 № 2016), встановлено, що між                

ТОВ «АНЛІМІТЕД ТЕЛЕКОМ» та ТОВ НВП «ВОДОМЕР» було 

укладено договір про надання телекомунікаційних послуг від 01.07.2014 

№ BU-304408. 

(134) Відповідно до Додатку № 1 до договору про надання 

телекомунікаційних послуг від 01.07.2014 № BU-304408                              

ТОВ «АНЛІМІТЕД ТЕЛЕКОМ» надає ТОВ НВП «ВОДОМЕР» доступ 

до мережі Інтернет за адресою: м. Харків, вул. Культури, буд. 25-А,              

офіс № 303. 

 

mailto:info@vodomer.com.ua
mailto:vodomer_vodomer@ukr.net
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(135) Листом від 15.11.2018 № 01-15/11 (вх. від 15.11.2018 № 5549)                         

ТОВ НВП «ВОДОМЕР» повідомило, що на підставі Договору суборенди 

від 03.01.2011 № 11А у користуванні ТОВ НВП «ВОДОМЕР» 

знаходиться офісне приміщення за адресою: 61058, м. Харків,                         

вул. Культури, буд. 25А, офіс № 303. 

(136) Крім того, ТОВ «АНЛІМІТЕД ТЕЛЕКОМ» листом від 27.04.2021 № 458 

зазначило, що в період з 01.01.2014 по 01.01.2019 між                                                  

ТОВ «АНЛІМІТЕД ТЕЛЕКОМ» та ФОП СТОГНІЄМ Р.М. жодних 

господарських відносин не виникало.  

(137) Отже, використання обома Відповідачами у період 2016-2018 років 

однієї ї тієї ж IP-адреси, яка входила в діапазон IP-адрес провайдера, з 

яким господарські відносини існували виключно у                                        

ТОВ НВП «ВОДОМЕР», не може бути простим збігом обставин та 

свідчить про те, що під час підготовки тендерних пропозицій та участі у 

процедурах закупівель Відповідачі діяли спільно, узгоджуючи свої дії та 

обмінюючись інформацією стосовно цінових пропозицій один одного. 

5.3. Використання Відповідачами одних і тих самих засобів зв’язку 

(138) Згідно з витягами з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, 

фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 03.03.2021 за 

кодом 158258254028, від 03.03.2021 за кодом 288256539051 та від 

01.03.2021 за кодом 129956895423, у період з 28.11.2012 по 01.03.2021  

(у тому числі у період проведення Торгів №№ 1-13) в якості засобу 

зв’язку ФОП СТОГНІЯ Р.М. зазначено телефонний номер 

+380504003758. 

(139) За інформацією, наданою АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АЛЬФА-

БАНК» (далі – АТ «АЛЬФА-БАНК») листом від 18.03.2021                         

№ 06151/БТ (вх. від 19.03.2021 № 273кі), встановлено, що                           

ФОП СТОГНІЙ Р.М. при реєстрації в електронному кабінеті, відкритті 

та обслуговуванні розрахункового рахунку (конфіденційна інформація), 

в якості контактного номеру телефону зазначив (конфіденційна 

інформація). 

(140) АТ КБ «ПРИВАТБАНК» листом від 23.03.2021 № 20.1.0.0.0/7-

210316/13321 (вх. від 23.03.2021 № 285кі) повідомило, що СТОГНІЙ 

РУСЛАН МИКОЛАЙОВИЧ (конфіденційна інформація) при відкритті 

розрахункового рахунку (конфіденційна інформація), в якості 

контактного номеру телефону зазначив (конфіденційна інформація). 

(141) ТОВ НВП «ВОДОМЕР» листом від 15.11.2018 № 01-15/11                             

(вх. від 15.11.2018 № 5549) повідомило, що між ТОВ НВП «ВОДОМЕР» 

та ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ВФ УКРАЇНА» 

(далі – ПрАТ «ВФ УКРАЇНА») укладено договір про надання 

телекомунікаційних послуг від 12.08.2004 № 295374238769, відповідно 
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до якого ТОВ НВП «ВОДОМЕР» надано право користування рівнем 

доступу «Глобальний Адміністратор» в системах самообслуговування 

«Віртуальний менеджер» та «My Vodafone» для номеру +380504003758. 

(142) Відповідно до листа ПрАТ «ВФ УКРАЇНА» від 16.04.2021                      

№ 02/КІ-Б/85 (вх. від 20.04.2021 № 558кі) встановлено, (конфіденційна 

інформація). 

(143) Крім того, ТОВ «ЗАКУПКИ.ПРОМ.УА» листом від 10.12.2018                         

№ 1062/12 (вх. від 18.12.2018 № 6161) повідомило, що                                

ФОП СТОГНІЙ Р.М. при реєстрації для участі у Торгах №№ 1-13, в 

якості контактного номеру телефону вказав +30675338183. 

(144) ТОВ «НВП «ВОДОМЕР» листом від 15.11.2018 № 01-15/11                               

(вх. від 15.11.2018 № 5549) повідомило, що між ТОВ НВП «ВОДОМЕР» 

та ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «КИЇВСТАР» 

(далі – ПрАТ «КИЇВСТАР») укладено угоду про надання послуг 

рухомого (мобільного) зв’язку від 20.05.2015 № 7015718. 

(145) В межах вищевказаної угоди підписано додаткову угоду про надання 

комплексного пакету послуг від 20.05.2015, відповідно до якої                            

ПрАТ «КИЇВСТАР»  з одного боку, та ТОВ НВП «ВОДОМЕР» з іншого 

боку, уклали угоду про надання комплексного пакету послуг щодо 

телефонного номеру +380675338183. 

(146) Також, ПрАТ «КИЇВСТАР» листом від 22.04.2021 № 10689/01                 

(вх. від 26.04.2021 № 629кі) повідомило, (конфіденційна інформація). 

(147) Таким чином, Відповідачами під час ведення господарської діяльності 

зазначаються одні і ті самі номери телефонів, що свідчить про спільну 

діяльність ФОП СТОГНІЯ Р.М. та ТОВ НВП «ВОДОМЕР», що є не 

типовим, оскільки Відповідачі повинні були діяти самостійно та 

конкурувати між собою на зазначених торгах. 

5.4. Листування між електронними поштовими скриньками 

Відповідачів під час участі у Торгах №№ 1, 2, 7, 8 

(148) Відповідно до інформації, наданої ТОВ «КЕПРЕЙТ ПАРТНЕРС»                

(лист вх. від 14.06.2021 № 931кі), (конфіденційна інформація). 

(149) Згідно з відомостями, наданими ТОВ «ЗАКУПКІ.ПРОМ.УА» листом від 

10.12.2018 № 1062/12 (вх. від 18.12.2018 № 6161) при реєстрації для 

участі у Торгах №№ 1-13 ТОВ НВП «ВОДОМЕР» в якості електронної 

поштової скриньки вказало info@vodomer.com.ua. 

(150) За інформацією, наданою АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ 

«РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (далі – АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК 

АВАЛЬ») (лист від 22.03.2021 № 81-15-9/2696-БТ (вх. від 26.03.2021            

№ 309кі)), АТ «АЛЬФА-БАНК» (лист від 18.03.2021 № 01646/БТ                  

(вх. від 19.03.2021 № 272кі)) (конфіденційна інформація). 

mailto:info@vodomer.com.ua
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(151) ТОВ НВП «ВОДОМЕР» листом від 15.11.2018 № 01-15/11                        

(вх. від 15.11.2018 № 5549) повідомило, що у період 2017-2018 років 

підприємство у своїй господарській діяльності використовувало 

наступні електронні поштові скриньки: info@vodomer.com.ua, 

vodomer_vodomer@ukr.net.  

(152) За інформацією, наданою ТОВ «УКРНЕТ» (лист від 04.06.2021                       

№ 307/01/01-08 (вх. від 09.06.2021 № 917кі)), ТОВ «КЕПРЕЙТ 

ПАРТНЕРС» (лист вх. від 14.06.2021 № 931кі)) (конфіденційна 

інформація). Вищевказана інформація відображена в таблиці № 7. 

