
 
СХІДНЕ МІЖОБЛАСНЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ 

АНТИМОНОПОЛЬНОГО   КОМІТЕТУ   УКРАЇНИ 

 

ВИТЯГ З РІШЕННЯ 

АДМІНІСТРАТИВНОЇ КОЛЕГІЇ СХІДНОГО  

МІЖОБЛАСНОГО ТЕРИТОРІАЛЬНОГО ВІДДІЛЕННЯ 
 

29.10.2021 № 70/130-р/к                                                          Справа № 7/01-231-21 

 

м. Харків 

 

Про порушення законодавства про 

захист економічної конкуренції та 

накладення штрафу 

 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРАЇНСЬКА 

ВЕЛИКОВАНТАЖНА ТЕХНІКА» (далі – ТОВ «УВТ») (ідентифікаційний код 

юридичної особи 35577055) та ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРАЇНСЬКА МАШИНОБУДІВЕЛЬНА ТЕХНІКА» 

(далі – ТОВ «УМТ») (ідентифікаційний код юридичної особи 40783148) подали 

тендерні пропозиції на участь у торгах на закупівлі: 

- «ДК 021:2015: 34631000-9 — Частини локомотивів чи рухомого складу; 

ДК 016:2010: 30.20.40 — Частини залізничних локомотивів, трамвайних 

моторних вагонів і рухомого складу; кріплення та арматура і їхні частини; 

механічне устатковання для керування рухом - Повітророзподільник, циліндр, 

авторежим, авторегулятор, кран роз'єднувальний, кран кінцевий, трійник, рукав 

вагонний, кронштейн фіксуючий, державка розчіпного важеля, кронштейн, 

державка мертвої точки» (оголошення № UA-2016-09-27-000031-a), проведених 

філією «Стрийський вагоноремонтний завод» публічного акціонерного 

товариства «Українська залізниця; 

- «ДК 021:2015: 34631000-9 — Частини локомотивів чи рухомого складу; 

ДК 016:2010: 30.20.40 — Частини залізничних локомотивів, трамвайних 

моторних вагонів і рухомого складу; кріплення та арматура і їхні частини; 

механічне устатковання для керування рухом  - Автозчіп, хомут тяговий, упор 

передній, упор задній, дошка фірмова» (оголошення  № UA-2016-09-27-000183-

c) проведених філією «Стрийський вагоноремонтний завод» публічного 

акціонерного товариства «Українська залізниця»; 

- «ДК 021:2015: 34631000-9 — Частини локомотивів чи рухомого складу; 

ДК 016:2010: 30.20.4 — Частини залізничних локомотивів, трамвайних 
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моторних вагонів і рухомого складу; кріплення та арматура і їхні частини; 

механічне устатковання для керування рухом - Запасні частини» (оголошення  

№ UA-2016-10-03-000423-c), проведених філією «Дарницький 

вагоноремонтний завод» публічного акціонерного товариства «Українська 

залізниця»; 

- «ДК 021:2015: 34631000-9 — Частини локомотивів чи рухомого складу; 

ДК 016:2010: 30.20.4 — Частини залізничних локомотивів, трамвайних 

моторних вагонів і рухомого складу; кріплення та арматура і їхні частини; 

механічне устатковання для керування рухом - Запасні частини» (оголошення  

№ UA-2016-10-04-000328-c), проведених філією «Дарницький 

вагоноремонтний завод» публічного акціонерного товариства «Українська 

залізниця»; 

- «ДК 021:2015: 34630000-2 — Частини залізничних або трамвайних 

локомотивів чи рейкового рухомого складу; обладнання для контролю 

залізничного руху; ДК 016:2010: 30.20.4 — Частини залізничних локомотивів, 

трамвайних моторних вагонів і рухомого складу; кріплення та арматура і їхні 

частини; механічне устатковання для керування рухом - Пружини» 

(оголошення  № UA-2016-10-11-000306-c), проведених філією «Панютинський 

вагоноремонтний завод» публічного акціонерного товариства «Українська 

залізниця»; 

- «ДК 021:2015: 34631000-9 — Частини локомотивів чи рухомого складу ; 

ДК 016:2010: 30.20.40 — Частини залізничних локомотивів, трамвайних 

моторних вагонів і рухомого складу; кріплення та арматура і їхні частини; 

механічне устатковання для керування рухом - Автозчіп СА-3, хомут тяговий, 

упор передній, упор задній» (оголошення № UA-2016-10-11-000389-b), 

проведених філією «Стрийський вагоноремонтний завод» публічного 

акціонерного товариства «Українська залізниця»; 

- «ДК 021:2015: 34630000-2 — Частини залізничних або трамвайних 

локомотивів чи рейкового рухомого складу; обладнання для контролю 

залізничного руху; ДК 016:2010: 30.20.4 — Частини залізничних локомотивів, 

трамвайних моторних вагонів і рухомого складу; кріплення та арматура і їхні 

частини; механічне устатковання для керування рухом - Сектор запірного 

механізму правий, сектор запірного механізму лівий, автозчеп СА-3, хомут 

тяговий, п’ятник з механічною обробкою» (оголошення № UA-2016-10-11-

000422-a), проведених філією «Панютинський вагоноремонтний завод» 

публічного акціонерного товариства «Українська залізниця»; 

- «ДК 021:2015: 34630000-2 — Частини залізничних або трамвайних 

локомотивів чи рейкового рухомого складу; обладнання для контролю 

залізничного руху; ДК 016:2010: 30.20.4 — Частини залізничних локомотивів, 

трамвайних моторних вагонів і рухомого складу; кріплення та арматура і їхні 

частини; механічне устатковання для керування рухом - Сектор запірного 

механізму правий, сектор запірного механізму лівий, автозчеп СА-3, хомут 
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тяговий, упор передній, упор задній» (оголошення  № UA-2016-10-12-000430-

a), проведених філією «Панютинський вагоноремонтний завод» публічного 

акціонерного товариства «Українська залізниця; 

- «ДК 021:2015: 34630000-2 — Частини залізничних або трамвайних 

локомотивів чи рейкового рухомого складу; обладнання для контролю 

залізничного руху; ДК 016:2010: 30.20.4 — Частини залізничних локомотивів, 

трамвайних моторних вагонів і рухомого складу; кріплення та арматура і їхні 

частини; механічне устатковання для керування рухом - Пружини» 

(оголошення  № UA-2016-10-13-000003-b), проведених філією «Панютинський 

вагоноремонтний завод» публічного акціонерного товариства «Українська 

залізниця»; 

- «ДК 021:2015: 34630000-2 — Частини залізничних або трамвайних 

локомотивів чи рейкового рухомого складу; обладнання для контролю 

залізничного руху; ДК 016:2010: 30.20.4 — Частини залізничних локомотивів, 

трамвайних моторних вагонів і рухомого складу; кріплення та арматура і їхні 

частини; механічне устатковання для керування рухом - Вагонні запчастини 

(Дошка фірмова, циліндр гальмівний, кронштейн)» (оголошення № UA-2016-

10-13-000926-b), проведених філією «Панютинський вагоноремонтний завод» 

публічного акціонерного товариства «Українська залізниця»; 

- «ДК 021:2015: 34631000-9 — Частини локомотивів чи рухомого складу; 

ДК 016:2010: 30.20.4 — Частини залізничних локомотивів, трамвайних 

моторних вагонів і рухомого складу; кріплення та арматура і їхні частини; 

механічне устатковання для керування рухом - Пружини та пружини 

автогальмівного обладнання» (оголошення № UA-2016-10-21-001085-c), 

проведених філією «Дарницький вагоноремонтний завод» публічного 

акціонерного товариства «Українська залізниця; 

- «ДК 021:2015: 34631000-9 — Частини локомотивів чи рухомого складу - 

Кронштейн мертвої точки» (оголошення № UA-2017-04-11-000301-a), 

проведених філією «Стрийський вагоноремонтний завод» публічного 

акціонерного товариства «Українська залізниця»; 

- «ДК 021:2015: 34630000-2 — Частини залізничних або трамвайних 

локомотивів чи рейкового рухомого складу; обладнання для контролю 

залізничного руху - П’ятник 4-вісьного вантажного вагону, упор передній, упор 

задній, кронштейн, автозчеп СА-3, хомут тяговий» (оголошення № UA-2017-

05-12-000397-a), проведених філією «Стрийський вагоноремонтний завод» 

публічного акціонерного товариства «Українська залізниця»; 

- «ДК 021:2015: 34630000-2 — Частини залізничних або трамвайних 

локомотивів чи рейкового рухомого складу; обладнання для контролю 

залізничного руху - П’ятник 4-вісьного вантажного вагону, упор передній, упор 

задній, кронштейн, автозчеп СА-3, хомут тяговий» (оголошення № UA-2017-

05-12-001566-b), проведених філією «Стрийський вагоноремонтний завод» 

публічного акціонерного товариства «Українська залізниця»; 
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- «ДК 021:2015: 34630000-2 — Частини залізничних або трамвайних 

локомотивів чи рейкового рухомого складу; обладнання для контролю 

залізничного руху - П’ятник 4-вісьного вантажного вагону, упор передній, упор 

задній, кронштейн, автозчеп СА-3, хомут тяговий» (оголошення № UA-2017-

05-13-000111-a), проведених філією «Стрийський вагоноремонтний завод» 

публічного акціонерного товариства «Українська залізниця»; 

- «ДК 021:2015: 34630000-2 — Частини залізничних або трамвайних 

локомотивів чи рейкового рухомого складу; обладнання для контролю 

залізничного руху - П’ятник 4-вісьного вантажного вагону, упор передній, упор 

задній, кронштейн, автозчеп СА-3, хомут тяговий» (оголошення № UA-2017-

05-13-000124-c), проведених філією «Стрийський вагоноремонтний завод» 

публічного акціонерного товариства «Українська залізниця»; 

- «ДК 021:2015: 34630000-2 — Частини залізничних або трамвайних 

локомотивів чи рейкового рухомого складу; обладнання для контролю 

залізничного руху - П’ятник 4-вісьного вантажного вагону, упор передній, упор 

задній, кронштейн, автозчеп СА-3, хомут тяговий» (оголошення № UA-2017-

05-17-000304-c), проведених філією «Стрийський вагоноремонтний завод» 

публічного акціонерного товариства «Українська залізниця»; 

- «ДК 021:2015: 34630000-2 — Частини залізничних або трамвайних 

локомотивів чи рейкового рухомого складу; обладнання для контролю 

залізничного руху - П’ятник 4-вісьного вантажного вагону, упор передній, упор 

задній, кронштейн, автозчеп СА-3, хомут тяговий» (оголошення № UA-2017-

05-17-000972-b), проведених філією «Стрийський вагоноремонтний завод» 

публічного акціонерного товариства «Українська залізниця»; 

- «ДК 021:2015: 34630000-2 — Частини залізничних або трамвайних 

локомотивів чи рейкового рухомого складу; обладнання для контролю 

залізничного руху - П’ятник 4-вісьного вантажного вагону, упор передній, упор 

задній, кронштейн, автозчеп СА-3, хомут тяговий» (оголошення № UA-2017-

05-18-000347-a), проведених філією «Стрийський вагоноремонтний завод» 

публічного акціонерного товариства «Українська залізниця»; 

- «ДК 021:2015: 34630000-2 — Частини залізничних або трамвайних 

локомотивів чи рейкового рухомого складу; обладнання для контролю 

залізничного руху - П’ятник 4-вісьного вантажного вагону, упор передній, упор 

задній, кронштейн, автозчеп СА-3, хомут тяговий» (оголошення № UA-2017-

05-18-001575-b), проведених філією «Стрийський вагоноремонтний завод» 

публічного акціонерного товариства «Українська залізниця»; 

- «ДК 021:2015: 34630000-2 — Частини залізничних або трамвайних 

локомотивів чи рейкового рухомого складу; обладнання для контролю 

залізничного руху - Державка розчіпного приводу, кронштейн фіксуючий, 

сектор черв'ячний, закидка запорного механізма, підвіска гальмівного башмака, 

башмак гальмівної колодки, дошка фірмова» (оголошення № UA-2017-05-18-
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001920-b), проведених філією «Стрийський вагоноремонтний завод» 

публічного акціонерного товариства «Українська залізниця»; 

- «ДК 021:2015: 34630000-2 — Частини залізничних або трамвайних 

локомотивів чи рейкового рухомого складу; обладнання для контролю 

залізничного руху - Сектор запірного механізму правий, сектор запірного 

механізму лівий, закидання запору, сектор черв’ячний з мех. обробкою, 

кронштейн фіксуючий розчепного приводу, кронштейн (Державка), башмак 

гальмівної колодки, підвіска гальмівного башмака, наконечник тріангеля 

правий, наконечник тріангеля лівий» (оголошення № UA-2017-05-19-000486-a), 

проведених філією «Панютинський вагоноремонтний завод» публічного 

акціонерного товариства «Українська залізниця»; 

- «ДК 021:2015: 34630000-2 — Частини залізничних або трамвайних 

локомотивів чи рейкового рухомого складу; обладнання для контролю 

залізничного руху - Сектор запірного механізму правий, сектор запірного 

механізму лівий, закидання запору, сектор черв’ячний з мех. обробкою, 

кронштейн фіксуючий розчепного приводу, кронштейн (Державка), башмак 

гальмівної колодки, підвіска гальмівного башмака, наконечник тріангеля 

правий, наконечник тріангеля лівий» (оголошення № UA-2017-05-19-001633-b), 

проведених філією «Панютинський вагоноремонтний завод» публічного 

акціонерного товариства «Українська залізниця»; 

- «ДК 021:2015: 34630000-2 — Частини залізничних або трамвайних 

локомотивів чи рейкового рухомого складу; обладнання для контролю 

залізничного руху - Запасні частини» (оголошення № UA-2017-05-23-000495-c), 

проведених філією «Дарницький вагоноремонтний завод» публічного 

акціонерного товариства «Українська залізниця»; 

- «ДК 021:2015: 34630000-2 — Частини залізничних або трамвайних 

локомотивів чи рейкового рухомого складу; обладнання для контролю 

залізничного рух - Запасні частини» (оголошення № UA-2017-05-23-000509-a), 

проведених філією «Дарницький вагоноремонтний завод» публічного 

акціонерного товариства «Українська залізниця»; 

- «ДК 021:2015: 34630000-2 — Частини залізничних або трамвайних 

локомотивів чи рейкового рухомого складу; обладнання для контролю 

залізничного рух - Державка розчіпного приводу, кронштейн фіксуючий, 

сектор черв'ячний, закидка запорного механізма, підвіска гальмівного башмака, 

башмак гальмівної колодки, дошка фірмова» (оголошення № UA-2017-06-01-

001722-b), проведених філією «Стрийський вагоноремонтний завод» 

публічного акціонерного товариства «Українська залізниця»; 

- «ДК 021:2015: 34630000-2 — Частини залізничних або трамвайних 

локомотивів чи рейкового рухомого складу; обладнання для контролю 

залізничного руху - П'ятник 4-вісного вантажного вагону, упор передній, упор 

задній, кронштейн, автозчеп СА-3, хомут тяговий» (оголошення № UA-2017-
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06-13-000886-c), проведених філією «Стрийський вагоноремонтний завод» 

публічного акціонерного товариства «Українська залізниця»; 

- «ДК 021:2015: 34630000-2 — Частини залізничних або трамвайних 

локомотивів чи рейкового рухомого складу; обладнання для контролю 

залізничного руху - П'ятник 4-вісного вантажного вагону, упор передній, упор 

задній, кронштейн, автозчіп СА-3, хомут тяговий» (оголошення № UA-2017-06-

20-001534-b), проведених філією «Стрийський вагоноремонтний завод» 

публічного акціонерного товариства «Українська залізниця»; 

- «ДК 021:2015: 34630000-2 — Частини залізничних або трамвайних 

локомотивів чи рейкового рухомого складу; обладнання для контролю 

залізничного руху - П'ятник 4-вісного вантажного вагону, упор передній, упор 

задній, кронштейн, автозчіп СА-3, хомут тяговий» (оголошення № UA-2017-06-

21-000378-a), проведених філією «Стрийський вагоноремонтний завод» 

публічного акціонерного товариства «Українська залізниця»; 

- «ДК 021:2015: 34630000-2 — Частини залізничних або трамвайних 

локомотивів чи рейкового рухомого складу; обладнання для контролю 

залізничного руху - Запасні частини до вантажних вагонів» (оголошення № UA-

2017-07-11-000080-a), проведених філією «Панютинськй вагоноремонтний 

завод» публічного акціонерного товариства «Українська залізниця»; 

- «ДК 021:2015: 34630000-2 — Частини залізничних або трамвайних 

локомотивів чи рейкового рухомого складу; обладнання для контролю 

залізничного руху - П'ятник 4-вісного вантажного вагону, упор передній, упор 

задній, кронштейн, автозчіп СА-3, хомут тяговий» (оголошення № UA-2017-07-

12-000686-c), проведених філією «Стрийський вагоноремонтний завод» 

публічного акціонерного товариства «Українська залізниця»; 

- «ДК 021:2015: 34630000-2 — Частини залізничних або трамвайних 

локомотивів чи рейкового рухомого складу; обладнання для контролю 

залізничного руху - П'ятник 4-вісного вантажного вагону, упор передній, упор 

задній, кронштейн, автозчіп СА-3, хомут тяговий» (оголошення № UA-2017-07-

13-000597-c), проведених філією «Стрийський вагоноремонтний завод» 

публічного акціонерного товариства «Українська залізниця»; 

- «ДК 021:2015: 34630000-2 — Частини залізничних або трамвайних 

локомотивів чи рейкового рухомого складу; обладнання для контролю 

залізничного рух - П'ятник 4-вісного вантажного вагону, упор передній, упор 

задній, кронштейн, автозчіп СА-3, хомут тяговий» (оголошення № UA-2017-08-

03-000123-a), проведених філією «Стрийський вагоноремонтний завод» 

публічного акціонерного товариства «Українська залізниця»; 

- «ДК 021:2015: 34630000-2 — Частини залізничних або трамвайних 

локомотивів чи рейкового рухомого складу; обладнання для контролю 

залізничного руху - Запасні частини до вантажних вагонів» (оголошення № UA-

2017-08-11-000577-a), проведених філією «Панютинський вагоноремонтний 

завод» публічного акціонерного товариства «Українська залізниця»; 
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- «ДК 021:2015: 34630000-2 — Частини залізничних або трамвайних 

локомотивів чи рейкового рухомого складу; обладнання для контролю 

залізничного руху - Запасні частини до вантажних вагонів» (оголошення № UA-

2017-08-11-000925-c), проведених філією «Панютинський вагоноремонтний 

завод» публічного акціонерного товариства «Українська залізниця»; 

- «ДК 021:2015: 34630000-2 — Частини залізничних або трамвайних 

локомотивів чи рейкового рухомого складу; обладнання для контролю 

залізничного руху - П'ятник 4-вісного вантажного вагону, упор передній, упор 

задній, кронштейн, автозчіп СА-3, хомут тяговий» (оголошення № UA-2017-08-

18-000478-c), проведених філією «Стрийський вагоноремонтний завод» 

публічного акціонерного товариства «Українська залізниця»; 

- «ДК 021:2015: 34630000-2 — Частини залізничних або трамвайних 

локомотивів чи рейкового рухомого складу; обладнання для контролю 

залізничного руху - Запасні частини до вантажних вагонів» (оголошення № UA-

2017-06-14-000992-a), проведених філією «Панютинський вагоноремонтний 

завод» публічного акціонерного товариства «Українська залізниця». 

За результатами розгляду справи № 7/01-231-21 дії  

ТОВ «УВТ» та ТОВ «УМТ», які полягали у спільній підготовці до участі у 

зазначених торгах та узгодженні поведінки під час участі у торгах, визнано 

антиконкурентними узгодженими діями, що стосуються спотворення 

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

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

На порушників накладено штрафи: 

- на ТОВ «УВТ» на загальну суму - 2 448 000,00 (два мільйони 

чотириста сорок вісім тисяч) гривень; 

- на ТОВ «УМТ» на загальну суму - 2 448 000,00 (два мільйони 

чотириста сорок вісім тисяч) гривень. 

