
 

СХІДНЕ МІЖОБЛАСНЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ 

АНТИМОНОПОЛЬНОГО КОМІТЕТУ УКРАЇНИ 

                                  ВИТЯГ З РІШЕННЯ 

АДМІНІСТРАТИВНОЇ КОЛЕГІЇ СХІДНОГО  

МІЖОБЛАСНОГО ТЕРИТОРІАЛЬНОГО ВІДДІЛЕННЯ 
 

26.10.2021 №  70/124 – р/к               Справа № 2/01-208-21 

м. Харків 

Про порушення законодавства  

про захист економічної конкуренції  

та накладення штрафу 

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «НИКС-П»  (ідентифікаційний код 

юридичної особи – 33384198) (далі – ПП «НИКС-П») та ФІЗИЧНА ОСОБА-

ПІДПРИЄМЕЦЬ КУЛТИШЕВА КАТЕРИНА ВАЛЕНТИНІВНА 

(ідентифікаційний номер – конфіденційна інформація) (далі – ФОП 

КУЛТИШЕВА К.В.) подали тендерні пропозиції на участь у торгах, 

проведених:  

(а) ОБ'ЄДНАННЯМ СПІВВЛАСНИКІВ БАГАТОКВАРТИРНОГО 

БУДИНКУ «БУДІВЕЛЬНИКІВ 50/18» по закупівлі: «код ДК 

021:2015:44210000-5: Конструкції та їх частини (Металопластикові вікна 

за адресою: пр. Будівельників, 50/18)» (ідентифікатор закупівлі в системі 

«Prozorro»: UA-2020-02-05-000527-a);  

(б) ОБ'ЄДНАННЯМ СПІВВЛАСНИКІВ БАГАТОКВАРТИРНОГО 

БУДИНКУ «БУДІВЕЛЬНИКІВ 136» по закупівлі:  

- «код ДК 021:2015:44210000-5: Конструкції та їх частини 

(Металопластикові вікна)» (ідентифікатор закупівлі в системі 

«Prozorro»:  UA-2020-02-06-000498-с); 

- «код ДК 021:2015:44210000-5: Конструкції та їх частини 

(Металопластикові вікна)» (ідентифікатор закупівлі в системі 

«Prozorro»: UA-2020-02-21-000816-c); 

(в) ОБ'ЄДНАННЯМ СПІВВЛАСНИКІВ БАГАТОКВАРТИРНОГО 

БУДИНКУ «МИРУ-93» по закупівлі: 

- «код ДК 021:2015:44210000-5: Конструкції та їх частини 

(Металопластикові вікна)» (ідентифікатор закупівлі в системі 

«Prozorro»: UA-2020-02-06-000456-a); 

- «код ДК 021:2015:44210000-5: Конструкції та їх частини 

(Металопластикові вікна)» (ідентифікатор закупівлі в системі 

«Prozorro»: UA-2020-02-21-001667-a); 
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(г) ОБ'ЄДНАННЯМ СПІВВЛАСНИКІВ БАГАТОКВАРТИРНОГО 

БУДИНКУ «КУПРІНА-31» по закупівлі: «код ДК 021:2015:44210000-5: 

Конструкції та їх частини (Металопластикові вікна за адресою:                       

вул. Купріна, 31)» (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro»:                 

UA-2020-02-06-001097-a); 

(ґ)  ОБ'ЄДНАННЯМ СПІВВЛАСНИКІВ БАГАТОКВАРТИРНОГО 

БУДИНКУ «РОМАНТІК» по закупівлі: «код ДК 021:2015:44210000-5: 

Конструкції та їх частини (Металопластикові вікна за адресою:                     

вул. Володимирська, 5)» (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro»: 

UA-2020-02-18-000175-b); 

(д) ОБ'ЄДНАННЯМ СПІВВЛАСНИКІВ БАГАТОКВАРТИРНОГО 

БУДИНКУ «НАШ ДОБРИЙ ДІМ» по закупівлі: «код ДК 

021:2015:44210000-5: Конструкції та їх частини (Металопластикові вікна 

за адресою: вул. Полтавська 5)» (ідентифікатор закупівлі в системі 

«Prozorro»: UA-2020-02-03-000255-b);  

(е) ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНИМ КООПЕРАТИВОМ «ЛІВОБЕРЕЖНИЙ-

139» по закупівлі: «код ДК 021:2015:44210000-5: Конструкції та їх 

частини (Металопластикові вікна)» (ідентифікатор закупівлі в системі 

«Prozorro»: UA-2020-02-10-000058-c); 

(є) ОБ'ЄДНАННЯМ СПІВВЛАСНИКІВ БАГАТОКВАРТИРНОГО 

БУДИНКУ «ЛАВАНДА-1» по закупівлі: «код ДК 021:2015:44210000-5: 

Конструкції та їх частини (Металопластикові вікна за адресою:                          

вул. Карпінського, 56)» (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro»: 

UA-2020-02-20-001008-c).  

При цьому, ПП «НИКС-П» та ФОП КУЛТИШЕВА К.В. спільно 

готувалися до участі у вказаних торгах, тобто узгоджували свою поведінку з 

метою усунення змагання під час підготовки та участі у торгах. 

За результатами розгляду справи № 2/01-208-21 такі дії                                    

ПП «НИКС-П» та ФОП КУЛТИШЕВА К.В. визнано антиконкурентними 

узгодженими діями, що стосуються спотворення результатів торгів, що є 

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

України «Про захист економічної конкуренції». 

На ПП «НИКС-П» накладено штраф  на загальну суму 680 000, 00 грн.  

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

публічні закупівлі», вчинення суб’єктами господарювання зазначеного 

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

в 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 № 2/01-208-21 про порушення ПП «НИКС-П» та                                           

ФОП КУЛТИШЕВОЇ К.В. законодавства про захист економічної 

конкуренції, передбаченого пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 
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статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», та подання 

другого відділу досліджень і розслідувань від 10.08.2021 № 70-03/434-п, 

ВСТАНОВИЛА: 

1. Предмет справи  

(1) Адміністративною колегією Відділення розпочато справу № 2/01-208-21 

(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 відкритих торгів, проведених:  

(а) ОБ'ЄДНАННЯМ СПІВВЛАСНИКІВ БАГАТОКВАРТИРНОГО 

БУДИНКУ «БУДІВЕЛЬНИКІВ 50/18» (далі – Замовник № 1)                                 

з використанням електронної системи закупівель «Prozorro» по 

закупівлі: «код ДК 021:2015:44210000-5: Конструкції та їх частини 

(Металопластикові вікна за адресою: пр. Будівельників, 50/18)» 

проведених (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro»:                             

UA-2020-02-05-000527-a) (далі – Торги № 1);  

(б) ОБ'ЄДНАННЯМ СПІВВЛАСНИКІВ БАГАТОКВАРТИРНОГО 

БУДИНКУ «БУДІВЕЛЬНИКІВ 136» (далі – Замовник № 2) з 

використанням електронної системи закупівель «Prozorro» по закупівлі:  

-  «код ДК 021:2015:44210000-5: Конструкції та їх частини 

(Металопластикові вікна)» (ідентифікатор закупівлі в системі 

«Prozorro»:  UA-2020-02-06-000498-с) (далі – Торги № 2); 

-  «код ДК 021:2015:44210000-5: Конструкції та їх частини 

(Металопластикові вікна)» (ідентифікатор закупівлі в системі 

«Prozorro»: UA-2020-02-21-000816-c ) (далі – Торги № 3); 

(в) ОБ'ЄДНАННЯМ СПІВВЛАСНИКІВ БАГАТОКВАРТИРНОГО 

БУДИНКУ «МИРУ-93» (далі – Замовник № 3) з використанням 

електронної системи закупівель «Prozorro» по закупівлі: 

-  «код ДК 021:2015:44210000-5: Конструкції та їх частини 

(Металопластикові вікна)» (ідентифікатор закупівлі в системі 

«Prozorro»: UA-2020-02-06-000456-a) (далі – Торги № 4); 

-  «код ДК 021:2015:44210000-5: Конструкції та їх частини 

(Металопластикові вікна)» (ідентифікатор закупівлі в системі 

«Prozorro»: UA-2020-02-21-001667-a) (далі – Торги № 5); 

(г) ОБ'ЄДНАННЯМ СПІВВЛАСНИКІВ БАГАТОКВАРТИРНОГО 

БУДИНКУ «КУПРІНА-31» (далі – Замовник № 4) з використанням 

електронної системи закупівель «Prozorro» по закупівлі: «код ДК 

021:2015:44210000-5: Конструкції та їх частини (Металопластикові вікна 

за адресою: вул. Купріна, 31)» (ідентифікатор закупівлі в системі 

«Prozorro»: UA-2020-02-06-001097-a) (далі – Торги № 6); 
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(ґ)  ОБ'ЄДНАННЯМ СПІВВЛАСНИКІВ БАГАТОКВАРТИРНОГО 

БУДИНКУ «РОМАНТІК» (далі – Замовник № 5) з використанням 

електронної системи закупівель «Prozorro» по закупівлі: «код ДК 

021:2015:44210000-5: Конструкції та їх частини (Металопластикові вікна 

за адресою: вул. Володимирська, 5)» (ідентифікатор закупівлі в системі 

«Prozorro»: UA-2020-02-18-000175-b) (далі – Торги № 7); 

(д) ОБ'ЄДНАННЯМ СПІВВЛАСНИКІВ БАГАТОКВАРТИРНОГО 

БУДИНКУ «НАШ ДОБРИЙ ДІМ» (далі – Замовник № 6) з 

використанням електронної системи закупівель «Prozorro» по закупівлі:                                                         

«код ДК 021:2015:44210000-5: Конструкції та їх частини 

(Металопластикові вікна за адресою: вул. Полтавська, 5)» 

(ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro»:                                                      

UA-2020-02-03-000255-b) (далі – Торги № 8);  

(е) ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНИМ КООПЕРАТИВОМ «ЛІВОБЕРЕЖНИЙ-

139» (далі – Замовник № 7) з використанням електронної системи 

закупівель «Prozorro» по закупівлі: «код ДК 021:2015:44210000-5: 

Конструкції та їх частини (Металопластикові вікна)» (ідентифікатор 

закупівлі в системі «Prozorro»: UA-2020-02-10-000058-c) (далі –                          

Торги № 9); 

(є) ОБ'ЄДНАННЯМ СПІВВЛАСНИКІВ БАГАТОКВАРТИРНОГО 

БУДИНКУ «ЛАВАНДА-1» (далі – Замовник № 8) з використанням 

електронної системи закупівель «Prozorro» по закупівлі: «код ДК 

021:2015:44210000-5: Конструкції та їх частини (Металопластикові вікна 

за адресою: вул. Карпінського, 56)» (ідентифікатор закупівлі в системі 

«Prozorro»: UA-2020-02-20-001008-c) (далі – Торги № 10).  

2. Відповідачі  

(3) Відповідачами у справі є: 

(4) ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «НИКС-П», ідентифікаційний код 

юридичної особи – 33384198. Місцезнаходження: 70410, Запорізька обл., 

Запорізький р-н, село Лукашеве, вулиця Центральна, будинок 7-А. 

Основним видом діяльності ПП «НИКС-П» є неспеціалізована оптова 

торгівля (код за КВЕД 46.90). 

(5) ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ КУЛТИШЕВА КАТЕРИНА 

ВАЛЕНТИНІВНА, ідентифікаційний номер - конфіденційна інформація. 

Місцезнаходження:  73000, (конфіденційна інформація). Основним 

видом діяльності ФОП КУЛТИШЕВОЇ К.В. є роздрібна торгівля 

залізними виробами, будівельними матеріалами та санітарно-технічними 

виробами в спеціалізованих магазинах (код за КВЕД 47.52).  

