
 

 

СХІДНЕ МІЖОБЛАСНЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ 

АНТИМОНОПОЛЬНОГО КОМІТЕТУ УКРАЇНИ 

                                        ВИТЯГ З РІШЕННЯ 

АДМІНІСТРАТИВНОЇ КОЛЕГІЇ СХІДНОГО  

МІЖОБЛАСНОГО ТЕРИТОРІАЛЬНОГО ВІДДІЛЕННЯ 
 

29.10.2021 № 70/131 – р/к                 Справа № 2/01-151-19 

м. Харків 

Про порушення законодавства  

про захист економічної конкуренції  

та накладення штрафу 

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ТОПЛИВОСЕРВІС» (ідентифікаційний 

код юридичної особи – 30234467) (надалі – ПП «ТОПЛИВОСЕРВІС») та 

ПРИВАТНА ФІРМА «БАНЗАЙ» (ідентифікаційний код юридичної особи – 

22613625) (надалі – ПФ «БАНЗАЙ») подали тендерні пропозиції на участь у 

відкритих торгах з використанням електронної системи закупівель «Prozorro», 

проведених: 

 ДЕПАРТАМЕНТОМ ЖИТЛОВО – КОМУНАЛЬНОГО 

ГОСПОДАРСТВА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ відкритих 

торгів з використанням електронної системи закупівель «Prozorro» по 

закупівлі: 

 45443000-4 Роботи по проєкту «Реконструкція 5-ти поверхового 

житлового будинку по вул. Декабристів, 37 у м. Бахмут Донецької 

області (проект «Теплий будинок»)» (ідентифікатор закупівлі в 

системі «Prozorro» – UA-2016-10-21-001239-b); 

 45443000-4 Роботи по проекту «Реконструкція 5-ти поверхового 

житлового будинку по вул. Декабристів, 41 у м. Бахмут Донецької 

області (проект «Теплий будинок»)» (ідентифікатор закупівлі в 

системі «Prozorro» – UA-2016-10-21-001243-b); 

 45210000-2 Роботи по проекту «Капітальний ремонт по утепленню 

фасадів житлової будівлі по пр. Нахімова, 196 в  

м. Маріуполі» (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» –  

UA-2016-11-10-001552-a); 

 45210000-2 Роботи по проекту «Капітальний ремонт по утепленню 

фасадів та перекриття верхнього поверху житлового будинку по  

пр. М. Жукова, 64 у Лівобережному (Орджонікідзевському) районі  
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м. Маріуполя» (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» –  

UA-2016-11-10-001536-a); 

 45210000-2 Роботи по проекту «Реконструкція 5-ти поверхового 

житлового будинку по вул. Декабристів, 37 у м. Бахмут Донецької 

області (проект «Теплий будинок»)» (ідентифікатор закупівлі в 

системі «Prozorro» – UA-2016-12-28-001507-b); 

 45210000-2 Роботи по проекту «Реконструкція 5-ти поверхового 

житлового будинку по вул. Декабристів, 41, у м. Бахмут Донецької 

області (проект «Теплий будинок»)» (ідентифікатор закупівлі в 

системі «Prozorro» – UA-2016-12-28-002138-b); 

 45210000-2 Роботи по проекту «Капітальний ремонт по утепленню 

фасадів та перекриття 12-го поверху житлового будинку по  

вул. Олімпійській, 181 у Орджонікідзевському районі м. Маріуполя  

(в межах підтримки переходу до ОСББ)» (ідентифікатор закупівлі в 

системі «Prozorro» – UA-2017-02-22-002525-c); 

  ДЕПАРТАМЕНТОМ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОЇ 

ІНФРАСТРУКТУРИ МАРІУПОЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ відкритих 

торгів з використанням електронної системи закупівель «Prozorro» по 

закупівлі:  

 Капітальний ремонт по утепленню фасаду житлового будинку за 

адресою: пр. Миру, 107 у м. Маріуполі, у відповідності з  

ДСТУ Б.Д. 1.1-1:2013 (код ДК 021:2015-45453000-7 Капітальний 

ремонт і реставрація) (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» 

– UA-2017-06-14-001834-b); 

 Капітальний ремонт з посилення несучих конструкцій житлового 

будинку за адресою: вул. Бахчиванджи, 14 в м. Маріуполі, у 

відповідності з ДСТУ Б.Д. 1.1-1:2013 (код ДК 021:2015-45453000-7 

Капітальний ремонт і реставрація) (ідентифікатор закупівлі в 

системі «Prozorro» – UA-2018-10-01-001916-с). 

При цьому, ПП «ТОПЛИВОСЕРВІС» та ПФ «БАНЗАЙ» 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 № 2/01-151-19 такі дії  

ПП «ТОПЛИВОСЕРВІС» та ПФ «БАНЗАЙ» 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 ПП «ТОПЛИВОСЕРВІС» – 120 510, 00 грн;  

- на ПФ «БАНЗАЙ» – 612 000, 00 грн.  
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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 № 2/01-151-19 про порушення ПП «ТОПЛИВОСЕРВІС» та  

ПФ «БАНЗАЙ» 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 19.10.2021 № 70-03/545-П, 

ВСТАНОВИЛА: 

1. Предмет справи  

(1) Адміністративною колегією Відділення розпочато справу № 2/01-151-19 

(надалі – Справа) про порушення законодавства про захист економічної 

конкуренції, передбачені 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: 

 ДЕПАРТАМЕНТОМ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО 

ГОСПОДАРСТВА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ  

(надалі – Замовник № 1) відкритих торгів з використанням 

електронної системи закупівель «Prozorro» по закупівлі: 

 45443000-4 Роботи по проекту «Реконструкція 5-ти поверхового 

житлового будинку по вул. Декабристів, 37 у м. Бахмут Донецької 

області (проект «Теплий будинок»)» (ідентифікатор закупівлі в 

системі «Prozorro» – UA-2016-10-21-001239-b) (надалі – Торги № 1); 

 45443000-4 Роботи по проекту «Реконструкція 5-ти поверхового 

житлового будинку по вул. Декабристів, 41 у м. Бахмут Донецької 

області (проект «Теплий будинок»)» (ідентифікатор закупівлі в 

системі «Prozorro» – UA-2016-10-21-001243-b) (надалі – Торги № 2); 

 45210000-2 Роботи по проекту «Капітальний ремонт по утепленню 

фасадів житлової будівлі по пр. Нахімова, 196 в  

м. Маріуполі» (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» –  

UA-2016-11-10-001552-a) (надалі – Торги № 3); 

 45210000-2 Роботи по проекту «Капітальний ремонт по утепленню 

фасадів та перекриття верхнього поверху житлового будинку по  

пр. М. Жукова, 64 у Лівобережному (Орджонікідзевському) районі  

м. Маріуполя» (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» –  

UA-2016-11-10-001536-a) (надалі – Торги № 4); 
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 45210000-2 Роботи по проекту «Реконструкція 5-ти поверхового 

житлового будинку по вул. Декабристів, 37 у м. Бахмут Донецької 

області (проект «Теплий будинок»)» (ідентифікатор закупівлі в 

системі «Prozorro» – UA-2016-12-28-001507-b) (надалі – Торги № 5); 

 45210000-2 Роботи по проекту «Реконструкція 5-ти поверхового 

житлового будинку по вул. Декабристів, 41, у м. Бахмут Донецької 

області (проект «Теплий будинок»)» (ідентифікатор закупівлі в 

системі «Prozorro» – UA-2016-12-28-002138-b) (надалі – Торги № 6); 

 45210000-2 Роботи по проекту «Капітальний ремонт по утепленню 

фасадів та перекриття 12-го поверху житлового будинку по вул. 

Олімпійській, 181 у Орджонікідзевському районі м. Маріуполя  

(в межах підтримки переходу до ОСББ)» (ідентифікатор закупівлі в 

системі «Prozorro» – UA-2017-02-22-002525-c) (надалі – Торги № 7); 

  ДЕПАРТАМЕНТОМ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОЇ 

ІНФРАСТРУКТУРИ МАРІУПОЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (надалі – 

Замовник № 2) відкритих торгів з використанням електронної системи 

закупівель «Prozorro» по закупівлі:  

 Капітальний ремонт по утепленню фасаду житлового будинку за 

адресою: пр. Миру, 107 у м. Маріуполі, у відповідності з  

ДСТУ Б.Д. 1.1-1:2013 (код ДК 021:2015-45453000-7 Капітальний 

ремонт і реставрація) (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» 

– UA-2017-06-14-001834-b) (надалі – Торги № 8); 

 Капітальний ремонт з посилення несучих конструкцій житлового 

будинку за адресою: вул. Бахчиванджи, 14 в м. Маріуполі, у 

відповідності з ДСТУ Б.Д. 1.1-1:2013 (код ДК 021:2015-45453000-7 

Капітальний ремонт і реставрація) (ідентифікатор закупівлі в 

системі «Prozorro» – UA-2018-10-01-001916-с) (надалі – Торги № 9) 

(надалі разом – Торги). 

2. Відповідачі 

(3) Відповідачами у справі є: 

 ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ТОПЛИВОСЕРВІС», 

ідентифікаційний код юридичної особи – 30234467. 

Місцезнаходження: 61082, м. Харків, просп. Московський,  

буд. 192/1, кв. 29. Основним видом діяльності є неспеціалізована 

оптова торгівля (код за КВЕД 46.90); 

 ПРИВАТНА ФІРМА «БАНЗАЙ», ідентифікаційний код юридичної 

особи – 22613625. Місцезнаходження: 61010, м. Харків,  

пров. Ващенківський, буд. 14. Основним видом діяльності є 

будівництво житлових і нежитлових будівель (код за КВЕД 41.20). 
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(4) У розумінні абзацу дванадцятого статті 1 Закону України «Про захист 

економічної конкуренції» ПП «ТОПЛИВОСЕРВІС» та ПФ «БАНЗАЙ» є 

суб’єктами господарювання. 

3. Процедурні дії 

(5) На підставі подання другого відділу досліджень і розслідувань  

від 07.11.2019 № 463 за ознаками вчинення ПП «ТОПЛИВОСЕРВІС» та  

ПФ «БАНЗАЙ» 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 

Харківського обласного територіального відділення Антимонопольного 

комітету України прийнято розпорядження від 14.11.2019 № 179-рп/к про 

початок розгляду справи № 2/01-151-19. 

(6) Згідно з розпорядженням Голови Антимонопольного комітету України  

від 28.11.2019 № 23 – рп (у редакції розпорядження від 07.05.2020  

№ 5-рп) Харківське обласне територіальне відділення 

Антимонопольного комітету України з 12.06.2020 змінило найменування 

на Східне міжобласне територіальне відділення Антимонопольного 

комітету України. 

(7) Розпорядженням адміністративної колегії Відділення від 20.04.2021  

№ 70/169-рп/к зі справи № 2/01-151-19 виділено для окремого розгляду 

матеріали щодо ознак вчинення ПП «ТОПЛИВОСЕРВІС» та  

ПФ «БАНЗАЙ» порушення законодавства про захист економічної 

конкуренції, передбаченого пунктом 4 частини другої статті 6 Закону 

України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді 

антиконкурентних узгоджених дій, щодо спотворення результатів торгів, 

під час участі у торгах, проведених Замовником № 1 відкритих торгів з 

використанням електронної системи закупівель «Prozorro» по закупівлі 

«Реконструкція хірургічного корпусу комунального закладу 

«Маріупольське територіальне медичне об'єднання здоров'я дитини та 

жінки» м. Маріуполь» (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» –  

UA-2017-03-31-001670-b), та присвоєно новій справі № 2/01-162-21. 