Адміністративна колегія Східного міжобласного територіально відділення 

Антимонопольного комітету України, розглянувши матеріали справи № 7/01-

231-21 про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, 

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

України «Про захист економічної конкуренції» (далі - Справа), та подання 

відділу досліджень і розслідувань в Полтавській області від 19.10.2021 № 70-

03/544-П, 

ВСТАНОВИЛА: 

1. ПРЕДМЕТ СПРАВИ 

(1) Антиконкурентні узгоджені дії, які стосуються спотворення результатів 

торгів на закупівлю «ДК 021:2015: 34631000-9 — Частини локомотивів чи 

рухомого складу; ДК 016:2010: 30.20.40 — Частини залізничних 

локомотивів, трамвайних моторних вагонів і рухомого складу; кріплення 

та арматура і їхні частини; механічне устатковання для керування рухом - 
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Повітророзподільник, циліндр, авторежим, авторегулятор, кран 

роз'єднувальний, кран кінцевий, трійник, рукав вагонний, кронштейн 

фіксуючий, державка розчіпного важеля, кронштейн, державка мертвої 

точки» (оголошення № UA-2016-09-27-000031-a) (далі - Торги № 1), 

проведених філією «Стрийський вагоноремонтний завод» публічного 

акціонерного товариства «Українська залізниця» (далі - Замовник 1); 

(2) Антиконкурентні узгоджені дії, які стосуються спотворення результатів 

торгів на закупівлю «ДК 021:2015: 34631000-9 — Частини локомотивів чи 

рухомого складу; ДК 016:2010: 30.20.40 — Частини залізничних 

локомотивів, трамвайних моторних вагонів і рухомого складу; кріплення 

та арматура і їхні частини; механічне устатковання для керування рухом  

- Автозчіп, хомут тяговий, упор передній, упор задній, дошка фірмова» 

(оголошення  № UA-2016-09-27-000183-c) (далі – Торги № 2), проведених 

філією «Стрийський вагоноремонтний завод» публічного акціонерного 

товариства «Українська залізниця»; 

(3) Антиконкурентні узгоджені дії, які стосуються спотворення результатів 

торгів на закупівлю «ДК 021:2015: 34631000-9 — Частини локомотивів чи 

рухомого складу; ДК 016:2010: 30.20.4 — Частини залізничних 

локомотивів, трамвайних моторних вагонів і рухомого складу; кріплення 

та арматура і їхні частини; механічне устатковання для керування рухом - 

Запасні частини» (оголошення  № UA-2016-10-03-000423-c) (далі – Торги 

№ 3), проведених філією «Дарницький вагоноремонтний завод» 

публічного акціонерного товариства «Українська залізниця» (далі - 

Замовник 2); 

(4) Антиконкурентні узгоджені дії, які стосуються спотворення результатів 

торгів на закупівлю «ДК 021:2015: 34631000-9 — Частини локомотивів чи 

рухомого складу; ДК 016:2010: 30.20.4 — Частини залізничних 

локомотивів, трамвайних моторних вагонів і рухомого складу; кріплення 

та арматура і їхні частини; механічне устатковання для керування рухом - 

Запасні частини» (оголошення  № UA-2016-10-04-000328-c) (далі - Торги 

№ 4), проведених філією «Дарницький вагоноремонтний завод» 

публічного акціонерного товариства «Українська залізниця»; 

(5) Антиконкурентні узгоджені дії, які стосуються спотворення результатів 

торгів на закупівлю «ДК 021:2015: 34630000-2 — Частини залізничних 

або трамвайних локомотивів чи рейкового рухомого складу; обладнання 

для контролю залізничного руху; ДК 016:2010: 30.20.4 — Частини 

залізничних локомотивів, трамвайних моторних вагонів і рухомого 

складу; кріплення та арматура і їхні частини; механічне устатковання для 

керування рухом - Пружини» (оголошення  № UA-2016-10-11-000306-c) 

(далі - Торги № 5), проведених філією «Панютинський вагоноремонтний 

завод» публічного акціонерного товариства «Українська залізниця» (далі 

- Замовник 3); 
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(6) Антиконкурентні узгоджені дії, які стосуються спотворення результатів 

торгів на закупівлю «ДК 021:2015: 34631000-9 — Частини локомотивів чи 

рухомого складу ; ДК 016:2010: 30.20.40 — Частини залізничних 

локомотивів, трамвайних моторних вагонів і рухомого складу; кріплення 

та арматура і їхні частини; механічне устатковання для керування рухом - 

Автозчіп СА-3, хомут тяговий, упор передній, упор задній» (оголошення 

№ UA-2016-10-11-000389-b) (далі - Торги № 6), проведених філією 

«Стрийський вагоноремонтний завод» публічного акціонерного 

товариства «Українська залізниця»; 

(7) Антиконкурентні узгоджені дії, які стосуються спотворення результатів 

торгів на закупівлю «ДК 021:2015: 34630000-2 — Частини залізничних 

або трамвайних локомотивів чи рейкового рухомого складу; обладнання 

для контролю залізничного руху; ДК 016:2010: 30.20.4 — Частини 

залізничних локомотивів, трамвайних моторних вагонів і рухомого 

складу; кріплення та арматура і їхні частини; механічне устатковання для 

керування рухом - Сектор запірного механізму правий, сектор запірного 

механізму лівий, автозчеп СА-3, хомут тяговий, п’ятник з механічною 

обробкою» (оголошення № UA-2016-10-11-000422-a) (далі - Торги № 7), 

проведених філією «Панютинський вагоноремонтний завод» публічного 

акціонерного товариства «Українська залізниця»; 

(8) Антиконкурентні узгоджені дії, які стосуються спотворення результатів 

торгів на закупівлю «ДК 021:2015: 34630000-2 — Частини залізничних 

або трамвайних локомотивів чи рейкового рухомого складу; обладнання 

для контролю залізничного руху; ДК 016:2010: 30.20.4 — Частини 

залізничних локомотивів, трамвайних моторних вагонів і рухомого 

складу; кріплення та арматура і їхні частини; механічне устатковання для 

керування рухом - Сектор запірного механізму правий, сектор запірного 

механізму лівий, автозчеп СА-3, хомут тяговий, упор передній, упор 

задній» (оголошення  № UA-2016-10-12-000430-a) (далі - Торги № 8), 

проведених філією «Панютинський вагоноремонтний завод» публічного 

акціонерного товариства «Українська залізниця»; 

(9) Антиконкурентні узгоджені дії, які стосуються спотворення результатів 

торгів на закупівлю «ДК 021:2015: 34630000-2 — Частини залізничних 

або трамвайних локомотивів чи рейкового рухомого складу; обладнання 

для контролю залізничного руху; ДК 016:2010: 30.20.4 — Частини 

залізничних локомотивів, трамвайних моторних вагонів і рухомого 

складу; кріплення та арматура і їхні частини; механічне устатковання для 

керування рухом - Пружини» (оголошення  № UA-2016-10-13-000003-b) 

(далі - Торги № 9), проведених філією «Панютинський вагоноремонтний 

завод» публічного акціонерного товариства «Українська залізниця»; 

(10) Антиконкурентні узгоджені дії, які стосуються спотворення результатів 

торгів на закупівлю «ДК 021:2015: 34630000-2 — Частини залізничних 

або трамвайних локомотивів чи рейкового рухомого складу; обладнання 
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для контролю залізничного руху; ДК 016:2010: 30.20.4 — Частини 

залізничних локомотивів, трамвайних моторних вагонів і рухомого 

складу; кріплення та арматура і їхні частини; механічне устатковання для 

керування рухом - Вагонні запчастини (Дошка фірмова, циліндр 

гальмівний, кронштейн)» (оголошення № UA-2016-10-13-000926-b) (далі 

- Торги № 10), проведених філією «Панютинський вагоноремонтний 

завод» публічного акціонерного товариства «Українська залізниця»; 

(11) Антиконкурентні узгоджені дії, які стосуються спотворення результатів 

торгів на закупівлю «ДК 021:2015: 34631000-9 — Частини локомотивів чи 

рухомого складу; ДК 016:2010: 30.20.4 — Частини залізничних 

локомотивів, трамвайних моторних вагонів і рухомого складу; кріплення 

та арматура і їхні частини; механічне устатковання для керування рухом - 

Пружини та пружини автогальмівного обладнання» (оголошення № UA-

2016-10-21-001085-c) (далі - Торги № 11), проведених філією 

«Дарницький вагоноремонтний завод» публічного акціонерного 

товариства «Українська залізниця»; 

(12) Антиконкурентні узгоджені дії, які стосуються спотворення результатів 

торгів на закупівлю «ДК 021:2015: 34631000-9 — Частини локомотивів чи 

рухомого складу - Кронштейн мертвої точки» (оголошення № UA-2017-

04-11-000301-a) (далі - Торги № 12), проведених філією «Стрийський 

вагоноремонтний завод» публічного акціонерного товариства 

«Українська залізниця»; 

(13) Антиконкурентні узгоджені дії, які стосуються спотворення результатів 

торгів на закупівлю «ДК 021:2015: 34630000-2 — Частини залізничних 

або трамвайних локомотивів чи рейкового рухомого складу; обладнання 

для контролю залізничного руху - П’ятник 4-вісьного вантажного вагону, 

упор передній, упор задній, кронштейн, автозчеп СА-3, хомут тяговий» 

(оголошення № UA-2017-05-12-000397-a) (далі - Торги № 13), проведених 

філією «Стрийський вагоноремонтний завод» публічного акціонерного 

товариства «Українська залізниця»; 

(14) Антиконкурентні узгоджені дії, які стосуються спотворення результатів 

торгів на закупівлю «ДК 021:2015: 34630000-2 — Частини залізничних 

або трамвайних локомотивів чи рейкового рухомого складу; обладнання 

для контролю залізничного руху - П’ятник 4-вісьного вантажного вагону, 

упор передній, упор задній, кронштейн, автозчеп СА-3, хомут тяговий» 

(оголошення № UA-2017-05-12-001566-b) (далі - Торги № 14), проведених 

філією «Стрийський вагоноремонтний завод» публічного акціонерного 

товариства «Українська залізниця»; 

(15) Антиконкурентні узгоджені дії, які стосуються спотворення результатів 

торгів на закупівлю «ДК 021:2015: 34630000-2 — Частини залізничних 

або трамвайних локомотивів чи рейкового рухомого складу; обладнання 

для контролю залізничного руху - П’ятник 4-вісьного вантажного вагону, 
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упор передній, упор задній, кронштейн, автозчеп СА-3, хомут тяговий» 

(оголошення № UA-2017-05-13-000111-a) (далі - Торги № 15), проведених 

філією «Стрийський вагоноремонтний завод» публічного акціонерного 

товариства «Українська залізниця»; 

(16) Антиконкурентні узгоджені дії, які стосуються спотворення результатів 

торгів на закупівлю «ДК 021:2015: 34630000-2 — Частини залізничних 

або трамвайних локомотивів чи рейкового рухомого складу; обладнання 

для контролю залізничного руху - П’ятник 4-вісьного вантажного вагону, 

упор передній, упор задній, кронштейн, автозчеп СА-3, хомут тяговий» 

(оголошення № UA-2017-05-13-000124-c) (далі - Торги № 16), проведених 

філією «Стрийський вагоноремонтний завод» публічного акціонерного 

товариства «Українська залізниця»; 

(17) Антиконкурентні узгоджені дії, які стосуються спотворення результатів 

торгів на закупівлю «ДК 021:2015: 34630000-2 — Частини залізничних 

або трамвайних локомотивів чи рейкового рухомого складу; обладнання 

для контролю залізничного руху - П’ятник 4-вісьного вантажного вагону, 

упор передній, упор задній, кронштейн, автозчеп СА-3, хомут тяговий» 

(оголошення № UA-2017-05-17-000304-c) (далі - Торги № 17), проведених 

філією «Стрийський вагоноремонтний завод» публічного акціонерного 

товариства «Українська залізниця»; 

(18) Антиконкурентні узгоджені дії, які стосуються спотворення результатів 

торгів на закупівлю «ДК 021:2015: 34630000-2 — Частини залізничних 

або трамвайних локомотивів чи рейкового рухомого складу; обладнання 

для контролю залізничного руху - П’ятник 4-вісьного вантажного вагону, 

упор передній, упор задній, кронштейн, автозчеп СА-3, хомут тяговий» 

(оголошення № UA-2017-05-17-000972-b) (далі - Торги № 18), проведених 

філією «Стрийський вагоноремонтний завод» публічного акціонерного 

товариства «Українська залізниця»; 

(19) Антиконкурентні узгоджені дії, які стосуються спотворення результатів 

торгів на закупівлю «ДК 021:2015: 34630000-2 — Частини залізничних 

або трамвайних локомотивів чи рейкового рухомого складу; обладнання 

для контролю залізничного руху - П’ятник 4-вісьного вантажного вагону, 

упор передній, упор задній, кронштейн, автозчеп СА-3, хомут тяговий» 

(оголошення № UA-2017-05-18-000347-a) (далі - Торги № 19), проведених 

філією «Стрийський вагоноремонтний завод» публічного акціонерного 

товариства «Українська залізниця»; 

(20) Антиконкурентні узгоджені дії, які стосуються спотворення результатів 

торгів на закупівлю «ДК 021:2015: 34630000-2 — Частини залізничних 

або трамвайних локомотивів чи рейкового рухомого складу; обладнання 

для контролю залізничного руху - П’ятник 4-вісьного вантажного вагону, 

упор передній, упор задній, кронштейн, автозчеп СА-3, хомут тяговий» 

(оголошення № UA-2017-05-18-001575-b) (далі - Торги № 20), проведених 
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філією «Стрийський вагоноремонтний завод» публічного акціонерного 

товариства «Українська залізниця»; 

(21) Антиконкурентні узгоджені дії, які стосуються спотворення результатів 

торгів на закупівлю «ДК 021:2015: 34630000-2 — Частини залізничних 

або трамвайних локомотивів чи рейкового рухомого складу; обладнання 

для контролю залізничного руху - Державка розчіпного приводу, 

кронштейн фіксуючий, сектор черв'ячний, закидка запорного механізма, 

підвіска гальмівного башмака, башмак гальмівної колодки, дошка 

фірмова» (оголошення № UA-2017-05-18-001920-b) (далі - Торги № 21), 

проведених філією «Стрийський вагоноремонтний завод» публічного 

акціонерного товариства «Українська залізниця»; 

(22) Антиконкурентні узгоджені дії, які стосуються спотворення результатів 

торгів на закупівлю «ДК 021:2015: 34630000-2 — Частини залізничних 

або трамвайних локомотивів чи рейкового рухомого складу; обладнання 

для контролю залізничного руху - Сектор запірного механізму правий, 

сектор запірного механізму лівий, закидання запору, сектор черв’ячний з 

мех. обробкою, кронштейн фіксуючий розчепного приводу, кронштейн 

(Державка), башмак гальмівної колодки, підвіска гальмівного башмака, 

наконечник тріангеля правий, наконечник тріангеля лівий» (оголошення 

№ UA-2017-05-19-000486-a) (далі - Торги № 22), проведених філією 

«Панютинський вагоноремонтний завод» публічного акціонерного 

товариства «Українська залізниця»; 

(23) Антиконкурентні узгоджені дії, які стосуються спотворення результатів 

торгів на закупівлю «ДК 021:2015: 34630000-2 — Частини залізничних 

або трамвайних локомотивів чи рейкового рухомого складу; обладнання 

для контролю залізничного руху - Сектор запірного механізму правий, 

сектор запірного механізму лівий, закидання запору, сектор черв’ячний з 

мех. обробкою, кронштейн фіксуючий розчепного приводу, кронштейн 

(Державка), башмак гальмівної колодки, підвіска гальмівного башмака, 

наконечник тріангеля правий, наконечник тріангеля лівий» (оголошення 

№ UA-2017-05-19-001633-b) (далі - Торги № 23), проведених філією 

«Панютинський вагоноремонтний завод» публічного акціонерного 

товариства «Українська залізниця»; 

(24) Антиконкурентні узгоджені дії, які стосуються спотворення результатів 

торгів на закупівлю «ДК 021:2015: 34630000-2 — Частини залізничних 

або трамвайних локомотивів чи рейкового рухомого складу; обладнання 

для контролю залізничного руху - Запасні частини» (оголошення № UA-

2017-05-23-000495-c) (далі - Торги № 24), проведених філією 

«Дарницький вагоноремонтний завод» публічного акціонерного 

товариства «Українська залізниця»; 

(25) Антиконкурентні узгоджені дії, які стосуються спотворення результатів 

торгів на закупівлю «ДК 021:2015: 34630000-2 — Частини залізничних 
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або трамвайних локомотивів чи рейкового рухомого складу; обладнання 

для контролю залізничного рух - Запасні частини» (оголошення № UA-

2017-05-23-000509-a) (далі - Торги № 25), проведених філією 

«Дарницький вагоноремонтний завод» публічного акціонерного 

товариства «Українська залізниця»; 

(26) Антиконкурентні узгоджені дії, які стосуються спотворення результатів 

торгів на закупівлю «ДК 021:2015: 34630000-2 — Частини залізничних 

або трамвайних локомотивів чи рейкового рухомого складу; обладнання 

для контролю залізничного рух - Державка розчіпного приводу, 

кронштейн фіксуючий, сектор черв'ячний, закидка запорного механізма, 

підвіска гальмівного башмака, башмак гальмівної колодки, дошка 

фірмова» (оголошення № UA-2017-06-01-001722-b) (далі - Торги № 26), 

проведених філією «Стрийський вагоноремонтний завод» публічного 

акціонерного товариства «Українська залізниця»; 

(27) Антиконкурентні узгоджені дії, які стосуються спотворення результатів 

торгів на закупівлю «ДК 021:2015: 34630000-2 — Частини залізничних 

або трамвайних локомотивів чи рейкового рухомого складу; обладнання 

для контролю залізничного руху - П'ятник 4-вісного вантажного вагону, 

упор передній, упор задній, кронштейн, автозчеп СА-3, хомут тяговий» 

(оголошення № UA-2017-06-13-000886-c) (далі - Торги № 27), проведених 

філією «Стрийський вагоноремонтний завод» публічного акціонерного 

товариства «Українська залізниця»; 

(28) Антиконкурентні узгоджені дії, які стосуються спотворення результатів 

торгів на закупівлю «ДК 021:2015: 34630000-2 — Частини залізничних 

або трамвайних локомотивів чи рейкового рухомого складу; обладнання 

для контролю залізничного руху - П'ятник 4-вісного вантажного вагону, 

упор передній, упор задній, кронштейн, автозчіп СА-3, хомут тяговий» 

(оголошення № UA-2017-06-20-001534-b) (далі - Торги № 28), проведених 

філією «Стрийський вагоноремонтний завод» публічного акціонерного 

товариства «Українська залізниця»; 

(29) Антиконкурентні узгоджені дії, які стосуються спотворення результатів 

торгів на закупівлю «ДК 021:2015: 34630000-2 — Частини залізничних 

або трамвайних локомотивів чи рейкового рухомого складу; обладнання 

для контролю залізничного руху - П'ятник 4-вісного вантажного вагону, 

упор передній, упор задній, кронштейн, автозчіп СА-3, хомут тяговий» 

(оголошення № UA-2017-06-21-000378-a) (далі - Торги № 29), проведених 

філією «Стрийський вагоноремонтний завод» публічного акціонерного 

товариства «Українська залізниця»; 

(30) Антиконкурентні узгоджені дії, які стосуються спотворення результатів 

торгів на закупівлю «ДК 021:2015: 34630000-2 — Частини залізничних 

або трамвайних локомотивів чи рейкового рухомого складу; обладнання 

для контролю залізничного руху - Запасні частини до вантажних вагонів» 
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(оголошення № UA-2017-07-11-000080-a) (далі - Торги № 30), проведених 

філією «Панютинськй вагоноремонтний завод» публічного акціонерного 

товариства «Українська залізниця»; 

(31) Антиконкурентні узгоджені дії, які стосуються спотворення результатів 

торгів на закупівлю «ДК 021:2015: 34630000-2 — Частини залізничних 

або трамвайних локомотивів чи рейкового рухомого складу; обладнання 

для контролю залізничного руху - П'ятник 4-вісного вантажного вагону, 

упор передній, упор задній, кронштейн, автозчіп СА-3, хомут тяговий» 

(оголошення № UA-2017-07-12-000686-c) (далі - Торги № 31), проведених 

філією «Стрийський вагоноремонтний завод» публічного акціонерного 

товариства «Українська залізниця»; 

(32) Антиконкурентні узгоджені дії, які стосуються спотворення результатів 

торгів на закупівлю «ДК 021:2015: 34630000-2 — Частини залізничних 

або трамвайних локомотивів чи рейкового рухомого складу; обладнання 

для контролю залізничного руху - П'ятник 4-вісного вантажного вагону, 

упор передній, упор задній, кронштейн, автозчіп СА-3, хомут тяговий» 

(оголошення № UA-2017-07-13-000597-c) (далі - Торги № 32), проведених 

філією «Стрийський вагоноремонтний завод» публічного акціонерного 

товариства «Українська залізниця»; 

(33) Антиконкурентні узгоджені дії, які стосуються спотворення результатів 

торгів на закупівлю «ДК 021:2015: 34630000-2 — Частини залізничних 

або трамвайних локомотивів чи рейкового рухомого складу; обладнання 

для контролю залізничного рух - П'ятник 4-вісного вантажного вагону, 

упор передній, упор задній, кронштейн, автозчіп СА-3, хомут тяговий» 

(оголошення № UA-2017-08-03-000123-a) (далі - Торги № 33), проведених 

філією «Стрийський вагоноремонтний завод» публічного акціонерного 

товариства «Українська залізниця»; 

(34) Антиконкурентні узгоджені дії, які стосуються спотворення результатів 

торгів на закупівлю «ДК 021:2015: 34630000-2 — Частини залізничних 

або трамвайних локомотивів чи рейкового рухомого складу; обладнання 

для контролю залізничного руху - Запасні частини до вантажних вагонів» 

(оголошення № UA-2017-08-11-000577-a) (далі - Торги № 34), проведених 

філією «Панютинський вагоноремонтний завод» публічного акціонерного 

товариства «Українська залізниця»; 

(35) Антиконкурентні узгоджені дії, які стосуються спотворення результатів 

торгів на закупівлю «ДК 021:2015: 34630000-2 — Частини залізничних 

або трамвайних локомотивів чи рейкового рухомого складу; обладнання 

для контролю залізничного руху - Запасні частини до вантажних вагонів» 

(оголошення № UA-2017-08-11-000925-c) (далі - Торги № 35), проведених 

філією «Панютинський вагоноремонтний завод» публічного акціонерного 

товариства «Українська залізниця»; 
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(36) Антиконкурентні узгоджені дії, які стосуються спотворення результатів 

торгів на закупівлю «ДК 021:2015: 34630000-2 — Частини залізничних 

або трамвайних локомотивів чи рейкового рухомого складу; обладнання 

для контролю залізничного руху - П'ятник 4-вісного вантажного вагону, 

упор передній, упор задній, кронштейн, автозчіп СА-3, хомут тяговий» 

(оголошення № UA-2017-08-18-000478-c) (далі - Торги № 36), проведених 

філією «Стрийський вагоноремонтний завод» публічного акціонерного 

товариства «Українська залізниця»; 

(37) Антиконкурентні узгоджені дії, які стосуються спотворення результатів 

торгів на закупівлю «ДК 021:2015: 34630000-2 — Частини залізничних 

або трамвайних локомотивів чи рейкового рухомого складу; обладнання 

для контролю залізничного руху - Запасні частини до вантажних вагонів» 

(оголошення № UA-2017-06-14-000992-a) (далі - Торги № 37), проведених 

філією «Панютинський вагоноремонтний завод» публічного акціонерного 

товариства «Українська залізниця». 

2. ВІДПОВІДАЧІ 

(38) Відповідачами у Справі є: 

- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«УКРАЇНСЬКА ВЕЛИКОВАНТАЖНА ТЕХНІКА» (далі – ТОВ «УВТ»), 

ідентифікаційний код юридичної особи 35577055, місцезнаходження – 

вул. Івана Піддубного, 4, корпус А-ІІ, м. Суми, 40007. Основним видом 

діяльності товариства є неспеціалізована оптова торгівля (код за КВЕД 

46.90); 

- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«УКРАЇНСЬКА МАШИНОБУДІВЕЛЬНА ТЕХНІКА» (далі – ТОВ 

«УМТ»), ідентифікаційний код юридичної особи 40783148, 

місцезнаходження – пр. Леся Курбаса, 7, корп. Б, м. Київ, 03148. 

Основним видом діяльності товариства є неспеціалізована оптова 

торгівля (код за КВЕД 46.90). 

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

конкуренції», ТОВ «УМТ» та ТОВ «УВТ» (далі разом – Відповідачі) є 

суб’єктами господарювання. 