Таблиця № 7 

Торги Період 

завантаження 

тендерної 

пропозиції 

Електронні поштові 

скриньки між якими 

відбувалось листування 

Дата листування 

Торги № 1 з 19.10.2016 по 

04.11.2016 

(конфіденційна 

інформація) 

(конфіденційна 

інформація) 

Торги № 2 З 23.11.2016 по 

14.12.2016 

(конфіденційна 

інформація) 

(конфіденційна 

інформація) 

Торги № 7 З 08.11.2017 по 

23.11.2017 

(конфіденційна 

інформація) 

(конфіденційна 

інформація) 

Торги № 8 З 03.07.2017 по 

21.07.2017 

(конфіденційна 

інформація) 

(конфіденційна 

інформація) 

(153) Таким чином, листування між ТОВ НВП «ВОДОМЕР» та                              

ФОП СТОГНІЄМ Р.М. свідчить про наявність зв’язку та обміну 

інформацією між Відповідачами, що, в свою чергу, вказує на 

узгодженість дій під час формування та подання тендерних пропозицій 

по Торгам №№ 1, 2, 7, 8. 

5.5. Телефонний зв’язок між Відповідачами під час участі у                  

Торгах №№ 8, 13 

(154) За інформацією, отриманою з листа ПрАТ «ВФ УКРАЇНА» від 

16.04.2021 № 02/КІ-Б/85 (вх. від 20.04.2021 № 558кі), встановлено, 

(конфіденційна інформація). Вищезазначена інформація відображена в 

таблиці № 8. 

 

 

 

mailto:info@vodomer.com.ua
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Таблиця № 8 

Торги Період 

завантаження 

тендерної 

пропозиції  

Дата, час та тривалість телефонних з’єднань 

Торги  

№ 8 

з 26.06.2018 по 

11.07.2018 
(конфіденційна інформація) 

Торги             

№ 13 

з 20.07.2018 по 

06.08.2018 
(конфіденційна інформація) 

(155) (Конфіденційна інформація). Вищевказана інформація відображена в 

таблиці № 9. 

Таблиця № 9 

Торги Період 

проведення 

електронного 

аукціону 

Дата, час та тривалість телефонних з’єднань 

Торги № 8 12.07.2018                                    

(з 13:28  по 13:49) 
(конфіденційна інформація) 

Торги № 13 07.08.2018                                      

(з 11:52 по 12:13) 
(конфіденційна інформація) 

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

Торгів №№ 8, 13, ТОВ НВП «ВОДОМЕР» та ФОП СТОГНІЙ Р.М. 

здійснювали телефонний зв’язок між собою, що, в свою чергу, 

підтверджує спільну підготовку до участі та участь у торгах. 

5.6. Однакові властивості електронних файлів завантажених 

Відповідачами під час участі у Торгах №№ 7-13 

(157) Відповідачами, в межах Торгів, завантажено тендерні пропозиції у 

вигляді відсканованих документів, виконаних у форматі «pdf». 

(158) При цьому, властивості документів завантажених Відповідачами по 

Торгам № 7-13 мають одні і ті ж самі параметри налаштування. Зокрема, 

параметр «Програма» містить значення «Canon SC1011», параметр 

«Виробник PDF» - «Adobe PLS 1.3e for Canon». Зазначена інформація 

відображена в таблиці № 10.   
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Таблиця № 10 

ТОВ НВП «ВОДОМЕР» ФОП СТОГНІЙ Р.М. 

Назва документу Програма Виробник 

PDF 
Назва документу Програма Виробник 

PDF 

Торги № 7 

Довідка щодо відомостей 

про товар 

Canon 

SC1011 

Adobe 

PLS 1.3e 

for Canon 

Тендерна пропоз Canon 

SC1011 

Adobe 

PLS 1.3e 

for Canon 

Довідка про реєстрацію 

платника ПДВ 

Canon 

SC1011 

Adobe 

PLS 1.3e 

for Canon 

Досвід роботи Canon 

SC1011 

Adobe 

PLS 1.3e 

for Canon 

технічна настанова Canon 

SC1011 

Adobe 

PLS 1.3e 

for Canon 

дов про відс. 

підстав 

Canon 

SC1011 

Adobe 

PLS 1.3e 

for Canon 

Торги № 8 

дов. відс. заборгованості Canon 

SC1011 

Adobe 
PLS 1.3e 

for Canon 

доверенность  

(мова оригіналу) 

Canon 

SC1011 

Adobe 
PLS 1.3e 

for Canon 

довідка про несудимість Canon 

SC1011 

Adobe 

PLS 1.3e 

for Canon 

довідка відс 

підстав 

Canon 

SC1011 

Adobe 

PLS 1.3e 

for Canon 

ДСТУ Canon 

SC1011 

Adobe 

PLS 1.3e 

for Canon 

довідка Canon 

SC1011 

Adobe 

PLS 1.3e 

for Canon 

Паспорт 110 Canon 

SC1011 

Adobe 

PLS 1.3e 

for Canon 

тендерна пропоз Canon 

SC1011 

Adobe 

PLS 1.3e 

for Canon 

Торги № 9 

Довідка_що_відсутня 

_заборгованість 

Canon 

SC1011 

Adobe 
PLS 1.3e 

for Canon 

Довідка 
відсутність 

заборгованості 

Canon 

SC1011 

Adobe 
PLS 1.3e 

for Canon 

Довідка_що_відомості 

_учасника_не_вносились 

_до_реєстру_корупції 

Canon 

SC1011 

Adobe 
PLS 1.3e 

for Canon 

Довідка про 
відомості ЄДР 

корупції 

Canon 

SC1011 

Adobe 
PLS 1.3e 

for Canon 

Довідка_що_учасник 

_не_притягався_до 

_відповідальності 

Canon 

SC1011 

Adobe 

PLS 1.3e 

for Canon 

Довідка учасник 

не притягався 

антиконкурентних 

Canon 

SC1011 

Adobe 

PLS 1.3e 

for Canon 

Довідка_що_посадова Canon Adobe Довідка фіз особа Canon Adobe 
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_особа_не_засуджена SC1011 PLS 1.3e 

for Canon 

не засуджена SC1011 PLS 1.3e 

for Canon 

Інші_документи Canon 

SC1011 

Adobe 
PLS 1.3e 

for Canon 

Інші документи Canon 

SC1011 

Adobe 
PLS 1.3e 

for Canon 

Торги № 10 

Довідка з податкової про 

відсутність 

заборгованості 

Canon 

SC1011 

Adobe 

PLS 1.3e 

for Canon 

Довідка 

заборгованість 

відсутня 

Canon 

SC1011 

Adobe 

PLS 1.3e 

for Canon 

Довідка_що_відомості 

_учасника_не_вносились 

_до_реєстру_корупції 

Canon 

SC1011 

Adobe 

PLS 1.3e 

for Canon 

Довідка про 

відомості ЄДР 

корупції 

Canon 

SC1011 

Adobe 

PLS 1.3e 

for Canon 

Довідка_що_учасник 

_не_притягався_до 

_відповідальності 

Canon 

SC1011 

Adobe 

PLS 1.3e 

for Canon 

Довідка учасник 

не притягався 

антиконкурентних 

Canon 

SC1011 

Adobe 

PLS 1.3e 

for Canon 

Довідка_що_посадова 

_особа_не_засуджена 

Canon 

SC1011 

Adobe 
PLS 1.3e 

for Canon 

Довідка фіз особа 

не засуджена 

Canon 

SC1011 

Adobe 
PLS 1.3e 

for Canon 

Інші_документи Canon 

SC1011 

Adobe 
PLS 1.3e 

for Canon 

Інші документи Canon 

SC1011 

Adobe 
PLS 1.3e 

for Canon 

Торги № 11 

Комерційна пропозиція Canon 

SC1011 

Adobe 

PLS 1.3e 

for Canon 

Коммерческое 

предложение 

(мова оригіналу) 