(6) Згідно з витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, 

фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 14.07.2021                  

№ 132102363023, № 459484520080 господарська діяльність                       

ФОП КУЛТИШЕВОЇ К.В. з 03.03.2021 припинена.  

(7) У розумінні абзацу дванадцятого статті 1 Закону України «Про захист 
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економічної конкуренції» ФОП КУЛТИШЕВА К.В. (на час проведення 

Торгів) та ПП «НИКС-П» (далі разом – Учасники торгів, Відповідачі) є 

суб’єктами господарювання.  

3. Процесуальні дії  

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

10.08.2021 № 70-03/434-п за ознаками вчинення ПП «НИКС-П» та                   

ФОП КУЛТИШЕВОЇ К.В. порушень, передбачених пунктом 4 частини 

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

конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, що 

стосуються спотворення результатів торгів, адміністративною колегією 

Східного міжобласного територіальним відділення Антимонопольного 

комітету України (далі – адміністративна колегія Відділення) прийнято 

розпорядження від 10.08.2021 № 70/238-рп/к про початок розгляду 

справи № 2/01-208-21. 

(9) Листами Відділення від 13.10.2021 № 70-02/2-8756 та № 70-02/2-8757 

копія витягу з подання з попередніми висновками у справі                                   

№ 2/01-208-21 була надіслана ПП «НИКС-П» та                                             

КУЛТИШЕВІЙ К.В. за їх місцезнаходженням.  

(10) Відповідно до пункту 26 Правил розгляду заяв і справ про порушення 

законодавства про захист економічної конкуренції, затверджених 

розпорядженням Антимонопольного комітету України від 19 квітня 

1994 року № 5, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 6 травня 

1994 року за № 90/299 (у редакції розпорядження Антимонопольного 

комітету України від 29 червня 1998 року №169-р) (із змінами), на 

офіційному веб-сайті Комітету (http://www.amc.gov.ua) 21.10.2021 

розміщено інформацію щодо попередніх висновків у Справі, із 

зазначенням дати, часу і місця розгляду справи. 

4. Інформація про торги  

Торги № 1 

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

05.02.2020 опубліковано оголошення (UA-2020-02-05-000527-a) про 

проведення Торгів № 1.  

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

18.02.2020  (11 год. 03 хв).  

(13) Початок аукціону (дата і час) – 19.02.2020  (15 год. 31 хв). 

(14) Очікувана вартість закупівлі – 132 749,00 грн. 

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

Торгах №1 подані тендерні пропозиції від:  

- ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ                            

«ВКФ «НІКС-М» (далі – ТОВ «ВКФ «НІКС-М»), ідентифікаційний код 

юридичної особи – 41635753. Місцезнаходження: 49000, 

Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Робоча, будинок 18, офіс 85; 

http://www.amc.gov.ua/
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основним видом діяльності ТОВ «ВКФ «НІКС-М» є виробництво інших 

виробів із пластмас (код за КВЕД 22.29);  

- ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ-ПІДПРИЄМЦЯ ПОПОВОЇ ЮЛІЇ 

ОЛЕКСАНДРІВНИ (далі – ФОП ПОПОВА Ю.О.) , ідентифікаційний 

номер – конфіденційна інформація. Місцезнаходження: 87549, Донецька 

обл., конфіденційна інформація; основним видом діяльності ФОП 

ПОПОВОЇ Ю. О. є інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих 

магазинах (код за КВЕД 47.19);   

- ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ                      

«ВІНТЕРА-ВІКНА» (далі- ТОВ «ВІНТЕРА-ВІКНА»), ідентифікаційний 

код юридичної особи - 39762659. Місцезнаходження: 49005, 

Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вулиця Глобинська, будинок 2; 

основним видом діяльності ТОВ «ВІНТЕРА-ВІКНА» є формування й 

оброблення листового скла (код за КВЕД 23.12); 

- ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВІКНА 

ВІКОНДА» (далі – ТОВ «ВІКНА ВІКОНДА»), ідентифікаційний код 

юридичної особи – 40207010. Місцезнаходження: 49000, 

Дніпропетровська обл., м. Дніпро, проспект Слобожанський,        

будинок 31 Д; основним видом діяльності ТОВ «ВІКНА ВІКОНДА» є 

виробництво будівельних виробів із пластмас (код за КВЕД 22.23);  

- ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ПІРАМІД КОРП» (далі –                                

ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ПІРАМІД КОРП»), 

ідентифікаційний код юридичної особи – 39484237. Місцезнаходження: 

81470, Львівська обл., Самбірський р-н, смт Дубляни, вулиця Шевченка, 

будинок 3 А; основним видом діяльності ТОВ «БУДІВЕЛЬНА 

КОМПАНІЯ «ПІРАМІД КОРП» є будівництво житлових і нежитлових 

будівель (код за КВЕД 41.20).  

- ПП «НИКС-П»; 

- ФОП КУЛТИШЕВОЇ К.В.  

(16) Ціни тендерних пропозицій, запропоновані ТОВ «ВКФ «НІКС-М»,                

ФОП ПОПОВОЮ Ю. О., ТОВ «ВІНТЕРА-ВІКНА», ПП «НИКС-П»,                       

ТОВ «ВІКНА ВІКОНДА», ФОП КУЛТИШЕВОЮ К.В.,                                  

ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ПІРАМІД КОРП» на Торги № 1, 

становили: 

№ 

з

/

п 

Назва суб’єкта 

господарювання 

Первинна пропозиція, 

грн 

Остаточна пропозиція  

(за результатами аукціону), 

грн 

1 ТОВ «ВКФ «НІКС-М» 95 000,00 75 000,00 

2 ПП «НИКС-П» 87 800,00 79 990,00 

3 ФОП ПОПОВА Ю. О. 95 700,00 82 100,00 

4 ТОВ «ВІНТЕРА-ВІКНА» 98 000,00 82 700,00 

5 ТОВ «ВІКНА ВІКОНДА» 93 000,00 92 300,00 
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6 

ТОВ «БУДІВЕЛЬНА 

КОМПАНІЯ «ПІРАМІД 

КОРП» 

111 000,00 111 000,00 

7 ФОП КУЛТИШЕВА К.В. 132 500,00 132 500,00 

(17) Згідно з протоколом від 20.02.2020 № 1 засідання тендерного комітету 

Замовника № 1, Торги № 1 були відмінені у зв’язку з внесенням змін до 

кваліфікаційних критерій. 

Торги № 2 

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

06.02.2020 опубліковано оголошення (UA-2020-02-06-000498-c) про 

проведення Торгів № 2.  

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

14.02.2020   (12 год. 26 хв).  

(20) Початок аукціону (дата і час) – 17.02.2020  (15 год. 01 хв). 

(21) Очікувана вартість закупівлі – 176 745,61 грн. 

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

Торгах № 2 подані тендерні пропозиції від:  

- ТОВ «ВКФ «НІКС-М»;  

- ТОВ «ВІКНА ВІКОНДА»;  

- ФОП КУЛТИШЕВОЇ К. В.;  

- ФОП ПОПОВОЇ Ю. О.;  

- ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ПІРАМІД КОРП»;  

- ПП «НИКС-П»;  

- ТОВ «ВІНТЕРА-ВІКНА».  

(23) Ціни тендерних пропозицій, запропоновані ТОВ «ВКФ «НІКС-М»,           

ФОП ПОПОВОЮ Ю. О., ТОВ «ВІНТЕРА-ВІКНА», ПП «НИКС-П»,                       

ТОВ «ВІКНА ВІКОНДА», ФОП КУЛТИШЕВОЮ К.В.,                                  

ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ПІРАМІД КОРП» на Торги № 2, 

становили: 

№ 

з

/

п 

Назва суб’єкта господарювання 
Первинна 

пропозиція, грн 

Остаточна пропозиція  

(за результатами 

аукціону), грн 

1 ТОВ «ВКФ «НІКС-М» 166 000,00 111 500,00 

2 ПП «НИКС-П» 149 800,00 109 000,00 

3 ФОП ПОПОВА Ю. О. 149 800,00 113 000,00 

4 ТОВ «ВІНТЕРА-ВІКНА» 98 000,00 82 700,00 

5 ТОВ «ВІКНА ВІКОНДА» 139 000,00 139 000,00 

6 
ТОВ «БУДІВЕЛЬНА 

КОМПАНІЯ «ПІРАМІД КОРП» 
145 800,00 113 100,00 

7 ФОП КУЛТИШЕВА К.В. 176 500,00 176 500,00 
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(24) Згідно з протоколом від 19.02.2020 № 1 засідання тендерного комітету 

Замовника № 2, Торги № 2 були відмінені у зв’язку з внесенням змін до 

кваліфікаційних критерій.  

Торги № 3 

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

21.02.2020 опубліковано оголошення (UA-2020-02-21-000816-c) про 

проведення Торгів № 3.  

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

29.02.2020   (14 год. 20 хв).  

(27) Початок аукціону (дата і час) - 02.03.2020  (11 год. 03 хв). 

(28) Очікувана вартість закупівлі – 176 745,61 грн. 

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

Торгах № 3 подані тендерні пропозиції від:  

- ТОВ «ВІКНА ВІКОНДА»;  

- ФОП КУЛТИШЕВОЇ К. В.;  

- ПП «НИКС-П»;  

- ФОП ПОПОВОЇ Ю. О.;  

- ТОВ «ВКФ «НІКС-М». 

(30) Ціни тендерних пропозицій, запропоновані ТОВ «ВКФ «НІКС-М»,             

ФОП ПОПОВОЮ Ю. О., ПП «НИКС-П», ТОВ «ВІКНА ВІКОНДА»,                 

ФОП КУЛТИШЕВОЮ К.В., на Торги № 3, становили: 

№ 

з

/

п 

Назва суб’єкта 

господарювання 

Первинна пропозиція, 

грн 

Остаточна пропозиція  

(за результатами аукціону), 

грн 

1 ТОВ «ВКФ «НІКС-М» 120 000,00 114 899,00 

2 ПП «НИКС-П» 123 800,00 115 000,00 

3 ФОП ПОПОВА Ю. О. 121 900,00 114 900,00 

4 ТОВ «ВІКНА ВІКОНДА» 133 000,00 133 000,00 

5 ФОП КУЛТИШЕВА К.В. 175 000,00 175 000,00 

(31) Згідно з протоколом від 11.03.2020 № 6 засідання тендерного комітету 

Замовника № 2, переможцем Торгів № 3 визнано                                                     

ФОП КУЛТИШЕВУ К.В. з пропозицією 175 000,00 гривень, з якою 

укладено договір від 01.04.2020 № 1103.  

Торги № 4 

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

06.02.2020 опубліковано оголошення (UA-2020-02-06-000456-a) про 

проведення Торгів № 4.  

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

15.02.2020   (10 год. 54 хв).  

(34) Початок аукціону (дата і час) – 17.02.2020  (11 год. 13 хв). 
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(35) Очікувана вартість закупівлі – 147 210,90 грн. 

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

Торгах № 4 подані тендерні пропозиції від:  

- ТОВ «ВКФ «НІКС-М»;  

- ТОВ «ВІКНА ВІКОНДА»;  

- ФОП КУЛТИШЕВОЇ К. В.;  

- ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ-ПІДПРИЄМЦЯ ПОЛТАВСЬКОГО ЄВГЕНА 

ВАДИМОВИЧА (далі – ФОП ПОЛТАВСЬКИЙ Є.В.), ідентифікаційний 

номер - конфіденційна інформація. Місцезнаходження: 72319, 

Запорізька обл., конфіденційна інформація; основним видом діяльності 

ФОП ПОЛТАВСЬКОГО Є.В. є роздрібна торгівля іншими невживаними 

товарами в спеціалізованих магазинах (КВЕД 47.78); 

- ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ПІРАМІД КОРП»; 

- ПП «НИКС-П»; 

- ТОВ «ВІНТЕРА-ВІКНА».  