(8) Листами Відділення від 19.10.2021 № 70-02/2-8812 та № 70-02/2-8811 копія 

витягу з подання з попередніми висновками у справі № 2/01-151-19 була  

надіслана ПП «ТОПЛИВОСЕРВІС» та ПФ «БАНЗАЙ» за їх 

місцезнаходженням. 

(9) Керуючись абзацом четвертим пункту 26 Правил розгляду заяв і справ 

про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, 

затверджених розпорядженням Антимонопольного комітету  

від 19.09.1994 № 5, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 

06.05.1994 за № 90/299 (у редакції розпорядження Антимонопольного 

комітету України від 29.06.1998 № 169-р) (зі змінами), інформацію про 
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дату, час та місце розгляду справи № 2/01-151-19 розміщено 21.10.2021 

на веб-сайті Антимонопольного комітету України. 

4. Інформація про торги 

4.1. Торги № 1 

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

21.10.2016 опубліковано оголошення (UA-2016-10-21-001239-b) про 

проведення Торгів № 1. 

(11) Кінцевий строк подання тендерних пропозицій на Торги № 1 (дата  

і час) – 05.11.2016 (18 год. 50 хв.). 

(12) Проведення електронного аукціону у Торгах № 1 (дата і час) – 

07.11.2016 (13 год. 00 хв.). 

(13) Очікувана вартість закупівлі Торгів № 1 – 4 090 064, 00 грн. 

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

Торгах № 1 подані тендерні пропозиції від: 

‒ ПП «ТОПЛИВОСЕРВІС»; 

‒ ПФ «БАНЗАЙ»; 

‒ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«СУЧАСНИЙ КОМУНАЛЬНИЙ СЕРВІС – ЕНЕРГОСЕРВІСНА 

КОМПАНІЯ» (надалі – ТОВ «СУЧАСНИЙ КОМУНАЛЬНИЙ 

СЕРВІС – ЕНЕРГОСЕРВІСНА КОМПАНІЯ»), ідентифікаційний код 

юридичної особи – 38755902; 

‒ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СМАРТ-

БУД» (надалі – ТОВ «СМАРТ-БУД»), ідентифікаційний код 

юридичної особи – 38807295; 

‒ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«НОВАТОР-СТ» (надалі – ТОВ «НОВАТОР-СТ»), ідентифікаційний 

код юридичної особи – 35729623. 

(15) Ціни тендерних пропозицій, запропоновані ПП «ТОПЛИВОСЕРВІС»,  

ПФ «БАНЗАЙ», ТОВ «СУЧАСНИЙ КОМУНАЛЬНИЙ СЕРВІС – 

ЕНЕРГОСЕРВІСНА КОМПАНІЯ», ТОВ «СМАРТ-БУД»,  

ТОВ «НОВАТОР-СТ» на Торги № 1, становили: 

№з/п Назва суб’єкта господарювання Первинна 

пропозиція, грн. 

Остаточна пропозиція  

(за результатами аукціону), 

грн. 

1 ПП «ТОПЛИВОСЕРВІС» 4 087 039, 00 2 930 000, 00 

2 ПФ «БАНЗАЙ» 4 061 536, 00 3 740 083, 00 

3 ТОВ «СУЧАСНИЙ 

КОМУНАЛЬНИЙ СЕРВІС – 

ЕНЕРГОСЕРВІСНА 

КОМПАНІЯ» 

3 858 325, 20 3 744 444, 00 
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4 ТОВ «СМАРТ-БУД» 4 089 880, 58 2 888 000, 00 

5 ТОВ «НОВАТОР-СТ» 2 979 271, 54 2 856 571, 54 

(16) Відповідно до протоколу засідання тендерного комітету Замовника № 1  

від 22.12.2016 № 119 Торги № 1 скасовано з причини відхилення 

тендерних пропозицій всіх учасників відповідно до статті 31 Закону 

України «Про публічні закупівлі». 

4.2. Торги № 2 

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

21.10.2016 опубліковано оголошення (UA-2016-10-21-001243-b) про 

проведення Торгів № 2. 

(18) Кінцевий строк подання тендерних пропозицій на Торги № 2  

(дата і час) – 05.11.2016 (18 год. 55 хв.). 

(19) Проведення електронного аукціону у Торгах № 2 (дата і час) – 

07.11.2016 (13 год. 56 хв.). 

(20) Очікувана вартість закупівлі Торгів № 2  – 3 903 068, 00 грн. 

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

Торгах № 2 подані тендерні пропозиції від: 

‒ ПП «ТОПЛИВОСЕРВІС»; 

‒ ПФ «БАНЗАЙ»; 

‒ ТОВ «СУЧАСНИЙ КОМУНАЛЬНИЙ СЕРВІС – ЕНЕРГОСЕРВІСНА 

КОМПАНІЯ»; 

‒ ТОВ «НОВАТОР-СТ». 

(22) Ціни тендерних пропозицій, запропоновані ПП «ТОПЛИВОСЕРВІС»,  

ПФ «БАНЗАЙ», ТОВ «СУЧАСНИЙ КОМУНАЛЬНИЙ СЕРВІС – 

ЕНЕРГОСЕРВІСНА КОМПАНІЯ», ТОВ «НОВАТОР-СТ» на Торги № 2, 

становили: 

№з/п Назва суб’єкта господарювання Первинна 

пропозиція, грн. 

Остаточна пропозиція  

(за результатами аукціону), 

грн. 

1 ПП «ТОПЛИВОСЕРВІС» 3 900 541, 00 2 725 000, 00 

2 ПФ «БАНЗАЙ» 3 827 720, 00 3 788 720, 00 

3 ТОВ «СУЧАСНИЙ 

КОМУНАЛЬНИЙ СЕРВІС – 

ЕНЕРГОСЕРВІСНА 

КОМПАНІЯ» 

3 890 224, 80 3 820 000, 00 

4 ТОВ «НОВАТОР-СТ» 2 846 843, 66 2 724 999, 00 

(23) З протоколу засідання тендерного комітету Замовника № 1  

від 16.12.2016 № 106 вбачається, що Торги № 2 відмінені на виконання 
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рішення Постійно діючої адміністративної колегії Антимонопольного 

комітету України з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері 

публічних закупівель від 09.12.2016 № 1982-р/пк-пз. 

4.3. Торги № 3 

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

10.11.2016 опубліковано оголошення (UA-2016-11-10-001552-a) про 

проведення Торгів № 3. 

(25) Кінцевий строк подання тендерних пропозицій на Торги № 3  

(дата і час) – 25.11.2016 (18 год. 35 хв.). 

(26) Проведення електронного аукціону у Торгах № 3 (дата і час) – 

28.11.2016 (14 год. 16 хв.). 

(27) Очікувана вартість закупівлі Торгів № 3 – 2 432 630, 40 грн. 

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

Торгах № 3 подані тендерні пропозиції від: 

‒ ПП «ТОПЛИВОСЕРВІС»; 

‒ ПФ «БАНЗАЙ». 

(29) Ціни тендерних пропозицій, запропоновані ПП «ТОПЛИВОСЕРВІС»,  

ПФ «БАНЗАЙ» на Торги № 3, становили: 

№з/п Назва суб’єкта господарювання Первинна 

пропозиція, грн. 

Остаточна пропозиція  

(за результатами аукціону), 

грн. 

1 ПП «ТОПЛИВОСЕРВІС» 2 431 789, 00 2 431 789, 00 

2 ПФ «БАНЗАЙ» 2 430 852, 00 2 430 852, 00 

(30) Згідно з протоколом засідання тендерного комітету Замовника № 1  

від 30.11.2016 № 66 переможцем Торгів № 3 визнано ПФ «БАНЗАЙ» з 

пропозицією 2 430 852, 00 гривні, з яким укладено договір від 16.12.2016  

№ 78. 

4.4. Торги № 4 

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

10.11.2016 опубліковано оголошення (UA-2016-11-10-001536-a) про 

проведення Торгів № 4. 

(32) Кінцевий строк подання тендерних пропозицій на Торги № 4  

(дата і час) – 25.11.2016 (18 год. 30 хв.). 

(33) Проведення електронного аукціону у Торгах № 4 (дата і час) – 

28.11.2016 (11 год. 53 хв.). 

(34) Очікувана вартість закупівлі Торгів № 4 – 3 211 143, 60 грн. 

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

Торгах № 4 подані тендерні пропозиції від: 
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‒ ПП «ТОПЛИВОСЕРВІС»; 

‒ ПФ «БАНЗАЙ». 

(36) Ціни тендерних пропозицій, запропоновані ПП «ТОПЛИВОСЕРВІС»,  

ПФ «БАНЗАЙ» на Торги № 4, становили: 

№ 

з

/ 

Назва суб’єкта господарювання Первинна 

пропозиція, грн. 

Остаточна пропозиція  

(за результатами аукціону), 

грн. 

1 ПП «ТОПЛИВОСЕРВІС» 3 210 300, 00 3 210 300, 00 

2 ПФ «БАНЗАЙ» 3 205 670, 00 3 205 670, 00 

(37) Згідно з протоколом засідання тендерного комітету Замовника № 1  

від 30.11.2016 № 65 переможцем Торгів № 4 визнано ПФ «БАНЗАЙ» з 

пропозицією 3 205 670, 00 гривень, з яким укладено договір  

від 16.12.2016 № 77. 

4.5. Торги № 5 

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

28.12.2016 опубліковано оголошення (UA-2016-12-28-001507-b) про 

проведення Торгів № 5. 

(39) Кінцевий строк подання тендерних пропозицій на Торги № 5  

(дата і час) – 16.01.2017 (16 год. 15 хв.). 

(40) Проведення електронного аукціону у Торгах № 5 (дата і час) – 

17.01.2017 (11 год. 34 хв.). 

(41) Очікувана вартість закупівлі Торгів № 5 – 4 090 064, 00 грн. 

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

Торгах № 5 подані тендерні пропозиції від: 

‒ ПП «ТОПЛИВОСЕРВІС»; 

‒ ПФ «БАНЗАЙ»; 

‒ ТОВ «СУЧАСНИЙ КОМУНАЛЬНИЙ СЕРВІС – ЕНЕРГОСЕРВІСНА 

КОМПАНІЯ»; 

‒ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВІ.АЙ.ПІ. 

БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ» (надалі – ТОВ «ВІ.АЙ.ПІ. БУДІВЕЛЬНА 

КОМПАНІЯ»), ідентифікаційний код юридичної особи – 38127429; 

‒ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«БУДГАРАНТ ПЛЮС» (надалі – ТОВ «БУДГАРАНТ ПЛЮС»), 

ідентифікаційний код юридичної особи – 39613276; 

‒ ТОВ «НОВАТОР-СТ». 

(43) Ціни тендерних пропозицій, запропоновані ПП «ТОПЛИВОСЕРВІС»,  

ПФ «БАНЗАЙ», ТОВ «СУЧАСНИЙ КОМУНАЛЬНИЙ СЕРВІС – 

ЕНЕРГОСЕРВІСНА КОМПАНІЯ», ТОВ «ВІ.АЙ.ПІ. БУДІВЕЛЬНА 
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КОМПАНІЯ», ТОВ «БУДГАРАНТ ПЛЮС», ТОВ «НОВАТОР-СТ» на 

Торги № 5, становили: 

№ 

з

/

п 

Назва суб’єкта господарювання Первинна 

пропозиція, грн. 