Canon 

SC1011 

Adobe 

PLS 1.3e 

for Canon 

Довідка про відсутність 

підстав для відмови 

Canon 

SC1011 

Adobe 

PLS 1.3e 

for Canon 

Справка об 

отсутствии 

оснований 

(мова оригіналу) 

Canon 

SC1011 

Adobe 

PLS 1.3e 

for Canon 

Довідка про відсутність 

претензій до НПП 

Водомер 

Canon 

SC1011 

Adobe 

PLS 1.3e 

for Canon 

Справка об 

отсутствии 

претензій 

(мова оригіналу) 

Canon 

SC1011 

Adobe 

PLS 1.3e 

for Canon 

Довідка про наявність 

процівників 

Canon 

SC1011 

Adobe 

PLS 1.3e 

for Canon 

Справка про МТБ 

и сотрудников 

(мова оригіналу) 

Canon 

SC1011 

Adobe 

PLS 1.3e 

for Canon 

Технічні вимоги Canon 

SC1011 

Adobe 

PLS 1.3e 

for Canon 

ТУ Canon 

SC1011 

Adobe 

PLS 1.3e 

for Canon 
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Торги № 12 

довідка наявність 

приміщень та досвіду 

Canon 

SC1011 

Adobe 
PLS 1.3e 

for Canon 

довідка про 

досвід роботи 

Canon 

SC1011 

Adobe 
PLS 1.3e 

for Canon 

витяг з реєстру 

платників ПДВ 

Canon 

SC1011 

Adobe 

PLS 1.3e 

for Canon 

довідка ст17 Canon 

SC1011 

Adobe 

PLS 1.3e 

for Canon 

довіреність Попов Canon 

SC1011 

Adobe 

PLS 1.3e 

for Canon 

довіреність Canon 

SC1011 

Adobe 

PLS 1.3e 

for Canon 

Торги № 13 

Взяття на облік платника 

податків 

Canon 

SC1011 

Adobe 

PLS 1.3e 

for Canon 

гарантийное 

письмо 

(мова оригіналу) 

Canon 

SC1011 

Adobe 

PLS 1.3e 

for Canon 

витяг Canon 

SC1011 

Adobe 
PLS 1.3e 

for Canon 

обработка даннях 

(мова оригіналу) 

Canon 

SC1011 

Adobe 
PLS 1.3e 

for Canon 

держреєстр Canon 

SC1011 

Adobe 
PLS 1.3e 

for Canon 

обяз. условия 

(мова оригіналу) 

Canon 

SC1011 

Adobe 
PLS 1.3e 

for Canon 

довідка держреєстр Canon 

SC1011 

Adobe 

PLS 1.3e 

for Canon 

статья 17 

(мова оригіналу) 

Canon 

SC1011 

Adobe 

PLS 1.3e 

for Canon 

додаток до довідки про 

наявність обладнання 

Canon 

SC1011 

Adobe 

PLS 1.3e 

for Canon 

тендерна 

пропозиція 

Canon 

SC1011 

Adobe 

PLS 1.3e 

for Canon 

сертифікат кошторисник Canon 

SC1011 

Adobe 

PLS 1.3e 

for Canon 

Техзадание 

(мова оригіналу) 

Canon 

SC1011 

Adobe 

PLS 1.3e 

for Canon 

(159) Вказані обставини свідчать, зокрема, про використання Відповідачами 

одного й того ж технічного обладнання (пристрою), призначеного для 

виготовлення документів. 

(160) Таким чином, використання однакового обладнання вказує на 

узгодженість поведінки Відповідачів під час спільної підготовки 

тендерних пропозицій для участі у Торгах №№ 7-13. 

5.7. Завантаження Відповідачами документів, які містять 

інформацію про конкурента, під час участі у Торгах №№ 1,7,8,12, 13 

(161) Відділенням проаналізовано тендерні пропозиції                                       

ТОВ НВП «ВОДОМЕР» і ФОП СТОГНІЯ Р.М. та виявлено обставини, 
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завантаження документів, які містять інформацію про іншого учасника 

торгів. 

(162) Так, пунктом 4 Додатку № 1 тендерної документації по Торгам № 1 

передбачено необхідність подання учасниками торгів довідки про 

відсутність підстав для відмови Учаснику в участі у процедурі закупівлі 

(згідно вимог статті 17 Закону України «Про публічні закупівлі») 

виконаної в довільній формі. 

(163) На виконання вищевказаної вимоги тендерної документації                           

ТОВ НВП «ВОДОМЕР» та ФОП СТОГНІЄМ Р.М. було завантажено 

документи під назвою «Лист стосовно правопорушень» (Малюнок № 1) 

та «Довідка про статтю 17 Закону України» (Малюнок № 2) відповідно, 

які мають однакову структуру побудови тексту. 

Малюнок № 1                                         Малюнок №2 

 

(164) Так в першому абзаці обох документів зазначено найменування одного і 

того ж учасника торгів, а саме ТОВ НВП «ВОДОМЕР».  

(165) В пункті 1 обох документів, в якості «представника Товариства» 

зазначено Попова Романа Івановича, однак, відповідно до завантаженого 

ТОВ НВП «ВОДОМЕР» документу під назвою «Довіреність на підпис», 

Попов Роман Іванович вказаний, як уповноважена особа на підписання 

тендерної пропозиції ТОВ НВП «ВОДОМЕР» по Торгам № 1. Жодного 

документу на підтвердження повноважень Попова Романа Івановича, як 

законного представника, ФОП СТОГНІЙ Р.М. не завантажував. 
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(166) До того ж, обидва документи складаються з однакової кількості пунктів 

(вісім пунктів) та ідентичного наповнення змістовної частини тексту. 

(167) Схожість у зовнішньому вигляді документів, стосовно яких умовами 

тендерної документації по Торгам № 1 встановлена довільна форма 

побудови та оформлення тексту, свідчить про скоординовану поведінку 

Відповідачів під час формування та завантаження своїх тендерних 

пропозицій. 

(168) В межах Торгів №№ 6, 7, 8, 12, 13 ТОВ НВП «ВОДОМЕР» завантажило 

документи «Відповідність кваліфікації, наявність працівників»                         

(Торги № 6), «Довідка відповідність кваліфікації» (Торги № 7), «Довідка 

про відповідність кваліфікації» (Торги № 8), «Довідка наявність 

приміщень та досвіду» (Торги № 12) та «Довідка про наявність 

працівників» (Торги № 13).  

(169) У вищевказаних документах Стогній Р.М. зазначений  як комерційний 

директор ТОВ НВП «ВОДОМЕР», однак, відповідно до листа 

ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ В 

ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ від 07.11.2018 № 1250/04-20                                 

(вх. від 09.11.2018 № 5358) з січня 2017 року по вересень 2018 року 

Стогній Р.М. в якості найманого працівника ТОВ НВП «ВОДОМЕР» не 

значиться.  

(170) Отже, використання в тендерних пропозиціях відомостей про іншого 

учасника торгів, свідчить про обізнаність Відповідачів стосовно 

діяльності один одного, і як наслідок, в сукупності з іншими доказами, 

про спільну підготовку своїх пропозицій для участі у Торгах №№ 1, 7, 8, 

12, 13. 

5.8. Завантаження ФОП СТОГНІЄМ Р.М. не в повному обсязі 

тендерних пропозицій по Торгам №№ 1, 2, 7, 8, 10 

(171) В ході аналізу тендерних пропозицій Відповідачів встановлено, що  

ФОП СТОГНІЙ Р.М. не долучив до своїх тендерних пропозицій 

більшість документів, передбачених вимогами тендерних документацій 

в межах Торгів №№ 1, 2, 7, 8, 10. 