3.  ПРОЦЕСУАЛЬНІ ДІЇ 

(40) Розпорядженням державного уповноваженого Антимонопольного 

комітету України від 24.07.2019 № 01/237-р розпочато розгляд справи               

№ 143-26.13/81-19/2-18 за ознаками вчинення ТОВАРИСТВОМ З 

ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕХНОРЕЙЛГРУП», 

ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ЕЛЕКТРОМАШКОМПЛЕКТ-1», ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЄВРОІНСТРУМЕНТ»,ТОВАРИСТВОМ З 

ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ ВІС ГРУП 
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ПЛЮС», ТОВ «УВТ» та ТОВ «УМТ» порушень, передбачених пунктом 4 

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

економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, 

які стосуються спотворення результатів торгів. 

(41) Відповідно до доручення Голови Антимонопольного комітету України 

від 29.04.2021 № 13-01/414 (вх. від 29.04.2021) матеріали справи № 143-

26.13/81-19/2-18 були передані для розгляду до Східного міжобласного 

територіального відділення Антимонопольного комітету України. 

(42) Розпорядженням адміністративної колегії Східного міжобласного 

територіального відділення Антимонопольного комітету України від 

07.09.2021 № 70/263-рп/к із справи № 143-26.13/81-19/2-18 для окремого 

розгляду виділені матеріали, які стосуються ознак вчинення  

ТОВ «УМТ» та ТОВ «УВТ» порушень законодавства про захист 

економічної конкуренції, передбачених пунктом 1 статті 50, пунктом 4 

частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної 

конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються 

спотворення результатів торгів та присвоєно новий номер справі 7/01-

231-21. 

4.  ІНФОРМАЦІЯ ПРО ТОРГИ 

4.1. Торги № 1 

(43) Замовником 1 проведено відкриті торги на закупівлю –

«Повітророзподільник, циліндр, авторежим, авторегулятор, кран 

роз'єднувальний, кран кінцевий, трійник, рукав вагонний, кронштейн 

фіксуючий, державка розчіпного важеля, кронштейн, державка мертвої 

точки» (оголошення  № UA-2016-09-27-000031-a). 

(44) Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг – 82400, 

Україна, Львівська обл., м. Стрий, вул. Зубенка, 2. 

(45) Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 13.10.2016 о 12:00. 

Початок аукціону: 17.10.2016 о 15:49.  

(46) Очікувана вартість: 3 193 155,60 грн. (з ПДВ). 

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

Торгах № 1 тендерні пропозиції подали наступні суб’єкти 

господарювання: 

- ТОВАРИСТО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЗАВОД 

«ГІДРОПРОГРЕС» (далі – ТОВ «ЗАВОД «ГІДРОПРОГРЕС», 

ідентифікаційний код юридичної особи: 37659050, адреса:01054, м. Київ, 

вул. Дмитрівська, 18/24); 

- ТОВ «УВТ»; 

- ТОВАРИСТО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ПРОМУНІВЕРСАЛГРУП» (далі - ТОВ «ПРОМУНІВЕРСАЛГРУП», 
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ідентифікаційний код юридичної особи: 35742246, адреса: 40024, м. 

Суми, вул. Харківська, 42); 

- ТОВ «УМТ». 

(48) Згідно з реєстром отриманих тендерних пропозицій, учасниками подані 

наступні пропозиції (Таблиця № 1): 

Таблиця 1 

Найменування учасника 
Первинна пропозиція, 

грн 

Остаточна пропозиція (за 

результатами аукціону), 

грн 

ТОВ «ЗАВОД 

«ГІДРОПРОГРЕС» 
2 992 984,00  2 400 000,00  

ТОВ «УВТ» 3 155 481,36 2 504 000,00 

ТОВ 

«ПРОМУНІВЕРСАЛГРУП» 
3 168 736,56  3 152 700,00 

ТОВ «УМТ» 3 155 481,36 3 155 481,36 

 

(49) Відповідно до протоколу розгляду тендерних пропозицій від 17.10.2016 

Замовником 1 були відхилені тендерні пропозиції ТОВ «ЗАВОД 

«ГІДРОПРОГРЕС», ТОВ «УВТ» і ТОВ «ПРОМУНІВЕРСАЛГРУП» як 

такі, що не відповідають умовам тендерної документації. 

(50) Згідно з протоколом розгляду тендерних пропозицій Замовника 1 від 

21.10.2016 № 5, переможцем торгів обрано ТОВ «УМТ» та укладено з 

Замовником 1 договір від 04.11.2016 № СВР3-03-22-16-113/Ю. 

4.2. Торги № 2 

(51) Замовником 1 проведено відкриті торги на закупівлю – «Автозчіп, хомут 

тяговий, упор передній, упор задній, дошка фірмова» (ідентифікатор 

процедури закупівлі № UA-2016-09-27-000183-c). 

(52) Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг – 82400, 

Україна, Львівська обл., м. Стрий, вул. Зубенка, 2. 

(53) Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 18.10.2016 о 13:00. 

Початок аукціону: 19.10.2016 о 13:34.  

(54) Очікувана вартість: 3 854 910,00 грн (з ПДВ). 

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

Торгах № 2 тендерні пропозиції подали наступні суб’єкти 

господарювання: 

- МЕТАЛУРГІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ДНІПРОДЗЕРЖИНСЬКИЙ 

СТАЛЕЛИВАРНИЙ ЗАВОД» ДОЧІРНЄ 

ПІДПРИЄМСТВОПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА «ДНІПРОВАГОНМАШ» (далі - МП «ДСЗ» ДП ПАТ 
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«ДНІПРОВАГОНМАШ»; ідентифікаційний код юридичної особи 

19309317; адреса: 51925, Дніпропетровська обл., м. Кам’янське, вул. 

Українська, 4). 

- ТОВ «УВТ»; 

- ТОВ «УМТ». 

(56) Згідно з реєстром отриманих тендерних пропозицій, учасниками подані 

наступні пропозиції (Таблиця 2): 

Таблиця 2 

Найменування учасника 
Первинна пропозиція, 

грн 

Остаточна пропозиція (за 

результатами аукціону), 

грн 

МП «ДСЗ» ДП ПАТ 

«ДНІПРОВАГОНМАШ» 
3 260 520,00 2 087 097,00 

ТОВ «УВТ» 3 823 470,00 2 112 097,00 

ТОВ «УМТ» 3 823 470,00 3 823 470,00 

 

(57) Відповідно до протоколу розкриття тендерних пропозицій від 19.10.2016 

Замовником 1 були відхилені тендерні пропозиції МП «ДСЗ» ДП ПАТ 

«ДНІПРОВАГОНМАШ» та ТОВ УВТ» як такі, що не відповідають 

вимогам тендерної документації. 

(58) Згідно з протоколом розгляду тендерних пропозицій Замовника 1 від 

21.10.2016 № 5, переможцем торгів обрано ТОВ «УМТ» та укладено з 

Замовником 1 договір від 04.11.2016 № СВР3-03-22-16-112/Ю. 

4.3. Торги № 3 

(59) Замовником 2 проведено відкриті торги на закупівлю – «Запасні частини» 

(ідентифікатор процедури закупівлі № UA-2016-10-03-000423-c). 

(60) Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг – 02092, 

Україна, Київська обл., м. Київ, вул. Алма-Атинська, 74. 

(61) Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 01.11.2016 о 20:00. 

Початок аукціону: 02.11.2016 о 12:04.  

(62) Очікувана вартість: 2 840 100,00 грн (з ПДВ). 

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

Торгах № 3 тендерні пропозиції подали наступні суб’єкти 

господарювання: 

- ТОВ «УВТ» (дата та час подання – 01.11.2016 о 17:40); 

- ТОВ «УМТ» (дата та час подання – 01.11.2016 о 18:08); 

- МП «ДСЗ» ДП ПАТ «ДНІПРОВАГОНМАШ» (дата та час подання – 

01.11.2016 о 19:54). 
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(64) Згідно з реєстром отриманих тендерних пропозицій, учасниками подані 

наступні пропозиції (Таблиця 3): 

Таблиця 3 

Найменування учасника 
Первинна пропозиція, 

грн 

Остаточна пропозиція (за 

результатами аукціону), 

грн 

ТОВ «УВТ» 2 840 100,00 2 840 100,00 

ТОВ «УМТ» 2 840 100,00 2 840 100,00 

МП «ДСЗ» ДП ПАТ 

«Дніпровагонмаш» 

2 840 100,00 2 840 100,00 

 

(65) Відповідно до протоколу розкриття тендерних пропозицій від 02.11.2016 

Замовником 2 пропозиція ТОВ «УВТ» була відхилена як така, що не 

відповідає вимогам тендерної документації. 

(66) Згідно з протоколом розгляду тендерних пропозицій Замовника 2 від 

15.11.2016 № 1309, переможцем торгів обрано ТОВ «УМТ» та укладено з 

Замовником 2 договір від 28.11.2016 № 11/16/28/04-Т. 

4.4. Торги № 4 

(67) Замовником 2 проведено відкриті торги на закупівлю – «Запасні частини» 

(ідентифікатор процедури закупівлі № UA-2016-10-04-000328-c). 

(68) Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг – 02092, 

Україна, Київська обл., м. Київ, вул. Алма-Атинська, 74. 

(69) Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 01.11.2016 о 20:00. 

Початок аукціону: 02.11.2016 о 12:30.  

(70) Очікувана вартість: 2 840 100,00 грн (з ПДВ). 

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

Торгах № 4 тендерні пропозиції подали наступні суб’єкти 

господарювання: 

- ТОВ «УВТ» (дата та час подання – 01.11.2016 о 17:53); 

- ТОВ «УМТ» (дата та час подання – 01.11.2016 о 18:12); 

- МП «ДСЗ» ДП ПАТ «ДНІПРОВАГОНМАШ» (дата та час подання – 

01.11.2016 о 19:24). 

(72) Згідно з реєстром отриманих тендерних пропозицій, учасниками подані 

наступні пропозиції (Таблиця 4): 

Таблиця 4 

Найменування учасника 
Первинна пропозиція, 

грн 

Остаточна пропозиція (за 

результатами аукціону), 

грн 
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ТОВ «УВТ» 2 840 100,00 2 840 100,00 

ТОВ «УМТ» 2 840 100,00 2 840 100,00 

МП «ДСЗ» ДП ПАТ 

«ДНІПРОВАГОНМАШ» 
2 840 100,00 2 840 100,00 

 

(73) Відповідно до протоколу розкриття тендерних пропозицій від 02.11.2016 

Замовником 2 пропозиція ТОВ «УВТ» була відхилена як така, що не 

відповідає вимогам тендерної документації. 

(74) Згідно з протоколом розгляду тендерних пропозицій Замовника 2 від 

15.11.2016 № 1313, переможцем торгів обрано ТОВ «УМТ» та укладено з 

Замовником 2 договір від 28.11.2016 № 11/16/28/05-Т.  

4.5. Торги № 5 

(75) Замовником 3 проведено відкриті торги на закупівлю – «Пружини» 

(ідентифікатор процедури закупівлі № UA-2016-10-11-000306-c). 

(76) Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг – 64660, 

Україна, Харківська обл., смт Панютине, вул. Заводська, 5. 

(77) Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 26.10.2016 о 15:45. 

Початок аукціону: 27.10.2016 о 11:16. Очікувана вартість: 2 774 205,12 

грн (з ПДВ). 

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

Торгах № 5 тендерні пропозиції подали наступні суб’єкти 

господарювання: 

- ТОВ «УВТ» (дата та час подання – 25.10.2016 о 18:48); 

- ТОВ «УМТ» (дата та час подання – 26.10.2016 о 10:30). 

(79) Згідно з реєстром отриманих тендерних пропозицій, учасниками подані 

наступні пропозиції (Таблиця 5): 

Таблиця 5 

Найменування учасника 
Первинна пропозиція, 

грн 

Остаточна пропозиція (за 

результатами аукціону), 

грн 

ТОВ «УВТ» 2 774 205,12 2 774 205,12 

ТОВ «УМТ» 2 774 205,12 2 774 205,12 

(80) Відповідно до протоколу розкриття тендерних пропозицій від 27.10.2016 

Замовником 3 пропозиція ТОВ «УВТ» була відхилена як така, що не 

відповідає вимогам тендерної документації. 

(81) Згідно з протоколом розгляду тендерних пропозицій Замовника 3 від 

01.11.2016 № 340, переможцем торгів обрано ТОВ «УМТ» та укладено з 

Замовником 3 договір від 16.11.2016 № ЦВСВ(ВМТП-16.277)ю.  
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4.6. Торги № 6 

(82) Замовником 1 проведено відкриті торги на закупівлю – «Автозчіп СА-3, 

хомут тяговий, упор передній, упор задній» (ідентифікатор процедури 

закупівлі № UA-2016-10-11-000389-b). 

(83) Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг – 82400, 

Україна, Львівська обл., м. Стрий, вул. Зубенка, 2. 

(84) Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 27.10.2016 о 13:00. 

Початок аукціону: 28.10.2016 о 11:04.  

(85) Очікувана вартість: 740 640,00 грн (з ПДВ). 

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

Торгах № 6 тендерні пропозиції подали наступні суб’єкти 

господарювання: 

- ТОВ «УМТ» (дата та час подання – 27.10.2016 о 10:05); 

- ТОВ «УВТ» (дата та час подання – 27.10.2016 о 10:58); 

- МП «ДСЗ» ДП ПАТ «ДНІПРОВАГОНМАШ» (дата та час подання – 

27.10.2016 о 11:44). 

(87) Згідно з реєстром отриманих тендерних пропозицій, учасниками подані 

наступні пропозиції (Таблиця 6): 

Таблиця 6 

Найменування учасника 
Первинна пропозиція, 

грн 

Остаточна пропозиція (за 

результатами аукціону), 

грн 

МП «ДСЗ» ДП ПАТ 

«ДНІПРОВАГОНМАШ» 
710 640,00 707 080,00 

ТОВ «УМТ» 710 640,00 710 640,00 

ТОВ «УВТ» 710 640,00 710 640,00 

 

(88) Відповідно до протоколу розкриття тендерних пропозицій від 28.10.2016 

МП «ДСЗ» ДП ПАТ «ДНІПРОВАГОНМАШ» відмовилось від підписання 

договору. 

(89) Згідно з протоколом розгляду тендерних пропозицій Замовника 1 від 

18.11.2016 № 5, переможцем торгів обрано ТОВ «УМТ» та укладено з 

Замовником 1 договір від 30.11.2016 № СВР3-03-22-16-144/Ю. 

4.7. Торги № 7 

(90) Замовником 3 проведено відкриті торги на закупівлю – «Сектор запірного 

механізму правий, сектор запірного механізму лівий, автозчеп СА-3, 

хомут тяговий, п’ятник з механічною обробкою» (ідентифікатор 

процедури закупівлі № UA-2016-10-11-000422-a). 



22 

 

(91) Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг – 64660, 

Україна, Харківська обл., смт Панютине, вул. Заводська, 5. 

(92) Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 26.10.2016 о 15:20. 

Початок аукціону: 27.10.2016 о 13:47.  

(93) Очікувана вартість: 2 059 320,00 грн (з ПДВ). 

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

Торгах № 7 тендерні пропозиції подали наступні суб’єкти 

господарювання: 

- ТОВ «УВТ» (дата та час подання – 25.10.2016 о 18:45); 

- ТОВ «УМТ» (дата та час подання – 26.10.2016 о 10:36); 

- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«СКИНЕСТ РЕЙЛ ЮЕЙ» (далі - ТОВ «СКИНЕСТ РЕЙЛ ЮЕЙ», 

ідентифікаційний код юридичної особи 40433290; адреса: 01133, м. 

Київ, вул. Євгена Коновальця, 32Б (літера А), офіс 3) (дата та час 

подання – 26.10.2016 о 14:11). 

(95) Згідно з реєстром отриманих тендерних пропозицій, учасниками подані 

наступні пропозиції (Таблиця 7): 

Таблиця 7 

Найменування учасника 
Первинна пропозиція, 

грн 

Остаточна пропозиція (за 

результатами аукціону), 

грн 

ТОВ «СКИНЕСТ РЕЙЛ 

ЮЕЙ» 
2 021 400,00 1 718 000,00 

ТОВ «УВТ» 2 059 320,00 1 399 000,00 

ТОВ «УМТ» 2 059 320,00 2 059 320,00 

(96) Відповідно до протоколу розкриття тендерних пропозицій від 19.10.2016 

Замовником 3 були відхилені тендерні пропозиції ТОВ «СКИНЕСТ РЕЙЛ 

ЮЕЙ» та ТОВ «УВТ» як такі, що не відповідають вимогам тендерної 

документації. 

(97) Згідно з протоколом розгляду тендерних пропозицій Замовника 3 від 

02.11.2016 № 354, переможцем торгів обрано ТОВ «УМТ» та укладено з 

Замовником 3 договір від 16.11.2016 № ЦВСВ(ВМТП-16.280)ю. 

4.8. Торги № 8 

(98) Замовником 3 проведено відкриті торги на закупівлю – «Сектор запірного 

механізму правий, сектор запірного механізму лівий, автозчеп СА-3, 

хомут тяговий, упор передній, упор задній» (ідентифікатор процедури 

закупівлі № UA-2016-10-12-000430-a). 

(99) Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг – 64660, 

Україна, Харківська обл., смт Панютине, вул. Заводська, 5. 
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(100) Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 27.10.2016 о 13:20. 

Початок аукціону: 28.10.2016 о 11:27.  

(101) Очікувана вартість: 3 757 920,00 грн (з ПДВ). 

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

Торгах № 8 тендерні пропозиції подали наступні суб’єкти 

господарювання: 

- ТОВ «УМТ» (дата та час подання – 27.10.2016 о 10:53); 

- ТОВ «УВТ» (дата та час подання – 27.10.2016 о 11:01). 

(103) Згідно з реєстром отриманих тендерних пропозицій, учасниками подані 

наступні пропозиції (Таблиця 8): 

Таблиця 8 

Найменування учасника 
Первинна пропозиція, 

грн 

Остаточна пропозиція (за 

результатами аукціону), 

грн 

ТОВ «УМТ» 3 757 920,00 3 757 920,00 

ТОВ «УВТ» 3 757 920,00 3 757 920,00 

(104) Згідно з протоколом розгляду тендерних пропозицій Замовника 3 від 

01.11.2016 № 340, переможцем торгів обрано ТОВ «УМТ» та укладено з 

Замовником 3 договір від 16.11.2016 № ЦВСВ(ВМТП-16.281)ю. 

4.9. Торги № 9 

(105) Замовником 3 проведено відкриті торги на закупівлю – «Пружини» 

(ідентифікатор процедури закупівлі № UA-2016-10-13-000003-b). 

(106) Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг – 64660, 

Україна, Харківська обл., смт Панютине, вул. Заводська, 5. 

(107) Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 28.10.20176о 10:00. 

Початок аукціону: 31.10.2016 о 11:12.  

(108) Очікувана вартість: 2 233 545,12 грн (з ПДВ). 

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

Торгах № 9 тендерні пропозиції подали наступні суб’єкти 

господарювання: 

- ТОВ «УВТ» (дата та час подання – 27.10.2016 о 16:43); 

- ТОВ «УМТ» (дата та час подання – 27.10.2016 о 17:01). 

(110) Згідно з реєстром отриманих тендерних пропозицій, учасниками подані 

наступні пропозиції (Таблиця 9): 

Таблиця 9 

Найменування учасника 
Первинна пропозиція, 

грн 

Остаточна пропозиція (за 

результатами аукціону), 

грн 
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ТОВ «УВТ» 2 233 545,12 2 233 545,12 

ТОВ «УМТ» 2 233 545,12 2 233 545,12 

 

(111) Відповідно до протоколу розкриття тендерних пропозицій від 31.10.2016 

Замовником 3 пропозиція ТОВ «УВТ» була відхилена як така, що не 

відповідає вимогам тендерної документації. 

(112) Згідно з протоколом розгляду тендерних пропозицій Замовника 3 від 

01.11.2016 № 341, переможцем торгів обрано ТОВ «УМТ» та укладено з 

Замовником 3 договір від 16.11.2016 № ЦВСВ(ВМТП-16.278)ю. 

4.10. Торги № 10 

(113) Замовником 3 проведено відкриті торги на закупівлю – «Вагонні 

запчастини (Дошка фірмова, циліндр гальмівний, кронштейн)» 

(ідентифікатор процедури закупівлі № UA-2016-10-13-000926-b). 

(114) Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг – 64660, 

Україна, Харківська обл., смт Панютине, вул. Заводська, 5. 

(115) Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 28.10.2016 о 15:20. 

Початок аукціону: 31.10.2016 о 11:19.  

(116) Очікувана вартість: 421 896,00 грн (з ПДВ). 

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

Торгах № 10 тендерні пропозиції подали наступні суб’єкти 

господарювання: 

- ТОВ «УВТ» (дата та час подання – 27.10.2016 о 16:46); 

- ТОВ «УМТ» (дата та час подання – 27.10.2016 о 17:11). 

(118) Згідно з реєстром отриманих тендерних пропозицій, учасниками подані 

наступні пропозиції (Таблиця 10): 

Таблиця 10 

Найменування учасника 
Первинна пропозиція, 

грн 

Остаточна пропозиція (за 

результатами аукціону), 

грн 

ТОВ «УВТ» 421 896,00 421 896,00 

ТОВ «УМТ» 421 896,00 421 896,00 

 

(119) Відповідно до протоколу розкриття тендерних пропозицій від 31.10.2016 

Замовником 3 пропозиція ТОВ «УВТ» була відхилена як така, що не 

відповідає вимогам тендерної документації. 

(120) Згідно з протоколом розгляду тендерних пропозицій Замовника 3 від 

01.11.2016 № 341, переможцем торгів обрано ТОВ «УМТ» та укладено з 

Замовником 3 договір від 16.11.2016 № ЦВСВ(ВМТП-16.279)ю.  
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4.11. Торги № 11 

(121) Замовником 2 проведено відкриті торги на закупівлю – «Пружини та 

пружини автогальмівного обладнання» (ідентифікатор процедури 

закупівлі № UA-2016-10-21-001085-c). 

(122) Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг – 02092, 

Україна, Київська обл., м. Київ, вул. Алма-Атинська, 74. 

(123) Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 08.11.2016 о 07:00. 

Початок аукціону: 09.11.2016 о 11:37.  

(124) Очікувана вартість: 3 297 879,00 грн (з ПДВ). 

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

Торгах № 11 тендерні пропозиції подали наступні суб’єкти 

господарювання: 

- ТОВ «УМТ» (дата та час подання – 07.11.2016 о 17:00); 

- ТОВ «УВТ» (дата та час подання – 07.11.2016 о 17:05). 