(37) Ціни тендерних пропозицій, запропоновані ТОВ «ВКФ «НІКС-М»,                    

ФОП ПОЛТАВСЬКИМ Є.В., ПП «НИКС-П», ТОВ «ВІКНА ВІКОНДА»,                 

ФОП КУЛТИШЕВОЮ К.В., ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ 

«ПІРАМІД КОРП», ТОВ «ВІНТЕРА-ВІКНА» на Торги № 4, становили: 

№ 

з

/

п 

Назва суб’єкта 

господарювання 

Первинна пропозиція, 

грн 

Остаточна пропозиція  

(за результатами аукціону), 

грн 

1 ТОВ «ВКФ «НІКС-М» 137 000,00 98 000,00 

2 ПП «НИКС-П» 101 700,00 89 900,00 

3 
ФОП ПОЛТАВСЬКИЙ 

Є.В. 
124 760,00 124 760,00 

4 ТОВ «ВІНТЕРА-ВІКНА» 108 000,00 90 000,00 

5 ТОВ «ВІКНА ВІКОНДА» 109 800,00 106 799,00 

6 

ТОВ «БУДІВЕЛЬНА 

КОМПАНІЯ «ПІРАМІД 

КОРП» 

128 100,00 94 800,00 

7 ФОП КУЛТИШЕВА К.В. 146 910,00 146 910,00 

(38) Згідно з протоколом від 19.02.2020 № 1 засідання тендерного комітету 

Замовника № 3, Торги № 4 були відмінені у зв’язку з внесенням змін до 

кваліфікаційних критерій.  

Торги № 5 

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

21.02.2020 опубліковано оголошення (UA-2020-02-21-001667-a) про 

проведення Торгів № 5.  

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

29.02.2020   (15 год. 26 хв).  

(41) Початок аукціону (дата і час) – 02.03.2020 (14 год. 03 хв). 
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(42) Очікувана вартість закупівлі – 147 210,90 грн. 

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

Торгах № 5 подані тендерні пропозиції від:  

- ФОП ПОПОВОЇ Ю. О.;  

- ФОП КУЛТИШЕВОЇ К. В.;  

- ТОВ «ВКФ «НІКС-М»;  

- ПП «НИКС-П».  

(44) Ціни тендерних пропозицій, запропоновані ТОВ «ВКФ «НІКС-М»,  

ФОП ПОПОВОЮ Ю.О., ПП «НИКС-П», ФОП КУЛТИШЕВОЮ К.В. на                   

Торги № 5, становили:  

№ 

з

/

п 

Назва суб’єкта 

господарювання 

Первинна пропозиція, 

грн 

Остаточна пропозиція  

(за результатами аукціону), 

грн 

1 ТОВ «ВКФ «НІКС-М» 129 462,00 116 000,00 

2 ПП «НИКС-П» 119 800,00 115 800,00 

3 ФОП ПОПОВА Ю.О. 94 900,00 94 900,00 

4 ФОП КУЛТИШЕВА К.В. 146 500,00 146 500,00 

(45) Згідно з протоколами від 04.03.2020 № 2, від 05.03.2020 № 3, від 

10.03.2020 № 3, від 29.03.2020 № 5 засідань тендерного комітету 

Замовника № 3 Торги № 5 були відмінені внаслідок того, що:  

- пропозиції ТОВ «ВКФ НІКС-М»,  ФОП КУЛТИШЕВОЇ К.В. 

дискваліфіковані у зв’язку з невідповідністю документації згідно з 

кваліфікаційними критеріями;  

- пропозиції ПП «НИКС-П»,  ФОП ПОПОВОЇ Ю.О. дискваліфіковані у 

зв’язку з неможливістю виконання робіт по проєкту з поточного 

ремонту по заміні віконних блоків. 

Торги № 6 

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

06.02.2020 опубліковано оголошення (UA-2020-02-06-001097-a) про 

проведення Торгів № 6.  

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

19.02.2020   (13 год. 18 хв).  

(48) Початок аукціону (дата і час) – 20.02.2020  (14 год. 49 хв). 

(49) Очікувана вартість закупівлі – 101 821,00 грн. 

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

Торгах № 6 подані тендерні пропозиції від: 

-  ФОП КУЛТИШЕВОЇ К. В.; 

- ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ПІРАМІД КОРП»; 

- ТОВ «ВІКНА ВІКОНДА»; 
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- ТОВ «ВКФ «НІКС-М»; 

- ПП «НИКС-П»; 

- ФОП ПОПОВОЇ Ю. О.; 

- ТОВ «ВІНТЕРА-ВІКНА»; 

- ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ ПІДПРИЄМЦЯ НІКУЛІНА ОЛЕКСАНДРА 

ОЛЕКСАНДРОВИЧА (далі – ФОП НІКУЛІН О.О.), ідентифікаційний 

номер - конфіденційна інформація. Місцезнаходження: 87517, Донецька 

обл., конфіденційна інформація; основним видом діяльності ФОП 

НІКУЛІН О.О. є роздрібна торгівля залізними виробами, будівельними 

матеріалами та санітарно-технічними виробами в спеціалізованих 

магазинах (КВЕД 47.52).  

(51) Ціни тендерних пропозицій, запропоновані ТОВ «ВКФ «НІКС-М»,  

ФОП ПОПОВОЮ Ю.О., ПП «НИКС-П», ФОП КУЛТИШЕВОЮ К.В.,                      

ФОП НІКУЛІНИМ О.О., ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ПІРАМІД 

КОРП», ТОВ «ВІНТЕРА-ВІКНА», ТОВ «ВІКНА ВІКОНДА» на Торги 

№ 6, становили:  

№ 

з

/

п 

Назва суб’єкта 

господарювання 

Первинна пропозиція, 

грн 

Остаточна пропозиція  

(за результатами аукціону), 

грн 

1 ТОВ «ВКФ «НІКС-М» 87 000,00 79 880,00 

2 ПП «НИКС-П» 87 700,00 78 000,00 

3 ФОП ПОПОВА Ю.О. 84 900,00 77 900,00 

4 ФОП КУЛТИШЕВА К.В. 101 700,00 101 700,00 

5 ТОВ «ВІНТЕРА-ВІКНА» 83 000,00 73 400,00 

6 ФОП НІКУЛІН О.О. 101 800,00 73 450,00 

7 

ТОВ «БУДІВЕЛЬНА 

КОМПАНІЯ «ПІРАМІД 

КОРП» 

85 800,00 82 000,00 

8 ТОВ «ВІКНА ВІКОНДА» 89 800,00 86 900,00 

(52) Згідно з протоколом від 05.03.2020 № 1 засідання тендерного комітету 

Замовника № 4, Торги № 6 були відмінені у зв’язку з внесенням змін до 

кваліфікаційних критеріїв.  

Торги № 7 

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

18.02.2020 опубліковано оголошення (UA-2020-02-18-000175-b) про 

проведення Торгів № 7.  

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

27.02.2020  (09 год. 58 хв).  

(55) Початок аукціону (дата і час) – 28.02.2020  (15 год. 41 хв). 
(56) Очікувана вартість закупівлі – 126 482,00грн. 

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

Торгах № 7 подані тендерні пропозиції від:  
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-  ФОП КУЛТИШЕВОЇ К. В.;  

- ТОВ «ВІКНА ВІКОНДА»;  

- ТОВ «ВКФ «НІКС-М»;  

- ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СКЛОБУД» 

(з 26.08.2020 – ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«КВІНТЕР ДЕКО») (далі – ТОВ «СКЛОБУД»), ідентифікаційний код 

юридичної особи – 31204962. Місцезнаходження: 69037, Запорізька обл., 

місто Запоріжжя, вулиця Рекордна, будинок 18-В; основним видом 

діяльності ТОВ «СКЛОБУД» є неспеціалізована оптова торгівля (код за 

КВЕД 46.90).  

- ПП «НИКС-П»;  

- ФОП ПОПОВОЇ Ю. О. 

(58) Ціни тендерних пропозицій, запропоновані ТОВ «ВКФ «НІКС-М»,              

ФОП ПОПОВОЮ Ю.О., ПП «НИКС-П», ФОП КУЛТИШЕВОЮ К.В.,                      

ФОП НІКУЛІНИМ О.О., ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ПІРАМІД 

КОРП», ТОВ «ВІНТЕРА-ВІКНА», ТОВ «ВІКНА ВІКОНДА» на                       

Торги № 7, становили:  

№ 

з

/

п 

Назва суб’єкта 

господарювання 

Первинна пропозиція, 

грн 

Остаточна пропозиція  

(за результатами аукціону), 

грн 

1 ТОВ «ВКФ «НІКС-М» 87 900,00 87 900,00 

2 ПП «НИКС-П» 99 700,00 90 000,00 

3 ФОП ПОПОВА Ю.О. 94 900,00 89 990,00 

4 ФОП КУЛТИШЕВА К.В. 126 400,00 126 400,00 

5 ТОВ «СКЛОБУД» 126 400,00 126 400,00 

6 ТОВ «ВІКНА ВІКОНДА» 106 800,00 106 800,00 

(59) Згідно з протоколом від 05.03.2020 № 1 засідання тендерного комітету 

Замовника № 5, Торги № 7 були відмінені у зв’язку з внесенням змін до 

кваліфікаційних критерій.  

Торги № 8 

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

03.02.2020 опубліковано оголошення (UA-2020-02-03-000255-b) про 

проведення Торгів № 8.  

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

17.02.2020   (10 год. 22 хв).  

(62) Початок аукціону (дата і час) – 18.02.2020  (13 год. 04 хв). 

(63) Очікувана вартість закупівлі – 137 000,00 грн. 

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

Торгах № 8 подані тендерні пропозиції від:  

- ФОП КУЛТИШЕВОЇ К. В.;  

- ТОВ «ВКФ «НІКС-М»;  
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- ПП «НИКС-П».  

(65) Ціни тендерних пропозицій, запропоновані ТОВ «ВКФ «НІКС-М»,             

ПП «НИКС-П», ФОП КУЛТИШЕВА К.В.» на Торги № 8, становили:  

№ 

з

/

п 

Назва суб’єкта 

господарювання 

Первинна пропозиція, 

грн 

Остаточна пропозиція  

(за результатами аукціону), 

грн 

1 ТОВ «ВКФ «НІКС-М» 135 000,00 126 999,00 

2 ПП «НИКС-П» 136 500,00 127 000,00 

3 ФОП КУЛТИШЕВА К.В. 136 950,00 136 950,00 

(66) Згідно з протоколами від 01.03.2020 № 1, від 04.03.2020 № 2, від 

29.03.2020 № 4 засідань тендерного комітету Замовника № 6 Торги № 8 

були відмінені у зв’язку з тим, що:  

- пропозиція ТОВ «ВКФ НІКС-М», ФОП КУЛТИШЕВОЇ К.В. 

дискваліфікована у зв’язку з невідповідністю документації згідно з 

кваліфікаційними критеріями;  

- пропозиція ПП «НИКС-П» дискваліфікована у зв’язку з неможливістю 

виконання робіт по проекту з поточного ремонту по заміні віконних 

блоків. 

Торги № 9 

(67) Замовником № 7 на веб-порталі публічних закупівель «Prozorro» 

10.02.2020 опубліковано оголошення (UA-2020-02-10-000058-c) про 

проведення Торгів № 9.  

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

28.02.2020   (09 год. 37 хв).  

(69) Початок аукціону (дата і час) - 02.03.2020  (11 год. 18 хв). 

(70) Очікувана вартість закупівлі – 138 717,00 грн. 

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

Торгах № 9 подані тендерні пропозиції від:  

- ФОП КУЛТИШЕВОЇ К. В.;  

- ТОВ «ВКФ «НІКС-М»;  

- ПП «НИКС-П»;  

- ТОВ «СКЛОБУД»;  

- ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ПІРАМІД КОРП». 