Остаточна пропозиція  

(за результатами аукціону), 

грн. 

1 ПП «ТОПЛИВОСЕРВІС» 4 052 709, 00 2 890 000, 00 

2 ПФ «БАНЗАЙ» 3 940 083, 00 3 200 000, 00 

3 ТОВ «СУЧАСНИЙ 

КОМУНАЛЬНИЙ СЕРВІС – 

ЕНЕРГОСЕРВІСНА 

КОМПАНІЯ» 

3 840 993, 60 3 399 000, 00 

4 ТОВ «ВІ.АЙ.ПІ. БУДІВЕЛЬНА 

КОМПАНІЯ» 

3 921 871, 20 3 921 871, 20 

5 ТОВ «БУДГАРАНТ ПЛЮС» 4 008 781, 60 3 648 000, 00 

6 ТОВ «НОВАТОР-СТ» 3 650 000, 00 3 199 999, 00 

(44) Згідно з протоколом засідання тендерного комітету Замовника № 1  

від 23.01.2017 № 06 переможцем Торгів № 5 визнано ТОВ «НОВАТОР-

СТ» з пропозицією 3 199 999, 00 гривень, з яким укладено договір  

від 27.03.2017 № 135. 

4.6. Торги № 6 

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

28.12.2016 опубліковано оголошення (UA-2016-12-28-002138-b) про 

проведення Торгів № 6. 

(46) Кінцевий строк подання тендерних пропозицій на Торги № 6  

(дата і час) – 17.01.2017 (21 год. 00 хв.). 

(47) Проведення електронного аукціону у Торгах № 6 (дата і час) – 

18.01.2017 (13 год. 13 хв.). 

(48) Очікувана вартість закупівлі Торгів № 6 – 3 903 000, 00 грн. 

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

Торгах № 6 подані тендерні пропозиції від: 

‒ ПП «ТОПЛИВОСЕРВІС»; 

‒ ПФ «БАНЗАЙ»; 

‒ ТОВ «СУЧАСНИЙ КОМУНАЛЬНИЙ СЕРВІС – ЕНЕРГОСЕРВІСНА 

КОМПАНІЯ»; 

‒ ТОВ «НОВАТОР-СТ». 

(50) Ціни тендерних пропозицій, запропоновані ПП «ТОПЛИВОСЕРВІС»,  

ПФ «БАНЗАЙ», ТОВ «СУЧАСНИЙ КОМУНАЛЬНИЙ СЕРВІС – 

ЕНЕРГОСЕРВІСНА КОМПАНІЯ», ТОВ «НОВАТОР-СТ» на Торги № 6, 

становили: 
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№ 

/

п 

Назва суб’єкта господарювання Первинна 

пропозиція, грн. 

Остаточна пропозиція  

(за результатами аукціону), 

грн. 

1 ПП «ТОПЛИВОСЕРВІС» 3 903 000, 00 3 548 000, 00 

2 ПФ «БАНЗАЙ» 3 783 008, 00 3 100 000, 00 

3 ТОВ «СУЧАСНИЙ 

КОМУНАЛЬНИЙ СЕРВІС – 

ЕНЕРГОСЕРВІСНА 

КОМПАНІЯ» 

3 872 149, 20 3 872 149, 20 

4 ТОВ «НОВАТОР-СТ» 3 600 000, 00 3 099 000, 00 

(51) Згідно з протоколом засідання тендерного комітету Замовника № 1  

від 23.01.2017 № 10 переможцем Торгів № 6 визнано ТОВ «НОВАТОР-

СТ» з пропозицією 3 099 000, 00 гривень, з яким укладено договір  

від 27.03.2017 № 133. 

4.7. Торги № 7 

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

22.02.2017 опубліковано оголошення (UA-2017-02-22-002525-c) про 

проведення Торгів № 7. 

(53) Кінцевий строк подання тендерних пропозицій на Торги № 7  

(дата і час) – 09.03.2017 (17 год. 30 хв.). 

(54) Проведення електронного аукціону у Торгах № 7 (дата і час) – 

10.03.2017 (11 год. 38 хв.). 

(55) Очікувана вартість закупівлі Торгів № 7 – 3 619 252, 80 грн. 

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

Торгах № 7 подані тендерні пропозиції від: 

‒ ПП «ТОПЛИВОСЕРВІС»; 

‒ ПФ «БАНЗАЙ»; 

‒ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«СПЕЦТЕХРЕСУРС» (надалі – ТОВ «СПЕЦТЕХРЕСУРС»), 

ідентифікаційний код юридичної особи – 39346430. 

(57) Ціни тендерних пропозицій, запропоновані ПП «ТОПЛИВОСЕРВІС»,  

ПФ «БАНЗАЙ», ТОВ «СПЕЦТЕХРЕСУРС» на Торги № 7, становили: 

№ 

з

/

п 

Назва суб’єкта господарювання Первинна 

пропозиція, грн. 

Остаточна пропозиція  

(за результатами аукціону), 

грн. 

1 ПП «ТОПЛИВОСЕРВІС» 3 158 312, 00 2 200 000, 00 

2 ПФ «БАНЗАЙ» 3 595 890, 00 3 500 000, 00 

3 ТОВ «СПЕЦТЕХРЕСУРС» 3 256 500, 00 3 256 500, 00 
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(58) Згідно з протоколом засідання тендерного комітету Замовника № 1  

від 15.03.2017 № 41 переможцем Торгів № 7 визнано ПФ «БАНЗАЙ» з 

пропозицією 3 500 000, 00 гривень, з яким укладено договір  

від 28.03.2017 № 144. 

4.8. Торги № 8 

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

14.06.2017 опубліковано оголошення (UA-2017-06-14-001834-b) про 

проведення Торгів № 8. 

(60) Кінцевий строк подання тендерних пропозицій на Торги № 8  

(дата і час) – 30.06.2017 (17 год. 00 хв.). 

(61) Проведення електронного аукціону у Торгах № 8 (дата і час) – 

03.07.2017 (14 год. 13 хв.). 

(62) Очікувана вартість закупівлі Торгів № 8 – 7 838 746, 80 грн. 

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

Торгах № 8 подані тендерні пропозиції від: 

‒ ПП «ТОПЛИВОСЕРВІС»; 

‒ ПФ «БАНЗАЙ». 

(64) Ціни тендерних пропозицій, запропоновані ПП «ТОПЛИВОСЕРВІС»,  

ПФ «БАНЗАЙ» на Торги № 8, становили: 

№ 

/

п 

Назва суб’єкта господарювання Первинна 

пропозиція, грн. 

Остаточна пропозиція  

(за результатами аукціону), 

грн. 

1 ПП «ТОПЛИВОСЕРВІС» 7 310 020, 00 7 310 020, 00 

2 ПФ «БАНЗАЙ» 7 707 322, 56 7 707 322, 56 

(65) Відповідно до протоколів засідань тендерного комітету Замовника № 2  

від 10.07.2017 № 12/3 та № 12/4 Торги № 8 скасовано з причини 

відхилення тендерних пропозицій всіх учасників відповідно до статті 31 

Закону України «Про публічні закупівлі». 

4.9. Торги № 9 

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

01.10.2018 опубліковано оголошення (UA-2018-10-01-001916-c) про 

проведення Торгів № 9. 

(67) Кінцевий строк подання тендерних пропозицій на Торги № 9  

(дата і час) – 17.10.2018 (17 год. 00 хв.). 

(68) Проведення електронного аукціону у Торгах № 9 (дата і час) – 

18.10.2018 (15 год. 36 хв.). 

(69) Очікувана вартість закупівлі Торгів № 9 – 5 052 916, 00 грн. 
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(70) Відповідно до реєстру отриманих тендерних пропозицій для участі у 

Торгах № 9 подані тендерні пропозиції від: 

‒ ПП «ТОПЛИВОСЕРВІС»; 

‒ ПФ «БАНЗАЙ»; 

‒ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«БУДІВЕЛЬНА РЕГІОНАЛЬНА КОМПАНІЯ» (надалі –  

ТОВ «БУДІВЕЛЬНА РЕГІОНАЛЬНА КОМПАНІЯ»), 

ідентифікаційний код юридичної особи – 41880820; 

‒ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ПАМПАД» (надалі – ТОВ «ПАМПАД»), ідентифікаційний код 

юридичної особи – 40216507. 

(71) Ціни тендерних пропозицій, запропоновані ПП «ТОПЛИВОСЕРВІС»,  

ПФ «БАНЗАЙ», ТОВ «БУДІВЕЛЬНА РЕГІОНАЛЬНА КОМПАНІЯ»,  

ТОВ «ПАМПАД» на Торги № 9, становили: 

№ 

/

п 

Назва суб’єкта господарювання Первинна 

пропозиція, грн. 

Остаточна пропозиція  

(за результатами аукціону), 

грн. 

1 ПП «ТОПЛИВОСЕРВІС» 5 049 385, 12 5 049 385, 12 

2 ПФ «БАНЗАЙ» 5 017 883, 47 5 017 883, 47 

3 ТОВ «БУДІВЕЛЬНА 

РЕГІОНАЛЬНА КОМПАНІЯ» 

5 052 000, 00 5 052 000, 00 

4 ТОВ «ПАМПАД» 4 988 900, 00 4 988 900, 00 

(72) Згідно з протоколом засідання тендерного комітету Замовника № 2  

від 24.10.2018 № 63/3 переможцем Торгів № 9 визнано  

ТОВ «ПАМПАД» з пропозицією 4 988 900, 00 гривень, з яким укладено 

договір від 12.11.2018 № 8Б/2018/1.13/29. 