(172) Так, ФОП СТОГНІЙ Р.М. не надав: 

1) в Торгах № 1: 

−  копію документу, який підтверджує право посадової особи Учасника 

укладати договір про закупівлю (пункт 3 Додатку № 1 тендерної 

документації); 

2) в Торгах № 2: 

− довідку в довільній формі про наявність працівників відповідної 

кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід (підпункт 1.1. 

пункту 1 розділу А Додатку № 1 тендерної документації); 



39 

 

− довідку в довільній формі про відсутність підстав для відмови 

Учаснику в участі у процедурі закупівлі (пункт 2 розділу А Додатку 

№ 1 тендерної документації); 

− довідку вдовільній формі, яка містить відомості про Учасника (пункт 

1 Додатку № 2 тендерної документації); 

− копію довідки банку про наявність рахунку (пункту 3 Додатку № 2 

тендерної документації); 

− копію документу, який підтверджує право посадової особи Учасника 

підписувати документи тендерної пропозиції (пункт 6 Додатку № 2 

тендерної документації); 

− копію документу,  який підтверджує право посадової особи Учасника 

укладати договір про закупівлю (пункт 7 Додатку № 2 тендерної 

документації). 

3) в Торгах № 7: 

− довідку в довільній формі, яка містить відомості про Учасника (пункт 

1 Додатку № 2 тендерної документації); 

− копію довідки банку про наявність рахунку (пункт 3 Додатку № 2 

тендерної документації); 

− гарантійний лист щодо погодження з проектом договору згідно 

Додатку № 4 до тендерної документації (пункт 5 Додатку № 2 

тендерної документації). 

4) в Торгах № 8: 

− довідку в довільній формі, яка містить відомості про Учасника (пункт 

1 Додатку № 2 тендерної документації); 

− копію довідки банку про наявність рахунку (пункт 3 Додатку № 2 

тендерної документації); 

− Гарантійний лист щодо погодження з проектом договору згідно 

Додатку № 4 до тендерної документації (пункт 5 Додатку № 2 

тендерної документації). 

5) в Торгах № 10: 

− документи, що підтверджують повноваження посадової особи або 

представника учасника процедури закупівлі щодо підпису документів 

тендерної пропозиції (пункт 1 Розділу 3 тендерної документації). 

(173) Відповідно до статті 30 Закону України «Про публічні закупівлі»                    

замовник відхиляє тендерну пропозицію в разі, зокрема, якщо тендерна 

пропозиція не відповідає умовам тендерної документації. 

(174) Таким чином, завантаження тендерних пропозицій не в повному обсязі 

свідчить про відсутність у ФОП СТОГНІЯ Р.М. наміру здобути 

перемогу у Торгах №№ 1, 2, 7, 8, 10 та вказує на його формальну участь, 
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як «технічного учасника». 

6. Кваліфікація порушення Відповідачами конкурентного 

середовища 

(177) Відділенням встановлено, що поведінка ТОВ «РІТЕЙЛ ПРОКСІ» та 

ФОП СТОГНІЯ Р.М. становить антиконкурентні узгоджені дії, які 

стосуються спотворення результатів тендеру (торгів).  

(178) 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).  

(179) Суб’єкти господарювання, які беруть участь у конкурсних закупівлях, є 

конкурентами, а отже, повинні змагатися між собою з метою здобуття 

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

яких дій, які можуть негативно вплинути на конкуренцію. 

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

- наявність господарських відносин; 

- використання Відповідачами однієї і тієї ж точки доступу до мережі 

Інтернет; 

- використання Відповідачами одних і тих самих засобів зв’язку; 

- листування між електронними поштовими скриньками Відповідачів 

під час участі у Торгах №№ 1, 2, 7, 8; 

- телефонний зв’язок між Відповідачами під час участі у                            

Торгах №№ 8, 13; 

- однакові властивості електронних файлів завантажених Відповідачами 

під час участі у Торгах №№ 7-13; 

- завантаження Відповідачами документів, які містять інформацію про 

конкурента, під час участі у Торгах №№ 1, 7, 8, 12, 13; 

- завантаження ФОП СТОГНІЄМ Р.М. не в повному обсязі тендерних 

пропозицій по Торгам №№ 1, 2, 7, 8, 10 

не можуть бути результатом випадкового збігу обставин чи наслідком 

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

Відповідачами своєї поведінки при підготовці до участі та участі у 

Торгах, зокрема про обмін інформацією між ними. 

(181) З огляду на вищезазначене, Відповідачі під час підготовки документації 

для участі у Торгах діяли не самостійно, а узгоджували свої дії та не 
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змагалися між собою, що є обов’язковою умовою участі у конкурентних 

процедурах закупівель відповідно до Законом України «Про публічні 

закупівлі». 

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

самим усунули конкуренцію та змагальність між собою, а отже 

спотворили результат проведених Торгів, порушивши право замовників 

на отримання найбільш ефективного для нього результату, а відтак, 

вчинили антиконкурентні узгоджені дії, заборонені Законом України 

«Про захист економічної конкуренції».  

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

конкуренції» порушенням законодавства про захист економічної 

конкуренції є антиконкурентні узгоджені дії. 

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

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

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

інша погоджена конкурентна поведінка (діяльність, бездіяльність) 

суб’єктів господарювання; частиною другою цієї статті встановлено, що 

особи, які чинять або мають намір чинити узгоджені дії, є учасниками 

узгоджених дій. 

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

економічної конкуренції» антиконкурентними узгодженими діями є 

узгоджені дії, які призвели чи можуть призвести до недопущення, 

усунення чи обмеження конкуренції, а пунктом 4 частини другої цієї 

статті встановлено, що антиконкурентними узгодженими діями 

визнаються узгоджені дії, які стосуються спотворення результатів 

торгів, аукціонів, конкурсів, тендерів. 

(190) Отже, наведені вище факти у своїй сукупності свідчать про вчинення                                      

ТОВ «РІТЕЙЛ ПРОКСІ» та ФОП СТОГНІЯ Р.М. порушень, 

передбачених пунктом 4 частини другої статті 6 та пунктом 1 статті 50 

Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді 

антиконкрентних узгоджених дій, які стосується спотворення 

результатів торгів по закупівлі: 

− проміжного пункту цифрового зв’язку ППСЦ (ДК 021:2015: 

32000000-3 — радіо-, телевізійна, комунікаційна, телекомунікаційна 

та супутня апаратура й обладнання) (ДК 016:2010: 26.30.2 — 

апаратура електрична для проводового телефонного чи телеграфного 

зв’язку; відеофони) проведеної РЕГІОНАЛЬНОЮ ФІЛІЄЮ 

«ЛЬВІВСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ» ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ» (ідентифікатор 

закупівлі в системі «Prozorro» − UA-2016-10-19-001346-b); 

− датчиків температури внутрішнього повітря ESMT Danfoss та ESM-

10 Danfoss, датчика поверхневого ESM-11 Danfoss, регулятора 
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електронного із погодною корекцією ECL Comfort 110 (230B) Danfoss 

з клапаном триходовим VRB діаметром 32 мм, електроприводом 

AMV 435 та комплектом для щитового монтажу (ДК 021:2015: 

38570000-1 — регулювальні та контрольні прилади й апаратура ДК 

016:2010: 26.51.7 — термостати, маностати та інші прилади й 

апаратура для автоматичного регулювання чи контролювання) 

проведеної РЕГІОНАЛЬНОЮ ФІЛІЄЮ «ЛЬВІВСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ» 

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА 

ЗАЛІЗНИЦЯ»  (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» −                     

UA-2016-11-23-000067-b); 

− електроприводів AMV 435 230B Danfoss, AMB 162 24B Danfoss, 

AMB 162 230B Danfoss, AMB182 24B Danfoss (ДК 021:2015: 

31110000-0 — електродвигуни) проведеної РЕГІОНАЛЬНОЮ 

ФІЛІЄЮ «ЛЬВІВСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ» ПУБЛІЧНОГО 

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ» 

(ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» −                                       

UA-2017-06-10-000006-c); 