(72) Ціни тендерних пропозицій, запропоновані ТОВ «ВКФ «НІКС-М»,              

ПП «НИКС-П», ФОП КУЛТИШЕВОЮ К.В., ТОВ «СКЛОБУД»,                              

ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ПІРАМІД КОРП» на Торги № 9, 

становили:  
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№ 

з

/

п 

Назва суб’єкта 

господарювання 

Первинна пропозиція, 

грн 

Остаточна пропозиція  

(за результатами аукціону), 

грн 

1 ТОВ «ВКФ «НІКС-М» 137 500,00 137 500,00 

2 ПП «НИКС-П» 129 800,00 122 000,00 

3 ФОП КУЛТИШЕВА К.В. 137 650,00 137 650,00 

4 ТОВ «СКЛОБУД» 133 000,00 133 000,00 

5 

ТОВ «БУДІВЕЛЬНА 

КОМПАНІЯ «ПІРАМІД 

КОРП» 

124 500,00 124 500,00 

(73) Згідно з протоколами від 10.03.2020 № 1, від 11.03.2020 № 2, від 

12.03.2020 № 3, від 13.03.2020 № 1, від 30.03.2020 № 6 засідань 

тендерного комітету Замовника № 6 Торги № 9 були відмінені у зв’язку 

з тим, що:  

- пропозиції ТОВ «ВКФ «НІКС-М»,  ФОП КУЛТИШЕВОЇ К.В.,                       

ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ПІРАМІД КОРП» дискваліфіковані 

у зв’язку з невідповідністю документації згідно з кваліфікаційними 

критеріями; 

- пропозиція ПП «НИКС-П», ТОВ «СКЛОБУД» дискваліфікована у 

зв’язку з неможливістю виконання робіт по проєкту з поточного 

ремонту по заміні віконних блоків. 

Торги № 10 

(74) Замовником № 8 на веб-порталі публічних закупівель «Prozorro» 

20.02.2020 опубліковано оголошення (UA-2020-02-20-001008-c) про 

проведення Торгів № 10.  

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

28.02.2020 (15 год. 49 хв).  

(76) Початок аукціону (дата і час) – 02.03.2020  (13 год. 58 хв). 

(77) Очікувана вартість закупівлі – 130 218,00 грн. 

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

Торгах № 10 подані тендерні пропозиції від:  

-  ФОП КУЛТИШЕВОЇ К. В.; 

- ТОВ «ВІКНА ВІКОНДА»; 

- ТОВ «СКЛОБУД»; 

- ПП «НИКС-П». 

(79) Ціни тендерних пропозицій, запропоновані ПП «НИКС-П»,                            

ФОП КУЛТИШЕВОЇ К.В., ТОВ «ВІКНА ВІКОНДА», ТОВ «СКЛОБУД» 

на Торги № 10, становили:  
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№ 

з

/

п 

Назва суб’єкта 

господарювання 

Первинна пропозиція, 

грн 

Остаточна пропозиція  

(за результатами аукціону), 

грн 

1 ПП «НИКС-П» 79 500,00 79 500,00 

2 ФОП КУЛТИШЕВА К.В. 129 700,00 129 700,00 

3 ТОВ «СКЛОБУД» 85 000,00 84 300,00 

4 ТОВ «ВІКНА ВІКОНДА» 86 000,00 84 999,00 

(80) Згідно з протоколами від 03.03.2020 № 2, від 04.03.2020 № 3, від 

10.03.2020 № 4, від 30.03.2020 № 6 засідань тендерного комітету 

Замовника № 8 Торги № 10 були відмінені у зв’язку з тим, що:  

- пропозиції ПП «НИКС-П»,  ТОВ «СКЛОБУД», ТОВ «ВІКНА-

ВІКОНДА» дискваліфіковані у зв’язку з неможливість виконання робіт 

по проєкту з поточного ремонту по заміні віконних блоків; 

- пропозиція ФОП КУЛТИШЕВОЇ К.В. дискваліфікована у зв’язку з 

невідповідністю документації згідно з кваліфікаційними критеріями. 

(81) За результатами аналізу документів, поданих ПП «НИКС-П» та                                 

ФОП КУЛТИШЕВОЮ К.В. у складі тендерних пропозицій на                         

Торги № 1 - № 10 (далі разом – Торги), інформації, зібраної Відділенням 

в ході розгляду Справи, виявлені обставини, які свідчать про вчинення 

ПП «НИКС-П» та  ФОП КУЛТИШЕВОЮ К.В. (далі – Учасники торгів, 

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 відносин контролю 

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

фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 14.07.2021                          

№ 223999035039, сформованих станом на 20.02.2020 (з врахуванням 

дати проведення аукціонів в Торгах № 1,2,4,6,8), та від 14.07.2021                                       

№ 534152530893, сформованих станом на 02.03.2020 (з врахуванням 

дати проведення аукціонів в Торгах № 3,5,7,9,10), кінцевим 

бенефіціарним власником ПП «НИКС-П» є Култишева Катерина 

Валентинівна з часткою 100 % від статутного фонду товариства, місцем 

проживання якої є адреса: 73000, Херсонська обл., місто Херсон, вулиця 

П’ятихатська, будинок 8. 

(83) Відповідно до витягів з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, 

фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 14.07.2021                                          

№ 459484520080, сформованих станом на 20.02.2020 (з врахуванням 

дати проведення аукціонів в Торгах № 1,2,4,6,8), та від 14.07.2021                                      

№ 132102363023, сформованих станом на 02.03.2020 (з врахуванням 

дати проведення аукціонів в Торгах № 3,5,7,9,10), місцезнаходження                           
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ФОП КУЛТИШЕВОЇ К.В. є адреса: 73000, Херсонська обл., місто 

Херсон, вулиця П'ятихатська, будинок 8. 

(84) Крім цього, згідно з витягами з Єдиного державного реєстру юридичних 

осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 

14.07.2021 № 223999035039, № 534152530893 директором                               

ПП «НИКС-П» з 27.03.2019 є Оболонков Ігор Миколайович. 

(85) ПІВДЕННО-СХІДНЕ МІЖРЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ 

МІНІСТЕРСТВА ЮСТИЦІЇ (м. Дніпро) листом від 20.04.2021                                   

№ 6619/535/05.1-42 (вх. № 2366 від 23.04.2021) повідомило, що 

Култишева Катерина Валентинівна, 01.02.1987 року народження, та 

Оболонков Ігор Миколайович перебувають у шлюбі, який 

зареєстрований 09.05.2018 Комунарським районним у місті Запоріжжі 

відділу державної реєстрації актів цивільного стану Головного 

територіального управління юстиції у Запорізької області. Шлюб не 

розірвано. 

(86) Тобто, Култишева Катерина Валентинівна та Оболонков Ігор 

Миколайович є пов’язаними особами у розумінні абзацу 4 статті 1 

Закону України «Про захист економічної конкуренції». 

(87) Отже, станом на час участі у Торгах Учасники торгів були пов’язані 

відносинами контролю у розумінні абзацу 4 статті 1 Закону України 

«Про захист економічної конкуренції» та мали спільні інтереси у веденні 

господарської діяльності. 

5.2 Використання однієї точки доступу до мережі Інтернет  

5.2.1 Використання однієї і тієї ж точки доступу до мережі Інтернет під 

час подачі тендерної пропозиції  

(88) Згідно з інформацією, наданою ДЕРЖАВНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ 

«ПРОЗОРРО» (далі - ДП «ПРОЗОРРО») листами від 13.07.2020                       

№ 206/01/1694/03 (вх. № 3873 від 21.07.2020), від 15.10.2020                              

№ 206/01/2593/03 (вх. № 5902 від 21.10.2020), від 29.07.2021                                      

№ 206/01/1766/04 (вх. № 4444 від 05.08.2021), під час участі у                           

Торгах ФОП КУЛТИШЕВА К.В завантажувала тендерні пропозиції з 

електронного майданчика zakupki.prom.ua (оператор ТОВАРИСТВО З 

ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЗАКУПКИ.ПРОМ.УА») (далі – 

ТОВ «ЗАКУПКИ.ПРОМ.УА»), а ПП «НИКС-П» - 

«Держзакупівлі.Онлайн» (оператор ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДЕРЖЗАКУПІВЛІ.ОНЛАЙН» (далі –                    

ТОВ «ДЕРЖЗАКУПІВЛІ.ОНЛАЙН»). 

(89) Відповідно до інформації ТОВ «ЗАКУПКИ.ПРОМ.УА», наданої 

листами від 26.08.2020 № 1143/08 (вх. № 4708 від 27.08.2020), від 

19.11.2020 № 1527/11 (вх. № 6574 від 20.11.2020), від 02.08.2021                      

№ 814/08 (вх. № 4360 від 02.08.2021), вхід до кабінету учасника та дії, 

пов’язані з подачею тендерної пропозиції на участь у Торгах,                                       

ФОП КУЛТИШЕВА К.В. здійснювала з ІР-адреси: 94.153.162.34. 
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(90) ТОВ «ДЕРЖЗАКУПІВЛІ.ОНЛАЙН» листами від 25.08.2020                            

№ 250820-3 (вх. № 531кі від 31.08.2020), від 16.11.2020 № 161120-11                           

(вх. № 719кі від 23.11.2020), від 28.07.2021 № 280721-2 (вх. № 1147кі від 

03.08.2020) конфіденційна інформація.  

(91) Інформація про дату, час та ІР-адресу, з якої Учасники торгів подавали 

тендерні пропозиції на Торги наведена в таблиці № 1.  

Таблиця № 1  

№ торгів 

ПП «НИКС-П» ФОП КУЛТИШЕВА К.В. 
Різниця 

подання 

комерційної 

пропозиції 

Майданчик 

«Держзакупівлі.Онлайн» 
Майданчик «zakupki.prom.ua» 

Дата та час 

подачі 
пропозиції 

ІР-адреса 

Дата та час 

подачі 
пропозиції 

Ір-адреса 

1 
конфіденційна 

інформація 

конфіденційна 

інформація 

18.02.2020 

10:23:29 
94.153.162.34 13 хвилин 

2 
конфіденційна 

інформація 
конфіденційна 

інформація 
14.02.2020 
12:21:29 

94.153.162.34 
2 години 40 

хвилин 

3 
конфіденційна 

інформація 

конфіденційна 

інформація 

28.02.2020 

14:56:09 
94.153.162.34 16 хвилин 

4 
конфіденційна 

інформація 
конфіденційна 

інформація 
14.02.2020 
16:37:50 

94.153.162.34 10 хвилин 

5 
конфіденційна 

інформація  

конфіденційна 

інформація 

28.02.2020 

17:29:39 
94.153.162.34 6 хвилин 

6 
конфіденційна 

інформація 
конфіденційна 

інформація 
19.02.2020 
12:06:40 

94.153.162.34 5 хвилин 

7 
конфіденційна 

інформація 

конфіденційна 

інформація 

24.02.2020 

11:00:35 
94.153.162.34 7 хвилин 

8 
конфіденційна 

інформація 
конфіденційна 

інформація 
14.02.2020 
18:07:55 

94.153.162.34 15 хвилин 

9 
конфіденційна 

інформація 

конфіденційна 

інформація 

27.02.2020 

17:41:01 
94.153.162.34 9 хвилин 

10 
конфіденційна 

інформація 
конфіденційна 

інформація 
26.02.2020 
16:13:59 

94.153.162.34 
2 години           

53 хвилини 

(92) Отже, подача тендерних пропозицій в один і той же день, з незначним 

проміжком у часі  та подача тендерних пропозицій з однієї і тієї ж точки 

доступу до мережі Інтернет, свідчить про синхронність дій Учасників 

торгів під час участі у Торгах, яка, зважаючи на її системність, не може 

вважатись випадковим збігом обставин. 