5. Встановлення антиконкурентних узгоджених дій 

(73) За результатами аналізу документів, поданих ПП «ТОПЛИВОСЕРВІС»,  

ПФ «БАНЗАЙ», ТОВ «СУЧАСНИЙ КОМУНАЛЬНИЙ СЕРВІС – 

ЕНЕРГОСЕРВІСНА КОМПАНІЯ», ТОВ «СМАРТ-БУД»,  

ТОВ «НОВАТОР-СТ», ТОВ «ВІ.АЙ.ПІ. БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ», 

ТОВ «БУДГАРАНТ ПЛЮС», ТОВ «СПЕЦТЕХРЕСУРС»,  

ТОВ «БУДІВЕЛЬНА РЕГІОНАЛЬНА КОМПАНІЯ», ТОВ «ПАМПАД» у 

складі тендерних пропозицій на Торги, інформації, зібраної Відділенням 

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

ПП «ТОПЛИВОСЕРВІС» та ПФ «БАНЗАЙ» (надалі разом – 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. 
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5.1. Використання однієї точки доступу до мережі Інтернет під час 

завантаження тендерних пропозицій та участі в аукціоні на Торгах 

(74) Відповідно до інформації ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА 

«ПРОЗОРРО» (надалі – ДП «ПРОЗОРРО») (лист від 08.01.2019  

№ 206/97/03 (вх. від 16.01.2019 № 261)), Учасники торгів подавали свої 

тендерні пропозиції для участі у Торгах з одного електронного 

майданчика, а саме: «Zakupki.Prom.ua», оператором якого є 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

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

(75) Інформація щодо ІР-адрес, з яких Відповідачі завантажували свої 

тендерні пропозиції та здійснювали інші дії, пов’язані з подачею 

тендерних пропозицій на Торги наведена в таблиці № 1 (відповідно до 

листа ТОВ «ЗАКУПКИ.ПРОМ.УА» від 07.02.2019 № 154/02  

(вх. від 11.02.2019 № 822)): 

Таблиця № 1 

№ Торгів 

ПП «ТОПЛИВОСЕРВИС» ПФ «БАНЗАЙ» 

ІР – адреса, з 

якої 

завантажено 

тендерну 

пропозицію 

Дата та час 

завантаження 

тендерної 

пропозиції 

ІР – адреса, з 

якої завантажено 

тендерну 

пропозицію 

Дата та час 

завантаження 

тендерної 

пропозиції 

Торги № 1 94.179.101.159 04.11.2016 – 16:25 

94.179.5.68 

94.179.115.105 

94.179.19.49 

94.179.101.159 

02.11.2016 – 

11:33 

Торги № 2 37.52.15.99 04.11.2016 – 18:15 

94.179.115.105 

94.179.19.49 

94.179.101.159 

02.11.2016 – 

12:31 

Торги № 3 
178.94.35.89 

46.211.66.45 
24.11.2016 – 15:01 

178.94.35.89 

94.179.125.0 

46.211.66.45 

24.11.2016 – 

14:35 

Торги № 4 
178.94.35.89 

46.211.66.45 
24.11.2016 – 15:02 

94.179.51.174 

178.94.35.89 

94.179.125.0 

46.211.66.45 

22.11.2016 – 

14:06 

Торги № 5 94.179.34.63 16.01.2017 – 13:01 94.179.34.63 
16.01.2017 – 

12:42 

Торги № 6 94.179.34.63 16.01.2017 – 13:02 94.179.34.63 
16.01.2017 – 

13:09 

Торги № 7 94.179.29.143 09.03.2017 – 14:17 94.179.29.143 
09.03.2017 – 

12:12 
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Торги № 8 94.179.105.179 30.06.2017 – 16:36 

94.179.103.231 

94.179.127.82 

94.179.60.31 

94.179.61.4 

94.179.105.179 

19.06.2017 – 

16:08 

Торги № 9 94.179.45.107 16.10.2018 – 17:35 94.179.46.169 
17.10.2018 – 

11:49 

(76) Інформація щодо ІР-адрес, з яких Учасники торгів здійснювали вхід до 

системи «Prozorro» під час проведення аукціонів у Торгах, наведена в 

таблиці № 2 (лист ДП «ПРОЗОРРО» від 08.01.2019 № 206/97/03  

(вх. від 16.01.2019 № 261)): 

Таблиця № 2 

№ Торгів ПП «ТОПЛИВОСЕРВИС» ПФ «БАНЗАЙ» 

Торги № 1 94.179.60.2 94.179.60.2 

Торги № 2 94.179.60.2 94.179.60.2 

Торги № 3 94.179.7.167 94.179.7.167 

Торги № 4 94.179.7.167 94.179.7.167 

Торги № 5 94.179.49.82 94.179.49.82 

Торги № 6 178.94.10.233 178.94.10.233 

Торги № 7 94.179.8.154 94.179.8.154 

Торги № 8 

ІР-адреса відсутня по можливій 

причині блокування або учасник не 

входив до аукціону 

ІР-адреса відсутня по можливій 

причині блокування або учасник 

не входив до аукціону 

Торги № 9 

ІР-адреса відсутня по можливій 

причині блокування або учасник не 

входив до аукціону 

94.179.45.107 

(77) Відповідно до листа ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

«УКРТЕЛЕКОМ» (надалі – ПАТ «УКРТЕЛЕКОМ») від 13.03.2019  

№ 272-вих-80Д731-80Д922-2019 (вх. від 18.03.2019 № 225кі) 

(конфіденційна інформація). 

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

ПРАТ «КИЇВСТАР») листом від 20.03.2019 № 6392/05  

(вх. від 22.03.2019 № 2358) повідомило, що 25.11.2016 (внесення 

Відповідачами змін до своїх пропозицій у Торгах № 3 та Торгах № 4)  

ІР-адреса 46.211.66.45 використовувалася ПРАТ «КИЇВСТАР» за 

технологією NAT (Network Address Translation). 

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

мережевих адрес») – це механізм з однієї  зміни IP-адрес у заголовках 

пакетів даних, які передаються із локальної (приватної) комп’ютерної 

мережі у мережу Інтернет через пристрій маршрутизації трафіку. 



16 
 

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

(унікальний числовий номер) мережевого рівня, який використовується 

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

побудованих з використанням протоколу TCP/IP. з метою адресної 

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

(81) Мережами, побудованим із використанням протоколу TCP/IP є мережа 

Інтернет та локальні комп’ютерні мережі нижчого ієрархічного рівня. 

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

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

складається з двох частин: номера мережі та номеру вузла. 

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

спеціально зарезервованих для цього блоків адрес (10.0.0.0/8, 

172.16.0.0/12 або 192.168.0.0/16). 

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

видається провайдером або регіональним інтернет-реєстратором (яким 

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

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

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

мережі нижчого ієрархічного рівня (локальна мережа) у мережу вищого 

ієрархічного рівня (мережа Інтернет) та у зворотному напрямку. 

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

передаються мережею (мережами), розбиваються на частини (пакети). 

Кожний такий пакет має власний номер і строго визначену довжину. У 

заголовку кожного пакету вказуються ІР-адреси відправника і 

одержувача, що забезпечує передачу пакету між мережевими 

пристроями (комп’ютерами), що ідентифікуються відповідними  

ІР-адресами. 

(87) Технологія NAT, зокрема, дозволяє змінювати (транслювати) IP-адреси, 

у заголовках пакетів даних, які передаються із внутрішньої «локальної» 

комп’ютерної мережі у зовнішню мережу вищого рівня (мережу 

Інтернет) та у зворотному напрямку через маршрутизатор. Тобто 

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

діапазонів, не маршрутизуються в мережі Інтернет, призначені для 

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

IP-адреси», які використовуються для ідентифікації пристроїв та 

маршрутизації пакетів даних у глобальній мережі. «Зовнішню  

IP-адресу» можна використовувати на підставі спеціального дозволу, 

наданого уповноваженою організацією, а отже, така адреса не може 

обиратися користувачем самостійно. 

(88) Розподіл «внутрішніх IP-адрес» ніким не контролюється, тому при 

створенні приватної мережі вони можуть довільно вибиратися із певних 

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

використовуватись різними приватними мережами. 
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(89) Маршрутизатор із технологією NAT дозволяє підключити приватну 

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

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

цьому усі комп’ютери приватної мережі визначатимуться у зовнішніх 

мережах під єдиною зовнішньою ІР-адресою, яка призначається 

пристрою NAT. 

(90) ПРАТ «КИЇВСТАР» повідомило, що ІР-адреса 46.211.66.45 

використовувалася із застосуванням технології NAT. 

(91) Це означає, що вищевказана IP-адреса протягом певних часових 

інтервалів використовувалася для з’єднання пристрою (пристроїв) 

приватної (локальної) мережі Відповідачів з мережею Інтернет. 

(92) Саме у цей період і відбувалось внесення Відповідачами змін до своїх 

пропозицій у Торгах № 3 та Торгах № 4. 

(93) Таким чином, під час участі у Торгах № 3 та Торгах № 4 Відповідачі 

синхронно вносили зміни до своїх пропозицій з пристрою (пристроїв) 

певної приватної (локальної) мережі упродовж того часового інтервалу, 

коли маршрутизатор цієї мережі використовував IP-адресу 46.211.66.45. 

(94) З листа ПАТ «УКРТЕЛЕКОМ» від 13.03.2019 № 272-вих-80Д731-

80Д922-2019 (вх. від 18.03.2019 № 225кі) вбачається (конфіденційна 

інформація). 

(95) У листі від 31.01.2019 № 1-19 (вх. від 01.02.2019 № 622)  

ПП «ТОПЛИВОСЕРВІС» зазначило, що фактичним місцем 

провадження господарської діяльності є офісне приміщення № 17 за 

адресою: м. Харків, провулок Ващенківський, буд. 14, яке  

ПП «ТОПЛИВОСЕРВІС» орендує у Муратова Володимира Усейновича 

на підставі договору оренди приміщення від 01.03.2016 № 01/16А. 

(96) Згідно з листом ПФ «БАНЗАЙ» від 26.03.2019 № 1.26-03/19  

(вх. від 26.03.2019 № 2423) фактичним місцезнаходженням  

ПФ «БАНЗАЙ» є офісні приміщення № 14, № 15 та № 16 за адресою:  

м. Харків, провулок Ващенківський, буд. 14, яке ПФ «БАНЗАЙ» орендує 

у Муратова Володимира Усейновича на підставі договору оренди  

від 04.01.2016 № 1. 

(97) Відповідно до витягу з ЄДР від 20.12.2018 № 1004794850 (станом на 

період проведення Торгів) Муратов Володимир Усейнович є 

засновником та директором ПФ «БАНЗАЙ». 

(98) Тобто, ПП «ТОПЛИВОСЕРВІС» орендує офісне приміщення у 

засновника та директора свого конкурента на Торгах. 

(99) Таким чином, під час участі у Торгах Відповідачі використовували одну 

точку доступу до мережі Інтернет, що належить одному з Відповідачів  

(ПФ «БАНЗАЙ») у приміщенні, яке належить засновнику та директору 

одного з Відповідачів (ПФ «БАНЗАЙ»). 
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(100) Відповідачі завантажували тендерні пропозиції в один день та з 

невеликою різницею у часі, а саме: Торги № 3 – 26 хвилин, Торги № 5 – 

19 хвилин, Торги № 6 – 7 хвилин, Торги № 7 – 125 хвилин. 

(101) Вищенаведені факти свідчать про погодженість поведінки Відповідачів, 

спільну підготовку та завантаження тендерних пропозицій на Торги. 

5.2. Пов’язаність Відповідачів спільними працівниками 

5.2.1. Кравченко Наталя Анатоліївна 

(102) У складі тендерних пропозицій ПФ «БАНЗАЙ» завантажувало наступні 

довідки про наявність працівників: 

 на Торги № 1 та Торги № 2: довідка від 29.10.2016 № 37-10/16 де 

зазначено, що штатним працівником – директором з менеджменту  

ПФ «БАНЗАЙ» є Кравченко Наталя Анатоліївна; 

 на Торги № 5 та Торги № 6: довідка від 11.01.2017 № 12-01/17 де 

зазначено, що Кравченко Наталя Анатоліївна є штатним виконробом  

ПФ «БАНЗАЙ»; 

 на Торги № 7: довідка від 04.03.2017 № 21-03/17 де зазначено, що 

Кравченко Наталя Анатоліївна є штатним виконробом  

ПФ «БАНЗАЙ»; 

 на Торги № 8: довідка від 23.03.2017 № 140-06/17 де зазначено, що 

Кравченко Наталя Анатоліївна є штатним економістом з 

бухгалтерського обліку та аналізу господарської діяльності; 

 на Торги № 9: довідка від 08.10.2018 № 3.8-10/18 де зазначено, що 

Кравченко Наталя Анатоліївна є штатним економістом з 

бухгалтерського обліку та аналізу господарської діяльності; 

 на торги UA-2018-09-12-002537-c: довідка від 17.09.2018 № 3.17-09/18 

де зазначено, що Кравченко Наталя Анатоліївна є штатним 

економістом з бухгалтерського обліку та аналізу господарської 

діяльності; 

 на торги UA-2018-11-08-000489-c: довідка від 21.11.2018 № 5.21-11/18 

де зазначено, що Кравченко Наталя Анатоліївна є штатним 

виконробом ПФ «БАНЗАЙ». 