− лічильника холодної води одноструменевого крильчастого DN 15/80 з 

гайками, лічильника холодної води багатоструменевого крильчастого 

DN 25 з гайками, лічильника холодної води багатоструменевого 

крильчастого DN 32 з гайками, лічильника холодної води 

багатоструменевого крильчастого DN 20 з гайками, лічильника 

холодної води багатоструменевого крильчастого DN 40 з гайками, 

лічильника холодної води трубного DN 80В фланцевого, лічильника 

гарячої води багатоструменевого крильчастого DN 40 з гайками, 

лічильника гарячої води багатоструменевого крильчастого DN 32 з 

гайками, лічильника холодної води багатоструменевого крильчастого 

DN 50 муфтового, лічильника гарячої води одноструменевого 

крильчастого DN 20-130 з гайками, лічильника води імпульсного 

мокроходного DN 20 з передавачем імпульсів NK та штуцерами з 

гайками (ДК 021:2015: 38420000-5 — прилади для вимірювання 

витрати, рівня та тиску рідин і газів) проведеної РЕГІОНАЛЬНОЮ 

ФІЛІЄЮ «ЛЬВІВСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ» ПУБЛІЧНОГО 

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ»  

(ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» −                                              

UA-2017-08-08-000928-c); 

− лічильника газу роторного G25 РГС-ЕХ 1:100 (ДК 021:2015: 

38420000-5 — прилади для вимірювання витрати, рівня та тиску 

рідин і газів) проведеної РЕГІОНАЛЬНОЮ ФІЛІЄЮ «ЛЬВІВСЬКА 

ЗАЛІЗНИЦЯ» ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

«УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ» (ідентифікатор закупівлі в системі 

«Prozorro» − UA-2017-08-09-001927-b); 
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− лічильника холодної води одноструменевого крильчастого DN 15/80 з 

гайками, лічильника холодної води багатоструменевого крильчастого 

DN 25 з гайками, лічильника холодної води багатоструменевого 

крильчастого DN 32 з гайками, лічильника холодної води 

багатоструменевого крильчастого DN 20 з гайками, лічильника 

холодної води багатоструменевого крильчастого DN 40 з гайками, 

лічильника холодної води трубного DN 80В фланцевого, лічильника 

гарячої води багатоструменевого крильчастого DN 40 з гайками, 

лічильника гарячої води багатоструменевого крильчастого DN 32 з 

гайками, лічильника холодної води багатоструменевого крильчастого 

DN 50 муфтового, лічильника гарячої води одноструменевого 

крильчастого DN 20-130 з гайками, лічильника води імпульсного 

мокроходного DN 20 з передавачем імпульсів NK та штуцерами з 

гайками (ДК 021:2015: 38420000-5 — прилади для вимірювання 

витрати, рівня та тиску рідин і газів) проведеної РЕГІОНАЛЬНОЮ 

ФІЛІЄЮ «ЛЬВІВСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ» ПУБЛІЧНОГО 

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ» 

(ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» −                                             

UA-2017-09-19-001684-c); 

− лічильника газу роторного (ДК 021:2015: 38420000-5 — прилади для 

вимірювання витрати, рівня та тиску рідин і газів) проведеної 

РЕГІОНАЛЬНОЮ ФІЛІЄЮ «ЛЬВІВСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ» 

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА 

ЗАЛІЗНИЦЯ» (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» −                         

UA-2017-09-19-000627-а); 

− регулятора теплоти, комплекту для щитового монтажу, датчика 

температури, датчика поверхневого, гільзи (ДК 021:2015: 38570000-1 

— регулювальні та контрольні прилади й апаратура) проведеної 

РЕГІОНАЛЬНОЮ ФІЛІЄЮ «ЛЬВІВСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ» 

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА 

ЗАЛІЗНИЦЯ» (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» −                        

UA-2018-06-26-001032-a); 

− вимірювального комплексу (ДК 021:2015: 38420000-5 — прилади для 

вимірювання витрати, рівня та тиску рідин і газів) проведеної 

ДЕРЖАВНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ СХІДНИЙ ГІРНИЧО-

ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ (ідентифікатор закупівлі в системі 

«Prozorro» − UA-2017-07-14-000043-с); 

− вимірювального комплексу (ДК 021:2015: 38420000-5 — прилади для 

вимірювання витрати, рівня та тиску рідин і газів) проведеної 

ДЕРЖАВНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ СХІДНИЙ ГІРНИЧО-

ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ (ідентифікатор закупівлі в системі 

«Prozorro» − UA-2017-08-15-000189-а); 
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− приладів для вимірювання витрати, рівня та тиску і рідин і газів 

(Витраторміри ІРКА або еквівалент) (ДК 021:2015: 38420000-5 — 

прилади для вимірювання витрати, рівня та тиску рідин і газів) 

проведеної ТРИПІЛЬСЬКОЮ ТЕПЛОЕЛЕКТРОСТАНЦІЄЮ 

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЦЕНТРЕНЕРГО» 

(ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» −                                              

UA-2017-06-29-000355-а); 

− лічильників холодної води (ДК 021:2015: 38420000-5 — прилади для 

вимірювання витрати, рівня та тиску рідин і газів), проведеної 

РЕГІОНАЛЬНОЮ ФІЛІЄЮ «ПІВДЕННА ЗАЛІЗНИЦЯ» 

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

«УКРЗАЛІЗНИЦЯ» (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» −                           

UA-2017-11-08-000387-b); 

− роботи з установки приладів обліку теплової енергії та розробкою 

проектів їх установки в теплових схемах котелень №№ 2, 6, 13, 19                   

м. Білицьке, №4 сел. Водянське, №№2, 2а, 8 м. Білозерське, №№1,4,5,  

с.м.т. Новодонецьке (ДК 021:2015: 51210000-7 — послуги зі 

встановлення вимірювального обладнання) проведеної 

КОМУНАЛЬНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ «ДОБРО» 

ДОБРОПІЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (ідентифікатор закупівлі в 

системі «Prozorro» − UA-2018-07-20-001494-b).  

7. Заперечення Відповідачів 

(191) На подання про попередні висновки у Справі, які були надіслані  

ТОВ «РІТЕЙЛ ПРОКСІ» та ФОП СТОГНІЮ Р.М. листами  

від 08.10.2021 № 70-02/2-8590 та № 70-02/2-8591 відповідно,  

Відповідачі заперечень не надали. 

8. Остаточні висновки  

(192) Таким чином, доказами, зібраними у Справі, доводиться, а 

дослідженням усієї сукупності фактів, що об’єктивно могли вплинути на 

поведінку Відповідачів, не спростовується висновок про те, що                

вищезазначені дії ТОВ «РІТЕЙЛ ПРОКСІ» та ФОП СТОГНІЯ Р.М., які 

полягали у: 

- наявності господарських відносин; 

- використанні Відповідачами однієї і тієї ж точки доступу до мережі 

Інтернет; 

- використанні Відповідачами одних і тих самих засобів зв’язку; 

- листуванні між електронними поштовими скриньками Відповідачів 

під час участі у Торгах №№ 1, 2, 7, 8; 

- телефонному зв’язку між Відповідачами під час участі у                            

Торгах №№ 8, 13; 
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- однакових властивостях електронних файлів завантажених 

Відповідачами під час участі у Торгах №№ 7-13; 

- завантаженні Відповідачами документів, які містять інформацію про 

конкурента, під час участі у Торгах №№ 1, 7, 8, 12, 13; 

- завантаженні ФОП СТОГНІЄМ Р.М. не в повному обсязі тендерними 

пропозиціями по Торгам №№ 1, 2, 7, 8, 10 

є узгодженою поведінкою, що стосується спотворенням результатів 

Торгів.  

(193) Така поведінка Відповідачів становить порушення законодавства про 

захист економічної конкуренції у вигляді антиконкурентних узгоджених 

дій, які стосуються спотворення результатів торгів, та заборонені 

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

Закону України «Про захист економічної конкуренції». 

9. Визначення розміру штрафу 

(194) 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. 