(126) Відповідно до протоколу розкриття Замовником2 були отримані 

пропозиції (Таблиця 11): 

Таблиця 11 

Найменування учасника 
Первинна пропозиція, 

грн 

Остаточна пропозиція (за 

результатами аукціону), 

грн 

ТОВ «УМТ» 3 297 879,00 3 297 879,00 

ТОВ «УВТ» 3 297 879,00 3 297 879,00 

 

(127) Згідно з протоколом розгляду тендерних пропозицій Замовника 2 від 

15.11.2016 № 1311, переможцем торгів обрано ТОВ «УМТ» та укладено з 

Замовником 2 договір від 30.11.2016 № 11/16/30/02-Т.  

4.12. Торги № 12 

(128) Замовником 1 проведено відкриті торги на закупівлю – «Кронштейн 

мертвої точки» (ідентифікатор процедури закупівлі № UA-2017-04-11-

000301-a). 

(129) Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг – 82400, 

Україна, Львівська обл., м. Стрий, вул. Зубенка, 2. 

(130) Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 27.04.2017 о 17:00. 

Початок аукціону: 28.04.2017 о 12:10.  

(131) Очікувана вартість: 14 269,20 грн (з ПДВ). 

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

Торгах № 12 тендерні пропозиції подали наступні суб’єкти 

господарювання: 
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- ТОВ «УМТ»; 

- ТОВ «УВТ». 

(133) Відповідно до протоколу розкриття Замовником 1 були отримані 

пропозиції (Таблиця 12): 

Таблиця 12 

Найменування учасника 
Первинна пропозиція, 

грн 

Остаточна пропозиція (за 

результатами аукціону), 

грн 

ТОВ «УМТ» 13 648,80 13 648,80 

ТОВ «УВТ» 14 269,20 14 269,20 

 

(134) Згідно з протоколом розгляду тендерних пропозицій Замовника 1 від 

29.05.2017 № 3, переможцем торгів обрано ТОВ «УМТ» та укладено з 

Замовником 1 договір від 13.06.2017 № СВРЗ-03-22-17-52/Ю.  

4.3. Торги № 13 

(135) Замовником 1 проведено відкриті торги на закупівлю – «П’ятник 4-

вісьного вантажного вагону, упор передній, упор задній, кронштейн, 

автозчеп СА-3, хомут тяговий» (ідентифікатор процедури закупівлі № 

UA-2017-05-12-000397-a). 

(136) Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг – 82400, 

Україна, Львівська обл., м. Стрий, вул. Зубенка,2. 

(137) Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 29.05.2017 о 17:00. 

Початок аукціону: 30.05.2017 о 11:20.  

(138) Очікувана вартість: 3 377 880,00 грн (з ПДВ). 

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

Торгах № 13 тендерні пропозиції подали наступні суб’єкти 

господарювання: 

- ТОВ «УВТ»; 

- ТОВ «УМТ». 

(140) Згідно з реєстром отриманих тендерних пропозицій, учасниками подані 

наступні пропозиції (Таблиця 13): 

Таблиця 13 

Найменування учасника 
Первинна пропозиція, 

грн 

Остаточна пропозиція (за 

результатами аукціону), 

грн 

ТОВ «УВТ» 3 350 640,00 3 350 640,00 

ТОВ «УМТ» 3 377 880,00 3 377 880,00 
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(141) Відповідно до протоколу розкриття тендерних пропозицій від 30.05.2017 

Замовником 1 пропозиція ТОВ «УВТ» була відхилена як така, що не 

відповідає вимогам тендерної документації. 

(142) Згідно з протоколом розгляду тендерних пропозицій Замовника 1 від 

01.06.2017 № 3, переможцем торгів обрано ТОВ «УМТ» та укладено з 

Замовником 1 договір від 13.06.2017 № СВРЗ-03-22-17-59/Ю. 

4.14. Торги № 14 

(143) Замовником 1 проведено відкриті торги на закупівлю – «П’ятник 4-

вісьного вантажного вагону, упор передній, упор задній, кронштейн, 

автозчеп СА-3, хомут тяговий» (ідентифікатор процедури закупівлі № 

UA-2017-05-12-001566-b). 

(144) Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг – 82400, 

Україна, Львівська обл., м. Стрий, вул. Зубенка, 2. 

(145) Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 29.05.2017 о 17:00. 

Початок аукціону: 30.05.2017 о 15:09.  

(146) Очікувана вартість:3 377 880,00 грн (з ПДВ). 

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

Торгах № 14 тендерні пропозиції подали наступні суб’єкти 

господарювання: 

- ТОВ «УВТ»; 

- ТОВ «УМТ». 

(148) Згідно з реєстром отриманих тендерних пропозицій, учасниками подані 

наступні пропозиції (Таблиця 14): 

Таблиця 14 

Найменування учасника 
Первинна пропозиція, 

грн 

Остаточна пропозиція (за 

результатами аукціону), 

грн 

ТОВ «УВТ» 3 350 640,00 3 350 640,00 

ТОВ «УМТ» 3 377 880,00 3 377 880,00 

 

(149) Відповідно до протоколу розкриття тендерних пропозицій від 30.05.2017 

Замовником 1 пропозиція ТОВ «УВТ» була відхилена як така, що не 

відповідає вимогам тендерної документації. 

(150) Згідно з протоколом розгляду тендерних пропозицій Замовника 1 від 

01.06.2017 № 3, переможцем торгів обрано ТОВ «УМТ» та укладено з 

Замовником 1 договір від 15.06.2017 № СВРЗ-03-22-17-58/Ю. 
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4.15. Торги № 15 

(151) Замовником 1 проведено відкриті торги на закупівлю – «П’ятник 4-

вісьного вантажного вагону, упор передній, упор задній, кронштейн, 

автозчеп СА-3, хомут тяговий» (ідентифікатор процедури закупівлі № 

UA-2017-05-13-000111-a). 

(152) Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг – 82400, 

Україна, Львівська обл., м. Стрий, вул. Зубенка,2. 

(153) Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 30.05.2017 о 17:00. 

Початок аукціону: 31.05.2017 о 13:09.  

(154) Очікувана вартість: 3 377 880,00 грн (з ПДВ). 

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

Торгах № 15 тендерні пропозиції подали наступні суб’єкти 

господарювання: 

- ТОВ «УВТ»; 

- ТОВ «УМТ». 

(156) Згідно з реєстром отриманих тендерних пропозицій, учасниками подані 

наступні пропозиції (Таблиця 15): 

Таблиця 15 

Найменування учасника 
Первинна пропозиція, 

грн 

Остаточна пропозиція (за 

результатами аукціону), 

грн 

ТОВ «УВТ» 3 350 640,00 3 350 640,00 

ТОВ «УМТ» 3 377 880,00 3 377 880,00 

 

(157) Відповідно до протоколу розкриття тендерних пропозицій від 31.05.2017 

Замовником 1 пропозиція ТОВ «УВТ» була відхилена як така, що не 

відповідає вимогам тендерної документації. 

(158) Згідно з протоколом розгляду тендерних пропозицій Замовника 1 від 

01.06.2017 № 3, переможцем торгів обрано ТОВ «УМТ» та укладено з 

Замовником 1 договір від 15.06.2017 № СВРЗ-03-22-17-61/Ю. 

4.16. Торги № 16 

(159) Замовником 1 проведено відкриті торги на закупівлю – «П’ятник 4-

вісьного вантажного вагону, упор передній, упор задній, кронштейн, 

автозчеп СА-3, хомут тяговий» (ідентифікатор процедури закупівлі № 

UA-2017-05-13-000124-c). 

(160) Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг – 82400, 

Україна, Львівська обл., м. Стрий, вул. Зубенка, 2. 
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(161) Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 30.05.2017 о 17:00. 

Початок аукціону: 31.05.2017 о 12:57.  

(162) Очікувана вартість: 3 377 880,00 грн (з ПДВ). 

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

Торгах № 16 тендерні пропозиції подали наступні суб’єкти 

господарювання: 

- ТОВ «УВТ»; 

- ТОВ «УМТ». 

(164) Згідно з реєстром отриманих тендерних пропозицій, учасниками подані 

наступні пропозиції (Таблиця 16): 

Таблиця 16 

Найменування учасника 
Первинна пропозиція, 

грн 

Остаточна пропозиція (за 

результатами аукціону), 

грн 

ТОВ «УВТ» 3 350 640,00 3 350 640,00 

ТОВ «УМТ» 3 377 880,00 3 377 880,00 

(165) Відповідно до протоколу розкриття тендерних пропозицій від 31.05.2017 

Замовником 1 пропозиція ТОВ «УВТ» була відхилена як така, що не 

відповідає вимогам тендерної документації. 

(166) Згідно з протоколом розгляду тендерних пропозицій Замовника 1 від 

01.06.2017 № 3, переможцем торгів обрано ТОВ «УМТ» та укладено з 

Замовником 1 договір від 15.06.2017 № СВРЗ-03-22-17-60/Ю. 

4.17. Торги № 17 

(167) Замовником 1 проведено відкриті торги на закупівлю – «П’ятник 4-

вісьного вантажного вагону, упор передній, упор задній, кронштейн, 

автозчеп СА-3, хомут тяговий» (ідентифікатор процедури закупівлі № 

UA-2017-05-17-000304-c). 

(168) Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг – 82400, 

Україна, Львівська обл., м. Стрий, вул. Зубенка, 2. 

(169) Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 06.06.2017 о 17:00. 

Початок аукціону: 07.06.2017 о 13:36.  

(170) Очікувана вартість: 3 377 880,00 грн (з ПДВ). 

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

Торгах № 17 тендерні пропозиції подали наступні суб’єкти 

господарювання: 

- ТОВ «УВТ»; 

- ТОВ «УМТ». 
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(172) Згідно з реєстром отриманих тендерних пропозицій, учасниками подані 

наступні пропозиції (Таблиця 17): 

Таблиця 17 

Найменування учасника 
Первинна пропозиція, 

грн 

Остаточна пропозиція (за 

результатами аукціону), 

грн 

ТОВ «УВТ» 3 350 640,00 3 350 640,00 

ТОВ «УМТ» 3 377 880,00 3 377 880,00 

 

(173) Відповідно до протоколу розкриття тендерних пропозицій від 07.06.2017 

Замовником 1 пропозиція ТОВ «УВТ» була відхилена як така, що не 

відповідає вимогам тендерної документації. 

(174) Згідно з протоколом розгляду тендерних пропозицій Замовника 1 від 

09.06.2017 № 3, переможцем торгів обрано ТОВ «УМТ» та укладено з 

Замовником 1 договір від 22.06.2017 № СВРЗ-03-22-17-83/Ю. 

4.18. Торги № 18 

(175) Замовником 1 проведено відкриті торги на закупівлю – «П’ятник 4-

вісьного вантажного вагону, упор передній, упор задній, кронштейн, 

автозчеп СА-3, хомут тяговий» (ідентифікатор процедури закупівлі № 

UA-2017-05-17-000972-b). 

(176) Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг – 82400, 

Україна, Львівська обл., м. Стрий, вул. Зубенка, 2. 

(177) Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 06.06.2017 о 17:00. 

Початок аукціону: 07.06.2017 о 13:09.  

(178) Очікувана вартість: 3 377 880,00 грн (з ПДВ). 

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

Торгах № 18 тендерні пропозиції подали наступні суб’єкти 

господарювання: 

- ТОВ «УВТ»; 

- ТОВ «УМТ». 

(180) Згідно з реєстром отриманих тендерних пропозицій, учасниками подані 

наступні пропозиції (Таблиця 18): 

Таблиця 18 

Найменування учасника 
Первинна пропозиція, 

грн 

Остаточна пропозиція (за 

результатами аукціону), 

грн 

ТОВ «УВТ» 3 350 640,00 3 350 640,00 

ТОВ «УМТ» 3 377 880,00 3 377 880,00 
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(181) Відповідно до протоколу розкриття тендерних пропозицій від 07.06.2017 

Замовником 1 пропозиція ТОВ «УВТ» була відхилена як така, що не 

відповідає вимогам тендерної документації. 

(182) Згідно з протоколом розгляду тендерних пропозицій Замовника 1 від 

09.06.2017 № 3, переможцем торгів обрано ТОВ «УМТ» та укладено з 

Замовником 1 договір від 22.06.2017 № СВРЗ-03-22-17-82/Ю.  

4.19. Торги № 19 

(183) Замовником 1 проведено відкриті торги на закупівлю – «П’ятник 4-

вісьного вантажного вагону, упор передній, упор задній, кронштейн, 

автозчеп СА-3, хомут тяговий» (ідентифікатор процедури закупівлі № 

UA-2017-05-18-000347-a). 

(184) Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг – 82400, 

Україна, Львівська обл., м. Стрий, вул. Зубенка, 2. 

(185) Кінцевий строк подання тендерних пропозицій07.06.2017 о 17:00. 

Початок аукціону: 08.06.2017 о 12:56.  

(186) Очікувана вартість:3 377 880,00 грн (з ПДВ). 

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

Торгах № 19 тендерні пропозиції подали наступні суб’єкти 

господарювання: 

- ТОВ «УВТ»; 

- ТОВ «УМТ». 

(188) Згідно з реєстром отриманих тендерних пропозицій, учасниками подані 

наступні пропозиції (Таблиця 19): 

Таблиця 19 

Найменування учасника 
Первинна пропозиція, 

грн 

Остаточна пропозиція (за 

результатами аукціону), 

грн 

ТОВ «УВТ» 3 350 640,00 3 350 640,00 

ТОВ «УМТ» 3 377 880,00 3 377 880,00 

 

(189) Відповідно до протоколу розкриття тендерних пропозицій від 07.06.2017 

Замовником 1 пропозиція ТОВ «УВТ» була відхилена як така, що не 

відповідає вимогам тендерної документації. 

(190) Згідно з протоколом розгляду тендерних пропозицій Замовника 1 від 

14.06.2017 № 3, переможцем торгів обрано ТОВ «УМТ» та укладено з 

Замовником 1 договір від 27.06.2017 № СВРЗ-03-22-17-100/Ю.  
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4.20. Торги № 20 

(191) Замовником 1 проведено відкриті торги на закупівлю – «П’ятник 4-

вісьного вантажного вагону, упор передній, упор задній, кронштейн, 

автозчеп СА-3, хомут тяговий» (ідентифікатор процедури закупівлі № 

UA-2017-05-18-001575-b). 

(192) Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг – 82400, 

Україна, Львівська обл., м. Стрий, вул. Зубенка, 2. 

(193) Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 07.06.2017 о 17:00. 

Початок аукціону: 08.06.2017 о 15:47.  

(194) Очікувана вартість:3 377 880,00 грн (з ПДВ). 

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

Торгах № 20 тендерні пропозиції подали наступні суб’єкти 

господарювання: 

- ТОВ «УВТ»; 

- ТОВ «УМТ». 

(196) Згідно з реєстром отриманих тендерних пропозицій, учасниками подані 

наступні пропозиції (Таблиця 20): 

Таблиця 20 

Найменування учасника 
Первинна пропозиція, 

грн 

Остаточна пропозиція (за 

результатами аукціону), 

грн 

ТОВ «УВТ» 3 350 640,00 3 350 640,00 

ТОВ «УМТ» 3 377 880,00 3 377 880,00 

 

(197) Відповідно до протоколу розкриття тендерних пропозицій від 07.06.2017 

Замовником 1 пропозиція ТОВ «УВТ» була відхилена як така, що не 

відповідає вимогам тендерної документації. 

(198) Згідно з протоколом розгляду тендерних пропозицій Замовника 1 від 

14.06.2017 № 3, переможцем торгів обрано ТОВ «УМТ» та укладено з 

Замовником 1 договір від 27.06.2017 № СВРЗ-03-22-17-99/Ю. 

4.21. Торги № 21 

(199) Замовником 1 проведено відкриті торги на закупівлю – «Державка 

розчіпного приводу, кронштейн фіксуючий, сектор черв'ячний, закидка 

запорного механізма, підвіска гальмівного башмака, башмак гальмівної 

колодки, дошка фірмова» (ідентифікатор процедури закупівлі № UA-

2017-05-18-001920-b). 

(200) Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг – 82400, 

Україна, Львівська обл., м. Стрий, вул. Зубенка, 2. 
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(201) Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 08.06.2017 о 17:00. 

Початок аукціону: 09.06.2017 о 15:55.  

(202) Очікувана вартість: 3 484 567,20 грн (з ПДВ). 

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

Торгах № 21 тендерні пропозиції подали наступні суб’єкти 

господарювання: 

- ТОВ «УВТ»; 

- ТОВ «УМТ». 

(204) Згідно з реєстром отриманих тендерних пропозицій, учасниками подані 

наступні пропозиції (Таблиця 21): 

Таблиця 21 

Найменування учасника 
Первинна пропозиція, 

грн 

Остаточна пропозиція (за 

результатами аукціону), 

грн 

ТОВ «УВТ» 3 472 522,20 3 472 522,20 

ТОВ «УМТ» 3 484 567,20 3 484 567,20 

 

(205) Відповідно до протоколу розкриття тендерних пропозицій від 09.06.2017 

Замовником 1 пропозиція ТОВ «УВТ» була відхилена як така, що не 

відповідає вимогам тендерної документації. 

(206) Згідно з протоколом розгляду тендерних пропозицій Замовника 1 від 

14.06.2017 № 4, переможцем торгів обрано ТОВ «УМТ» та укладено з 

Замовником 1 договір від 26.06.2017 № СВРЗ-03-22-17-85/Ю. 

4.22. Торги № 22 

(207) Замовником 3 проведено відкриті торги на закупівлю – «Сектор запірного 

механізму правий, сектор запірного механізму лівий, закидання запору, 

сектор черв’ячний з мех. обробкою, кронштейн фіксуючий розчепного 

приводу, кронштейн (Державка), башмак гальмівної колодки, підвіска 

гальмівного башмака, наконечник тріангеля правий, наконечник 

тріангеля лівий» (ідентифікатор процедури закупівлі № UA-2017-05-19-

000486-a). 

(208) Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг – 64660, 

Україна, Харківська обл., смт Панютине, вул. Заводська, 5. 

(209) Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 06.06.2017 о 15:56. 

Початок аукціону: 07.06.2017 о 13:23.  

(210) Очікувана вартість: 3 502 324,80 грн (з ПДВ). 
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(211) Відповідно до реєстру отриманих тендерних пропозицій для участі у 

Торгах № 22 тендерні пропозиції подали наступні суб’єкти 

господарювання: 

- ТОВ «УВТ»; 

- ТОВ «УМТ». 

(212) Згідно з реєстром отриманих тендерних пропозицій, учасниками подані 

наступні пропозиції (Таблиця 22): 

Таблиця 22 

Найменування учасника 
Первинна пропозиція, 

грн 

Остаточна пропозиція (за 

результатами аукціону), 

грн 

ТОВ «УВТ» 3 467 648,32 3 467 648,32 

ТОВ «УМТ» 3 502 324,80 3 502 324,80 

(213) Відповідно до протоколу розкриття тендерних пропозицій від 07.06.2017 

Замовником 3 пропозиція ТОВ «УВТ» була відхилена як така, що не 

відповідає вимогам тендерної документації. 

(214) Згідно з протоколом розгляду тендерних пропозицій Замовника 3 від 

12.06.2017 № 583, переможцем торгів обрано ТОВ «УМТ» та укладено з 

Замовником 3 договір від 27.06.2017 № ЦВСВ(ВМТП-17.236)ю. 

4.23. Торги № 23 

(215) Замовником 3 проведено відкриті торги на закупівлю – «Сектор запірного 

механізму правий, сектор запірного механізму лівий, закидання запору, 

сектор черв’ячний з мех. обробкою, кронштейн фіксуючий розчепного 

приводу, кронштейн (Державка), башмак гальмівної колодки, підвіска 

гальмівного башмака, наконечник тріангеля правий, наконечник 

тріангеля лівий» (ідентифікатор процедури закупівлі № UA-2017-05-19-

001633-b). 

(216) Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг – 64660, 

Україна, Харківська обл., смт. Панютине, вул. Заводська, 5. 

(217) Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 06.06.2017 о 16:49. 

Початок аукціону: 07.06.2017 о 15:44.  

(218) Очікувана вартість: 3 532 084,80 грн (з ПДВ). 

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

Торгах № 23 тендерні пропозиції подали наступні суб’єкти 

господарювання: 

- ТОВ «УВТ»; 

- ТОВ «УМТ». 
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(220) Згідно з реєстром отриманих тендерних пропозицій, учасниками подані 

наступні пропозиції (Таблиця 23): 

Таблиця 23 

Найменування учасника 
Первинна пропозиція, 

грн 

Остаточна пропозиція (за 

результатами аукціону), 

грн 

ТОВ «УВТ» 3 497 113,66 3 497 113,66 

ТОВ «УМТ» 3 532 084,80 3 532 084,80 

(221) Відповідно до протоколу розкриття тендерних пропозицій від 07.06.2017 

Замовником 3 пропозиція ТОВ «УВТ» була відхилена як така, що не 

відповідає вимогам тендерної документації. 

(222) Згідно з протоколом розгляду тендерних пропозицій Замовника 3 від 

12.06.2017 № 582, переможцем торгів обрано ТОВ «УМТ» та укладено з 

Замовником 3 договір від 27.06.2017 № ЦВСВ(ВМТП-17.235)ю. 

4.24. Торги № 24 

(223) Замовником 2 проведено відкриті торги на закупівлю – «Запасні частини» 

(ідентифікатор процедури закупівлі № UA-2017-05-23-000495-c). 

(224) Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг – 02092, 

Україна, Київська обл., м. Київ, вул. Алма-Атинська, 74. 

(225) Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 12.06.2017 о 20:00. 

Початок аукціону: 13.06.2017 о 12:53.  

(226) Очікувана вартість: 2 686 747,80 грн (з ПДВ). 

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

Торгах № 24 тендерні пропозиції подали наступні суб’єкти 

господарювання: 

- ТОВ «УВТ»; 

- ТОВ «УМТ». 

(228) Згідно з реєстром отриманих тендерних пропозицій, учасниками подані 

наступні пропозиції (Таблиця 24): 

Таблиця 24 

Найменування учасника 
Первинна пропозиція, 

грн 

Остаточна пропозиція (за 

результатами аукціону), 

грн 

ТОВ «УВТ» 2 666 412,00 2 666 412,00 

ТОВ «УМТ» 2 686 747,80 2 686 747,80 

(229) Відповідно до протоколу розкриття тендерних пропозицій від 13.06.2017 

Замовником 2 пропозиція ТОВ «УВТ» була відхилена як така, що не 

відповідає вимогам тендерної документації. 
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(230) Згідно з протоколом розгляду тендерних пропозицій Замовника 2 від 

21.06.2017 № 1378, переможцем торгів обрано ТОВ «УМТ» та укладено з 

Замовником 2 договір від 05.07.2017 № 07-17-05-01-Т. 