(103) Отже, за результатами аналізу вищезазначених довідок можна дійти 

висновку, що у період проведення Торгів (жовтень 2016 року – жовтень 

2018 року) Кравченко Наталя Анатоліївна перебувала у трудових 

відносинах з ПФ «БАНЗАЙ». 

(104) Наявність трудових відносин ПФ «БАНЗАЙ» з Кравченко Наталею 

Анатоліївною також підтверджується листом ГОЛОВНОГО 

УПРАВЛІННЯ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ В ХАРКІВСЬКІЙ 

ОБЛАСТІ від 22.01.2019 № 2267/04-20 (вх. від 25.01.2019 № 451). 
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(105) З довідки про наявність інженерно-технічних працівників  від 02.11.2016  

№ 0611-16, яку ПП «ТОПЛИВОСЕРВИС» завантажило у складі 

тендерної пропозиції на Торги № 1 – Торги № 4, вбачається що 

Кравченко Н.А. є штатним працівником ПП «ТОПЛИВОСЕРВИС» – 

начальником будівельної дільниці. 

5.2.2. Чередніченко Інга Борисівна 

(106) Відповідно до витягу з ЄДР від 20.12.2018 № 1004794879 (станом на 

період проведення Торгів) єдиним засновником та директором  

ПП «ТОПЛИВОСЕРВИС» є Чередніченко Інга Борисівна. 

(107) Разом з тим, ПП «ТОПЛИВОСЕРВИС» листами від 31.01.2019 № 1-19  

(вх. від 01.02.2019 № 622) та без дати та номера (вх. від 25.02.2019  

№ 1446) повідомило, що всі документи, подані  

ПП «ТОПЛИВОСЕРВИС» на Торги готувалися безпосередньо 

директором підприємства – Чередніченко Інгою Борисівною. 

(108) ПФ «БАНЗАЙ» у складі своїх тендерних пропозиції на:  

 Торги № 1 подало, зокрема, форму «Цінова пропозиція»  

від 27.10.2016 № 31-10/2016; 

 Торги № 2 подало, зокрема, довідку про наявність інженерно-

технічних працівників від 29.10.2016 № 37-10/16. 

(109) У вищезазначених довідках зазначено, що Чередніченко Інга Борисівна є 

штатним працівником ПФ «БАНЗАЙ» (директор з економіки) та 

особою, уповноваженою здійснювати зв’язок з замовником закупівель 

від імені ПФ «БАНЗАЙ». 

(110) Крім цього, в ході моніторингу системи публічних закупівель «Prozorro» 

виявлено, що ПФ «БАНЗАЙ» у складі своїх тендерних пропозицій на 

торги UA-2018-09-12-002537-c та UA-2018-11-08-000489-c подало 

довідки про наявність працівників від 17.09.2018 № 3.17-09/18 та від 

21.11.2018 № 5.21-11/18, відповідно, з яких вбачається, що Чередніченко 

Інга Борисівна є спеціалістом кошторисної справи ПФ «БАНЗАЙ». 

(111) Отже, враховуючи перебування Відповідачів у трудових відносинах з 

одним й тим самим найманим працівником свідчить, що Відповідачі 

були обізнаними щодо діяльності один одного та мали можливість 

доступу до інформації один одного, враховуючи те, що вищезазначена 

особа є директором та засновником одного суб’єкта господарювання  

(ПП «ТОПЛИВОСЕРВИС») та одночасно директором з економіки та 

спеціалістом кошторисної справи іншого (ПФ «БАНЗАЙ»). 

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

господарювання, які позиціонують себе як конкуренти відносно один 

одного, будуть уникати ситуацій щодо наявності трудових відносин з 

одними і тими самими особами. 
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(113) У свою чергу, одночасне перебування одних і тих самих осіб у 

відносинах з різними суб’єктами господарювання передбачає 

необхідність погодження між такими суб’єктами господарювання 

графіку, черговості виконання робіт чи надання послуг. 

(114) Такий погоджений розподіл діяльності між суб’єктами господарювання 

можливий за умови, якщо вони не конкурують між собою, а 

господарську діяльність ведуть скоординовано з метою досягнення 

спільних результатів. 

(115) Єдність інтересів Відповідачів обумовлюється зацікавленістю у 

результатах роботи певних осіб, одночасно пов’язаних відносинами з 

Відповідачами. 

(116) Отже, розподіл результату роботи певних осіб задовольняв  

ПП «ТОПЛИВОСЕРВІС» та ПФ «БАНЗАЙ», оскільки в іншому випадку 

з такими особами були б припинені відносини. 

(117) Вищезазначене підтверджує спільність інтересів та узгодженість дій  

ПП «ТОПЛИВОСЕРВІС» та ПФ «БАНЗАЙ», зокрема, під час участі у 

Торгах № 1 – Торгах № 4. 

5.3. Зазначення спільного номеру телефону під час ведення 

господарської діяльності 

(118) ПП «ТОПЛИВОСЕРВІС» листом від 31.01.2019 № 1-19 (вх. від 

01.02.2019 № 622) повідомило, що протягом 2016 – 2018 років (період 

проведення Торгів) використовувало у господарській діяльності, 

зокрема, телефонний номер (067) 572-30-08. 

(119) Як вбачається з листа ПРАТ «КИЇВСТАР» від 14.03.2019 № 5996/05  

(вх. від 18.03.2019 № 211кі) номер телефону (067) 572-30-08 з 29.10.2005 

по теперішній час належить Чередніченко Інзі Борисівні. 

(120) Разом з тим, за інформацією ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ» (лист  

від 15.03.2019 № 05-1/2/1464-БТ (вх. від 18.03.2019 № 219кі)), 

телефонний номер (067) 572-30-08 зазначено ПФ «БАНЗАЙ» як 

контактний номер телефону для обслуговування своїх банківських 

рахунків (відкриття нових рахунків, здійснення операцій по рахункам, 

реєстрація та доступ до рахунків за допомогою інтернет-банкінгу).  

(121) Крім цього, відповідно до листа АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» від 05.03.2019  

№ 1019/БТ (вх. від 18.03.2019 № 206кі), вищенаведений номер телефону 

((067) 572-30-08) вказаний ПП «ТОПЛИВОСЕРВІС» та ПФ «БАНЗАЙ» 

для обслуговування своїх банківських рахунків (відкриття нових 

рахунків, здійснення операцій по рахункам, реєстрація та доступ до 

рахунків за допомогою інтернет-банкінгу). 
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(122) Тобто, Відповідачами під час ведення господарської діяльності 

зазначається один і той самий номер телефону, який належить 

директору та засновнику ПП «ТОПЛИВОСЕРВІС». 

(123) Вищезазначене свідчить про спільну діяльність та обмін інформацією 

між Відповідачами, що є не типовим для суб’єктів господарювання, які є 

конкурентами на ринку. 

5.4. Доступ до банківських рахунків 

5.4.1. Наявність у директора одного учасника доступу до 

банківських рахунків іншого учасника 

(124) Листом від 05.03.2019 № 1019/БТ (вх. від 18.03.2019 № 206кі)  

АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (конфіденційна інформація).  

(125) Тобто, Чередніченко Інга Борисівна була обізнана щодо фінансової 

спроможності та господарської діяльності ПФ «БАНЗАЙ». Зазначене 

свідчить про те, що Відповідачі були обізнаними щодо діяльності один 

одного та мали можливість доступу до інформації один одного, 

враховуючи те, що вищезазначена особа є директором та засновником 

одного суб’єкта господарювання (ПП «ТОПЛИВОСЕРВИС») та 

одночасно директором з економіки та спеціалістом кошторисної справи 

іншого (ПФ «БАНЗАЙ»). 

5.4.2. Отримання директором ПП «ТОПЛИВОСЕРВІС» довідок у 

банківській установі для ПФ «БАНЗАЙ»  

(126) У складі тендерних пропозицій ПФ «БАНЗАЙ» завантажено, зокрема, 

довідки з АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» про відкриття рахунків та 

відсутність заборгованості: 

 на Торги № 5 та Торги № 6: довідка від 12.01.2017 № 136/16; 

 на Торги № 7: довідки від 09.03.2017 № 165/119 та від 09.03.2017  

№ 165/118. 

(127) Як вбачається з листа АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» від 05.03.2019  

№ 1019/БТ (вх. від 18.03.2019 № 206кі) (конфіденційна інформація). 

(128) Крім вищенаведених довідок, у період проведення Торгів Чередніченко 

Інга Борисівна отримувала для ПФ «БАНЗАЙ» у АТ «УНІВЕРСАЛ 

БАНК» довідки про відкриття рахунків та відсутність заборгованості  

від 16.01.2017 № 136/17, від 05.05.2017 № 165/266, від 05.05.2017  

№ 165/267. 

(129) Як вже зазначалось вище, Чередніченко Інга Борисівна є засновником та 

директором ПП «ТОПЛИВОСЕРВІС». 

(130) Тобто, засновник та директор ПП «ТОПЛИВОСЕРВІС» мала доступ до 

банківських рахунків ПФ «БАНЗАЙ» та отримувала довідки у банку для  

ПФ «БАНЗАЙ», зокрема, для участі у Торгах № 5, Торгах № 6 та  

Торгах № 7. 
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(131) Отже, те, що одним із Відповідачів (ПФ «БАНЗАЙ») уповноважено на 

здійснення обслуговування своїх банківських рахунків особу 

(Чередніченко Інгу Борисівну), яка є засновником та директором іншого 

Відповідача (ПП «ТОПЛИВОСЕРВІС»), та те, що цією особою 

отримувались довідки у банку, зокрема, для участі у Торгах, свідчить 

про обізнаність Відповідачів щодо фінансової спроможності один 

одного та обмін інформацією між ними, у тому числі, щодо участі у 

Торгах. 

5.5. Наявність господарських відносин між Відповідачами 

(132) Між Відповідачами у період 2016 – 2018 років (в тому числі у період 

підготовки до участі та участі у Торгах) існувала господарська 

діяльність та проводились грошові взаєморозрахунки. 

(133) Наявність таких відносин підтверджується листами ПФ «БАНЗАЙ»  

від 23.12.2019 № 23-12/19 (вх. від 24.12.2019 № 6625) (конфіденційна 

інформація). 

(134) В ході аналізу вищезазначених листів встановлено, що між  

ПП «ТОПЛИВОСЕРВІС» та ПФ «БАНЗАЙ» укладено наступні 

договори:   

 договір оренди робочого місця і відшкодування витрат по оплаті 

комунальних послуг від 01.05.2016 б/н. Відповідно до зазначеного 

договору ПФ «БАНЗАЙ» надає ПП «ТОПЛИВОСЕРВІС» у тимчасове 

володіння і користування робоче місце з комп’ютером, 

багатофункціональним пристроєм і принтером за адресою: м. Харків, 

провулок Ващенківський, буд. 14; 

 договір постачання будівельних матеріалів від 14.12.2016 № 0112. 