5.2.2 Використання однієї і тієї ж точки доступу до мережі Інтернет під 

час входу до аукціону 

(93) Згідно з інформацією, наданою ДП «ПРОЗОРРО» листами від 13.07.2020 

№ 206/01/1694/03 (вх. № 3873 від 21.07.2020), від 15.10.2020                    

№ 206/01/2593/03 (вх. № 5902 від 21.10.2020), від 29.07.2021                                      

№ 206/01/1766/04 (вх. № 4444 від 05.08.2021), Учасники торгів заходили 

в аукціон на Торги № 1,2,4,6,7,8 з однієї і тієї ж ІР-адреси. 

(94) Інформація про вхід в аукціон на Торги наведена в таблиці № 2.  
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Таблиця № 2  

№ 

Торгів 
ПП «НИКС-П» ФОП КУЛТИШЕВА К.В. 

1 94.153.162.34 94.153.162.34 

2 94.153.162.34 94.153.162.34 

3 94.153.162.34 
ІР-адреса учасника відсутня в системі логування по 
можливій причині блокування бібліотеки в браузері 

учасника або учасник не заходив до аукціону 

4 94.153.162.34 94.153.162.34 

5 94.153.162.34 

ІР-адреса учасника відсутня в системі логування по 

можливій причині блокування бібліотеки в браузері 
учасника або учасник не заходив до аукціону 

6 94.153.162.34 94.153.162.34 

7 94.153.162.34 94.153.162.34 

8 94.153.162.34 94.153.162.34 

9 94.153.162.34 

ІР-адреса учасника відсутня в системі логування по 

можливій причині блокування бібліотеки в браузері 
учасника або учасник не заходив до аукціону 

10 94.153.162.34 
ІР-адреса учасника відсутня в системі логування по 
можливій причині блокування бібліотеки в браузері 

учасника або учасник не заходив до аукціону 

(95) Отже, Учасники торгів вхід до аукціонів на Торги № 1,2,4,6,7,8 

здійснювали з однієї ІР-адреси: 94.153.162.34. 

5.2.3 Використання однієї і тієї ж точки доступу до мережі Інтернет під  

час входу до електронних банківських кабінетів 

(96) АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК 

«ПРИВАТБАНК» (далі - AT КБ «ПРИВАТБАНК») листом від 

15.04.2020 № 20.1.0.0.0/7-210409/6215 (вх. № 500кі від 15.04.2020) 

конфіденційна інформація. 

(97) конфіденційна інформація.  

(98) Отже, вхід до електронних банківських кабінетів Учасники торгів в 

період Торгів № 2 та № 7 здійснювали з однієї ІР-адреси. 

(99) Згідно з інформацією ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  

«КИЇВСТАР» (далі – ПрАТ «КИЇВСТАР»), наданою листом від 

10.02.2021 № 3732/01 (вх. № 144кі від 15.02.2021), конфіденційна 

інформація. 

(100) ПрАТ «КИЇВСТАР» листом від 10.02.2021 № 3732/01 (вх. № 144кі від 

15.02.2021) конфіденційна інформація. 

(101) ФОП КУЛТИШЕВА К.В. листом від 01.03.2020 №1 (вх. № 1192 від 

02.03.2021) повідомила, що доступ до мережі Інтернет протягом січня-

квітня 2020 року надавався через іншого орендаря, а саме                               

ТОВ «КОМПАНІЯ МІРАКС».  
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(102) ФОП КУЛТИШЕВА К.В. також зазначила, що орендує у ФІЗИЧНОЇ 

ОСОБИ-ПІДПРИЄМЦЯ ТАРАЩИКА ОЛЕКСАНДРА ГЕОРГІЙОВИЧА 

(далі – ФОП ТАРАЩИК О.Г.) приміщення загальною площею 3 кв.м. 

згідно з договором оренди нежитлового приміщення від 03.01.2020                       

№ 5Ф.  

(103) ФОП ТАРАЩИК О.Г. листом без номеру та дати (вх. № 4966 від 

30.08.2021) повідомив, що: 

- між ФОП ТАРАЩИКОМ О.Г. та ФОП КУЛТИШЕВОЮ К.В. укладений 

договір оренди нерухомого майна від 03.01.2020 № 5Ф,  предметом 

якого є оренда частини нерухомого майна, а саме приміщення офісу, 

частина кімнати 5 загальною площею 3 кв.м. за адресою м. Запоріжжя 

вул. Фортечна 87; 

- між ФОП ТАРАЩИКОМ О.Г. та ПП «НИКС-П» укладений договір 

оренди від 01.08.2019 № 01108 та від 01.06.2020 № 6, предметом яких є 

оренда частини нежитлового приміщення загальною площею 24 кв.м. за 

адресою: м. Запоріжжя вул. Фортечна 87. 

(104) Отже, Учасники торгів під час входу до кабінету електронного 

майданчика, здійснення дій, пов’язаних з подачею тендерних 

пропозицій, вхід до аукціонів, вхід до банківських рахунків через 

систему інтернет-банкінгу використовували одну і ту ж саму IP адресу - 

94.153.162.34. 

5.3    Однакові властивості електронних файлів 

(105) ПП «НИКС-П» та ФОП КУЛТИШЕВА К.В. на Торги завантажили до 

системи «Prozorro» комерційні пропозиції в електронному вигляді, які 

мають одні і ті ж метадані, а саме автора, програму, з якої було створено 

файли, та однакову назву у Торгах. Інформація наведена в таблиці № 4.  

Таблиця № 4 

№ 

ТОРГІВ 

ФОП КУЛТИШЕВА К.В. ПП «НИКС-П» 

Назва 

файлу 

(формат 

pdf) 

Автор 

Дата та 

час 

створення 

Програма 

Назва 

файлу 

(формат 

pdf) 

Автор 

Дата та 

час 

створення 

Програма 

1 
Комерційна 

пропозиція 
Анна 

18.02.2020 

11:17:04 

Microsoft 

Word 2010 

Комерційна 

пропозиція 
Анна 

18.02.2020 

10:26:23 

Microsoft 

Word 2010 

2 

Комерційна 

пропозиція 

Буд 136 

Анна 
14.02.2020 
13:11:16 

Microsoft 
Word 2010 

Комерційна 

пропозиція 

Буд 136 

Анна 
14.02.2020 
10:28:51 

Microsoft 
Word 2010 

3 

Комерційна 

пропозиція 
Буд 136 

Анна 
28.02.2020 

15:43:34 

Microsoft 

Word 2010 

Комерційна 

пропозиція 
Буд 136 

Анна 
28.02.2020 

15:36:27 

Microsoft 

Word 2010 

4 

Комерційна 

пропозиція 
МИРУ 93 

Анна 
14.02.2020 

17:32:39 

Microsoft 

Word 2010 

Комерційна 

пропозиція 
(файл на 

Prozorro 

цінова 
пропозиція) 

Анна 
20.02.2020 

13:22:40 

Microsoft 

Word 2010 
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5 

Комерційна 

пропозиція 
Миру 93 

Анна 
28.02.2020 

18:23:56 

Microsoft 

Word 2010 

Комерційна 

пропозиція 
Анна 

28.02.2020 

18:33:32 

Microsoft 

Word 2010 

6 
Комерційна 

пропозиція 
Анна 

19.02.2020 

13:03:56 

Microsoft 

Word 2010 

Комерційна 

пропозиція 
Анна 

19.02.2020 

12:56:43 

Microsoft 

Word 2010 

7 
Комерційна 

пропозиція 
Анна 

24.02.2020 

11:56:38 

Microsoft 

Word 2010 

Комерційна 
пропозиція 

Романтік 

Анна 
24.02.2020  

10:38:59 

Microsoft 

Word 2010 

8 

Комерційна 

пропозиція 
ОСББ 

НАШ 

ДОБРИЙ 
ДІМ 

Анна 
05.03.2020 

10:34:13 

Microsoft 

Word 2010 

Комерційна 

пропозиція 
(файл на 

Prozorro 

цінова 
пропозиція) 

Анна 
02.03.2020 

19:00:25 

Microsoft 

Word 2010 

9 
Комерційна 
пропозиція 

Анна 
27.02.2020 
18:23:55 

Microsoft 
Word 2010 

Комерційна 
пропозиція 

Анна 
02.03.2020 
13:32:55 

Microsoft 
Word 2010 

10 

Комерційна 
пропозиція 

Лаванда 1 

ФОП 

Анна 
26.02.2020 

15:37:10 

Microsoft 

Word 2010 

Комерційна 

пропозиція 
Анна 

26.02.2020 

13:58:42 

Microsoft 

Word 2010 

(106) Отже, файли, подані у складі тендерних пропозицій                                      

Учасниками торгів на Торги, мають спільні властивості, що свідчить про 

однакове походження цих документів та про спільну (узгоджену) 

підготовку до Торгів.  

5.4 Зазначення Відповідачами однієї електронної поштової скриньки 

(107) Згідно з інформацією, наданою ТОВ «ЗАКУПКИ.ПРОМ.УА» листами 

від 26.08.2020 № 1143/08 (вх. 4708 від 27.08.2020), від 19.11.2020                  

№ 1527/11 (вх. № 6574 від 20.11.2020) та від 02.08.2021 № 814/08                     

(вх. № 4360 від 02.08.2021), встановлено, що ФОП КУЛТИШЕВА К.В. 

при реєстрації на майданчику у Торгах № 1,2,4,6,7,8 вказала електронну 

пошту nikszakaz@gmail.com. 

(108) ТОВ «ДЕРЖЗАКУПІВЛІ.ОНЛАЙН» листами від 25.08.2020                              

№ 250820-3 (вх. № 531кі від 31.08.2020), від 16.11.2020 № 161120-11                         

(вх. № 719кі від 23.11.2020) та від 28.07.2021 № 280721-2 (вх. № 1147кі 

від 03.08.2020) конфіденційна інформація. 

(109) Також, аналізом тендерних пропозицій, поданих Учасниками торгів на 

Торги, встановлено, що у комерційних пропозиціях                                      

ФОП КУЛТИШЕВА К.В. та ПП «НИКС-П» в графі «електрона пошта» 

зазначили одну і ту ж електронну пошту: nikszakaz@gmail.com. 

(110) Варто зазначити, що Учасники торгів на Торги представляли продукцію 

компанії ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ВІНТЕРА-ВІКНА» (далі – ТОВ «ВІНТЕРА-ВІКНА»).  
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(111) ТОВ «ВІНТЕРА-ВІКНА» листом від 25.08.2021 № 2-250821                  

(вх. № 4920 від 27.08.2021) повідомило, що при укладанні договорів 

поставок металопластикових конструкцій від 10.05.2019 № F-OB-1,                

від 03.01.2020 № NIKS-2020 одним з контактних засобів зв’язку                     

ПП «НИКС-П» вказало електрону пошту nikszakaz@gmail.com. 

(112) Отже, ФОП КУЛТИШЕВА К.В. та ПП «НИКС-П» зазначають у своїй 

господарській діяльності одну електронну пошту nikszakaz@gmail.com. 

(113) Зазначене є підтвердженням того, що Відповідачі мали можливість 

обміну інформацією та свідчить про наявність спільних інтересів, в тому 

числі й щодо участі в Торгах.  

5.5 Зазначення Відповідачами одних і тих ж номерів телефонів та 

існування телефонного зв’язку між Учасниками торгів у період 

проведення Торгів № 1, № 7. 

(114) ПП «НИКС-П» при подачі тендерної пропозиції на Торги в комерційних 

пропозиціях зазначило відповідальну особу за участь у Торгах 

Оболонкова Ігоря Миколайовича та контактні номери  +380508237555, 

+380676136238. 

(115) ФОП ТАРАЩИК О.Г. листом без номера та дати                                               

(вх. № 4966 від 30.08.2021) повідомив, що при укладанні договору 

оренди нежитлового приміщення від 01.08.2019р. № 0108                               

ПП «НИКС-П» представляв інтереси директор Оболонков Ігор 

Миколайович та зазначив контактні номери +380508237555, 

+380676136238.  