4.25. Торги № 25 

(231) Замовником 2 проведено відкриті торги на закупівлю – «Запасні частини» 

(ідентифікатор процедури закупівлі № UA-2017-05-23-000509-a). 

(232) Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг – 02092, 

Україна, Київська обл., м. Київ, вул. Алма-Атинська, 74. 

(233) Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 09.06.2017 о 20:00. 

Початок аукціону: 12.06.2017 о 11:26.  

(234) Очікувана вартість:2 679 903,60 грн (з ПДВ). 

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

Торгах № 25 тендерні пропозиції подали наступні суб’єкти 

господарювання: 

- ТОВ «УВТ»; 

- ТОВ «УМТ». 

(236) Згідно з реєстром отриманих тендерних пропозицій, учасниками подані 

наступні пропозиції (Таблиця 25): 

Таблиця 25 

Найменування учасника 
Первинна пропозиція, 

грн 

Остаточна пропозиція (за 

результатами аукціону), 

грн 

ТОВ «УВТ» 2 659 620,00 2 659 620,00 

ТОВ «УМТ» 2 679 903,60 2 679 903,60 

(237) Відповідно до протоколу розкриття тендерних пропозицій від 12.06.2017 

Замовником 2 пропозиція ТОВ «УВТ» була відхилена як така, що не 

відповідає вимогам тендерної документації. 

(238) Згідно з протоколом розгляду тендерних пропозицій Замовника 2 від 

21.06.2017 № 1379, переможцем торгів обрано ТОВ «УМТ» та укладено з 

Замовником 2 договір від 05.07.2017 № 07-17-05-02-Т. 

4.26. Торги № 26 

(239) Замовником 1 проведено відкриті торги на закупівлю – «Державка 

розчіпного приводу, кронштейн фіксуючий, сектор черв'ячний, закидка 

запорного механізма, підвіска гальмівного башмака, башмак гальмівної 

колодки, дошка фірмова» (ідентифікатор процедури закупівлі № UA-

2017-06-01-001722-b). 

(240) Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг – 82400, 

Україна, Львівська обл., м. Стрий, вул. Зубенка, 2. 
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(241) Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 16.06.2017 о 17:00. 

Початок аукціону: 19.06.2017 о 14:20.  

(242) Очікувана вартість:3 529 183,20 грн (з ПДВ). 

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

Торгах № 26 тендерні пропозиції подали наступні суб’єкти 

господарювання: 

- ТОВ «УВТ»; 

- ТОВ «УМТ». 

(244) Згідно з реєстром отриманих тендерних пропозицій, учасниками подані 

наступні пропозиції (Таблиця 26): 

Таблиця 26 

Найменування учасника 
Первинна пропозиція, 

грн 

Остаточна пропозиція (за 

результатами аукціону), 

грн 

ТОВ «УВТ» 3 494 608,68 3 494 608,68 

ТОВ «УМТ» 3 529 183,20 3 529 183,20 

 

(245) Відповідно до протоколу розкриття тендерних пропозицій від 19.06.2017 

Замовником 1 пропозиція ТОВ «УВТ» була відхилена як така, що не 

відповідає вимогам тендерної документації. 

(246) Згідно з протоколом розгляду тендерних пропозицій Замовника 1 від 

20.06.2017 № 3, переможцем торгів обрано ТОВ «УМТ» та укладено з 

Замовником 1 договір від 08.07.2017 № СВРЗ-03-22-17-120/Ю. 

4.27. Торги № 27 

(247) Замовником 1 проведено відкриті торги на закупівлю – «П'ятник 4-

вісного вантажного вагону, упор передній, упор задній, кронштейн, 

автозчеп СА-3, хомут тяговий» (ідентифікатор процедури закупівлі № 

UA-2017-06-13-000886-c). 

(248) Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг – 82400, 

Україна, Львівська обл., м. Стрий, вул. Зубенка, 2. 

(249) Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 29.06.2017 о 18:00. 

Початок аукціону: 30.06.2017 о 12:07.  

(250) Очікувана вартість: 3 732 762,00 грн (з ПДВ). 

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

Торгах № 27 тендерні пропозиції подали наступні суб’єкти 

господарювання: 

- ТОВ «УВТ»; 

- ТОВ «УМТ». 
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(252) Згідно з реєстром отриманих тендерних пропозицій, учасниками подані 

наступні пропозиції (Таблиця 27): 

Таблиця 27 

Найменування учасника 
Первинна пропозиція, 

грн 

Остаточна пропозиція (за 

результатами аукціону), 

грн 

ТОВ «УВТ» 3 703 620,00 3 703 620,00 

ТОВ «УМТ» 3 732 762,00 3 732 762,00 

(253) Відповідно до протоколу розкриття тендерних пропозицій від 30.06.2017 

Замовником 1 пропозиція ТОВ «УВТ» була відхилена як така, що не 

відповідає вимогам тендерної документації. 

(254) Відповідно з протоколом розгляду тендерних пропозицій Замовника 1 від 

03.07.2017 № 3, переможцем торгів обрано ТОВ «УМТ» та укладено з 

Замовником 1 договір від 18.07.2017 № СВРЗ-03-22-17-123/Ю. 

4.28. Торги № 28 

(255) Замовником 1 проведено відкриті торги на закупівлю – «П'ятник 4-

вісного вантажного вагону, упор передній, упор задній, кронштейн, 

автозчіп СА-3, хомут тяговий» (ідентифікатор процедури закупівлі № 

UA-2017-06-20-001534-b). 

(256) Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг – 82400, 

Україна, Львівська обл., м. Стрий, вул. Зубенка, 2. 

(257) Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 05.07.2017 о 17:00. 

Початок аукціону: 06.07.2017 о 15:26.  

(258) Очікувана вартість: 3 732 762,00 грн (з ПДВ). 

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

Торгах № 28 тендерні пропозиції подали наступні суб’єкти 

господарювання: 

- ТОВ «УВТ»; 

- ТОВ «УМТ». 

(260) Згідно з реєстром отриманих тендерних пропозицій, учасниками подані 

наступні пропозиції (Таблиця 28): 

Таблиця 28 

Найменування учасника 
Первинна пропозиція, 

грн 

Остаточна пропозиція (за 

результатами аукціону), 

грн 

ТОВ «УВТ» 3 703 620,00 3 703 620,00 

ТОВ «УМТ» 3 732 762,00 3 732 762,00 
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(261) Відповідно до протоколу розкриття тендерних пропозицій від 06.07.2017 

Замовником 1 пропозиція ТОВ «УВТ» була відхилена як така, що не 

відповідає вимогам тендерної документації. 

(262) Згідно з протоколом розгляду тендерних пропозицій Замовника 1 від 

10.07.2017 № 3, переможцем торгів обрано ТОВ «УМТ» та укладено з 

Замовником 1 договір від 24.07.2017 № СВРЗ-03-22-17-134/Ю. 

4.29. Торги № 29 

(263) Замовником 1 проведено відкриті торги на закупівлю – «П'ятник 4-

вісного вантажного вагону, упор передній, упор задній, кронштейн, 

автозчіп СА-3, хомут тяговий» (ідентифікатор процедури закупівлі № 

UA-2017-06-21-000378-a). 

(264) Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг – 82400, 

Україна, Львівська обл., м. Стрий, вул. Зубенка,2. 

(265) Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 06.07.2017 о 17:00. 

Початок аукціону: 07.07.2017 о 15:14.  

(266) Очікувана вартість: 3 732 762,00 грн (з ПДВ). 

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

Торгах № 29 тендерні пропозиції подали наступні суб’єкти 

господарювання: 

- ТОВ «УВТ»; 

- ТОВ «УМТ». 

(268) Згідно з реєстром отриманих тендерних пропозицій, учасниками подані 

наступні пропозиції (Таблиця 28): 

Таблиця 28 

Найменування учасника 
Первинна пропозиція, 

грн 

Остаточна пропозиція (за 

результатами аукціону), 

грн 

ТОВ «УВТ» 3 703 620,00 3 703 620,00 

ТОВ «УМТ» 3 732 762,00 3 732 762,00 

(269) Відповідно до протоколу розкриття тендерних пропозицій від 07.07.2017 

Замовником 1 пропозиція ТОВ «УВТ» була відхилена як така, що не 

відповідає вимогам тендерної документації. 

(270) Згідно з протоколом розгляду тендерних пропозицій Замовника 1 від 

10.07.2017 № 3, переможцем торгів обрано ТОВ «УМТ» та укладено з 

Замовником 1 договір від 24.07.2017 № СВРЗ-03-22-17-135/Ю. 
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4.30. Торги № 30 

(271) Замовником 3 проведено відкриті торги на закупівлю – «Запасні частини 

до вантажних вагонів» (ідентифікатор процедури закупівлі № UA-2017-

07-11-000080-a). 

(272) Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг – 64660, 

Україна, Харківська обл., смт Панютине, вул. Заводська, 5. 

(273) Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 26.07.2017 о 11:23. 

Початок аукціону: 27.07.2017 о 11:41.  

(274) Очікувана вартість: 3 742 671,60 грн (з ПДВ). 

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

Торгах № 30 тендерні пропозиції подали наступні суб’єкти 

господарювання: 

- ТОВ «УВТ»; 

- ТОВ «УМТ». 

(276) Згідно з реєстром отриманих тендерних пропозицій, учасниками подані 

наступні пропозиції (Таблиця 30): 

Таблиця 30 

Найменування учасника 
Первинна пропозиція, 

грн 

Остаточна пропозиція (за 

результатами аукціону), 

грн 

ТОВ «УВТ» 3 705 344,26 3 705 344,26 

ТОВ «УМТ» 3 742 671,60 3 742 671,60 

(277) Відповідно до протоколу розкриття тендерних пропозицій від 27.07.2017 

Замовником 3 пропозиція ТОВ «УВТ» була відхилена як така, що не 

відповідає вимогам тендерної документації. 

(278) Відповідно з протоколом розгляду тендерних пропозицій Замовника 3 від 

04.08.2017 № 1012, переможцем торгів обрано ТОВ «УМТ» та укладено з 

Замовником 3 договір від 15.08.2017 № ЦВСВ(ВМТП-17.391)ю. 

4.31. Торги № 31 

(279) Замовником 1 проведено відкриті торги на закупівлю – «П'ятник 4-

вісного вантажного вагону, упор передній, упор задній, кронштейн, 

автозчіп СА-3, хомут тяговий» (ідентифікатор процедури закупівлі № 

UA-2017-07-12-000686-c). 

(280) Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг – 82400, 

Україна, Львівська обл., м. Стрий, вул. Зубенка, 2. 

(281) Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 31.07.2017 о 18:00. 

Початок аукціону: 01.08.2017 о 13:30.  

(282) Очікувана вартість:3 480 879,60 грн (з ПДВ). 
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(283) Відповідно до реєстру отриманих тендерних пропозицій для участі у 

Торгах № 31 тендерні пропозиції подали наступні суб’єкти 

господарювання: 

- ТОВ «УВТ»; 

- ТОВ «УМТ». 

(284) Згідно з реєстром отриманих тендерних пропозицій, учасниками подані 

наступні пропозиції (Таблиця 31): 

Таблиця 31 

Найменування учасника 
Первинна пропозиція, 

грн 

Остаточна пропозиція (за 

результатами аукціону), 

грн 

ТОВ «УВТ» 3 453 828,00 3 453 828,00 

ТОВ «УМТ» 3 480 879,60 3 480 879,60 

(285) Відповідно до протоколу розкриття тендерних пропозицій від 01.08.2017 

Замовником 1 пропозиція ТОВ «УВТ» була відхилена як така, що не 

відповідає вимогам тендерної документації. 

(286) Згідно з протоколом розгляду тендерних пропозицій Замовника 1 від 

02.08.2017 № 3, переможцем торгів обрано ТОВ «УМТ» та укладено з 

Замовником 1 договір від 18.08.2017 № СВРЗ-03-22-17-165/Ю. 

4.32. Торги № 32 

(287) Замовником 1 проведено відкриті торги на закупівлю – «П'ятник 4-

вісного вантажного вагону, упор передній, упор задній, кронштейн, 

автозчіп СА-3, хомут тяговий» (ідентифікатор процедури закупівлі № 

UA-2017-07-13-000597-c). 

(288) Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг – 82400, 

Україна, Львівська обл., м. Стрий, вул. Зубенка, 2. 

(289) Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 02.08.2017 о 17:00. 

Початок аукціону: 03.08.2017 о 14:49.  

(290) Очікувана вартість: 3 732 762,00 грн (з ПДВ). 

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

Торгах № 32 тендерні пропозиції подали наступні суб’єкти 

господарювання: 

- ТОВ «УВТ»; 

- ТОВ «УМТ». 

(292) Згідно з реєстром отриманих тендерних пропозицій, учасниками подані 

наступні пропозиції (Таблиця 32): 
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Таблиця 32 

Найменування учасника 
Первинна пропозиція, 

грн 

Остаточна пропозиція (за 

результатами аукціону), 

грн 

ТОВ «УВТ» 3 703 620,00 3 703 620,00 

ТОВ «УМТ» 3 732 762,00 3 732 762,00 

(293) Відповідно до протоколу розкриття тендерних пропозицій від 03.08.2017 

Замовником 1 пропозиція ТОВ «УВТ» була відхилена як така, що не 

відповідає вимогам тендерної документації. 

(294) Згідно з протоколом розгляду тендерних пропозицій Замовника 1 від 

09.08.2017 № 3, переможцем торгів обрано ТОВ «УМТ» та укладено з 

Замовником 1 договір від 28.08.2017 № СВРЗ-03-22-17-169/Ю. 

4.33. Торги № 33 

(295) Замовником 1 проведено відкриті торги на закупівлю – «П'ятник 4-

вісного вантажного вагону, упор передній, упор задній, кронштейн, 

автозчіп СА-3, хомут тяговий» (ідентифікатор процедури закупівлі № 

UA-2017-08-03-000123-a). 

(296) Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг – 82400, 

Україна, Львівська обл., м. Стрий, вул. Зубенка,2. 

(297) Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 18.08.2017 о 17:00. 

Початок аукціону: 21.08.2017 о 11:35.  

(298) Очікувана вартість: 3 447 774,00 грн (з ПДВ). 

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

Торгах № 33 тендерні пропозиції подали наступні суб’єкти 

господарювання: 

- ТОВ «УВТ»; 

- ТОВ «УМТ». 

(300) Згідно з реєстром отриманих тендерних пропозицій, учасниками подані 

наступні пропозиції (Таблиця 33): 

Таблиця 33 

Найменування учасника 
Первинна пропозиція, 

грн 

Остаточна пропозиція (за 

результатами аукціону), 

грн 

ТОВ «УВТ» 3 420 960,00 3 420 960,00 

ТОВ «УМТ» 3 447 774,00 3 447 774,00 

(301) Відповідно до протоколу розкриття тендерних пропозицій від 21.08.2017 

Замовником 1 пропозиція ТОВ «УВТ» була відхилена як така, що не 

відповідає вимогам тендерної документації. 
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(302) Згідно з протоколом розгляду тендерних пропозицій Замовника 1 від 

06.09.2017 № 3, переможцем торгів обрано ТОВ «УМТ» та укладено з 

Замовником 1 договір від 22.09.2017 № СВРЗ-03-22-17-186/Ю. 

4.34. Торги № 34 

(303) Замовником 3 проведено відкриті торги на закупівлю – «Запасні частини 

до вантажних вагонів» (ідентифікатор процедури закупівлі № UA-2017-

08-11-000577-a). 

(304) Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг – 64660, 

Україна, Харківська обл., смт Панютине, вул. Заводська, 5. 

(305) Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 28.08.2017 о 17:30. 

Початок аукціону: 29.08.2017 о 13:25.  

(306) Очікувана вартість: 2 667 297,70 грн (з ПДВ). 

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

Торгах № 34 тендерні пропозиції подали наступні суб’єкти 

господарювання: 

- ТОВ «УМТ»; 

- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«АВГУСТ-БУДПРОЕКТ» (далі - ТОВ «АВГУСТ-

БУДПРОЕКТ»;ідентифікаційний код юридичної особи 35790085; 

адреса: 01054, м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 32). 

- ТОВ «УВТ». 

(308) Згідно з реєстром отриманих тендерних пропозицій, учасниками подані 

наступні пропозиції (Таблиця 34): 

Таблиця 34 

Найменування учасника 
Первинна пропозиція, 

грн 

Остаточна пропозиція (за 

результатами аукціону), 

грн 

ТОВ «УМТ» 2 546 532,58 2 546 532,58 

ТОВ «АВГУСТ-

БУДПРОЕКТ» 
2 662 071,60 2 640 000,00 

ТОВ «УВТ» 2 640 874,82 2 640 874,82 

(309) Згідно з протоколом розгляду тендерних пропозицій Замовника 3 від 

04.09.2017 № 1290, переможцем торгів обрано ТОВ «УМТ» та укладено з 

Замовником 3 договір від 22.09.2017 № ЦВСВ(ВМТП-17.464)ю. 

4.35. Торги № 35 

(310) Замовником 3 проведено відкриті торги на закупівлю – «Запасні частини 

до вантажних вагонів» (ідентифікатор процедури закупівлі № UA-2017-

08-11-000925-c). 
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(311) Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг – 64660, 

Україна, Харківська обл., смт Панютине, вул. Заводська, 5. 

(312) Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 28.08.2017 о 17:26. 

Початок аукціону: 29.08.2017 о 15:52.  

(313) Очікувана вартість:2 666 105,54 грн (з ПДВ). 

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

Торгах № 35 тендерні пропозиції подали наступні суб’єкти 

господарювання: 

- ТОВ «АВГУСТ-БУДПРОЕКТ»; 

- ТОВ «УМТ»; 

- ТОВ «УВТ». 

(315) Згідно з реєстром отриманих тендерних пропозицій, учасниками подані 

наступні пропозиції (Таблиця 35): 

Таблиця 35 

Найменування учасника 
Первинна пропозиція, 

грн 

Остаточна пропозиція (за 

результатами аукціону), 

грн 

ТОВ «АВГУСТ-

БУДПРОЕКТ» 
2 660 877,60 2 545 000,00 

ТОВ «УМТ» 2 545 432,10 2 545 432,10 

ТОВ «УВТ» 2 639 694,48 2 639 694,48 

(316) Відповідно до протоколу розкриття тендерних пропозицій від 29.08.2017 

Замовником 3 пропозиція ТОВ «АВГУСТ-БУДПРОЕКТ» була відхилена 

як така, що не відповідає вимогам тендерної документації. 

(317) Згідно з протоколом розгляду тендерних пропозицій Замовника 3 від 

04.09.2017 № 1289, переможцем торгів обрано ТОВ «УМТ» та укладено з 

Замовником 3 договір від 21.09.2017 № ЦВСВ(ВМТП-17.463)ю. 

4.36. Торги № 36 

(318) Замовником 1 проведено відкриті торги на закупівлю – «П'ятник 4-

вісного вантажного вагону, упор передній, упор задній, кронштейн, 

автозчіп СА-3, хомут тяговий» (ідентифікатор процедури закупівлі № 

UA-2017-08-18-000478-c). 

(319) Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг – 82400, 

Україна, Львівська обл., м. Стрий, вул. Зубенка, 2. 

(320) Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 05.09.2017 о 17:00. 

Початок аукціону: 06.09.2017 о 13:48.  

(321) Очікувана вартість:3 404 530,80 грн (з ПДВ). 
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(322) Відповідно до реєстру отриманих тендерних пропозицій для участі у 

Торгах № 36 тендерні пропозиції подали наступні суб’єкти 

господарювання: 

- ТОВ «УВТ»; 

- ТОВ «УМТ». 

(323) Згідно з реєстром отриманих тендерних пропозицій, учасниками подані 

наступні пропозиції (Таблиця 36): 

Таблиця 36 

Найменування учасника 
Первинна пропозиція, 

грн 

Остаточна пропозиція (за 

результатами аукціону), 

грн 

ТОВ «УВТ» 3 376 944,00 3 376 944,00 

ТОВ «УМТ» 3 404 530,80 3 404 530,80 

(324) Відповідно до протоколу розкриття тендерних пропозицій від 06.09.2017 

Замовником 1 пропозиція ТОВ «УВТ» була відхилена як така, що не 

відповідає вимогам тендерної документації. 

(325) Згідно з протоколом розгляду тендерних пропозицій Замовника 1 від 

13.09.2017 № 3, переможцем торгів обрано ТОВ «УМТ» та укладено з 

Замовником 1 договір від 26.09.2017 № СВРЗ-03-22-17-198/Ю. 

4.37. Торги № 37 

(326) Замовником 3 проведено відкриті торги на закупівлю – «Запасні частини 

до вантажних вагонів» (ідентифікатор процедури закупівлі № UA-2017-

06-14-000992-a). 

(327) Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг – 64660, 

Україна, Харківська обл., смт Панютине, вул. Заводська, 5. 

(328) Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 14.07.2017 о 16:00. 

Початок аукціону: 09.08.2017 о 11:14.  

(329) Очікувана вартість: 10 930 416,00 грн (з ПДВ). 

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

Торгах № 37 тендерні пропозиції подали наступні суб’єкти 

господарювання: 

- ТОВ «УМТ» (дата та час подання – 07.07.2017 о 17:40); 

- ТОВ «УВТ» (дата та час подання – 13.07.2017 о 16:34); 

- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ЮВІТЕК» (далі - ТОВ «ЮВІТЕК»; ідентифікаційний код 

юридичної особи 39440158;65104, адреса: м. Одеса, вул. Ільфа і 

Петрова, 18) (дата та час подання – 14.07.2017 о 15:20). 
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(331) Згідно з реєстром отриманих тендерних пропозицій, учасниками подані 

наступні пропозиції (Таблиця 37): 

Таблиця 37 

Найменування учасника 
Первинна пропозиція, 

грн 

Остаточна пропозиція (за 

результатами аукціону), 

грн 

ТОВ «УМТ» 10 930 416,00 8 820 150,00 

ТОВ «УВТ» 10 930 416,00 8 820 160,00 

ТОВ «ЮВІТЕК» 10 485 600,00 10 177 000,00 

(332) Згідно з протоколом розгляду тендерних пропозицій Замовника 3 від 

22.08.2017 № 1187, переможцем торгів обрано ТОВ «УМТ» та укладено з 

Замовником 3 договір від 07.09.2017 № ЦВСВ(ВМТП-17.437)ю. 

5. ВСТАНОВЛЕННЯ АНТИКОНКУРЕНТНИХ УЗГОДЖЕНИХ ДІЙ 

(333) Аналізом матеріалів Торгів №№1 – 37 встановлено, що Відповідачі 

узгоджували між собою умови участі у вказаних торгах. Зазначене 

підтверджується наступним. 