Відповідно до зазначеного договору ПП «ТОПЛИВОСЕРВІС» – 

постачальник, ПФ «БАНЗАЙ» – покупець. 

(135) Наявність вищезазначених господарських відносин між Відповідачами 

також підтверджуються рухом коштів між рахунками  

(конфіденційна інформація). 

(136) Так, відповідно до листа АТ «ПРОКРЕДИТ БАНК» від 18.03.2019  

№ 12/19/2748 (вх. від 20.03.2019 № 238кі) (конфіденційна інформація). 

(137) Крім цього, відповідно до листа ПФ «БАНЗАЙ» від 23.12.2019  

№ 23-12/19 (вх. від 24.12.2019 № 6625), ПП «ТОПЛИВОСЕРВІС» 

протягом 2017 – 2018 років перерахувало ПФ «БАНЗАЙ» кошти на 

загальну суму 32 250 гривень (відповідно до договору від 01.05.2016 б/н) 

за користування робочим місцем, яке знаходиться у офісному приміщені  

№ 17 у будівлі за адресою: м. Харків, провулок Ващенківський, буд. 14 

(138) Тобто, під час участі у Торгах ПП «ТОПЛИВОСЕРВІС» орендувало у 

свого конкурента на Торгах – ПФ «БАНЗАЙ» робоче місце, за що  

ПФ «БАНЗАЙ» отримувало від ПП «ТОПЛИВОСЕРВІС» кошти.  
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(139) В свою чергу, у період проведення Торгів ПП «ТОПЛИВОСЕРВІС» 

постачало ПФ «БАНЗАЙ» будівельні матеріали.  

(140) Слід зазначити, що в межах Харківської області існує велика кількість 

постачальників будівельних матеріалів. Втім, ПФ «БАНЗАЙ» 

закуповувало будівельні матеріали саме у свого конкурента на Торгах  

(ПП «ТОПЛИВОСЕРВІС»). Зазначена поведінка є не типовою для 

суб’єктів господарювання, які конкурують між собою під час участі у 

Торгах. 

(141) Отже, у період проведення Торгів між Учасниками торгів існували 

господарські відносини. Внаслідок існування господарських відносин 

між Учасниками торгів усувається або відчутно зменшується взаємна 

невизначеність суб’єктів господарювання – Учасників торгів щодо 

їхньої поведінки під час участі в Торгах, оскільки наявність 

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

такими відносинами, певних прав та обов’язків. Крім того, такі 

відносини свідчать про те, що ПП «ТОПЛИВОСЕРВІС» та  

ПФ «БАНЗАЙ» були обізнані стосовно діяльності та фінансової 

спроможності один одного. 

5.6. Наявність ідентичного дефекту друку на документах, поданих 

Відповідачами на Торги 

(142) За результатами порівняльного аналізу тендерних пропозицій, поданих  

ПП «ТОПЛИВОСЕРВІС» та ПФ «БАНЗАЙ» для участі у Торгах, 

встановлено, що деякі з поданих документів (у тому числі форми 

«Цінова пропозиція») мають ідентичні дефекти друку принтера. 

(143) Дефекти представляють собою наявність крапок (плям), які розташовані 

у правій частині документів Відповідачів (Додатки № 1 – № 9 до цього 

Рішення) 

(144) Слід зазначити, що ПП «ТОПЛИВОСЕРВІС» листом від 31.01.2019  

№ 1-19 (вх. від 01.02.2019 № 622) та ПФ «БАНЗАЙ» листом  

від 15.04.2019 № 1.15-04/19 (вх. № 2922) повідомили, що до підготовки 

та збору документів для участі у Торгах третіх осіб не залучали. 

(145) Таким чином, наявність ідентичних дефектів друку принтера на 

документах, поданих ПП «ТОПЛИВОСЕРВІС» та ПФ «БАНЗАЙ» у 

складі тендерних пропозицій на Торги, свідчить про спільну підготовку 

Відповідачів до участі у Торгах. 

5.7. Створення документів, поданих Відповідачами на Торги, з 

використанням однієї техніки 

(146) За результатами аналізу документів, завантажених Відповідачами в 

електронному вигляді до системи «Prozorro» для участі у Торгах, 

встановлено, що деякі з них створено з використанням однакової офісної 

техніки та ідентичного програмного забезпечення. Так, наприклад, 

зокрема: 
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№ з/п 

ПФ «БАНЗАЙ» ПП «ТОПЛИВОСЕРВІС» 

Н
аз

ва
 ф

ай
л
у
 

П
р
о
гр

ам
а 

В
и

р
о
б
н

и
к 

P
D

F
 

Н
аз

ва
 ф

ай
л
у
 

П
р
о
гр

ам
а 

В
и

р
о
б
н

и
к 

P
D

F
 

 Торги  

№ 1 

19. Цінова 

пропозиція 

БАНЗАЙ 37 

- 

ABBYY 

FineReader 8.0 

Professional 

Edition 

ЦП Д37 - 

ABBYY FineReader 

8.0 Professional 

Edition 

 Торги 

№ 2 

19. Цінова 

пропозиція 

БАНЗАЙ 41 

- 

ABBYY 

FineReader 8.0 
Professional 

Edition 

ЦП Д41 - 

ABBYY FineReader 

8.0 Professional 

Edition 

Торги 

№ 3 

18. Цінова 

пропозиція 

Нахимова 

- 

ABBYY 

FineReader 8.0 

Professional 

Edition 

ЦП Нахімова - 

ABBYY FineReader 

8.0 Professional 

Edition 

Торги 

№ 4 

18. Цінова 

пропозиція Ж 64 
- 

ABBYY 

FineReader 8.0 

Professional 

Edition 

ЦП Жукова - 

ABBYY FineReader 

8.0 Professional 

Edition 

Торги 

№ 5 

27. Цінова 

пропозиція Д 37 
- 

ABBYY 

FineReader 8.0 

Professional 

Edition 

ЦП 37 - 

ABBYY FineReader 

8.0 Professional 

Edition 

Торги 

№ 6 

27. Цінова 

пропозиція 
- 

ABBYY 
FineReader 8.0 

Professional 

Edition 

ЦП 41 - 

ABBYY FineReader 
8.0 Professional 

Edition 

Торги 

№ 7 
10. Додаток 2 

Microsoft® 

Office Word 

2007 

Microsoft® Office 

Word 2007 
Додаток 2 

Microsoft® 

Office Word 

2007 

Microsoft® Office 

Word 2007 

Торги 

№ 8 

13. Довідка про 

підприємство 

Microsoft® 

Office Word 

2007 

Microsoft® Office 

Word 2007 

Довідка про 

підприємство 

Microsoft® 

Office Word 

2007 

Microsoft® Office 

Word 2007 

Торги 

№ 9 
17. Пропозиція 

Canon SC 

1011 
IJ Scan Utility 

Цінова 

пропозиція 

Canon SC 

1011 
IJ Scan Utility 

(147) Спільні властивості вищезазначених документів свідчать про однакове 

походження цих документів та/або про їх спільну (угоджену) підготовку  

ПП «ТОПЛИВОСЕРВІС» та ПФ «БАНЗАЙ» для участі у Торгах. 

5.8. Телефонний зв’язок між Учасниками торгів 

(148) Листом без дати та номеру (вх. від 25.02.2019 № 1446)  

ПП «ТОПЛИВОСЕРВІС» повідомило, що реєстрацію на майданчику, 
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перерахування коштів за послуги електронного майданчика та 

завантаження тендерних пропозицій на Торги здійснювала директор 

Чередніченко Інга Борисівна. Контактний номер телефону Чередніченко 

І.Б.: (067) 572-30-08. 

(149) Як вбачається з листа ПРАТ «КИЇВСТАР» від 14.03.2019 № 5996/05  

(вх. від 18.03.2019 № 211кі) (конфіденційна інформація). 

(150) При реєстрації на майданчику «Zakupki.Prom.ua» ПФ «БАНЗАЙ» 

зазначило контакту особу Муратов Володимир та мобільний номер 

телефону: (067) 578-41-27 (лист ТОВ «ЗАКУПКИ.ПРОМ.УА»  

від 07.02.2019 № 154/02 (вх. від 11.02.2019 № 822)). 

(151) ДЕПАРТАМЕНТ ЖИТЛОВО – КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА 

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ (лист  

від 27.01.2020 № 02342/178/0/51-20 (вх. від 06.02.2020 № 583)) та 

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМТСВО «МІСЬКЕЛЕКТРОТРАНССЕРВІС» 

(лист від 24.01.2020 № 87 (вх. від 24.01.2020 № 260)) повідомили, що під 

час здійснення договірних відносин з ПФ «БАНЗАЙ» здійснювали 

зв’язок з Муратовим Володимиром Усейновичем. Контактний номер 

телефону Муратова В.У. (067) 578-41-27. 

(152) Листом від 29.10.2020 № 14-26/54 (вх. від 04.02.2020 № 470) 

КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЛІКУВАЛЬНО-

ПРОФІЛАКТИЧНА УСТАНОВА ЦЕНТРАЛЬНА МІСЬКА ЛІКАРНЯ 

ВУГЛЕДАРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ» зазначило, що під час здійснення 

договірних відносин з ПФ «БАНЗАЙ» здійснювали зв’язок з Муратовим 

В.У. Контактний номер телефону Муратова В.У. (096) 450-50-04. 

(153) При реєстрації електронної поштової скриньки «banzai_1995@ukr.net»  

ПФ «БАНЗАЙ» зазначило контактну особу: Володимир Муратов та 

мобільний номер телефону: (098) 842-84-84. 

(154) Отже, мобільні номери телефонів (067) 578-41-27, (096) 450-50-04,  

(098) 842-84-84 використовує директор ПФ «БАНЗАЙ» Муратов 

Володимир Усейнович. 

(155) Відповідно до витягу з ЄДР від 20.12.2018 № 1004794850 (станом на 

період проведення Торгів) Муратов Володимир Усейнович є 

засновником та директором ПФ «БАНЗАЙ». 

(156) Разом з листом від 14.03.2019 № 5996/05 (вх. від 18.03.2019 № 211кі)  

ПРАТ «КИЇВСТАР» надало витяг із бази даних телефонних номерів, з 

якого вбачається (конфіденційна інформація). 

(157) Отже, між директором ПП «ТОПЛИВОСЕРВІС» та директором  

ПФ «БАНЗАЙ» відбувались телефонні розмови, зокрема, у період 

проведення Торгів № 9. 
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(158) Здійснення телефонних дзвінків між керівниками Відповідачів 

підтверджує наявність обміну інформацією між ними, зокрема, у період 

проведення Торгів № 9. 

5.9. Відсутність у тендерних пропозиціях ПП «ТОПЛИВОСЕРВІС» 

банківських гарантій, які вимагалися тендерною 

документацією Торгів 

(159) Тендерною документацією Торгів встановлено, що Замовник № 1 та 

Замовник № 2 вимагають у складі тендерних пропозицій учасників, 

зокрема, обов’язкове надання забезпечення тендерних пропозицій у 

формі банківських гарантій (електронний документ з електронно – 

цифровим підписом відповідно до вимог діючого законодавства). 

(160) Втім, зі змісту поданих ПП «ТОПЛИВОСЕРВІС» тендерних пропозицій 

на Торги вбачається відсутність таких банківських гарантій.   

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

замовник відхиляє тендерну пропозицію в разі, зокрема, якщо тендерна 

пропозиція не відповідає умовам тендерної документації. 