(195) ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ листом від 

07.09.2021 № 23423/5/20-40-24-16-17 (вх. від 24.09.2021 № 5534) 

повідомило, що загальна сума доходу за 2020 рік у ФОП СТОГНІЯ Р.М. 

складає 1 080 525,90 грн. 

(196) ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ листом від 

07.10.2021 № 43102/6/20-40-18-17-18-21 (вх. від 11.10.2021 № 5822) 

повідомило, що загальна сума доходу ТОВ «РІТЕЙЛ ПРОКСІ»  за               

2020 рік складає 10 834 058,00 грн. 

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 
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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 

«РІТЕЙЛ ПРОКСІ» (до перейменування юридичної особи – 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ НАУКОВО-

ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ВОДОМЕР»)  (ідентифікаційний код 

юридичної особи – 25454162) та ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ 

СТОГНІЙ РУСЛАН МИКОЛАЙОВИЧ (конфіденційна інформація)  

вчинили порушення, передбачене 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 шляхом погодження своєї поведінки під час підготовки 

тендерних пропозицій та участі у процедурі закупівлі проміжного пункту 

цифрового зв’язку ППСЦ  (ДК 021:2015: 32000000-3 — радіо-, телевізійна, 

комунікаційна, телекомунікаційна та супутня апаратура й обладнання)                                      

(ДК 016:2010: 26.30.2 — апаратура електрична для проводового 

телефонного чи телеграфного зв’язку; відеофони), проведеній 

РЕГІОНАЛЬНОЮ ФІЛІЄЮ «ЛЬВІВСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ» ПУБЛІЧНОГО 

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ» 

(ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» − UA-2016-10-19-001346-b).  

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

накласти на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«РІТЕЙЛ ПРОКСІ» (до перейменування юридичної особи – 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ НАУКОВО-

ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ВОДОМЕР») (ідентифікаційний код 

юридичної особи – 25454162) штраф у розмірі 68 000,00 (шістдесят вісім 

тисяч) гривень. 

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

накласти на ФІЗИЧНУ ОСОБУ-ПІДПРИЄМЦЯ СТОГНІЯ РУСЛАНА 

МИКОЛАЙОВИЧА (конфіденційна інформація) штраф у розмірі 

68 000,00 (шістдесят вісім тисяч) гривень. 

4. Визнати, що ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«РІТЕЙЛ ПРОКСІ» (до перейменування юридичної особи – 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ НАУКОВО-

ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ВОДОМЕР»)  (ідентифікаційний код 

юридичної особи – 25454162) та ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ 

СТОГНІЙ РУСЛАН МИКОЛАЙОВИЧ (конфіденційна інформація)  

вчинили порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6 та 
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пунктом 1 статті 50 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 датчиків 

температури внутрішнього повітря ESMT, Danfoss та ESM-10, Danfoss, 

датчика поверхневого ESM-11, Danfoss, регулятора електронного із 

погодною корекцією ECL Comfort 110 (230B) Danfoss з клапаном 

триходовим VRB діаметром 32 мм, електроприводом AMV 435 та 

комплектом для щитового монтажу (ДК 021:2015: 38570000-1 — 

регулювальні та контрольні прилади й апаратура, ДК 016:2010: 26.51.7 — 

термостати, маностати та інші прилади й апаратура для автоматичного 

регулювання чи контролювання), проведеній РЕГІОНАЛЬНОЮ ФІЛІЄЮ 

«ЛЬВІВСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ» ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ» (ідентифікатор закупівлі в 

системі «Prozorro» − UA-2016-11-23-000067-b). 

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

накласти на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«РІТЕЙЛ ПРОКСІ» (до перейменування юридичної особи – 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ НАУКОВО-

ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ВОДОМЕР»)  (ідентифікаційний код 

юридичної особи – 25454162) штраф у розмірі 68 000,00 (шістдесят вісім 

тисяч) гривень. 

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

накласти на ФІЗИЧНУ ОСОБУ-ПІДПРИЄМЦЯ СТОГНІЯ РУСЛАНА 

МИКОЛАЙОВИЧА (конфіденційна інформація) штраф у розмірі 

68 000,00 (шістдесят вісім тисяч) гривень. 

7. Визнати, що ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«РІТЕЙЛ ПРОКСІ» (до перейменування юридичної особи – 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ НАУКОВО-

ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ВОДОМЕР»)  (ідентифікаційний код 

юридичної особи – 25454162) та ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ 

СТОГНІЙ РУСЛАН МИКОЛАЙОВИЧ (конфіденційна інформація)  

вчинили порушення, передбачене 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 шляхом погодження своєї поведінки під час підготовки 

тендерних пропозицій та участі у процедурі закупівлі електроприводів 

AMV 435 230B Danfoss, AMB 162 24B Danfoss, AMB 162 230B Danfoss, 

AMB182 24B Danfoss (ДК 021:2015: 31110000-0 — електродвигуни), 

проведеній РЕГІОНАЛЬНОЮ ФІЛІЄЮ «ЛЬВІВСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ» 

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА 

ЗАЛІЗНИЦЯ» (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» − UA-2017-06-

10-000006-c). 
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8. За порушення, вказане в пункті 7 резолютивної частини цього рішення, 

накласти на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«РІТЕЙЛ ПРОКСІ» (до перейменування юридичної особи - 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ НАУКОВО-

ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ВОДОМЕР»)  (ідентифікаційний код 

юридичної особи – 25454162) штраф у розмірі 68 000,00 (шістдесят вісім 

тисяч) гривень. 

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

накласти на ФІЗИЧНУ ОСОБУ-ПІДПРИЄМЦЯ СТОГНІЯ РУСЛАНА 

МИКОЛАЙОВИЧА (конфіденційна інформація) штраф у розмірі 

68 000,00 (шістдесят вісім тисяч) гривень. 

10. Визнати, що ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«РІТЕЙЛ ПРОКСІ» (до перейменування юридичної особи – 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ НАУКОВО-

ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ВОДОМЕР»)  (ідентифікаційний код 

юридичної особи – 25454162) та ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ 

СТОГНІЙ РУСЛАН МИКОЛАЙОВИЧ (конфіденційна інформація)  

вчинили порушення, передбачене 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 шляхом погодження своєї поведінки під час підготовки 

тендерних пропозицій та участі у процедурі закупівлі лічильника холодної 

води одноструменевого крильчастого DN 15/80 з гайками, лічильника 

холодної води багатоструменевого крильчастого DN 25 з гайками, 

лічильника холодної води багатоструменевого крильчастого DN 32 з 

гайками, лічильника холодної води багатоструменевого крильчастого DN 

20 з гайками, лічильника холодної води багатоструменевого крильчастого 

DN 40 з гайками, лічильника холодної води трубного DN 80В фланцевого, 

лічильника гарячої води багатоструменевого крильчастого DN 40 з 

гайками, лічильника гарячої води багатоструменевого крильчастого DN 32 

з гайками, лічильника холодної води багатоструменевого крильчастого DN 

50 муфтового, лічильника гарячої води одноструменевого крильчастого 

DN 20-130 з гайками, лічильника води імпульсного мокроходного DN 20 з 

передавачем імпульсів NK та штуцерами з гайками (ДК 021:2015: 

38420000-5 — прилади для вимірювання витрати, рівня та тиску рідин і 

газів), проведеній РЕГІОНАЛЬНОЮ ФІЛІЄЮ «ЛЬВІВСЬКА 

ЗАЛІЗНИЦЯ» ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

«УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ» (ідентифікатор закупівлі в системі 

«Prozorro» − UA-2017-08-08-000928-c). 

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

накласти на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«РІТЕЙЛ ПРОКСІ» (до перейменування юридичної особи – 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ НАУКОВО-

ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ВОДОМЕР»)  (ідентифікаційний код 
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юридичної особи – 25454162) штраф у розмірі 68 000,00 (шістдесят вісім 

тисяч) гривень. 