5.1.  Використання Відповідачами однієї IP-адреси 

(334) Відповідно до листа ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ПРОЗОРРО» 

(далі – ДП «ПРОЗОРРО») від 11.01.2018 № 206/68/06 (вх. № 8-143/480 від 

15.01.2018), Учасники торгів подавали свої тендерні пропозиції для участі 

у Торгах №№ 1-37 з одного авторизованого електронного майданчика, а 

саме: SmartTender.biz (оператор електронного майданчика – 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ НАУКОВО-

ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ» (далі 

ТОВ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ІНФОРМАЦІЙНІ 

ТЕХНОЛОГІЇ»)). 

(335) Згідно з інформацією, наданою ТОВ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ 

ПІДПРИЄМСТВО «ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ» листом від 

21.03.2018 № 142 (вх. № 8-143/3408 від 23.03.2018), Відповідачі 

завантажували свої тендерні пропозиції для участі у Торгах №№ 1-37 з 

наступних ІР-адрес (Таблиця 38): 

Таблиця 38 

№ 

п/п № оголошення 
Найменування 

учасника 

IP-адреса, з якої 

завантажувалась 

пропозиція 

Дата та час 

1 UA-2016-09-27-

000031-a 

ТОВ «УМТ» 
(конфіденційна 

інформація) 

(конфіденційна 

інформація) 

ТОВ «УВТ» 
(конфіденційна 

інформація) 

(конфіденційна 

інформація) 

2 UA-2016-09-27- ТОВ «УМТ» 
(конфіденційна 

інформація) 

(конфіденційна 

інформація) 
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000183-с 
ТОВ «УВТ» 

(конфіденційна 

інформація) 

(конфіденційна 

інформація) 

3 UA-2016-10-03-

000423-с 

ТОВ «УМТ» 
(конфіденційна 

інформація) 

(конфіденційна 

інформація) 

ТОВ «УВТ» 
(конфіденційна 

інформація) 

(конфіденційна 

інформація) 

4 UA-2016-10-04-

000328-с 

ТОВ «УМТ» 
(конфіденційна 

інформація) 

(конфіденційна 

інформація) 

ТОВ «УВТ» 
(конфіденційна 

інформація) 

(конфіденційна 

інформація) 

5 UA-2016-10-11-

000306-с 

ТОВ «УМТ» 
(конфіденційна 

інформація) 

(конфіденційна 

інформація) 

ТОВ «УВТ» 
(конфіденційна 

інформація) 

(конфіденційна 

інформація) 

6 UA-2016-10-11-

000389-b 

ТОВ «УМТ» 
(конфіденційна 

інформація) 

(конфіденційна 

інформація) 

ТОВ «УВТ» 
(конфіденційна 

інформація) 

(конфіденційна 

інформація) 

7 UA-2016-10-11-

000423-a 

ТОВ «УМТ» 
(конфіденційна 

інформація) 

(конфіденційна 

інформація) 

ТОВ «УВТ» 
(конфіденційна 

інформація) 

(конфіденційна 

інформація) 

8 UA-2016-10-12-

000430-a 

ТОВ «УМТ» 
(конфіденційна 

інформація) 

(конфіденційна 

інформація) 

ТОВ «УВТ» 
(конфіденційна 

інформація) 

(конфіденційна 

інформація) 

9 UA-2016-10-13-

000003-b 

ТОВ «УМТ» 
(конфіденційна 

інформація) 

(конфіденційна 

інформація) 

ТОВ «УВТ» 
(конфіденційна 

інформація) 

(конфіденційна 

інформація) 

10 UA-2016-10-13-

000926-b 

ТОВ «УМТ» 
(конфіденційна 

інформація) 

(конфіденційна 

інформація) 

ТОВ «УВТ» 
(конфіденційна 

інформація) 

(конфіденційна 

інформація) 

11 UA-2016-10-21-

001085-c 

ТОВ «УМТ» 
(конфіденційна 

інформація) 

(конфіденційна 

інформація) 

ТОВ «УВТ» 
(конфіденційна 

інформація) 

(конфіденційна 

інформація) 

12 UA-2017-04-11-

000301-a 

ТОВ «УМТ» 
(конфіденційна 

інформація) 

(конфіденційна 

інформація) 

ТОВ «УВТ» 
(конфіденційна 

інформація) 

(конфіденційна 

інформація) 

13 UA-2017-05-12-

000397-a 

ТОВ «УМТ» 
(конфіденційна 

інформація) 

(конфіденційна 

інформація) 

ТОВ «УВТ» 
(конфіденційна 

інформація) 

(конфіденційна 

інформація) 

14 UA-2017-05-12-

001566-b 

ТОВ «УМТ» 
(конфіденційна 

інформація) 

(конфіденційна 

інформація) 

ТОВ «УВТ» 
(конфіденційна 

інформація) 

(конфіденційна 

інформація) 
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15 UA-2017-05-13-

000111-a 

ТОВ «УМТ» 
(конфіденційна 

інформація) 

(конфіденційна 

інформація) 

ТОВ «УВТ» 
(конфіденційна 

інформація) 

(конфіденційна 

інформація) 

16 UA-2017-05-13-

000124-c 

ТОВ «УМТ» 
(конфіденційна 

інформація) 

(конфіденційна 

інформація) 

ТОВ «УВТ» 
(конфіденційна 

інформація) 

(конфіденційна 

інформація) 

17 UA-2017-05-17-

000304-c 

ТОВ «УМТ» 
(конфіденційна 

інформація) 

(конфіденційна 

інформація) 

ТОВ «УВТ» 
(конфіденційна 

інформація) 

(конфіденційна 

інформація) 

18 UA-2017-05-17-

000972-b 

ТОВ «УМТ» 
(конфіденційна 

інформація) 

(конфіденційна 

інформація) 

ТОВ «УВТ» 
(конфіденційна 

інформація) 

(конфіденційна 

інформація) 

19 UA-2017-05-18-

000347-a 

ТОВ «УМТ» 
(конфіденційна 

інформація) 

(конфіденційна 

інформація) 

ТОВ «УВТ» 
(конфіденційна 

інформація) 

(конфіденційна 

інформація) 

20 UA-2017-05-18-

001575-b 

ТОВ «УМТ» 
(конфіденційна 

інформація) 

(конфіденційна 

інформація) 

ТОВ «УВТ» 
(конфіденційна 

інформація) 

(конфіденційна 

інформація) 

21 UA-2017-05-18-

001920-b 

ТОВ «УМТ» 
(конфіденційна 

інформація) 

(конфіденційна 

інформація) 

ТОВ «УВТ» 
(конфіденційна 

інформація) 

(конфіденційна 

інформація) 

22 UA-2017-05-19-

000486-a 

ТОВ «УМТ» 
(конфіденційна 

інформація) 

(конфіденційна 

інформація) 

ТОВ «УВТ» 
(конфіденційна 

інформація) 

(конфіденційна 

інформація) 

23 UA-2017-05-19-

001633-b 

ТОВ «УМТ» 
(конфіденційна 

інформація) 

(конфіденційна 

інформація) 

ТОВ «УВТ» 
(конфіденційна 

інформація) 

(конфіденційна 

інформація) 

24 UA-2017-05-23-

000495-c 

ТОВ «УМТ» 
(конфіденційна 

інформація) 

(конфіденційна 

інформація) 

ТОВ «УВТ» 
(конфіденційна 

інформація) 

(конфіденційна 

інформація) 

25 UA-2017-05-23-

000509-a 

ТОВ «УМТ» 
(конфіденційна 

інформація) 

(конфіденційна 

інформація) 

ТОВ «УВТ» 
(конфіденційна 

інформація) 

(конфіденційна 

інформація) 

26 UA-2017-06-01-

001722-b 

ТОВ «УМТ» 
(конфіденційна 

інформація) 

(конфіденційна 

інформація) 

ТОВ «УВТ» 
(конфіденційна 

інформація) 

(конфіденційна 

інформація) 

27 UA-2017-06-13- ТОВ «УМТ» 
(конфіденційна 

інформація) 

(конфіденційна 

інформація) 
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000886-c 
ТОВ «УВТ» 

(конфіденційна 

інформація) 

(конфіденційна 

інформація) 

28 UA-2017-06-20-

001534-b 

ТОВ «УМТ» 
(конфіденційна 

інформація) 

(конфіденційна 

інформація) 

ТОВ «УВТ» 
(конфіденційна 

інформація) 

(конфіденційна 

інформація) 

29 UA-2017-06-21-

000378-a 

ТОВ «УМТ» 
(конфіденційна 

інформація) 

(конфіденційна 

інформація) 

ТОВ «УВТ» 
(конфіденційна 

інформація) 

(конфіденційна 

інформація) 

30 UA-2017-07-11-

000080-a 

ТОВ «УМТ» 
(конфіденційна 

інформація) 

(конфіденційна 

інформація) 

ТОВ «УВТ» 
(конфіденційна 

інформація) 

(конфіденційна 

інформація) 

31 UA-2017-07-12-

000686-c 

ТОВ «УМТ» 
(конфіденційна 

інформація) 

(конфіденційна 

інформація) 

ТОВ «УВТ» 
(конфіденційна 

інформація) 

(конфіденційна 

інформація) 

32 UA-2017-07-13-

000597-c 

ТОВ «УМТ» 
(конфіденційна 

інформація) 

(конфіденційна 

інформація) 

ТОВ «УВТ» 
(конфіденційна 

інформація) 

(конфіденційна 

інформація) 

33 UA-2017-08-03-

000123-a 

ТОВ «УМТ» 
(конфіденційна 

інформація) 

(конфіденційна 

інформація) 

ТОВ «УВТ» 
(конфіденційна 

інформація) 

(конфіденційна 

інформація) 

34 UA-2017-08-11-

000577-a 

ТОВ «УМТ» 
(конфіденційна 

інформація) 

(конфіденційна 

інформація) 

ТОВ «УВТ» 
(конфіденційна 

інформація) 

(конфіденційна 

інформація) 

35 UA-2017-08-11-

000925-c 

ТОВ «УМТ» 
(конфіденційна 

інформація) 

(конфіденційна 

інформація) 

ТОВ «УВТ» 
(конфіденційна 

інформація) 

(конфіденційна 

інформація) 

36 UA-2017-08-18-

000478-c 

ТОВ «УМТ» 
(конфіденційна 

інформація) 

(конфіденційна 

інформація) 

ТОВ «УВТ» 
(конфіденційна 

інформація) 

(конфіденційна 

інформація) 

37 UA-2017-06-14-

000992-a 

ТОВ «УМТ» 
(конфіденційна 

інформація) 

(конфіденційна 

інформація) 

ТОВ «УВТ» 
(конфіденційна 

інформація) 

(конфіденційна 

інформація) 

 

(336) Отже, відповідно до інформації, що наведена в Таблиці 38, Відповідачі 

завантажували свої тендерні пропозиції для участі у Торгах №№ 1-35, 37 

з одних і тих же ІР-адрес. 

(337) Згідно з інформацією, наданою ДП «ПРОЗОРРО» листом від 21.03.2018 

№ 206/705/03 (вх. № 8-143/3682 від 28.03.2018), ТОВ «УМТ» і  
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ТОВ «УВТ» здійснювали вхід в аукціони з наступних ІР-адрес (Таблиця 

39): 

          Таблиця 39 

№ 

п/п № оголошення 
Найменування 

учасника 

IP-адреса з якої 

учасник входив 

в аукціон 

Дата та час входу 

1 UA-2016-09-27-

000031-a 

ТОВ «УМТ» 
(конфіденційна 

інформація) 

(конфіденційна 

інформація) 

ТОВ «УВТ» 
(конфіденційна 

інформація) 

(конфіденційна 

інформація) 

2 UA-2016-09-27-

000183-c 

ТОВ «УМТ» 
(конфіденційна 

інформація) 

(конфіденційна 

інформація) 

ТОВ «УВТ» 
(конфіденційна 

інформація) 

(конфіденційна 

інформація) 

3 UA-2016-10-03-

000423-с 

ТОВ «УМТ» 
(конфіденційна 

інформація) 

(конфіденційна 

інформація) 

ТОВ «УВТ» 
(конфіденційна 

інформація) 

(конфіденційна 

інформація) 

4 UA-2016-10-04-

000328-с 

ТОВ «УМТ» 
(конфіденційна 

інформація) 

(конфіденційна 

інформація) 

ТОВ «УВТ» 
(конфіденційна 

інформація) 

(конфіденційна 

інформація) 

5 UA-2016-10-11-

000306-с 

ТОВ «УМТ» 
(конфіденційна 

інформація) 

(конфіденційна 

інформація) 

ТОВ «УВТ» 
(конфіденційна 

інформація) 

(конфіденційна 

інформація) 

6 UA-2016-10-11-

000389-b 

ТОВ «УМТ» 
(конфіденційна 

інформація) 

(конфіденційна 

інформація) 

ТОВ «УВТ» 
(конфіденційна 

інформація) 

(конфіденційна 

інформація) 

7 UA-2016-10-11-

000423-a 

ТОВ «УМТ» 
(конфіденційна 

інформація) 

(конфіденційна 

інформація) 

ТОВ «УВТ» 
(конфіденційна 

інформація) 

(конфіденційна 

інформація) 

8 UA-2016-10-12-

000430-a 

ТОВ «УМТ» 
(конфіденційна 

інформація) 

(конфіденційна 

інформація) 

ТОВ «УВТ» 
(конфіденційна 

інформація) 

(конфіденційна 

інформація) 

9 UA-2016-10-13-

000003-b 

ТОВ «УМТ» 
(конфіденційна 

інформація) 

(конфіденційна 

інформація) 

ТОВ «УВТ» 
(конфіденційна 

інформація) 

(конфіденційна 

інформація) 

10 UA-2016-10-13-

000926-b 

ТОВ «УМТ» 
(конфіденційна 

інформація) 

(конфіденційна 

інформація) 

ТОВ «УВТ» 
(конфіденційна 

інформація) 

(конфіденційна 

інформація) 

11 UA-2016-10-21-

001085-c 

ТОВ «УМТ» 
(конфіденційна 

інформація) 

(конфіденційна 

інформація) 

ТОВ «УВТ» 
(конфіденційна 

інформація) 

(конфіденційна 

інформація) 
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12 UA-2017-04-11-

000301-a 

ТОВ «УМТ» 
(конфіденційна 

інформація) 

(конфіденційна 

інформація) 

ТОВ «УВТ» 
(конфіденційна 

інформація) 

(конфіденційна 

інформація) 

13 UA-2017-05-12-

000397-a 

ТОВ «УМТ» 
(конфіденційна 

інформація) 

(конфіденційна 

інформація) 

ТОВ «УВТ» 
(конфіденційна 

інформація) 

(конфіденційна 

інформація) 

14 UA-2017-05-12-

001566-b 

ТОВ «УМТ» 
(конфіденційна 

інформація) 

(конфіденційна 

інформація) 

ТОВ «УВТ» 
(конфіденційна 

інформація) 

(конфіденційна 

інформація) 

15 UA-2017-05-13-

000111-a 

ТОВ «УМТ» 
(конфіденційна 

інформація) 

(конфіденційна 

інформація) 

ТОВ «УВТ» 
(конфіденційна 

інформація) 

(конфіденційна 

інформація) 

16 UA-2017-05-13-

000124-c 

ТОВ «УМТ» 
(конфіденційна 

інформація) 

(конфіденційна 

інформація) 

ТОВ «УВТ» 
(конфіденційна 

інформація) 

(конфіденційна 

інформація) 

17 UA-2017-05-17-

000304-c 

ТОВ «УМТ» 
(конфіденційна 

інформація) 

(конфіденційна 

інформація) 

ТОВ «УВТ» 
(конфіденційна 

інформація) 

(конфіденційна 

інформація) 

18 UA-2017-05-17-

000972-b 

ТОВ «УМТ» 
(конфіденційна 

інформація) 

(конфіденційна 

інформація) 

ТОВ «УВТ» 
(конфіденційна 

інформація) 

(конфіденційна 

інформація) 

19 UA-2017-05-18-

000347-a 

ТОВ «УМТ» 
(конфіденційна 

інформація) 

(конфіденційна 

інформація) 

ТОВ «УВТ» 
(конфіденційна 

інформація) 

(конфіденційна 

інформація) 

20 UA-2017-05-18-

001575-b 

ТОВ «УМТ» 
(конфіденційна 

інформація) 

(конфіденційна 

інформація) 

ТОВ «УВТ» 
(конфіденційна 

інформація) 

(конфіденційна 

інформація) 

21 UA-2017-05-18-

001920-b 

ТОВ «УМТ» 
(конфіденційна 

інформація) 

(конфіденційна 

інформація) 

ТОВ «УВТ» 
(конфіденційна 

інформація) 

(конфіденційна 

інформація) 

22 UA-2017-05-19-

000486-a 

ТОВ «УМТ» 
(конфіденційна 

інформація) 

(конфіденційна 

інформація) 

ТОВ «УВТ» 
(конфіденційна 

інформація) 

(конфіденційна 

інформація) 

23 UA-2017-05-19-

001633-b 

ТОВ «УМТ» 
(конфіденційна 

інформація) 

(конфіденційна 

інформація) 

ТОВ «УВТ» 
(конфіденційна 

інформація) 

(конфіденційна 

інформація) 

24 UA-2017-05-23- ТОВ «УМТ» 
(конфіденційна 

інформація) 

(конфіденційна 

інформація) 
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000495-c 
ТОВ «УВТ» 

(конфіденційна 

інформація) 

(конфіденційна 

інформація) 

25 UA-2017-05-23-

000509-a 

ТОВ «УМТ» 
(конфіденційна 

інформація) 

(конфіденційна 

інформація) 

ТОВ «УВТ» 
(конфіденційна 

інформація) 

(конфіденційна 

інформація) 

26 UA-2017-06-01-

001722-b 

ТОВ «УМТ» 
(конфіденційна 

інформація) 

(конфіденційна 

інформація) 

ТОВ «УВТ» 
(конфіденційна 

інформація) 

(конфіденційна 

інформація) 

27 UA-2017-06-13-

000886-c 

ТОВ «УМТ» 
(конфіденційна 

інформація) 

(конфіденційна 

інформація) 

ТОВ «УВТ» 
(конфіденційна 

інформація) 

(конфіденційна 

інформація) 

28 UA-2017-06-20-

001534-b 

ТОВ «УМТ» 
(конфіденційна 

інформація) 

(конфіденційна 

інформація) 

ТОВ «УВТ» 
(конфіденційна 

інформація) 

(конфіденційна 

інформація) 

29 UA-2017-06-21-

000378-a 

ТОВ «УМТ» 
(конфіденційна 

інформація) 

(конфіденційна 

інформація) 

ТОВ «УВТ» 
(конфіденційна 

інформація) 

(конфіденційна 

інформація) 

30 UA-2017-07-11-

000080-a 

ТОВ «УМТ» 
(конфіденційна 

інформація) 

(конфіденційна 

інформація) 

ТОВ «УВТ» 
(конфіденційна 

інформація) 

(конфіденційна 

інформація) 

31 UA-2017-07-12-

000686-c 

ТОВ «УМТ» 
(конфіденційна 

інформація) 

(конфіденційна 

інформація) 

ТОВ «УВТ» 
(конфіденційна 

інформація) 

(конфіденційна 

інформація) 

32 UA-2017-07-13-

000597-c 

ТОВ «УМТ» 
(конфіденційна 

інформація) 

(конфіденційна 

інформація) 

ТОВ «УВТ» 
(конфіденційна 

інформація) 

(конфіденційна 

інформація) 

33 UA-2017-08-03-

000123-a 

ТОВ «УМТ» 
(конфіденційна 

інформація) 

(конфіденційна 

інформація) 

ТОВ «УВТ» 
(конфіденційна 

інформація) 

(конфіденційна 

інформація) 

34 UA-2017-08-11-

000577-a 

ТОВ «УМТ» 
(конфіденційна 

інформація) 

(конфіденційна 

інформація) 

ТОВ «УВТ» 
(конфіденційна 

інформація) 

(конфіденційна 

інформація) 

35 UA-2017-08-11-

000925-c 

ТОВ «УМТ» 
(конфіденційна 

інформація) 

(конфіденційна 

інформація) 

ТОВ «УВТ» 
(конфіденційна 

інформація) 

(конфіденційна 

інформація) 

36 UA-2017-08-18-

000478-c 

ТОВ «УМТ» 
(конфіденційна 

інформація) 

(конфіденційна 

інформація) 

ТОВ «УВТ» 
(конфіденційна 

інформація) 

(конфіденційна 

інформація) 
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37 UA-2017-06-14-

000992-a 

ТОВ «УМТ» 
(конфіденційна 

інформація) 

(конфіденційна 

інформація) 

ТОВ «УВТ» 
(конфіденційна 

інформація) 

(конфіденційна 

інформація) 

(338) Отже, відповідно до інформації, що наведена в Таблиці 39, Відповідачі 

здійснювали вхід в аукціони для участі у Торгах №№ 1, 2, 7, 34 з одних і 

тих же ІР-адрес. 