(116)  ТОВ «ВІНТЕРА-ВІКНА» листом від 25.08.2021 № 2-250821                         

(вх. № 4920 від 27.08.2021) повідомило, що при укладанні договорів 

поставок металопластикових конструкцій від ПП «НИКС-П» 

представляв інтереси її директор Оболонков Ігор Миколайович та 

контактними зазначив номери +380676136238, +380508237555. 

(117) Отже, ПП «НИКС-П» зазначає при здійсненні своєї господарської 

діяльності номери телефонів +380676136238, +380508237555. 

(118) ТОВ «ЗАКУПКИ.ПРОМ.УА» листами від 26.08.2020 № 1143/08                  

(вх. № 4708 від 27.08.2020), від 19.11.2020 № 1527/11 (вх. № 6574 від 

20.11.2020) та від 02.08.2021 № 814/08 (вх. № 4360 від 02.08.2021) 

повідомило, що ФОП КУЛТИШЕВА К.В. при реєстрації на майданчику 

zakupki.prom.ua у Торгах № 1,2,4,6,7,8 вказала номери телефонів 

+380508237555, +380676136238. 

(119) ПрАТ «КИЇВСТАР» листом від 19.08.2021 № 21677/01 (вх. № 1338кі від 

25.08.2021) та ПрАТ «ВФ Україна» листом від 18.08.2021                           

№ 02/КІ-Б/222 (вх.№ 1344кі від 25.08.2021) конфіденційна інформація. 

(120) Отже, ФОП КУЛТИШЕВА К.В. при реєстрації на майданчику у Торгах 

№ 1,2,4,6,7,8 вказала номери +380508237555, +380676136238, які                    

ПП «НИКС-П» використовує у своїй господарській діяльності. 
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(121) ФОП КУЛТИШЕВА К.В. листом від 01.03.2021 №1 (вх. № 1192 від 

02.03.2021) повідомила, що у господарській діяльності використовувала 

мобільні номери +380503159887, +380671990900. 

(122) ПРАТ «КИЇВСТАР» листом від 19.08.2021 № 21677/01 (вх. № 1338кі від 

25.08.2021) конфіденційна інформація. 

(123) конфіденційна інформація. 

(124) конфіденційна інформація. 

(125) конфіденційна інформація 

(126) Отже, зазначення Учасниками торгів одних і тих самих номерів 

телефонів +380508237555, +380676136238, а також обмін інформацією 

між ними, свідчить про єдність інтересів, при тому, що ПП «НИКС-П» 

та ФОП КУЛТИШЕВА К.В. повинні конкурувати на Торгах. 

5.6 Пов’язаність Відповідачами спільними працівниками 

(127) ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ У 

ХЕРСОНСЬКІЙ ОБЛАСТІ листом від 28.01.2021 № 2100-0604-8/4191                      

(вх. № 619 від 02.02.21) та ФОП КУЛТИШЕВА К.В. листом від 

01.03.2021 № 1 (вх. № 1142 від 02.03.2021) повідомили про відсутність 

працівників у ФОП КУЛТИШЕВОЇ К.В. протягом січня-квітня 2020 

року.  

(128) Аналізом тендерної документації ФОП КУЛТИШЕВОЇ К.В., 

завантаженої на Торги, встановлено, що вона укладала цивільно-правові 

угоди від 03.01.2020 (строк дії до 31.12.2020) з: 

-  Бойковим Денисом Юрійовичем (в реквізитах сторін договору                         

№ 03/01/2020/3 зазначений РНОКПП 2933316970) (договір 

завантажений на Торги 1, 3-10),  

-  Култишевим Олександром Валентиновичем (в реквізитах сторін                     

договору № 03/01/2020 зазначений РНОКПП 3284815754) (договір 

завантажений на Торги 1, 3-10),  

-  Сахном Олександром Олександровичем (в реквізитах сторін договору  

№ 03/01/2020 зазначений РНОКПП 3178216577) (договір завантажений 

на Торги),  

-  Шевченком Вадимом Олександровичем (в реквізитах сторін договору  

№ 03/01/2020 зазначений РНОКПП 3143311598) (договір завантажений 

на Торги 1, 3-10).  

(129) Предметом даних договорів є виконання монтажних та демонтажних 

робіт з ремонту віконних та дверних блоків, ремонту укосів. 

(130) В тендерній документації ПП «НИКС-П» надало «Довідку про наявність 

персоналу», в якій наведений перелік працівників. Інформація щодо 

працівників наведена в таблиці  № 6.  
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Таблиця № 6 

ПІБ 

№ та дата документу 

про прийняття на 

роботу 

Посада 

Култишев Олександр 

Валентинович (в реквізитах 

зазначений РНОКПП 3284815754) 

Трудовий договір № 1 

від 15.05.2019 

Монтажник з монтажу 

сталевих та залізобетонних 

конструкцій 

Бойков Денис Юрійович 

(в реквізитах договору зазначений 

РНОКПП 2933316970) 

Трудовий договір № 2 

від 15.05.2019 

Монтажник з монтажу 

сталевих та залізобетонних 

конструкцій 

Сахно Олександр Олександрович 

(в реквізитах зазначений 

РНОКПП 3178216577) 

Трудовий договір № 6 

від 31.07.2019 

Монтажник з монтажу 

сталевих та залізобетонних 

конструкцій 

Шевченко Вадим Олександрович 

(в реквізитах зазначений 

РНОКПП 3143311598) 

Трудовий договір № 8 

від 05.08.2019 

Монтажник з монтажу 

сталевих та залізобетонних 

конструкцій 

(131) ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ У 

ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ листом від 11.02.2021 № 40/06/дск                            

(вх. № 5ДСК від 17.02.2021) конфіденційна інформація: 

(132) Отже, ФОП КУЛТИШЕВА К.В. укладала цивільно-правові угоди з 

працівниками ПП «НИКС-П». 

(133) В ході аналізу тендерної документації Учасників торгів встановлено, що 

ПП «НИКС-П» та ФОП КУЛТИШЕВА К.В. на Торги № 3,5,10 були 

завантажені акти замірів об’єктів, які є предметом закупівлі в                   

Торгах № 3,5,10. Згідно з актами замірів по об’єктам від обох Учасників 

торгів проводилися Култишевим Олександром Валентиновичем. 

(134) ПІВДЕННО-СХІДНЕ МІЖРЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ 

МІНІСТЕРСТВА ЮСТИЦІЇ (м. Дніпро) листом від 20.04.2021                                   

№ 6619/535/05.1-42 (вх. № 2366 від 23.04.2021) повідомило, що 

батьками Култишева Олександра Валентиновича та Култишевої 

Катерини Валентинівни є Култишев Валентин Вікторович (батько) та 

Култишева Надія Олександрівна (мати).  

(135) Тобто, між ФОП КУЛТИШЕВОЮ К.В. та працівником ПП «НИКС-П» 

Култишевим Олександром Валентинович існують родинні відносини. 

(136) Разом з тим, єдність інтересів Учасників торгів обумовлює 

зацікавленість у результатах роботи певних осіб, одночасно пов’язаних 

трудовими відносинами з Відповідачами. 

(137) Отже, розподіл цього результату задовольняє Відповідачів, оскільки в 

іншому випадку, з такими працівниками були б припинені трудові 

відносини. 

(138) Трудові відносини, які виникають між працівником та роботодавцем, 

зобов’язують працівника виконувати певну роботу у визначений строк з 

підляганням внутрішньому трудовому розпорядкові. 
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(139) У свою чергу, одночасне перебування декількох або багатьох 

працівників у трудових відносинах з різними суб’єктами 

господарювання передбачає необхідність погодження між суб’єктами 

господарювання, в яких працюють відповідні працівники, графіку чи 

черговості виконуваної роботи. 

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

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

діяльність ведуть скоординовано з метою досягнення спільних 

результатів. 

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

господарювання, які позиціонують себе як конкуренти по відношенню 

один до одного, будуть уникати ситуацій щодо наявності спільних 

працівників. 

(142) Отже, Учасники торгів були пов’язані спільними працівниками, що 

свідчить про спільність інтересів, в тому числі щодо умов ведення 

господарської діяльності та обміну інформацією між Учасниками торгів.  

6. Кваліфікація порушення Відповідачами конкурентного 

законодавства 

(143) Відділенням було встановлено, що поведінка ПП «НИКС-П» та                          

ФОП КУЛТИШЕВОЇ К.В. становить антиконкурентні узгоджені дії, які 

стосуються спотворення результатів тендеру (торгів). 

(144) Координація (узгодженні дії) суб'єктів господарювання може 

здійснюватися в будь-якій узгодженій поведінці (дія, бездіяльність) 

суб'єктів ринку, зокрема при укладенні ними угод в будь-якій формі; 

прийнятті об'єднанням рішень в будь-якій формі; створенні суб'єкта 

господарювання, метою або наслідком якого є координація конкурентної 

поведінки між суб'єктами господарювання, які створили вказаний 

суб'єкт, або між ними і новоствореним суб'єктам господарювання.   

(145) Тендер (торги), відповідно до пункту 28 частини першої статті 1 Закону 

України «Про публічні закупівлі», визначаються як здійснення 

конкурентного відбору учасників з метою визначення переможця торгів 

згідно з процедурами, установленими цим Законом (крім переговорної 

процедури закупівлі). 

(146) 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). 
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(147) 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. 

(148) Справжність змагання при проведенні торгів забезпечується таємністю 

інформації, що міститься у пропозиціях конкурсних торгів. Зокрема, 

учасники торгів під час підготовки своїх тендерних пропозицій 

конкурують між собою та повинні формувати пропозицію самостійно 

(незалежно від інших учасників). Враховуючи зазначене, під час 

проведення торгів пропозиція конкурсних торгів, що перемогла, 

повинна містити конкурентні та заздалегідь невідомі іншим учасникам 

умови. 

(149) Погодження поведінки при формуванні своїх конкурсних пропозицій 

Учасниками торгів призводить до заміни конкуренції на координацію 

поведінки зазначених суб’єктів господарювання з метою створення 

видимості конкуренції в межах Торгів, що, у свою чергу, призводить до 

спотворення їх результатів.  

(150) Характер та кількість виявлених спільних рис можуть виключати 

можливість того, що тендерні пропозиції ПП «НИКС-П» та                          

ФОП КУЛТИШЕВОЇ К.В. готувалися кожним з них окремо і без обміну 

інформацією між ними. Зазначені обставини можуть вказувати на те, що 

тендерні пропозиції готувалися спільно (або однією особою) та мав 

місце обмін інформацією між Відповідачами. 