(162) Таким чином, зазначене свідчить про те, що ПП «ТОПЛИВОСЕРВІС» 

не мало наміру здобувати перемогу у Торгах та брало участь у них лише, 

як «технічний учасник». 

5. Кваліфікація порушення Відповідачами конкурентного 

законодавства 

(163) Відділенням  було встановлено, що поведінка ПП «ТОПЛИВОСЕРВІС» 

та ПФ «БАНЗАЙ» становить антиконкурентні узгоджені дії, які 

стосуються спотворення результатів торгів (тендеру).  

(164) 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). 

(165) 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. 

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

 використання однієї точки доступу до мережі Інтернет під час 

завантаження тендерних пропозицій та участі в аукціоні на Торгах; 

 завантаження тендерних пропозицій на Торги № 3, Торги № 5, Торги 

№ 6, Торги № 7 в один день та з невеликою різницею у часі; 
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 оренда офісного приміщення у засновника та директора свого 

конкурента на Торгах; 

 пов’язаність Відповідачів спільними працівниками; 

 зазначення спільного номеру телефону під час ведення господарської 

діяльності; 

 наявність у директора одного учасника доступу до банківських 

рахунків іншого учасника; 

 отримання директором одного учасника довідок у банківській 

установі для іншого учасника; 

 наявність господарських відносин між Відповідачами; 

 наявність ідентичного дефекту друку на документах, поданих 

Відповідачами на Торги; 

 створення документів, поданих Відповідачами на Торги, з 

використанням однієї техніки; 

 телефонний зв’язок між Учасниками торгів; 

 відсутність у тендерних пропозиціях одного з Відповідачів 

банківських гарантій, які вимагалися тендерною документацією 

Торгів, 

не можуть бути результатом випадкового збігу обставин чи наслідком 

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

Учасниками торгів своєї поведінки при підготовці до участі та участі у 

Торгах, зокрема, про обмін між ними інформацією. 

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

документації для участі у Торгах 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». 

(168) Унаслідок узгодженості поведінки Учасників торгів право на укладання 

договору за результатами торгів одним з учасників одержане не на 

конкурентних засадах, чим було спотворено результати цих торгів. 

(169) 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 

результатів, а відтак, вчинили антиконкурентні узгоджені дії, заборонені 

Законом України «Про захист економічної конкуренції». 

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

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

сприяти розвитку конкуренції та не вчиняти будь-яких неправомірних 

дій, які можуть мати негативний вплив на конкуренцію. 
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(171) Згідно з пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної 

конкуренції» порушенням законодавства про захист економічної 

конкуренції є антиконкурентні узгоджені дії. 

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

конкуренції» передбачено, що узгодженими діями є укладення 

суб’єктами господарювання угод у будь-якій формі, прийняття 

об’єднаннями рішень у будь-якій формі, а також будь-яка інша 

погоджена конкурентна поведінка (діяльність, бездіяльність) суб’єктів 

господарювання; частиною другою цієї статті встановлено, що особи, які 

чинять або мають намір чинити узгоджені дії, є учасниками узгоджених 

дій. 

(173) 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. 

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

ПП «ТОПЛИВОСЕРВІС» та ПФ «БАНЗАЙ» порушень, передбачених 

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

України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді 

антиконкрентних узгоджених дій, які стосується спотворення 

результатів торгів шляхом погодження своєї поведінки під час 

підготовки тендерних пропозицій та участі у процедурих закупівель, 

проведених: 

 ДЕПАРТАМЕНТОМ ЖИТЛОВО – КОМУНАЛЬНОГО 

ГОСПОДАРСТВА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ по 

закупівлі: 

 45443000-4 Роботи по проекту «Реконструкція 5-ти поверхового 

житлового будинку по вул. Декабристів, 37 у м. Бахмут Донецької 

області (проект «Теплий будинок»)» (ідентифікатор закупівлі в 

системі «Prozorro» – UA-2016-10-21-001239-b); 

 45443000-4 Роботи по проекту «Реконструкція 5-ти поверхового 

житлового будинку по вул. Декабристів, 41 у м. Бахмут Донецької 

області (проект «Теплий будинок»)» (ідентифікатор закупівлі в 

системі «Prozorro» – UA-2016-10-21-001243-b); 

 45210000-2 Роботи по проекту «Капітальний ремонт по утепленню 

фасадів житлової будівлі по пр. Нахімова, 196 в  

м. Маріуполі» (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» –  

UA-2016-11-10-001552-a); 

 45210000-2 Роботи по проекту «Капітальний ремонт по утепленню 

фасадів та перекриття верхнього поверху житлового будинку по  

пр. М. Жукова, 64 у Лівобережному (Орджонікідзевському) районі  

м. Маріуполя» (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» –  

UA-2016-11-10-001536-a); 
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 45210000-2 Роботи по проекту «Реконструкція 5-ти поверхового 

житлового будинку по вул. Декабристів, 37 у м. Бахмут Донецької 

області (проект «Теплий будинок»)» (ідентифікатор закупівлі в 

системі «Prozorro» – UA-2016-12-28-001507-b); 

 45210000-2 Роботи по проекту «Реконструкція 5-ти поверхового 

житлового будинку по вул. Декабристів, 41, у м. Бахмут Донецької 

області (проект «Теплий будинок»)» (ідентифікатор закупівлі в 

системі «Prozorro» – UA-2016-12-28-002138-b); 

 45210000-2 Роботи по проекту «Капітальний ремонт по утепленню 

фасадів та перекриття 12-го поверху житлового будинку по  

вул. Олімпійській, 181 у Орджонікідзевському районі м. Маріуполя  

(в межах підтримки переходу до ОСББ)» (ідентифікатор закупівлі в 

системі «Prozorro» – UA-2017-02-22-002525-c); 

  ДЕПАРТАМЕНТОМ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОЇ 

ІНФРАСТРУКТУРИ МАРІУПОЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ по 

закупівлі:  

 Капітальний ремонт по утепленню фасаду житлового будинку за 

адресою: пр. Миру, 107 у м. Маріуполі, у відповідності з  

ДСТУ Б.Д. 1.1-1:2013 (код ДК 021:2015-45453000-7 Капітальний 

ремонт і реставрація) (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» 

– UA-2017-06-14-001834-b); 

 Капітальний ремонт з посилення несучих конструкцій житлового 

будинку за адресою: вул. Бахчиванджи, 14 в м. Маріуполі, у 

відповідності з ДСТУ Б.Д. 1.1-1:2013 (код ДК 021:2015-45453000-7 

Капітальний ремонт і реставрація) (ідентифікатор закупівлі в 

системі «Prozorro» – UA-2018-10-01-001916-с). 

6. Заперечення Учасників торгів 

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

ПП «ТОПЛИВОСЕРВІС» та ПФ «БАНЗАЙ» листами  

від 19.10.2021 № 70-02/2-8812 та № 70-02/2-8811 відповідно,  

Відповідачі заперечень не надали. 

7. Остаточні висновки адміністративної колегії Відділення 

(176) Таким чином, 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  

ПП «ТОПЛИВОСЕРВІС» та ПФ «БАНЗАЙ», які полягали у: 

− використанні однієї точки доступу до мережі Інтернет під час 

завантаження тендерних пропозицій та участі в аукціоні на Торгах; 

− завантаженні тендерних пропозицій на Торги № 3, Торги № 5, Торги 

№ 6, Торги № 7 в один день та з невеликою різницею у часі; 
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− оренді офісного приміщення у засновника та директора свого 

конкурента на Торгах; 

− пов’язаності Відповідачів спільними працівниками; 

− зазначенні спільного номеру телефону під час ведення господарської 

діяльності; 

− наявності у директора одного учасника доступу до банківських 

рахунків іншого учасника; 

− отриманні директором одного учасника довідок у банківській установі 

для іншого учасника; 

− наявності господарських відносин між Відповідачами; 

− наявності ідентичного дефекту друку на документах, поданих 

Відповідачами на Торги; 

− створенні документів, поданих Відповідачами на Торги, з 

використанням однієї техніки; 

− телефонному зв’язку між Учасниками торгів; 

− відсутності у тендерних пропозиціях одного з Відповідачів 

банківських гарантій, які вимагалися тендерною документацією 

Торгів, 

є узгодженою поведінкою, що стосується спотворення результатів Торгів. 

(177) Така поведінка Учасників торгів є порушеннями законодавства про 

захист економічної конкуренції у вигляді антиконкурентних узгоджених 

дій, які стосуються спотворення результатів тендеру (торгів), 

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

Закону України «Про захист економічної конкуренції». 

8. Визначення розміру штрафу 

(178) 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. 

(179) Дохід (виручка) Відповідачів за 2020 рік (лист ГОЛОВНОГО 

УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ У ХАРКІВСЬКІЙ 

ОБЛАСТІ (вх. від 23.10.2021 № 6055)) становить: 

 у ПП «ТОПЛИВОСЕРВІС» – 133 900 (сто тридцять три тисячі 

дев’ятсот) гривень; 

 у ПФ «БАНЗАЙ» – 4 203 300 (чотири мільйони двісті три тисячі 

триста) гривень. 
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Враховуючи викладене, керуючись статтями 7 і 14 Закону України  

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

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

територіальне відділення Антимонопольного комітету України, затвердженого 

розпорядженням Антимонопольного комітету від 23.02.2001 № 32-р, 

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

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

законодавства про захист економічної конкуренції (Правила розгляду справ), 

затверджених розпорядженням Антимонопольного комітету від 19.09.1994 № 

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

(у редакції розпорядження Антимонопольного комітету України  

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

міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету 

України 

ПОСТАНОВИЛА: 

1. Визнати, що ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ТОПЛИВОСЕРВІС» 

(ідентифікаційний код юридичної особи – 30234467) та ПРИВАТНА 

ФІРМА «БАНЗАЙ» (ідентифікаційний код юридичної особи – 22613625) 

вчинили порушення, передбачене пунктом 1 статті 50 та пунктом 4 

частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної 

конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які 

стосуються спотворення результатів торгів шляхом погодження своєї 

поведінки під час підготовки тендерних пропозицій та участі у 

процедурі закупівлі, проведеної ДЕПАРТАМЕНТОМ ЖИТЛОВО-

КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА ДОНЕЦЬКОЇ 

ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ по закупівлі «45443000-4 Роботи по 

проекту «Реконструкція 5-ти поверхового житлового будинку по  

вул. Декабристів, 37 у м. Бахмут Донецької області (проект «Теплий 

будинок»)» (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» –  

UA-2016-10-21-001239-b). 

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

накласти на ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ТОПЛИВОСЕРВІС» 

(ідентифікаційний код юридичної особи – 30234467) штраф у розмірі              

13 390,00 (тринадцять тисяч триста дев’яносто) гривень. 

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

накласти на ПРИВАТНУ ФІРМУ «БАНЗАЙ» (ідентифікаційний код 

юридичної особи – 22613625) штраф у розмірі 68 000,00 (шістдесят вісім 

тисяч) гривень. 