(339) Листом від 19.03.2018 № 1752/9/18-19-08-00-03 (вх. № 11-143/3407 від 

23.03.2018) ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕЦІЯ У М. СУМИ 

ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ ФІСКАЛЬНОЇ СЛУЖБИ У 

СУМСЬКІЙ ОБЛАСТІ (далі – ДПС У М. СУМИ ГУ ДФС У СУМСЬКІЙ 

ОБЛАСТІ) надало інформацію, що протягом 2016-2017 років 

ТОВ «УМТ» подавало податкову звітність, зокрема, з ІP-адрес 

конфіденційна інформація (Таблиця 40): 

Таблиця 40 

Назва IP-адреса 
Період подання податкової 

звітності 

ТОВ «УМТ» 

(конфіденційна інформація) 

(конфіденційна інформація) 

(конфіденційна інформація) 

(конфіденційна інформація) 

(конфіденційна інформація) 

(конфіденційна інформація) 

(конфіденційна інформація) 

(конфіденційна інформація) 

(конфіденційна інформація) 

(конфіденційна інформація) 

(конфіденційна інформація) 

(конфіденційна інформація) 

(конфіденційна інформація) 

(340) Листом від 23.09.2021 № 30460/5/04-36-18-04-13 (вх. № 70-01/5600 від 

28.09.2021) ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ 

СЛУЖБИ У ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ ДЕРЖАВНОЇ 

ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ надало інформацію, що протягом 

2016-2017 років ТОВ «УВТ» подавало податкову звітність, зокрема, з ІP-

адрес конфіденційна інформація (Таблиця 41): 

Таблиця 41 

Назва IP-адреса 
Період подання 

податкової звітності 

ТОВ «УВТ» 
(конфіденційна 

інформація) 

(конфіденційна інформація) 

(конфіденційна інформація) 
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(конфіденційна інформація) 

(конфіденційна інформація) 

(конфіденційна інформація) 

(конфіденційна інформація) 

(конфіденційна інформація) 

(конфіденційна інформація) 

(конфіденційна інформація) 

(конфіденційна інформація) 

(конфіденційна інформація) 

(конфіденційна інформація) 

(конфіденційна інформація) 

(конфіденційна інформація) 

(конфіденційна інформація) 

(конфіденційна інформація) 

(конфіденційна інформація) 

(конфіденційна інформація) 

(конфіденційна 

інформація) 

(конфіденційна інформація) 

(конфіденційна інформація) 

(конфіденційна інформація) 

(конфіденційна інформація) 

(конфіденційна інформація) 

(конфіденційна інформація) 

(конфіденційна інформація) 

(конфіденційна інформація) 

(конфіденційна інформація) 

(конфіденційна інформація) 

(конфіденційна інформація) 

(конфіденційна інформація) 

(конфіденційна інформація) 

(конфіденційна інформація) 

(341) Отже, відповідно до інформації, що наведена в Таблицях 40, 41, 

Відповідачі подавали податкову звітність з одних і тих же ІР-адрес, 

зокрема, з ІР-адреси конфіденційна інформація в період участі у Торгах 

№№ 1-11, з ІР-адреси конфіденційна інформація в період участі у Торгах 

№№ 12-35, 37. 

(342) За інформацією вебсайту https://2ip.ua/ua/ встановлено, що ІР - адреси 

конфіденційна інформація належать до одного з блоків ІР - адрес 

провайдера ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ДНІПРОНЕТ» (далі – ТОВ «ДНІПРОНЕТ» (тупик Прохідний, 3-7, м. 

Кам’янське, Дніпропетровська обл., ідентифікаційний код юридичної 

особи 32697620). 

(343) Листом від 12.12.2018 № 1212/18/ОЩ (вх. № 8-01/15403 від 19.12.2018) 

ТОВ «ДНІПРОНЕТ» повідомило, що ІР - адреси конфіденційна 

інформація використовуються механізмом трансляції адрес (NАТ) та 

забезпечують вихід в мережі Інтернет одночасно багатьох різних 

абонентів. Деталізована інформація, яка дозволяє ідентифікувати 

конкретного абонента при використанні NAT (Log – файл з записами про 

https://2ip.ua/ua/
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події в хронологічному порядку), займає великий розмір фізичної пам’яті, 

а тому зберігається протягом 3 місяців та автоматично видаляється. 

(344) За інформацією вебсайту https://2ip.ua/ua/ встановлено, що ІР - адрес 

конфіденційна інформація належить до одного з блоків ІР - адрес 

провайдера ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВФ 

УКРАЇНА» (далі – ПрАТ «ВФ УКРАЇНА» (вул. Лейпцизька, 15, м. Київ, 

ідентифікаційний код юридичної особи 14333937). 

(345) Листом від 15.10.2020 № 143-29/05-14005 (вх. № 8-05/13720 від 

23.10.2020) ПрАТ «ВФ УКРАЇНА» повідомило, що за період 2016-2017 

років в інформаційних системах компанії відсутня інформація про 

використання ІР - адреси конфіденційна інформація. 

(346) За інформацією вебсайту https://2ip.ua/ua/ по ІР - адресі 10.11.12.6 

неможливо встановити оператора телекомунікаційних послуг, якому 

належить вказана ІР – адреса, у зв’язку з тим, що домен 10.11.12.6 «не 

резолвиться». 

(347) Отже, завантаження тендерних пропозицій з одного електронного 

майданчика SmartTender.biz у Торгах №№ 1-37, використання 

Відповідачами одних ІР-адрес під час участі у Торгах №№ 1-35, 37, одних 

ІР-адрес для подання податкової звітності в період проведення Торгів 

№№ 1-35, 37 та здійснення входу в аукціони для участі у Торгах №№ 1, 2, 

7, 34 з одних і тих же ІР-адрес, не може пояснюватись випадковим збігом 

обставин, а відтак вищенаведене свідчить про узгодженість дій                    

ТОВ «УМТ» та ТОВ «УВТ» у Торгах №№ 1-35, 37. 

5.2. Синхронність дій Відповідачів під час подання тендерних пропозицій, 

входу в аукціонів та нездійснення пониження цінових пропозицій під 

час участі в аукціонах 

(348) Відповідно до інформації, наданої ТОВ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ 

ПІДПРИЄМСТВО «ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ» листом від 

21.03.2018 № 142 (вх. № 8-143/3408 від 23.03.2018), ТОВ «УМТ» та ТОВ 

«УВТ» завантажували свої тендерні пропозиції для участі у Торгах №№ 

1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 37 (див. Таблиця 38) в один день та з 

невеликою різницею у часі. 

(349) Оскільки учасники торгів не були обмежені в часі щодо подання своїх 

тендерних пропозицій, подання Відповідачами їх в один день та з 

невеликою різницею у часі, свідчить про узгодженість дій ТОВ «УВТ» та 

ТОВ «УМТ» у Торгах №№ 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 37. 

(350) Відповідно до інформації,  наданої ДП «ПРОЗОРРО» листом від 

21.03.2018 № 206/705/03 (вх. № 8-143/3682 від 28.03.2018), ТОВ «УМТ» і  

ТОВ «УВТ» здійснювали завчасний вхід в аукціони №№ 1, 2, 7, 34, а 

саме: 

 

https://2ip.ua/ua/
https://2ip.ua/ua/
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Торги № 1 

- початок аукціону - 15:49; 

- час входу в аукціон ТОВ «УМТ» - (конфіденційна інформація); 

- час входу в аукціон ТОВ «УВТ» - (конфіденційна інформація). 

Торги № 2 

- початок аукціону - 13:34; 

- час входу в аукціон ТОВ «УМТ» - (конфіденційна інформація); 

- час входу в аукціон ТОВ «УВТ» - (конфіденційна інформація). 

Торги № 7 

- початок аукціону - 13:47; 

- час входу в аукціон ТОВ «УМТ» - (конфіденційна інформація); 

- час входу в аукціон ТОВ «УВТ» - (конфіденційна інформація). 

Торги № 34 

- початок аукціону - 13:25; 

- час входу в аукціон ТОВ «УМТ» - (конфіденційна інформація); 

- час входу в аукціон ТОВ «УВТ» - (конфіденційна інформація). 

(351) Вхід Відповідачами до аукціонів для участі у Торгах №№ 1, 2, 7, 34 

здійснений раніше часу встановленого Замовниками 1, 3 (за 2-3 години до 

початків аукціонів), та з невеликою різницею у часі, не може бути 

випадковим збігом обставин, а свідчить про узгодженість дій ТОВ «УВТ» 

та ТОВ «УМТ» у Торгах №№ 1, 2, 7, 34. 

(352) Згідно з реєстрами отриманих тендерних пропозицій на Торги №№ 3-6, 8, 

9-33, 3;5, 36, незважаючи на незначну різницю між ціновими 

пропозиціями, жодним з Відповідачів не здійснювались кроки щодо 

зниження своїх цінових пропозицій під час аукціонів. 

(353) Крім того, відповідно до реєстрів отриманих тендерних пропозицій на 

Торги №№ 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, навіть при подачі однакових цінових 

пропозицій Відповідачами, про що стало відомо під час раундів 

відповідних аукціонів, учасниками торгів також не здійснювались кроки 

щодо зниження своїх цінових пропозицій під час аукціонів. 

(354) Зазначене свідчить про відсутність конкуренції (змагальності) між 

Відповідачами під час проведення електронних аукціонів та узгодженість 

дій ТОВ «УВТ» та ТОВ «УМТ» №№ 1-6, 8-33, 35-37. 

5.3. Неподання ТОВ «УВТ» повного пакету документів, які вимагалися 

тендерною документацією 

(355) Відповідно до пункту 2 розділу 3 тендерної документації Замовника 2 до 

Торгів №№ 3, 4, 11, тендерна пропозиція повинна містити, зокрема, 
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забезпечення тендерної пропозиції у вигляді електронної банківської 

гарантії або страхової гарантії. 

(356) Згідно з пунктом 2 Інструкції з підготовки тендерної пропозиції до 

тендерної документації Замовника 3 до Торгів №№ 5, 7, 8, 9, 10, 37, 

учасник надає гарантії виконання своїх зобов’язань у зв’язку з поданням 

тендерної пропозиції у вигляді електронної банківської гарантії. 

(357) Відповідно до вимог тендерних документацій Замовників 2, 3 до Торгів 

№№ 3, 4, 5, 7-11, 37, у разі подання тендерних пропозицій, що не 

супроводжуються забезпеченням або надане учасником забезпечення не 

відповідає вимогам тендерної документації, відхиляються замовником. 

(358) За результатом аналізу тендерних пропозицій, завантажених 

Відповідачами до системи «Prozorro» для прийняття участі у Торгах                

№№ 3, 4, 5, 7-11,  лише одним з Відповідачів – ТОВ «УМТ» було подано 

необхідні банківські гарантії, передбачені вимогами тендерних 

документацій. 

(359) Отже, неподання банківських гарантій іншим Відповідачем ставило його 

у завідомо програшне становище, оскільки тендерний комітет відхиляв 

пропозиції без банківських гарантій як такі, що не відповідають умовам 

тендерної документації. 

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

фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі – ЄДР)  від 

25.08.2021 № 352108683561 станом на 27.09.2016 (дата оголошення про 

проведення Торгів № 1), від 25.08.2021 № 404059656070 станом на 

20.08.2021 (дата складання проєкту подання з попередніми висновками у 

справі), місцезнаходженням ТОВ «УМТ» під час проведення Торгів                

№№ 1-37 було: 40009, Сумська обл., м. Суми, вул. Білопільський шлях, 

16. 

(361) Для участі у Торгах № 37, обоє Відповідачів в складі тендерних 

пропозицій надали їх забезпечення у вигляді банківських гарантій, 

виданих одним банком ПАТ «АКБ «КОНКОРД», а саме:  

- банківська гарантія № 71.00.001618 для ТОВ «УМТ» (лист від 

06.07.2017 № 184/1618); 

-  банківська гарантія № 71.00.001649 для ТОВ «УВТ» (лист від 

10.07.2017 № 210/1649). 

(362) Відповідно до інформації, що міститься на офіційному сайті                 

ПАТ «АКБ «КОНКОРД» за посиланням «https://concord.ua/contact/map», 

відділення зазначеного банку відсутні у м. Суми, в якому зареєстроване 

місцезнаходження одного з Відповідачів – ТОВ «УМТ».  

(363) Враховуючи зазначене, подання Відповідачами в складі тендерних 

пропозицій забезпечення у вигляді банківських гарантій, виданих одним 



58 

 

банком, не може бути випадковим збігом обставин, а свідчить про 

узгодженість дій ТОВ «УМТ» та ТОВ «УВТ» в Торгах № 37. 

(364) Відповідно до пункту 4 частини першої статті 30 Закону України «Про 

публічні закупівлі» (в редакції, чинній під час проведення Торгів №№ 1-

37) замовник відхиляє тендерну пропозицію в разі, якщо тендерна 

пропозиція не відповідає умовам тендерної документації. 

(365) Учасник, який бере участь у процедурі закупівлі з метою перемоги, 

намагається подати усі необхідні документи, передбачені тендерною 

документацією замовника.  

(366) Таким чином, за результатами аналізу інформації, наявної на сайті 

«www.prozorro.gov.ua», встановлено, що ТОВ «УВТ» під час участі у 

Торгах №№ 1-37 жодного разу не було подано повного пакету тендерної 

документації, внаслідок чого Замовниками 1, 2, 3, тендерні пропозиції 

ТОВ «УВТ» були відхилені як такі, що не відповідають кваліфікаційним 

критеріям, що зазначені в тендерних документаціях Замовників 1, 2, 3 на 

Торги №№ 1-37. 

(367) Отже, неподання ТОВ «УВТ» повного пакету документів для участі у 

Торгах № 1-37, які вимагались тендерною документацією Замовників 1, 2, 

3, свідчить про участь зазначеного підприємства в якості «технічного» 

учасника Торгів №№ 1-37 з метою забезпечення перемоги ТОВ «УМТ», 

який став переможцем у всіх зазначених торгах, що не відповідає суті 

конкурентних процедур закупівель та є доказом узгодженості дій 

Відповідачів. 

5.4. Наявність у Відповідачів правовідносин з одними і тими самими 

особами 

(368) Додатком до листа від 19.03.2018 № 1752/9/18-19-08-00-03 (вх. № 11-

143/3407 від 23.03.2018) ДПС У М. СУМИ ГУ ДФС У СУМСЬКІЙ 

ОБЛАСТІ) та додатком до листа від 23.03.2018 № 777/10/04-03-08-01 (вх. 

від 27.03.2018 № 11-143/263-кі) КАМ’ЯНСЬКА ОБ’ЄДНАНА 

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ 

ДЕРЖАВНОЇ ФІСКАЛЬНОЇ СЛУЖБИ У ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ 

ОБЛАСТІ (далі - КАМ’ЯНСЬКА ОДПІ ГУ ДФС У 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ) надано інформацію щодо 

працівників, які перебували в трудових відносинах з ТОВ «УМТ» та ТОВ 

«УВТ» протягом 2016-2017 років, а саме (Таблиця 42): 

Таблиця 42 

ПIБ ТОВ «УВТ» ТОВ «УМТ» 

ЛІСОВИЙ ДМИТРО 

ОЛЕКСАНДРОВИЧ 

(ідентифікаційний номер – 

(конфіденційна інформація) 

Конфіденційна 

інформація 

Конфіденційна 

інформація 

http://www.prozorro/
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СНІТЬКО ЛАРИСА МИКОЛАЇВНА 

(ідентифікаційний номер – 

(конфіденційна інформація) 

Конфіденційна 

інформація 

Конфіденційна 

інформація 

ГРУДСЬКИЙ ІГОР 

МИКОЛАЙОВИЧ (ідентифікаційний 

номер – (конфіденційна інформація) 

Конфіденційна 

інформація 

Конфіденційна 

інформація 

(369) Слід зазначити, що трудові відносини, які виникають між працівником та 

роботодавцем, зобов’язують працівника виконувати певну роботу у 

визначений строк з підляганням внутрішньому трудовому розпорядку. 

(370) У свою чергу одночасне перебування декількох або багатьох працівників 

у трудових відносинах із різними суб’єктами господарювання передбачає 

необхідність погодження між суб’єктами господарювання, в яких 

працюють відповідні працівники, графіка чи черговості виконуваної 

роботи. 

(371) Отже, перехід працівників від одного Відповідача до іншого, одночасне 

перебування у трудових відносинах з обома Відповідачами створювали 

умови для обміну інформацією між ними. 

(372) Відповідно до витягів з ЄДР від 25.08.2021 № 5772270000 станом на 

27.09.2016 (дата оголошення про проведення Торгів № 1), від 25.08.2021 

№ 363653117163 станом на 20.08.2021 (дата складання проєкту подання з 

попередніми висновками у справі), місцезнаходженням ТОВ «УВТ» під 

час проведення Торгів №№ 1-37 було: 51938, Дніпропетровська обл.,                 

м. Кам’янське, вул. Матросова, 19. 

(373) Відповідно до витягів з ЄДР від 25.08.2021 № 352108683561 станом на 

27.09.2016 (дата оголошення про проведення Торгів № 1), від 25.08.2021 

№ 404059656070 станом на 20.08.2021 (дата складання проєкту подання з 

попередніми висновками у справі), місцезнаходженням ТОВ «УМТ» під 

час проведення Торгів №№ 1-37 було: 40009, Сумська обл., м. Суми, вул. 

Білопільський шлях, 16. 

(374) Отже, протягом 2016-2017 років, у тому числі під час проведення Торгів 

№№ 1-37 відповідно до витягів з ЄДР, місцезнаходження Відповідачів 

було у різних областях України, а саме ТОВ «УВТ» у Дніпропетровській 

області, а ТОВ «УМТ» у Сумській області.  

(375) Тому перехід працівників від одного Відповідача до іншого та 

перебування обох Відповідачів протягом трьох місяців 2016 року 

(жовтень – грудень) в трудових відносинах з одним і тим же працівником, 

не може бути випадковим збігом обставин, а свідчить про узгоджену 

поведінку ТОВ «УМТ» та ТОВ «УВТ», зокрема, під час участі у Торгах 

№№ 1-11, що відбувались у вересні-жовтні 2016 року та у Торгах №№ 12-

37, що відбувались у квітні-вересні 2017 року. 



60 

 

5.5. Наявність господарських відносин між Відповідачами та надання 

поворотної фінансової допомоги 

(376) Відповідно до листа ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

«УКРСОЦБАНК» (далі - ПАТ «УКРСОЦБАНК») від 13.03.2018 № 04.6-

21/69-8 (вх. № 8-143/239-кі від 19.03.2018), (інформація є банківською 

таємницею), між Відповідачами протягом 2016 – 2017 років, зокрема, під 

час проведення Торгів №№ 1-37, існували господарські відносини. 

(377) Так, між Відповідачами були здійснені наступні операції з перерахування 

грошових коштів (Таблиця 43): 

 

Таблиця 43 

Дата Платник Одержувач 

платежу 

Сума Призначення 

платежу 

Конфіденційна 

інформація 

Конфіденційна 

інформація 

Конфіденційна 

інформація 

Конфіденційна 

інформація 

Конфіденційна 

інформація 

Конфіденційна 

інформація 

Конфіденційна 

інформація 

Конфіденційна 

інформація 

Конфіденційна 

інформація 

Конфіденційна 

інформація 

Конфіденційна 

інформація 

Конфіденційна 

інформація 

Конфіденційна 

інформація 

Конфіденційна 

інформація 

Конфіденційна 

інформація 

Конфіденційна 

інформація 

Конфіденційна 

інформація 

Конфіденційна 

інформація 

Конфіденційна 

інформація 

Конфіденційна 

інформація 

Конфіденційна 

інформація 

Конфіденційна 

інформація 

Конфіденційна 

інформація 

Конфіденційна 

інформація 

Конфіденційна 

інформація 

Конфіденційна 

інформація 

Конфіденційна 

інформація 

Конфіденційна 

інформація 

Конфіденційна 

інформація 

Конфіденційна 

інформація 

Конфіденційна 

інформація 

Конфіденційна 

інформація 

Конфіденційна 

інформація 

Конфіденційна 

інформація 

Конфіденційна 

інформація 

Конфіденційна 

інформація 

Конфіденційна 

інформація 

Конфіденційна 

інформація 

Конфіденційна 

інформація 

Конфіденційна 

інформація 

Конфіденційна 

інформація 

Конфіденційна 

інформація 

Конфіденційна 

інформація 

Конфіденційна 

інформація 

Конфіденційна 

інформація 

Конфіденційна 

інформація 

Конфіденційна 

інформація 

Конфіденційна 

інформація 

Конфіденційна 

інформація 

Конфіденційна 

інформація 

Конфіденційна 

інформація 

Конфіденційна 

інформація 

Конфіденційна 

інформація 

Конфіденційна 

інформація 

Конфіденційна 

інформація 

Конфіденційна 

інформація 

Конфіденційна 

інформація 

Конфіденційна 

інформація 

Конфіденційна 

інформація 

Конфіденційна 

інформація 

Конфіденційна 

інформація 

Конфіденційна 

інформація 

Конфіденційна 

інформація 

Конфіденційна 

інформація 

Конфіденційна 

інформація 

Конфіденційна 

інформація 

Конфіденційна 

інформація 

Конфіденційна 

інформація 

Конфіденційна 

інформація 

Конфіденційна 

інформація 

Конфіденційна 

інформація 

Конфіденційна 

інформація 

Конфіденційна 

інформація 

Конфіденційна 

інформація 

Конфіденційна 

інформація 

Конфіденційна 

інформація 

Конфіденційна 

інформація 

Конфіденційна 

інформація 

Конфіденційна 

інформація 

Конфіденційна 

інформація 

Конфіденційна 

інформація 

Конфіденційна 

інформація 

Конфіденційна 

інформація 

Конфіденційна 

інформація 

Конфіденційна 

інформація 
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Конфіденційна 

інформація 

Конфіденційна 

інформація 

Конфіденційна 

інформація 

Конфіденційна 

інформація 

Конфіденційна 

інформація 

Конфіденційна 

інформація 

Конфіденційна 

інформація 

Конфіденційна 

інформація 

Конфіденційна 

інформація 

Конфіденційна 

інформація 

Конфіденційна 

інформація 

Конфіденційна 

інформація 

Конфіденційна 

інформація 

Конфіденційна 

інформація 

Конфіденційна 

інформація 

Конфіденційна 

інформація 

Конфіденційна 

інформація 

Конфіденційна 

інформація 

Конфіденційна 

інформація 

Конфіденційна 

інформація 

Конфіденційна 

інформація 

Конфіденційна 

інформація 

Конфіденційна 

інформація 

Конфіденційна 

інформація 

Конфіденційна 

інформація 

 

(378) Надання Відповідачами один одному фінансової допомоги свідчить про 

єдність економічних інтересів між ТОВ «УВТ» та ТОВ «УМТ» та 

відсутність конкуренції між ними, з огляду на наступне. 

(379) Відповідно до абзацу восьмого підпункту 14.1.257 пункту 14.1 статті 14 

Податкового кодексу України поворотна фінансова допомога – це сума 

коштів, що надійшла платнику податків у користування за договором, 

який не передбачає нарахування процентів або надання інших видів 

компенсацій у вигляді плати за користування такими коштами. 

(380) Правовою основою для отримання позики або поворотної фінансової 

допомоги є договір позики. Відносини за договором позики регулюються 

статтями 1046-1053 Цивільного кодексу України. 

(381) Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних та 

кримінальних справ в листі № 10-1390/0/4-12 відмітив, що договір позики 

як загальна договірна конструкція є основою для виникнення 

правовідносин, учасниками яких є юридичні особи. 

(382) Фінансова допомога на поворотній основі не може вважатися фінансовим 

кредитом, тому що не передбачає ні цільового використання отриманих 

коштів, ні одержання їх під процент. 

(383) Враховуючи вищевикладену інформацію, взаємовідносини між 

Відповідачами стосувались надання позики/поворотної фінансової 

допомоги, що свідчить про фінансову підтримку Відповідачами один 

одного в господарській діяльності, довіру та впевненість щодо 

повернення коштів. 