(151) Отже, доказами, зібраними у справі, доводиться, а дослідженням усієї 

сукупності факторів, що об’єктивно могли вплинути на поведінку 

Учасників торгів, не спростовується те, що вищезазначені дії Учасників 

торгів є узгодженою поведінкою, що стосується спотворення результатів 

торгів, проведених з використанням електронної системи закупівель 

«Prozorro»: 

(а) ОБ'ЄДНАННЯМ СПІВВЛАСНИКІВ БАГАТОКВАРТИРНОГО 

БУДИНКУ «БУДІВЕЛЬНИКІВ 50/18» по закупівлі: «код ДК 

021:2015:44210000-5: Конструкції та їх частини (Металопластикові вікна 

за адресою: пр. Будівельників, 50/18)» проведених (ідентифікатор 

закупівлі в системі «Prozorro»: UA-2020-02-05-000527-a);  

(б) ОБ'ЄДНАННЯМ СПІВВЛАСНИКІВ БАГАТОКВАРТИРНОГО 

БУДИНКУ «БУДІВЕЛЬНИКІВ 136» по закупівлі:  

- «код ДК 021:2015:44210000-5: Конструкції та їх частини 

(Металопластикові вікна)» (ідентифікатор закупівлі в системі 

«Prozorro»:  UA-2020-02-06-000498-с); 

- «код ДК 021:2015:44210000-5: Конструкції та їх частини 

(Металопластикові вікна)» (ідентифікатор закупівлі в системі 

«Prozorro»: UA-2020-02-21-000816-c ); 
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(в) ОБ'ЄДНАННЯМ СПІВВЛАСНИКІВ БАГАТОКВАРТИРНОГО 

БУДИНКУ «МИРУ-93» по закупівлі: 

- «код ДК 021:2015:44210000-5: Конструкції та їх частини 

(Металопластикові вікна)» (ідентифікатор закупівлі в системі 

«Prozorro»: UA-2020-02-06-000456-a); 

- «код ДК 021:2015:44210000-5: Конструкції та їх частини 

(Металопластикові вікна)» (ідентифікатор закупівлі в системі 

«Prozorro»: UA-2020-02-21-001667-a); 

(г) ОБ'ЄДНАННЯМ СПІВВЛАСНИКІВ БАГАТОКВАРТИРНОГО 

БУДИНКУ «КУПРІНА-31» по закупівлі: «код ДК 021:2015:44210000-5: 

Конструкції та їх частини (Металопластикові вікна за адресою:                       

вул. Купріна, 31)» (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro»:                 

UA-2020-02-06-001097-a); 

(ґ)  ОБ'ЄДНАННЯМ СПІВВЛАСНИКІВ БАГАТОКВАРТИРНОГО 

БУДИНКУ «РОМАНТІК» по закупівлі: «код ДК 021:2015:44210000-5: 

Конструкції та їх частини (Металопластикові вікна за адресою:                     

вул. Володимирська, 5)» (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro»: 

UA-2020-02-18-000175-b); 

(д) ОБ'ЄДНАННЯМ СПІВВЛАСНИКІВ БАГАТОКВАРТИРНОГО 

БУДИНКУ «НАШ ДОБРИЙ ДІМ» по закупівлі: «код ДК 

021:2015:44210000-5: Конструкції та їх частини (Металопластикові вікна 

за адресою: вул. Полтавська, 5)» (ідентифікатор закупівлі в системі 

«Prozorro»: UA-2020-02-03-000255-b);  

(е) ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНИМ КООПЕРАТИВОМ «ЛІВОБЕРЕЖНИЙ-

139» по закупівлі: «код ДК 021:2015:44210000-5: Конструкції та їх 

частини (Металопластикові вікна)» (ідентифікатор закупівлі в системі 

«Prozorro»: UA-2020-02-10-000058-c); 

(є) ОБ'ЄДНАННЯМ СПІВВЛАСНИКІВ БАГАТОКВАРТИРНОГО 

БУДИНКУ «ЛАВАНДА-1» по закупівлі: «код ДК 021:2015:44210000-5: 

Конструкції та їх частини (Металопластикові вікна за адресою:                          

вул. Карпінського, 56)» (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro»: 

UA-2020-02-20-001008-c).  

(152) Встановлені Відділенням факти у своїй сукупності, а саме:  

- наявність відносин контролю;  

- використання однієї і тієї ж точки доступу до мережі Інтернет;  

- однакові властивості електронних файлів;  

- зазначення Відповідачами однієї і тієї ж електронної поштової скриньки; 

- зазначення Відповідачами одних і тих номерів телефонів та існування 

телефонного зв’язку між Учасниками торгів у період проведення                  

Торгів № 1, № 7;  

- пов’язаність Відповідачів спільними працівниками, 
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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 (тендерів), зокрема, про обмін між ними інформацією.  

(153) 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. 

(154) Згідно з пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист 

економічної конкуренції» антиконкурентними узгодженими діями, 

зокрема, визнаються узгоджені дії, які стосуються спотворення 

результатів торгів, аукціонів, конкурсів, тендерів. 

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

конкуренції» передбачено, що вчинення антиконкурентних узгоджених 

дій забороняється і тягне за собою відповідальність згідно з законом. 

(156) Така поведінка Учасників торгів становить порушення законодавства 

про захист економічної конкуренції у вигляді антиконкурентних 

узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів тендера 

(торгів), заборонених відповідно до пункту 1 статті 50 та пункту 4 

частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної 

конкуренції». 

(157) З огляду на вищезазначене, ПП «НИКС-П» та ФОП КУЛТИШЕВА К.В. 

під час підготовки документації для участі у торгах проведених з 

використанням електронної системи закупівель «Prozorro»: 

(а) ОБ'ЄДНАННЯМ СПІВВЛАСНИКІВ БАГАТОКВАРТИРНОГО 

БУДИНКУ «БУДІВЕЛЬНИКІВ 50/18» по закупівлі: «код ДК 

021:2015:44210000-5: Конструкції та їх частини (Металопластикові вікна 

за адресою: пр. Будівельників, 50/18)» проведених (ідентифікатор 

закупівлі в системі «Prozorro»: UA-2020-02-05-000527-a);  

(б) ОБ'ЄДНАННЯМ СПІВВЛАСНИКІВ БАГАТОКВАРТИРНОГО 

БУДИНКУ «БУДІВЕЛЬНИКІВ 136» по закупівлі:  

- «код ДК 021:2015:44210000-5: Конструкції та їх частини 

(Металопластикові вікна)» (ідентифікатор закупівлі в системі 

«Prozorro»:  UA-2020-02-06-000498-с); 

- «код ДК 021:2015:44210000-5: Конструкції та їх частини 

(Металопластикові вікна)» (ідентифікатор закупівлі в системі 

«Prozorro»: UA-2020-02-21-000816-c); 

(в) ОБ'ЄДНАННЯМ СПІВВЛАСНИКІВ БАГАТОКВАРТИРНОГО 

БУДИНКУ «МИРУ-93» по закупівлі: 

- «код ДК 021:2015:44210000-5: Конструкції та їх частини 

(Металопластикові вікна)» (ідентифікатор закупівлі в системі 

«Prozorro»: UA-2020-02-06-000456-a); 
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- «код ДК 021:2015:44210000-5: Конструкції та їх частини 

(Металопластикові вікна)» (ідентифікатор закупівлі в системі 

«Prozorro»: UA-2020-02-21-001667-a); 

(г) ОБ'ЄДНАННЯМ СПІВВЛАСНИКІВ БАГАТОКВАРТИРНОГО 

БУДИНКУ «КУПРІНА-31» по закупівлі: «код ДК 021:2015:44210000-5: 

Конструкції та їх частини (Металопластикові вікна за адресою:                       

вул. Купріна, 31)» (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro»:                 

UA-2020-02-06-001097-a); 

(ґ)  ОБ'ЄДНАННЯМ СПІВВЛАСНИКІВ БАГАТОКВАРТИРНОГО 

БУДИНКУ «РОМАНТІК» по закупівлі: «код ДК 021:2015:44210000-5: 

Конструкції та їх частини (Металопластикові вікна за адресою:                     

вул. Володимирська, 5)» (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro»: 

UA-2020-02-18-000175-b); 

(д) ОБ'ЄДНАННЯМ СПІВВЛАСНИКІВ БАГАТОКВАРТИРНОГО 

БУДИНКУ «НАШ ДОБРИЙ ДІМ» по закупівлі: «код ДК 

021:2015:44210000-5: Конструкції та їх частини (Металопластикові вікна 

за адресою: вул. Полтавська, 5)» (ідентифікатор закупівлі в системі 

«Prozorro»: UA-2020-02-03-000255-b);  

(е) ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНИМ КООПЕРАТИВОМ «ЛІВОБЕРЕЖНИЙ-

139» по закупівлі: «код ДК 021:2015:44210000-5: Конструкції та їх 

частини (Металопластикові вікна)» (ідентифікатор закупівлі в системі 

«Prozorro»: UA-2020-02-10-000058-c); 

(є) ОБ'ЄДНАННЯМ СПІВВЛАСНИКІВ БАГАТОКВАРТИРНОГО 

БУДИНКУ «ЛАВАНДА-1» по закупівлі: «код ДК 021:2015:44210000-5: 

Конструкції та їх частини (Металопластикові вікна за адресою:                          

вул. Карпінського, 56)» (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro»: 

UA-2020-02-20-001008-c),  

діяли не самостійно, а узгоджували свої дії та не змагалися між собою, 

що є обов’язковою умовою участі у конкурентних процедурах 

закупівель за Законом України «Про публічні закупівлі». 

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

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

спотворили результати проведених Замовниками торгів, порушивши 

право Замовників на отримання найбільш ефективного для них 

результату, а відтак, вчинили антиконкурентні узгоджені дії, заборонені 

Законом України «Про захист економічної конкуренції». 

7. Заперечення Учасників торгів 

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

КУЛТИШЕВОЇ К.В. листом від 13.10.2021 № 70-02/2-8757, Відповідач 

надав свої заперечення, які в цілому зводяться до не визнання вчинення 

порушення та спростовуються матеріалами Справи. 
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(160) На подання з попередніми висновками у Справі, яке було надіслано    

ПП «НИКС-П» листом від 13.10.2021 № 70-02/2-8756, заперечення не 

надійшли. 

8. Остаточні висновки 

(161) Таким чином, доказами, зібраними у справі № 2/01-208-21, доводиться, а 

дослідженням усієї сукупності факторів, що об’єктивно могли вплинути 

на поведінку Відповідачів, не спростовується висновок Відділення про 

те, що дії ПП «НИКС-П» та ФОП КУЛТИШЕВОЇ К.В. які полягають у: 

- наявності відносин контролю;  

- використанні однієї і тієї ж точки доступу до мережі Інтернет;  

- однакових властивостях електронних файлів;  

- зазначенні Відповідачами однієї і тієї ж електронної поштової скриньки; 

- зазначенні Відповідачами одних і тих номерів телефонів та існування 

телефонного зв’язку між Учасниками торгів у період проведення                  

Торгів № 1, № 7;  

- пов’язаності Відповідачами спільними працівниками  

є узгодженою поведінкою, що стосується спотворенням результатів 

торгів. 

(162) Така поведінка Учасників торгів становить порушення законодавства 

про захист економічної конкуренції у вигляді антиконкурентних 

узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів тендера 

(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 

(163) ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ  ДПС У ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ листом від 

01.09.2021 № 53079/6/08-01-18-04-11 (вх. № 5096 від 06.09.2021) 

повідомила, що загальна сума доходу за 2020 рік у ПП «НИКС-П» 

складає 5 055,2 тис. грн. 

(164) Згідно з витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, 

фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 14.07.2021                  

№ 132102363023, № 459484520080 господарська діяльність                       

ФОП КУЛТИШЕВОЇ К.В. з 03.03.2021 припинена.  

(165) Відповідно до статті 1 Закону України «Про захист економічної 

конкуренції» суб’єктом господарювання є юридична особа незалежно 

від організаційно – правової форми та форми власності чи фізична 

особа, що здійснює діяльність з виробництва, реалізації, придбання 

товарів, іншу господарську діяльність, у тому числі яка здійснює 

контроль над іншою юридичною чи фізичною особою. 
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(166) Оскільки господарська діяльність ФОП КУЛТИШЕВОЇ К.В. припинена 

та вона у розумінні статті 1 Закону України «Про захист економічної 

конкуренції» не є суб’єктом господарювання, на неї не може бути 

накладений штраф відповідно до статті 52 Закону України «Про захист 

економічної конкуренції». 