4. Визнати, що ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ТОПЛИВОСЕРВІС» 

(ідентифікаційний код юридичної особи – 30234467) та ПРИВАТНА 

ФІРМА «БАНЗАЙ» (ідентифікаційний код юридичної особи – 22613625) 

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 
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стосуються спотворення результатів торгів шляхом погодження своєї 

поведінки під час підготовки тендерних пропозицій та участі у 

процедурі закупівлі, проведеної ДЕПАРТАМЕНТОМ ЖИТЛОВО-

КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА ДОНЕЦЬКОЇ 

ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ по закупівлі «45443000-4 Роботи по 

проекту «Реконструкція 5-ти поверхового житлового будинку по  

вул. Декабристів, 41 у м. Бахмут Донецької області (проект «Теплий 

будинок»)» (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» –  

UA-2016-10-21-001243-b). 

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

накласти на ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ТОПЛИВОСЕРВІС» 

(ідентифікаційний код юридичної особи – 30234467) штраф у розмірі  

13 390,00 (тринадцять тисяч триста дев’яносто) гривень. 

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

накласти на ПРИВАТНУ ФІРМУ «БАНЗАЙ» (ідентифікаційний код 

юридичної особи – 22613625) штраф у розмірі 68 000,00 (шістдесят вісім 

тисяч) гривень. 

7. Визнати, що ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ТОПЛИВОСЕРВІС» 

(ідентифікаційний код юридичної особи – 30234467) та ПРИВАТНА 

ФІРМА «БАНЗАЙ» (ідентифікаційний код юридичної особи – 22613625) 

вчинили порушення, передбачене пунктом 1 статті 50 та пунктом 4 

частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної 

конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які 

стосуються спотворення результатів торгів шляхом погодження своєї 

поведінки під час підготовки тендерних пропозицій та участі у 

процедурі закупівлі, проведеної ДЕПАРТАМЕНТОМ ЖИТЛОВО-

КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА ДОНЕЦЬКОЇ 

ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ по закупівлі «45210000-2 Роботи по 

проекту «Капітальний ремонт по утепленню фасадів житлової будівлі по 

пр. Нахімова, 196 в м. Маріуполі» (ідентифікатор закупівлі в системі 

«Prozorro» – UA-2016-11-10-001552-a). 

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

накласти на ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ТОПЛИВОСЕРВІС» 

(ідентифікаційний код юридичної особи – 30234467) штраф у розмірі  

13 390,00 (тринадцять тисяч триста дев’яносто) гривень. 

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

накласти на ПРИВАТНУ ФІРМУ «БАНЗАЙ» (ідентифікаційний код 

юридичної особи – 22613625) штраф у розмірі 68 000,00 (шістдесят вісім 

тисяч) гривень. 

10. Визнати, що ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ТОПЛИВОСЕРВІС» 

(ідентифікаційний код юридичної особи – 30234467) та ПРИВАТНА 

ФІРМА «БАНЗАЙ» (ідентифікаційний код юридичної особи – 22613625) 

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

конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які 

стосуються спотворення результатів торгів шляхом погодження своєї 

поведінки під час підготовки тендерних пропозицій та участі у 

процедурі закупівлі, проведеної ДЕПАРТАМЕНТОМ ЖИТЛОВО-

КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА ДОНЕЦЬКОЇ 

ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ по закупівлі «45210000-2 Роботи по 

проекту «Капітальний ремонт по утепленню фасадів та  

перекриття верхнього поверху житлового будинку по  

пр. М. Жукова, 64 у Лівобережному (Орджонікідзевському) районі  

м. Маріуполя» (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» –  

UA-2016-11-10-001536-a). 

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

накласти на ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ТОПЛИВОСЕРВІС» 

(ідентифікаційний код юридичної особи – 30234467) штраф у розмірі  

13 390,00 (тринадцять тисяч триста дев’яносто) гривень. 

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

накласти на ПРИВАТНУ ФІРМУ «БАНЗАЙ» (ідентифікаційний код 

юридичної особи – 22613625) штраф у розмірі 68 000,00 (шістдесят вісім 

тисяч) гривень. 

13. Визнати, що ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ТОПЛИВОСЕРВІС» 

(ідентифікаційний код юридичної особи – 30234467) та ПРИВАТНА 

ФІРМА «БАНЗАЙ» (ідентифікаційний код юридичної особи – 22613625) 

вчинили порушення, передбачене пунктом 1 статті 50 та пунктом 4 

частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної 

конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які 

стосуються спотворення результатів торгів шляхом погодження своєї 

поведінки під час підготовки тендерних пропозицій та участі у 

процедурі закупівлі, проведеної ДЕПАРТАМЕНТОМ ЖИТЛОВО-

КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА ДОНЕЦЬКОЇ 

ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ по закупівлі «45210000-2 Роботи по 

проекту «Реконструкція 5-ти поверхового житлового будинку по  

вул. Декабристів, 37 у м. Бахмут Донецької області (проект «Теплий 

будинок»)» (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» –  

UA-2016-12-28-001507-b). 

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

накласти на ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ТОПЛИВОСЕРВІС» 

(ідентифікаційний код юридичної особи – 30234467) штраф у розмірі  

13 390,00 (тринадцять тисяч триста дев’яносто) гривень. 

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

накласти на ПРИВАТНУ ФІРМУ «БАНЗАЙ» (ідентифікаційний код 

юридичної особи – 22613625) штраф у розмірі 68 000,00 (шістдесят вісім 

тисяч) гривень. 
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16. Визнати, що ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ТОПЛИВОСЕРВІС» 

(ідентифікаційний код юридичної особи – 30234467) та ПРИВАТНА 

ФІРМА «БАНЗАЙ» (ідентифікаційний код юридичної особи – 22613625) 

вчинили порушення, передбачене пунктом 1 статті 50 та пунктом 4 

частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної 

конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які 

стосуються спотворення результатів торгів шляхом погодження своєї 

поведінки під час підготовки тендерних пропозицій та участі у 

процедурі закупівлі, проведеної ДЕПАРТАМЕНТОМ ЖИТЛОВО-

КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА ДОНЕЦЬКОЇ 

ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ по закупівлі «45210000-2 Роботи по 

проекту «Реконструкція 5-ти поверхового житлового будинку по  

вул. Декабристів, 41, у м. Бахмут Донецької області (проект «Теплий 

будинок»)» (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» –  

UA-2016-12-28-002138-b). 

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

накласти на ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ТОПЛИВОСЕРВІС» 

(ідентифікаційний код юридичної особи – 30234467) штраф у розмірі  

13 390,00 (тринадцять тисяч триста дев’яносто) гривень. 

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

накласти на ПРИВАТНУ ФІРМУ «БАНЗАЙ» (ідентифікаційний код 

юридичної особи – 22613625) штраф у розмірі 68 000,00 (шістдесят вісім 

тисяч) гривень. 

19. Визнати, що ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ТОПЛИВОСЕРВІС» 

(ідентифікаційний код юридичної особи – 30234467) та ПРИВАТНА 

ФІРМА «БАНЗАЙ» (ідентифікаційний код юридичної особи – 22613625) 

вчинили порушення, передбачене пунктом 1 статті 50 та пунктом 4 

частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної 

конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які 

стосуються спотворення результатів торгів шляхом погодження своєї 

поведінки під час підготовки тендерних пропозицій та участі у 

процедурі закупівлі, проведеної ДЕПАРТАМЕНТОМ ЖИТЛОВО-

КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА ДОНЕЦЬКОЇ 

ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ по закупівлі «45210000-2 Роботи по 

проекту «Капітальний ремонт по утепленню фасадів та перекриття 12-го 

поверху житлового будинку по вул. Олімпійській, 181 у 

Орджонікідзевському районі м. Маріуполя (в межах підтримки переходу 

до ОСББ)» (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» –  

UA-2017-02-22-002525-c). 

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

накласти на ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ТОПЛИВОСЕРВІС» 

(ідентифікаційний код юридичної особи – 30234467) штраф у розмірі  

13 390,00 (тринадцять тисяч триста дев’яносто) гривень. 
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21. За порушення, вказане в пункті 19 резолютивної частини цього рішення, 

накласти на ПРИВАТНУ ФІРМУ «БАНЗАЙ» (ідентифікаційний код 

юридичної особи – 22613625) штраф у розмірі 68 000,00 (шістдесят вісім 

тисяч) гривень. 

22. Визнати, що ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ТОПЛИВОСЕРВІС» 

(ідентифікаційний код юридичної особи – 30234467) та ПРИВАТНА 

ФІРМА «БАНЗАЙ» (ідентифікаційний код юридичної особи – 22613625) 

вчинили порушення, передбачене пунктом 1 статті 50 та пунктом 4 

частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної 

конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які 

стосуються спотворення результатів торгів шляхом погодження своєї 

поведінки під час підготовки тендерних пропозицій та участі у 

процедурі закупівлі, проведеної ДЕПАРТАМЕНТОМ РОЗВИТКУ 

ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ МАРІУПОЛЬСЬКОЇ 

МІСЬКОЇ РАДИ по закупівлі «Капітальний ремонт по утепленню 

фасаду житлового будинку за адресою: пр. Миру, 107 у  

м. Маріуполі, у відповідності з ДСТУ Б.Д. 1.1-1:2013 (код ДК 021:2015-

45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація) (ідентифікатор закупівлі в 

системі «Prozorro» – UA-2017-06-14-001834-b). 

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

накласти на ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ТОПЛИВОСЕРВІС» 

(ідентифікаційний код юридичної особи – 30234467) штраф у розмірі  

13 390,00 (тринадцять тисяч триста дев’яносто) гривень. 

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

накласти на ПРИВАТНУ ФІРМУ «БАНЗАЙ» (ідентифікаційний код 

юридичної особи – 22613625) штраф у розмірі 68 000,00 (шістдесят вісім 

тисяч) гривень. 

25. Визнати, що ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ТОПЛИВОСЕРВІС» 

(ідентифікаційний код юридичної особи – 30234467) та ПРИВАТНА 

ФІРМА «БАНЗАЙ» (ідентифікаційний код юридичної особи – 22613625) 

вчинили порушення, передбачене пунктом 1 статті 50 та пунктом 4 

частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної 

конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які 

стосуються спотворення результатів торгів шляхом погодження своєї 

поведінки під час підготовки тендерних пропозицій та участі у 

процедурі закупівлі, проведеної ДЕПАРТАМЕНТОМ РОЗВИТКУ 

ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ МАРІУПОЛЬСЬКОЇ 

МІСЬКОЇ РАДИ по закупівлі «Капітальний ремонт з посилення несучих 

конструкцій житлового будинку за адресою: вул. Бахчиванджи, 14 в  

м. Маріуполі, у відповідності з ДСТУ Б.Д. 1.1-1:2013 (код ДК 021:2015-

45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація) (ідентифікатор закупівлі в 

системі «Prozorro» – UA-2018-10-01-001916-с). 
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26. За порушення, вказане в пункті 25 резолютивної частини цього рішення, 

накласти на ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ТОПЛИВОСЕРВІС» 

(ідентифікаційний код юридичної особи – 30234467) штраф у розмірі  

13 390,00 (тринадцять тисяч триста дев’яносто) гривень. 

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

накласти на ПРИВАТНУ ФІРМУ «БАНЗАЙ» (ідентифікаційний код 

юридичної особи – 22613625) 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 восьмої статті 56 Закону України «Про захист 

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

господарювання зобов’язаний надіслати до територіального відділення 

документи, що підтверджують сплату штрафу. 

Відповідно до частини першої статті 60 Закону України «Про захист 

економічної конкуренції» рішення органів Антимонопольного комітету 

України у двомісячний строк з дня одержання може бути оскаржене до 

господарського суду. 

 

Голова колегії        Юрій ГЛАДИК 