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

накласти на ФІЗИЧНУ ОСОБУ-ПІДПРИЄМЦЯ СТОГНІЯ РУСЛАНА 

МИКОЛАЙОВИЧА (конфіденційна інформація) штраф у розмірі 

68 000,00 (шістдесят вісім тисяч) гривень. 

13. Визнати, що ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«РІТЕЙЛ ПРОКСІ» (до перейменування юридичної особи – 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ НАУКОВО-

ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ВОДОМЕР»)  (ідентифікаційний код 

юридичної особи – 25454162) та ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ 

СТОГНІЙ РУСЛАН МИКОЛАЙОВИЧ (конфіденційна інформація) 

вчинили порушення, передбачене 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 шляхом погодження своєї поведінки під час підготовки 

тендерних пропозицій та участі у процедурі закупівлі лічильника газу 

роторного G25 РГС-ЕХ 1:100                                                          (ДК 

021:2015: 38420000-5 — прилади для вимірювання витрати, рівня та тиску 

рідин і газів), проведеній РЕГІОНАЛЬНОЮ ФІЛІЄЮ «ЛЬВІВСЬКА 

ЗАЛІЗНИЦЯ» ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

«УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ» (ідентифікатор закупівлі в системі 

«Prozorro» − UA-2017-08-09-001927-b). 

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

накласти на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«РІТЕЙЛ ПРОКСІ» (до перейменування юридичної особи – 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ НАУКОВО-

ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ВОДОМЕР»)  (ідентифікаційний код 

юридичної особи – 25454162) штраф у розмірі 68 000,00 (шістдесят вісім 

тисяч) гривень. 

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

накласти на ФІЗИЧНУ ОСОБУ-ПІДПРИЄМЦЯ СТОГНІЯ РУСЛАНА 

МИКОЛАЙОВИЧА (конфіденційна інформація) штраф у розмірі 

68 000,00 (шістдесят вісім тисяч) гривень. 

16. Визнати, що ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«РІТЕЙЛ ПРОКСІ» (до перейменування юридичної особи – 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ НАУКОВО-

ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ВОДОМЕР»)  (ідентифікаційний код 

юридичної особи – 25454162) та ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ 

СТОГНІЙ РУСЛАН МИКОЛАЙОВИЧ (конфіденційна інформація)  

вчинили порушення, передбачене 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 
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результатів торгів шляхом погодження своєї поведінки під час підготовки 

тендерних пропозицій та участі у процедурі закупівлі лічильника холодної 

води одноструменевого крильчастого DN 15/80 з гайками, лічильника 

холодної води багатоструменевого крильчастого DN 25 з гайками, 

лічильника холодної води багатоструменевого крильчастого DN 32 з 

гайками, лічильника холодної води багатоструменевого крильчастого DN 

20 з гайками, лічильника холодної води багатоструменевого крильчастого 

DN 40 з гайками, лічильника холодної води трубного DN 80В фланцевого, 

лічильника гарячої води багатоструменевого крильчастого DN 40 з 

гайками, лічильника гарячої води багатоструменевого крильчастого DN 32 

з гайками, лічильника холодної води багатоструменевого крильчастого DN 

50 муфтового, лічильника гарячої води одноструменевого крильчастого 

DN 20-130 з гайками, лічильника води імпульсного мокроходного DN 20 з 

передавачем імпульсів NK та штуцерами з гайками (ДК 021:2015: 

38420000-5 — прилади для вимірювання витрати, рівня та тиску рідин і 

газів), проведеній РЕГІОНАЛЬНОЮ ФІЛІЄЮ «ЛЬВІВСЬКА 

ЗАЛІЗНИЦЯ» ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

«УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ» (ідентифікатор закупівлі в системі 

«Prozorro» − UA-2017-09-19-001684-c). 

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

накласти на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«РІТЕЙЛ ПРОКСІ» (до перейменування юридичної особи – 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ НАУКОВО-

ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ВОДОМЕР»)  (ідентифікаційний код 

юридичної особи – 25454162) штраф у розмірі 68 000,00 (шістдесят вісім 

тисяч) гривень. 

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

накласти на ФІЗИЧНУ ОСОБУ-ПІДПРИЄМЦЯ СТОГНІЯ РУСЛАНА 

МИКОЛАЙОВИЧА (конфіденційна інформація) штраф у розмірі 

68 000,00 (шістдесят вісім тисяч) гривень. 

19. Визнати, що ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«РІТЕЙЛ ПРОКСІ» (до перейменування юридичної особи – 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ НАУКОВО-

ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ВОДОМЕР»)  (ідентифікаційний код 

юридичної особи – 25454162) та ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ 

СТОГНІЙ РУСЛАН МИКОЛАЙОВИЧ (конфіденційна інформація)  

вчинили порушення, передбачене 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 шляхом погодження своєї поведінки під час підготовки 

тендерних пропозицій та участі у процедурі закупівлі лічильника газу 

роторного (ДК 021:2015: 38420000-5 — прилади для вимірювання витрати, 

рівня та тиску рідин і газів), проведеній РЕГІОНАЛЬНОЮ ФІЛІЄЮ 

«ЛЬВІВСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ» ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО 
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ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ» (ідентифікатор закупівлі в 

системі «Prozorro» −  UA-2017-09-19-000627-а). 

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

накласти на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«РІТЕЙЛ ПРОКСІ» (до перейменування юридичної особи – 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ НАУКОВО-

ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ВОДОМЕР»)  (ідентифікаційний код 

юридичної особи – 25454162) штраф у розмірі 68 000,00 (шістдесят вісім 

тисяч) гривень. 

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

накласти на ФІЗИЧНУ ОСОБУ-ПІДПРИЄМЦЯ СТОГНІЯ РУСЛАНА 

МИКОЛАЙОВИЧА (конфіденційна інформація)  штраф у розмірі 

68 000,00 (шістдесят вісім тисяч) гривень. 

22. Визнати, що ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«РІТЕЙЛ ПРОКСІ» (до перейменування юридичної особи – 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ НАУКОВО-

ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ВОДОМЕР»)  (ідентифікаційний код 

юридичної особи – 25454162) та ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ 

СТОГНІЙ РУСЛАН МИКОЛАЙОВИЧ (конфіденційна інформація)  

вчинили порушення, передбачене 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 шляхом погодження своєї поведінки під час підготовки 

тендерних пропозицій та участі у процедурі закупівлі регулятора теплоти, 

комплекту для щитового монтажу, датчика температури, датчика 

температури, датчика поверхневого, гільзи (ДК 021:2015: 38570000-1 — 

регулювальні та контрольні прилади й апаратура), проведеній 

РЕГІОНАЛЬНОЮ ФІЛІЄЮ «ЛЬВІВСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ» ПУБЛІЧНОГО 

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ» 

(ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» −                            UA-2018-

06-26-001032-a). 

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

накласти на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«РІТЕЙЛ ПРОКСІ» (до перейменування юридичної особи – 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ НАУКОВО-

ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ВОДОМЕР»)  (ідентифікаційний код 

юридичної особи – 25454162) штраф у розмірі 68 000,00 (шістдесят вісім 

тисяч) гривень. 

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

накласти на ФІЗИЧНУ ОСОБУ-ПІДПРИЄМЦЯ СТОГНІЯ РУСЛАНА 

МИКОЛАЙОВИЧА (конфіденційна інформація)  штраф у розмірі 

68 000,00 (шістдесят вісім тисяч) гривень. 
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25. Визнати, що ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«РІТЕЙЛ ПРОКСІ» (до перейменування юридичної особи – 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ НАУКОВО-

ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ВОДОМЕР»)  (ідентифікаційний код 

юридичної особи – 25454162) та ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ 

СТОГНІЙ РУСЛАН МИКОЛАЙОВИЧ (конфіденційна інформація)  

вчинили порушення, передбачене 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 шляхом погодження своєї поведінки під час підготовки 

тендерних пропозицій та участі у процедурі закупівлі вимірювального 

комплексу (ДК 021:2015: 38420000-5 — прилади для вимірювання витрати, 

рівня та тиску рідин і газів), проведеній ДЕРЖАВНИМ 

ПІДПРИЄМСТВОМ СХІДНИМ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИМ 

КОМБІНАТОМ (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» − UA-2017-

07-14-000043-с). 