Враховуючи викладене, керуючись статтями 7 та 14 Закону України 

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

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

територіальне відділення Антимонопольного комітету України, 

затвердженого розпорядженням Антимонопольного комітету від 23.02.2001 

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

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

про порушення законодавства про захист економічної конкуренції (Правила 

розгляду справ), затверджених розпорядженням Антимонопольного комітету 

України від 19 квітня 1994 року № 5, зареєстрованих у Міністерстві юстиції 

України 6 травня 1994 року за № 90/299 (у редакції розпорядження 

Антимонопольного комітету України від 29 червня 1998 року №169-р)                  

(із змінами), адміністративна колегія Східного міжобласного територіального 

відділення Антимонопольного комітету України  

ПОСТАНОВИЛА: 

1. Визнати, що ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ КУЛТИШЕВА 

КАТЕРИНА ВАЛЕНТИНІВНА (ідентифікаційний номер – 

конфіденційна інформація) та ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «НИКС-

П» (ідентифікаційний код юридичної особи – 33384198) вчинили 

порушення, передбачене  пунктом 1 статті 50 та пунктом 4 частини 

другої статті 6 Закону України                   «Про захист економічної 

конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які 

стосуються спотворення результатів торгів шляхом погодження своєї 

поведінки під час підготовки конкурсних пропозицій та участі у 

процедурі закупівлі, проведеній ОБ'ЄДНАННЯМ СПІВВЛАСНИКІВ 

БАГАТОКВАРТИРНОГО БУДИНКУ «БУДІВЕЛЬНИКІВ 50/18» по 

закупівлі: «код ДК 021:2015:44210000-5: Конструкції та їх частини 

(Металопластикові вікна за адресою: пр. Будівельників, 50/18)» 

(ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro»: UA-2020-02-05-000527-a).  

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

накласти на ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «НИКС-П» штраф у розмірі 

68 000 (шістдесят вісім тисяч гривень 00 копійок). 

3. Визнати, що ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ КУЛТИШЕВА 

КАТЕРИНА ВАЛЕНТИНІВНА (ідентифікаційний номер – 

конфіденційна інформація) та ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «НИКС-

П» (ідентифікаційний код юридичної особи – 33384198) вчинили 

порушення, передбачене  пунктом 1 статті 50 та пунктом 4 частини 

другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у 

вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення 

результатів торгів шляхом погодження своєї поведінки під час 

https://clarity-project.info/tenderer/32320793
https://clarity-project.info/tenderer/32320793
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підготовки конкурсних пропозицій та участі у процедурі закупівлі, 

проведеній ОБ'ЄДНАННЯМ СПІВВЛАСНИКІВ 

БАГАТОКВАРТИРНОГО БУДИНКУ «БУДІВЕЛЬНИКІВ 136» по 

закупівлі «код ДК 021:2015:44210000-5: Конструкції та їх частини 

(Металопластикові вікна)» (ідентифікатор закупівлі в системі 

«Prozorro»:  UA-2020-02-06-000498-с);  

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

накласти на ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «НИКС-П» штраф у розмірі 

68 000 (шістдесят вісім тисяч гривень 00 копійок). 

5. Визнати, що ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ КУЛТИШЕВА 

КАТЕРИНА ВАЛЕНТИНІВНА (ідентифікаційний номер – 

конфіденційна інформація) та ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «НИКС-

П» (ідентифікаційний код юридичної особи – 33384198) вчинили 

порушення, передбачене  пунктом 1 статті 50 та пунктом 4 частини 

другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у 

вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення 

результатів торгів шляхом погодження своєї поведінки під час 

підготовки конкурсних пропозицій та участі у процедурі закупівлі, 

проведеній ОБ'ЄДНАННЯМ СПІВВЛАСНИКІВ 

БАГАТОКВАРТИРНОГО БУДИНКУ «БУДІВЕЛЬНИКІВ 136» по 

закупівлі код ДК 021:2015:44210000-5: Конструкції та їх частини 

(Металопластикові вікна)» (ідентифікатор закупівлі в системі 

«Prozorro»: UA-2020-02-21-000816-c ).  

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

накласти на ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «НИКС-П» штраф у розмірі 

68 000 (шістдесят вісім тисяч гривень 00 копійок).  

7. Визнати, що ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ КУЛТИШЕВА 

КАТЕРИНА ВАЛЕНТИНІВНА (ідентифікаційний номер – 

конфіденційна інформація) та ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «НИКС-

П» (ідентифікаційний код юридичної особи – 33384198) вчинили 

порушення, передбачене  пунктом 1 статті 50 та пунктом 4 частини 

другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у 

вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення 

результатів торгів шляхом погодження своєї поведінки під час 

підготовки конкурсних пропозицій та участі у процедурі закупівлі, 

проведеній ОБ'ЄДНАННЯМ СПІВВЛАСНИКІВ 

БАГАТОКВАРТИРНОГО БУДИНКУ «МИРУ-93» по закупівлі «код ДК 

021:2015:44210000-5: Конструкції та їх частини (Металопластикові 

вікна)» (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro»: UA-2020-02-06-

000456-a); 

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

накласти на ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «НИКС-П» штраф у розмірі 

68 000 (шістдесят вісім тисяч гривень 00 копійок).  

9.  Визнати, що ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ КУЛТИШЕВА 

https://clarity-project.info/tenderer/32320793
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КАТЕРИНА ВАЛЕНТИНІВНА (ідентифікаційний номер – 

конфіденційна інформація) та ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «НИКС-

П» (ідентифікаційний код юридичної особи – 33384198) вчинили 

порушення, передбачене  пунктом 1 статті 50 та пунктом 4 частини 

другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у 

вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення 

результатів торгів шляхом погодження своєї поведінки під час 

підготовки конкурсних пропозицій та участі у процедурі закупівлі, 

проведеній ОБ'ЄДНАННЯМ СПІВВЛАСНИКІВ 

БАГАТОКВАРТИРНОГО БУДИНКУ «МИРУ-93» по закупівлі «код ДК 

021:2015:44210000-5: Конструкції та їх частини (Металопластикові 

вікна)» (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro»: UA-2020-02-21-

001667-a). 

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

накласти на ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «НИКС-П» штраф у розмірі 

68 000 (шістдесят вісім тисяч гривень 00 копійок).  

11.  Визнати, що ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ КУЛТИШЕВА 

КАТЕРИНА ВАЛЕНТИНІВНА (ідентифікаційний номер – 

конфіденційна інформація) та ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «НИКС-

П» (ідентифікаційний код юридичної особи – 33384198) вчинили 

порушення, передбачене  пунктом 1 статті 50 та пунктом 4 частини 

другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у 

вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення 

результатів торгів шляхом погодження своєї поведінки під час 

підготовки конкурсних пропозицій та участі у процедурі закупівлі, 

проведеній ОБ'ЄДНАННЯМ СПІВВЛАСНИКІВ 

БАГАТОКВАРТИРНОГО БУДИНКУ                           «КУПРІНА-31» по 

закупівлі: «код ДК 021:2015:44210000-5: Конструкції та їх частини 

(Металопластикові вікна за адресою: вул. Купріна, 31)» (ідентифікатор 

закупівлі в системі «Prozorro»: UA-2020-02-06-001097-a). 

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

накласти на ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «НИКС-П» штраф у розмірі 

68 000 (шістдесят вісім тисяч гривень 00 копійок).  

13. Визнати, що ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ КУЛТИШЕВА 

КАТЕРИНА ВАЛЕНТИНІВНА (ідентифікаційний номер – 

конфіденційна інформація) та ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «НИКС-

П» (ідентифікаційний код юридичної особи – 33384198) вчинили 

порушення, передбачене  пунктом 1 статті 50 та пунктом 4 частини 

другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у 

вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення 

результатів торгів шляхом погодження своєї поведінки під час 

підготовки конкурсних пропозицій та участі у процедурі закупівлі, 

проведеній ОБ'ЄДНАННЯМ СПІВВЛАСНИКІВ 

БАГАТОКВАРТИРНОГО БУДИНКУ «РОМАНТІК» по закупівлі: «код 

ДК 021:2015:44210000-5: Конструкції та їх частини (Металопластикові 

https://clarity-project.info/tenderer/32320793
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вікна за адресою: вул. Володимирська, 5)» (ідентифікатор закупівлі в 

системі «Prozorro»: UA-2020-02-18-000175-b). 

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

накласти на ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «НИКС-П» штраф у розмірі 

68 000 (шістдесят вісім тисяч гривень 00 копійок). 

15.  Визнати, що ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ КУЛТИШЕВА 

КАТЕРИНА ВАЛЕНТИНІВНА (ідентифікаційний номер – 

конфіденційна інформація) та ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «НИКС-

П» (ідентифікаційний код юридичної особи – 33384198) вчинили 

порушення, передбачене  пунктом 1 статті 50 та пунктом 4 частини 

другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у 

вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення 

результатів торгів шляхом погодження своєї поведінки під час 

підготовки конкурсних пропозицій та участі у процедурі закупівлі, 

проведеній ОБ'ЄДНАННЯМ СПІВВЛАСНИКІВ 

БАГАТОКВАРТИРНОГО БУДИНКУ «НАШ ДОБРИЙ ДІМ» по 

закупівлі:  «код ДК 021:2015:44210000-5: Конструкції та їх частини 

(Металопластикові вікна за адресою: вул. Полтавська, 5)» 

(ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro»: UA-2020-02-03-000255-b). 

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

накласти на ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «НИКС-П» штраф у розмірі 

68 000 (шістдесят вісім тисяч гривень 00 копійок). 

17.  Визнати, що ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ КУЛТИШЕВА 

КАТЕРИНА ВАЛЕНТИНІВНА (ідентифікаційний номер – 

конфіденційна інформація) та ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «НИКС-

П» (ідентифікаційний код юридичної особи – 33384198) вчинили 

порушення, передбачене  пунктом 1 статті 50 та пунктом 4 частини 

другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у 

вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення 

результатів торгів шляхом погодження своєї поведінки під час 

підготовки конкурсних пропозицій та участі у процедурі закупівлі, 

проведеній ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНИМ КООПЕРАТИВОМ 

«ЛІВОБЕРЕЖНИЙ-139» по закупівлі: «код ДК 021:2015:44210000-5: 

Конструкції та їх частини (Металопластикові вікна)» (ідентифікатор 

закупівлі в системі «Prozorro»:  UA-2020-02-10-000058-c).  

18.   За порушення, вказане в пункті 17 резолютивної частини цього 

рішення, накласти на ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «НИКС-П» штраф 

у розмірі 68 000 (шістдесят вісім тисяч гривень 00 копійок).  

19. Визнати, що ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ КУЛТИШЕВА 

КАТЕРИНА ВАЛЕНТИНІВНА (ідентифікаційний номер – 

конфіденційна інформація) та ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «НИКС-

П» (ідентифікаційний код юридичної особи – 33384198) вчинили 

порушення, передбачене  пунктом 1 статті 50 та пунктом 4 частини 

другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у 
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вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення 

результатів торгів шляхом погодження своєї поведінки під час 

підготовки конкурсних пропозицій та участі у процедурі закупівлі, 

проведеній ОБ'ЄДНАННЯМ СПІВВЛАСНИКІВ 

БАГАТОКВАРТИРНОГО БУДИНКУ                   «ЛАВАНДА-1» по 

закупівлі: «код ДК 021:2015:44210000-5: Конструкції та їх частини 

(Металопластикові вікна за адресою: вул. Карпінського, 56)» 

(ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro»: UA-2020-02-20-001008-c).  

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

накласти на ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «НИКС-П» штраф у розмірі 

68 000 (шістдесят вісім тисяч гривень 00 копійок). 

  Штраф підлягає сплаті у двомісячний строк з дня одержання рішення 

про накладання штрафу. 

  Відповідно до частини восьмої статті 56 Закону України «Про захист 

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

суб’єкт господарювання зобов’язаний надіслати до Східного 

міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету 

України документи, що підтверджують сплату штрафу. 

  Згідно з частиною першою статті 60 Закону України «Про захист 

економічної конкуренції» рішення органів Антимонопольного комітету 

України у двомісячний строк з дня одержання може бути оскаржене до 

господарського суду. 

 

Головуючий колегії             Владислав РУМ’ЯНЦЕВ  