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

накласти на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«РІТЕЙЛ ПРОКСІ» (до перейменування юридичної особи – 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ НАУКОВО-

ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ВОДОМЕР»)  (ідентифікаційний код 

юридичної особи – 25454162) штраф у розмірі 68 000,00 (шістдесят вісім 

тисяч) гривень. 

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

накласти на ФІЗИЧНУ ОСОБУ-ПІДПРИЄМЦЯ СТОГНІЯ РУСЛАНА 

МИКОЛАЙОВИЧА (конфіденційна інформація) штраф у розмірі 

68 000,00 (шістдесят вісім тисяч) гривень. 

28. Визнати, що ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«РІТЕЙЛ ПРОКСІ» (до перейменування юридичної особи – 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ НАУКОВО-

ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ВОДОМЕР»)  (ідентифікаційний код 

юридичної особи – 25454162) та ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ 

СТОГНІЙ РУСЛАН МИКОЛАЙОВИЧ (конфіденційна інформація)  

вчинили порушення, передбачене 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 шляхом погодження своєї поведінки під час підготовки 

тендерних пропозицій та участі у процедурі закупівлі вимірювального 

комплексу (ДК 021:2015: 38420000-5 — прилади для вимірювання витрати, 

рівня та тиску рідин і газів), проведеній ДЕРЖАВНИМ 

ПІДПРИЄМСТВОМ СХІДНИМ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИМ 

КОМБІНАТОМ (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» − UA-2017-

08-15-000189-а). 
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29. За порушення, вказане в пункті 28 резолютивної частини цього рішення, 

накласти на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«РІТЕЙЛ ПРОКСІ» (до перейменування юридичної особи – 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ НАУКОВО-

ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ВОДОМЕР»)  (ідентифікаційний код 

юридичної особи – 25454162) штраф у розмірі 68 000,00 (шістдесят вісім 

тисяч) гривень. 

30. За порушення, вказане в пункті 28 резолютивної частини цього рішення, 

накласти на ФІЗИЧНУ ОСОБУ-ПІДПРИЄМЦЯ СТОГНІЯ РУСЛАНА 

МИКОЛАЙОВИЧА (конфіденційна інформація)  штраф у розмірі 

68 000,00 (шістдесят вісім тисяч) гривень. 

31. Визнати, що ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«РІТЕЙЛ ПРОКСІ» (до перейменування юридичної особи – 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ НАУКОВО-

ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ВОДОМЕР»)  (ідентифікаційний код 

юридичної особи – 25454162) та ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ 

СТОГНІЙ РУСЛАН МИКОЛАЙОВИЧ (конфіденційна інформація)  

вчинили порушення, передбачене 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 шляхом погодження своєї поведінки під час підготовки 

тендерних пропозицій та участі у процедурі закупівлі приладів для 

вимірювання витрати, рівня та тиску і рідин і газів (Витраторміри ІРКА 

або еквівалент) (ДК 021:2015: 38420000-5 — прилади для вимірювання 

витрати, рівня та тиску рідин і газів) проведеній ТРИПІЛЬСЬКОЮ 

ТЕПЛОЕЛЕКТРОСТАНЦІЄЮ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА «ЦЕНТРЕНЕРГО» (ідентифікатор закупівлі в системі 

«Prozorro» −  UA-2017-06-29-000355-а). 

32. За порушення, вказане в пункті 31 резолютивної частини цього рішення, 

накласти на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«РІТЕЙЛ ПРОКСІ» (до перейменування юридичної особи – 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ НАУКОВО-

ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ВОДОМЕР»)  (ідентифікаційний код 

юридичної особи – 25454162) штраф у розмірі 68 000,00 (шістдесят вісім 

тисяч) гривень. 

33. За порушення, вказане в пункті 31 резолютивної частини цього рішення, 

накласти на ФІЗИЧНУ ОСОБУ-ПІДПРИЄМЦЯ СТОГНІЯ РУСЛАНА 

МИКОЛАЙОВИЧА (конфіденційна інформація) штраф у розмірі 

68 000,00 (шістдесят вісім тисяч) гривень. 

34. Визнати, що ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«РІТЕЙЛ ПРОКСІ» (до перейменування юридичної особи – 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ НАУКОВО-

ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ВОДОМЕР»)  (ідентифікаційний код 
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юридичної особи – 25454162) та ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ 

СТОГНІЙ РУСЛАН МИКОЛАЙОВИЧ (конфіденційна інформація)  

вчинили порушення, передбачене 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 шляхом погодження своєї поведінки під час підготовки 

тендерних пропозицій та участі у процедурі закупівлі лічильників холодної 

води (ДК 021:2015: 38420000-5 — прилади для вимірювання витрати, рівня 

та тиску рідин і газів), проведеній РЕГІОНАЛЬНОЮ ФІЛІЄЮ 

«ПІВДЕННА ЗАЛІЗНИЦЯ» ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА «УКРЗАЛІЗНИЦЯ» (ідентифікатор закупівлі в системі 

«Prozorro» − UA-2017-11-08-000387-b). 

35. За порушення, вказане в пункті 34 резолютивної частини цього рішення, 

накласти на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«РІТЕЙЛ ПРОКСІ» (до перейменування юридичної особи – 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ НАУКОВО-

ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ВОДОМЕР»)  (ідентифікаційний код 

юридичної особи – 25454162) штраф у розмірі 68 000,00 (шістдесят вісім 

тисяч) гривень. 

36. За порушення, вказане в пункті 34 резолютивної частини цього рішення, 

накласти на ФІЗИЧНУ ОСОБУ-ПІДПРИЄМЦЯ СТОГНІЯ РУСЛАНА 

МИКОЛАЙОВИЧА (конфіденційна інформація)  штраф у розмірі 

68 000,00 (шістдесят вісім тисяч) гривень. 

37. Визнати, що ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«РІТЕЙЛ ПРОКСІ» (до перейменування юридичної особи – 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ НАУКОВО-

ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ВОДОМЕР»)  (ідентифікаційний код 

юридичної особи – 25454162) та ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ 

СТОГНІЙ РУСЛАН МИКОЛАЙОВИЧ (конфіденційна інформація)  

вчинили порушення, передбачене 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 шляхом погодження своєї поведінки під час підготовки 

тендерних пропозицій та участі у процедурі закупівлі робіт з установки 

приладів обліку теплової енергії та розробкою проектів їх установки в 

теплових схемах котелень №№ 2, 6, 13, 19  м. Білицьке, № 4 сел. 

Водянське, №№ 2, 2а, 8, м. Білозерське, №№1,4,5, с.м.т. Новодонецьке (ДК 

021:2015: 51210000-7 — послуги зі встановлення вимірювального 

обладнання), проведеній КОМУНАЛЬНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ 

«ДОБРО» ДОБРОПІЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (ідентифікатор закупівлі в 

системі «Prozorro» − UA-2018-07-20-001494-b). 

38. За порушення, вказане в пункті 37 резолютивної частини цього рішення, 

накласти на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
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«РІТЕЙЛ ПРОКСІ» (до перейменування юридичної особи - 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ НАУКОВО-

ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ВОДОМЕР»)  (ідентифікаційний код 

юридичної особи – 25454162) штраф у розмірі 68 000,00 (шістдесят вісім 

тисяч) гривень. 

39. За порушення, вказане в пункті 37 резолютивної частини цього рішення, 

накласти на ФІЗИЧНУ ОСОБУ-ПІДПРИЄМЦЯ СТОГНІЯ РУСЛАНА 

МИКОЛАЙОВИЧА (конфіденційна інформація) штраф у розмірі 

68 000,00 (шістдесят вісім тисяч) гривень. 

Відповідно до частини третьої статті 56 Закону України «Про захист 

економічної конкуренції» штраф повинен бути сплачений у двомісячний строк 

з дня одержання рішення. 

Відповідно до частини 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 