(384) Оскільки договір безпроцентної позики не передбачає отримання 

прибутку у вигляді процентів, а також будь-якої іншої компенсації за 

користування коштами, Відповідачі, позичивши один одному кошти, з 

огляду на інфляційні показники та інші чинники, можуть отримати 

замість прибутку наявний збиток, що не є типовим та обґрунтованим для 

суб’єктів господарювання, які є конкурентами на ринку. 

(385) Також, внаслідок існування господарських відносин, між Відповідачами 

усувається або відчутно зменшується взаємна невизначеність щодо їхньої 
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поведінки під час участі у Торгах №№ 1-37, оскільки наявність 

взаєморозрахунків та господарських відносин між ТОВ «УВТ» та ТОВ 

«УМТ», які були наявні протягом кожного місяця періоду проведення  

Торгів №№ 1-37, зумовлює виникнення у них певних прав та обов’язків 

щодо один одного.  

(386) Таким чином, Відповідачі були обізнані стосовно діяльності та 

фінансової спроможності один одного, що в свою чергу не відповідає суті 

економічної конкуренції. 

5.6. Зазначення в листі ТОВ «УМТ» назви іншого Відповідача – ТОВ 

«УВТ» та спільні особливості завантажених файлів, поданих 

Відповідачами у складі тендерних пропозицій 

(387) Відповідно до вимог п. 1.1. Додатку 1 до тендерної документації 

Замовника 2, учасники Торгів № 3 повинні були надати «Лист в довільній 

формі з переліком уповноважених осіб на підписання договору за 

результати здійснення процедури закупівлі». 

(388) ТОВ «УМТ» надало вищезазначений лист на фірмовому бланку з 

зазначенням у тексті назви іншого учасника – «ТОВ «УВТ». 

 

(389) Відповідно до вимог п. 1.1. Додатку 1 до тендерної документації 

Замовника 2, учасники Торгів № 4 повинні були надати «Лист в довільній 

формі з переліком уповноважених осіб на підписання договору за 

результати здійснення процедури закупівлі». 

(390) ТОВ «УМТ» надало вищезазначений лист на фірмовому бланку з 

зазначенням у тексті назви іншого учасника –  «ТОВ «УВТ». 
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(391) Отже, вищенаведене не може бути пояснене збігом обставин і свідчить 

про спільну підготовку тендерних пропозицій Відповідачами, зокрема, у 

Торгах № 3 та № 4. 

(392) Відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі», пропозиції 

учасників розміщуються в електронній системі публічних закупівель на 

сайті prozorro.gov.ua в електронній формі. 

(393) Свої пропозиції на Торги Відповідачі завантажили у форматі pdf. 

(394) Аналізом тендерних пропозицій Відповідачів, поданих на Торги №№ 1-

37, встановлено, що всі документи створено за допомогою однакових 

пристроїв та програмного забезпечення, що зазначено у властивостях 

PDF-файлів, завантажених Відповідачами до системи «Prozorro» 

(Таблиця 44): 

          Таблиця 44 

№№ 

Торгів Відповідач 
Опис властивостей PDF файлу 

Назва PDF файлу 
Додаток Версія PDF 

1 ТОВ «УМТ» Сanon 1.3 (Acrobat 4.x) Усі завантажені 

документи, окрім: 

«Диллерское МТЗ-

теко», «Дилерка 

техноеко-УМТ» 

ТОВ «УВТ» Сanon 1.3 (Acrobat 4.x) Усі завантажені 

документи 

2 ТОВ «УМТ» Сanon 1.3 (Acrobat 4.x) Усі завантажені 

документи 

ТОВ «УВТ» Сanon 1.3 (Acrobat 4.x) Усі завантажені 

документи 
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3 ТОВ «УМТ» Сanon 1.3 (Acrobat 4.x) Усі завантажені 

документи, окрім 

банківської гарантії 

(4071) 

ТОВ «УВТ» Сanon 1.3 (Acrobat 4.x) Усі завантажені 

документи 

4 ТОВ «УМТ» Сanon 1.3 (Acrobat 4.x) Усі завантажені 

документи, окрім 

банківської гарантії 

(4072) 

ТОВ «УВТ» Сanon 1.3 (Acrobat 4.x) Усі завантажені 

документи 

5 ТОВ «УМТ» Сanon 1.3 (Acrobat 4.x) Усі завантажені 

документи, окрім 

банківської гарантії 

(3976) 

ТОВ «УВТ» Сanon 1.3 (Acrobat 4.x) Усі завантажені 

документи 

6 ТОВ «УМТ» Сanon 1.3 (Acrobat 4.x) Усі завантажені 

документи 

ТОВ «УВТ» Сanon 1.3 (Acrobat 4.x) Усі завантажені 

документи 

7 ТОВ «УМТ» Сanon 1.3 (Acrobat 4.x) Усі завантажені 

документи, 

окрімбанківської 

гарантії (3975) 

ТОВ «УВТ» Сanon 1.3 (Acrobat 4.x) Усі завантажені 

документи 

8 ТОВ «УМТ» Сanon 1.3 (Acrobat 4.x) Усі завантажені 

документи, окрім 

банківської гарантії 

(4021) 

ТОВ «УВТ» Сanon 1.3 (Acrobat 4.x) Усі завантажені 

документи 

9 ТОВ «УМТ» Сanon 1.3 (Acrobat 4.x) Усі завантажені 

документи, окрім 

банківської гарантії 

(4024) 

ТОВ «УВТ» Сanon 1.3 (Acrobat 4.x) Усі завантажені 

документи 

10 ТОВ «УМТ» Сanon 1.3 (Acrobat 4.x) Усі завантажені 

документи, окрім 

банківської гарантії 

(4023) 
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ТОВ «УВТ» Сanon 1.3 (Acrobat 4.x) Усі завантажені 

документи 

11 ТОВ «УМТ» Сanon 1.3 (Acrobat 4.x) Усі завантажені 

документи, окрім 

банківської гарантії 

(4073) 

ТОВ «УВТ» Сanon 1.3 (Acrobat 4.x) Усі завантажені 

документи 

12 ТОВ «УМТ» Сanon 1.3 (Acrobat 4.x) Усі завантажені 

документи 

ТОВ «УВТ» Сanon 1.3 (Acrobat 4.x) Усі завантажені 

документи 

13 ТОВ «УМТ» Сanon 1.3 (Acrobat 4.x) Усі завантажені 

документи 

ТОВ «УВТ» Сanon 1.3 (Acrobat 4.x) Усі завантажені 

документи 

14 ТОВ «УМТ» Сanon 1.3 (Acrobat 4.x) Усі завантажені 

документи 

ТОВ «УВТ» Сanon 1.3 (Acrobat 4.x) Усі завантажені 

документи 

15 ТОВ «УМТ» Сanon 1.3 (Acrobat 4.x) Усі завантажені 

документи 

ТОВ «УВТ» Сanon 1.3 (Acrobat 4.x) Усі завантажені 

документи 

16 ТОВ «УМТ» Сanon 1.3 (Acrobat 4.x) Усі завантажені 

документи 

ТОВ «УВТ» Сanon 1.3 (Acrobat 4.x) Усі завантажені 

документи 

17 ТОВ «УМТ» Сanon 1.3 (Acrobat 4.x) Усі завантажені 

документи 

ТОВ «УВТ» Сanon 1.3 (Acrobat 4.x) Усі завантажені 

документи 

18 ТОВ «УМТ» Сanon 1.3 (Acrobat 4.x) Усі завантажені 

документи 

ТОВ «УВТ» Сanon 1.3 (Acrobat 4.x) Усі завантажені 

документи 

19 ТОВ «УМТ» Сanon 1.3 (Acrobat 4.x) Усі завантажені 

документи 

ТОВ «УВТ» Сanon 1.3 (Acrobat 4.x) Усі завантажені 

документи 

20 ТОВ «УМТ» Сanon 1.3 (Acrobat 4.x) Усі завантажені 

документи 
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ТОВ «УВТ» Сanon 1.3 (Acrobat 4.x) Усі завантажені 

документи 

21 ТОВ «УМТ» Сanon 1.3 (Acrobat 4.x) Усі завантажені 

документи 

ТОВ «УВТ» Сanon 1.3 (Acrobat 4.x) Усі завантажені 

документи 

22 ТОВ «УМТ» Сanon 1.3 (Acrobat 4.x) Усі завантажені 

документи 

ТОВ «УВТ» Сanon 1.3 (Acrobat 4.x) Усі завантажені 

документи 

23 ТОВ «УМТ» Сanon 1.3 (Acrobat 4.x) Усі завантажені 

документи 

ТОВ «УВТ» Сanon 1.3 (Acrobat 4.x) Усі завантажені 

документи 

24 ТОВ «УМТ» Сanon 1.3 (Acrobat 4.x) Усі завантажені 

документи 

ТОВ «УВТ» Сanon 1.3 (Acrobat 4.x) Усі завантажені 

документи 

25 ТОВ «УМТ» Сanon 1.3 (Acrobat 4.x) Усі завантажені 

документи 

ТОВ «УВТ» Сanon 1.3 (Acrobat 4.x) Усі завантажені 

документи 

26 ТОВ «УМТ» Сanon 1.3 (Acrobat 4.x) Усі завантажені 

документи 

ТОВ «УВТ» Сanon 1.3 (Acrobat 4.x) Усі завантажені 

документи 

27 ТОВ «УМТ» Сanon 1.3 (Acrobat 4.x) Усі завантажені 

документи 

ТОВ «УВТ» Сanon 1.3 (Acrobat 4.x) Усі завантажені 

документи 

28 ТОВ «УМТ» Сanon 1.3 (Acrobat 4.x) Усі завантажені 

документи 

ТОВ «УВТ» Сanon 1.3 (Acrobat 4.x) Усі завантажені 

документи 

29 ТОВ «УМТ» Сanon 1.3 (Acrobat 4.x) Усі завантажені 

документи 

ТОВ «УВТ» Сanon 1.3 (Acrobat 4.x) Усі завантажені 

документи 

30 ТОВ «УМТ» Сanon 1.3 (Acrobat 4.x) Усі завантажені 

документи 

ТОВ «УВТ» Сanon 1.3 (Acrobat 4.x) Усі завантажені 

документи 
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31 ТОВ «УМТ» Сanon 1.3 (Acrobat 4.x) Усі завантажені 

документи 

ТОВ «УВТ» Сanon 1.3 (Acrobat 4.x) Усі завантажені 

документи 

32 ТОВ «УМТ» Сanon 1.3 (Acrobat 4.x) Усі завантажені 

документи 

ТОВ «УВТ» Сanon 1.3 (Acrobat 4.x) Усі завантажені 

документи 

33 ТОВ «УМТ» Сanon 1.3 (Acrobat 4.x) Усі завантажені 

документи 

ТОВ «УВТ» Сanon 1.3 (Acrobat 4.x) Усі завантажені 

документи 

34 ТОВ «УМТ» Сanon 1.3 (Acrobat 4.x) Усі завантажені 

документи 

ТОВ «УВТ» Сanon 1.3 (Acrobat 4.x) Усі завантажені 

документи 

35 ТОВ «УМТ» Сanon 1.3 (Acrobat 4.x) Усі завантажені 

документи 

ТОВ «УВТ» Сanon 1.3 (Acrobat 4.x) Усі завантажені 

документи 

36 ТОВ «УМТ» Сanon 1.3 (Acrobat 4.x) Усі завантажені 

документи 

ТОВ «УВТ» Сanon 1.3 (Acrobat 4.x) Усі завантажені 

документи 

37 ТОВ «УМТ» Сanon 1.3 (Acrobat 4.x) Усі завантажені 

документи 

ТОВ «УВТ» Сanon 1.3 (Acrobat 4.x) Усі завантажені 

документи 

(395) Вищезазначені спільні властивості документів, поданих ТОВ «УМТ» та 

ТОВ «УВТ» для участі у Торгах №№ 2, 6, 12-37, у Торгах №№ 3, 4, 5, 7-

11 за виключенням банківських гарантій, та у Торгах № 1 за 

виключенням дилерських документів,  свідчать про однакове походження 

цих документів, що виключається за умови самостійної підготовки 

пропозицій на закупівлю та існування конкуренції між учасниками. 

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

однакового технічного обладнання (пристрою), призначеного для 

сканування (друку) документів. 

(397) 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. 
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(398) 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. 

(399) 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 №№ 1 – 35, 37, що в свою чергу 

призводить до спотворення їх результатів. 

(400) Таким чином, характер та кількість виявлених спільних рис виключають 

можливість того, що тендерні пропозиції ТОВ «УМТ» та ТОВ «УВТ» 

готувалися кожним з них самостійно і без обміну інформацією між ними. 

Зазначені обставини вказують на те, що тендерні пропозиції готувались 

спільно (або однією особою) та мав місце обмін інформацією між 

Учасниками торгів. 

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

для участі у Торгах №№ 1 – 35, 37 діяли не самостійно, а узгоджували 

свої дії, а конкурентне змагання, що є обов’язковою умовою участі у 

конкурентних процедурах закупівель за Законом України «Про публічні 

закупівлі», було відсутнє. 

6.  ЩОДО РЕЗУЛЬТАТІВ ВСТАНОВЛЕННЯ СУКУПНОСТІ 

ОБСТАВИН, ЯКІ СВІДЧАТЬ ПРО АНТИКОНКУРЕНТНІ 

УЗГОДЖЕНІ ДІЇ ВІДПОВІДАЧІВ У ТОРГАХ № 36 

(402) З метою встановлення сукупності обставин, які б свідчили про наявність 

або відсутність в діях ТОВ «УВТ» та ТОВ «УМТ» порушень 

законодавства про захист економічної конкуренції під час участі у Торгах 

№ 36 Відділенням опрацьовано інформацію, надану: 

- ДП «ПРОЗОРРО» листом від 21.03.2018 № 206/705/03 (вх. № 8-

143/3682 від 28.03.2018), у результаті якої не виявлено використання 

Відповідачами однієї і тієї ж точки доступу до мережі Інтернет під час 

входу до аукціонів; 

- ТОВ НАУКОВО - ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО 

«ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ» листом від 21.03.2018 № 142 (вх. № 8-

143/3408 від 23.03.2018), у результаті якої не виявлено завантаження 

Відповідачами своїх тендерних пропозицій для участі у Торгах № 36 з 

однієї ІР-адреси; 

- ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «КИЇВСТАР» 

листом від 10.02.2020 № 3241/02 (вх. від 12.02.2020 № 8-01/191кі), у 
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результаті якого не виявлено використання одного і того ж номеру 

телефону та не виявлено наявності телефонних з’єднань між 

Відповідачами. 

(403) Відділенням не виявлено інших доказів, які б свідчили про узгодженість 

поведінки Відповідачів. 

(404) Таким чином, Відділенням не доведено вчинення ТОВ «УВТ» та ТОВ 

«УМТ» порушення законодавства про захист економічної конкуренції під 

час участі у Торгах № 36. 

7. КВАЛІФІКАЦІЯ ДІЙ ВІДПОВІДАЧІВ 

(405) Таким чином, наведені вище обставини свідчать про обізнаність 

Відповідачів про участь кожного з них у Торгах № 1-35, 37 та узгодження 

ними поведінки з метою забезпечення перемоги у Торгах № 1-35, 37 –                      

ТОВ «УМТ». 

(406) Вказані факти у своїй сукупності свідчать про те, що на всіх стадіях 

підготовки пропозицій конкурсних торгів для участі у Торгах № 1-35, 37 

Відповідачі були обізнані щодо участі кожного з них у зазначених торгах, 

що підтверджується наступним: 

- використанням однакових IP-адрес для подання тендерних пропозицій 

у Торгах №№ 1-35, 37; 

- використанням однакових IP-адрес для здійснення входу в аукціони 

для участі у Торгах №№ 1, 2, 7, 34; 

- використанням однієї IP-адреси для подання податкової звітності в 

період проведення Торгів №№ 1-35, 37; 

- синхронністю дій Відповідачів під час подання тендерних пропозицій та 

нездійснення пониження цінових пропозицій під час участі в аукціонах у 

Торгах №№ 1-6, 8-33, 35, 37; 

- неподанням ТОВ «УВТ» повного пакету документів, які вимагалися 

тендерною документацією під час участі у Торгах №№ 1-35, 37; 

- наявністю у Відповідачів правовідносин з одними і тими самими 

особами в період проведення Торгів №№ 1-35, 37; 

- наданням поворотної фінансової допомоги Відповідачами один одному 

у період проведення Торгів №№ 1-35, 37; 

- наявністю господарських відносин між Відповідачами; 

- спільними особливостями завантажених файлів, поданих Відповідачами 

у складі тендерних пропозицій; 

- зазначення в листі одного Відповідача назви іншого Відповідача в 

документах, поданих для участі в Торгах № 3 та № 4. 
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(407) Наведені вище обставини наявності між Відповідачами взаємозв’язків та 

поведінка останніх під час підготовки та проведення Торгів №№ 1-35, 37, 

свідчать про те, що Відповідачі узгодили свою поведінку під час 

проведення, замінивши ризик, який породжує конкуренція, на 

координацію своєї економічної поведінки. 

(408) Така координація економічної поведінки Відповідачів призвела до 

усунення між ними конкуренції під час проведення Торгів №№ 1-35, 37. 

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

самим усунули конкуренцію та змагальність між собою, а отже 

спотворили результати Торгів, порушивши право Замовників 1-3 на 

отримання найбільш ефективних для нього результатів, а відтак, вчинили 

антиконкурентні узгоджені дії, заборонені Законом України «Про захист 

економічної конкуренції». 

(410) 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. 

(411) 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. 

(412) 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. 

(413) Таким чином, встановленими у справі обставинами у їх сукупності 

доведено, що ТОВ «УМТ» і ТОВ «УВТ» вчинили порушення, 

передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 

Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді 

вчинення антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення 

результатів Торгів №№ 1-35, 37, проведених Замовниками 1, 2, 3. 

8.  ЗАПЕРЕЧЕННЯ ВІДПОВІДАЧІВ 

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

ТОВ «УВТ» та ТОВ «УМТ» листами від 19.10.2021 № 70-02/П-8809 та                 

№ 70-02/П-8810 відповідно, ТОВ «УВТ» та ТОВ «УМТ» заперечень та 

міркувань не надали. 

9.  ОСТАТОЧНІ ВИСНОВКИ АДМІНІСТРАТИВНОЇ КОЛЕГІЇ 

ВІДДІЛЕННЯ 

(415) 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                           

ТОВ «УВТ» та ТОВ «УМТ», а саме щодо: 
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- використанням однакових IP-адрес для подання тендерних пропозицій 

у Торгах №№ 1-35, 37; 

- використанням однакових IP-адрес для здійснення входу в аукціони 

для участі у Торгах №№ 1, 2, 7, 34; 

- використанням однієї IP-адреси для подання податкової звітності в 

період проведення Торгів №№ 1-35, 37; 

- синхронністю дій Відповідачів під час подання тендерних пропозицій та 

нездійснення пониження цінових пропозицій під час участі в аукціонах у 

Торгах №№ 1-6, 8-33, 35, 37; 

- неподанням ТОВ «УВТ» повного пакету документів, які вимагалися 

тендерною документацією під час участі у Торгах №№ 1-35, 37; 

- наявністю у Відповідачів правовідносин з одними і тими самими 

особами в період проведення Торгів №№ 1-35, 37; 

- наданням поворотної фінансової допомоги Відповідачами один одному 

у період проведення Торгів №№ 1-35, 37; 

- наявністю господарських відносин між Відповідачами; 

- спільними особливостями завантажених файлів, поданих Відповідачами 

у складі тендерних пропозицій; 

- зазначення в листі одного Відповідача назви іншого Відповідача в 

документах, поданих для участі в Торгах № 3 та № 4. 

є узгодженою поведінкою, що стосується спотворення результатів Торгів 

№№ 1 - 35, 37. 

(416) Така поведінка Відповідачів є порушенням законодавства про захист 

економічної конкуренції у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які 

стосуються спотворення результатів торгів, передбаченим пунктом 1 

статті 50, пункту 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист 

економічної конкуренції». 

10.  ВИЗНАЧЕННЯ РОЗМІРУ ШТРАФІВ 

(417) Відповідно до абзацу другого 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. 

(418) Відділенням, з метою отримання інформації щодо доходу (виручки) від  

реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за 2020 рік направлені вимоги 

про надання інформації від 09.09.2021 № 70-02/П-7629 до ТОВ «УВТ» та 

від 09.09.2021 № 70-02/П-7630 до ТОВ «УМТ». 
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(419) Відповідачі не надали інформації щодо розміру доходу (виручки) від 

реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за 2020 рік. 

(420) Листом від 24.09.2021 № 12488/5/18-28-18-10-20 (вх. від 27.09.2021 № 70-

01/1523кі) ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ 

СЛУЖБИ У СУМСЬКІЙ ОБЛАСТІ повідомило, що ТОВ «УВТ» за 

звітний період 2020 року задекларовано чистий дохід від реалізації 

продукції (товарів, робіт, послуг) в сумі (конфіденційна інформація). 

(421) Відповідно до абзацу першого частини п’ятої статті 52 Закону України 

«Про захист економічної конкуренції», якщо доходу (виручки) немає або 

відповідач на вимогу органів Антимонопольного комітету України, 

голови його територіального відділення не надав розміру доходу 

(виручки), штраф, передбачений абзацом другим частини другої цієї 

статті, накладається у розмірі до двадцяти тисяч неоподаткованих 

мінімумів доходів громадян. 

Враховуючи наведене, відповідно до статей 7, 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 України від 23.02.2001 № 32-р, 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30.03.2001 за  № 291/5482 (зі 

змінами), пунктом 32 Правил розгляду заяв і справ про порушення 

законодавства про захист економічної конкуренції, затверджених 

розпорядженням Антимонопольного комітету України від 19.04.1994 № 5, 

зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 06.05.1994 за № 90/299 (в 

редакції розпорядження Антимонопольного комітету України від 29.06.1998 

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

територіального відділення Антимонопольного комітету України 

ПОСТАНОВИЛА: 

1. Визнати, що ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«УКРАЇНСЬКА МАШИНОБУДІВЕЛЬНА ТЕХНІКА» (ідентифікаційний код 

юридичної особи 40783148) і ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРАЇНСЬКА ВЕЛИКОВАНТАЖНА ТЕХНІКА» 

(ідентифікаційний код юридичної особи 35577055) вчинили порушення, 

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

України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді вчинення 

антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів 

торгів на закупівлю «ДК 021:2015: 34631000-9 — Частини локомотивів чи 

рухомого складу; ДК 016:2010: 30.20.40 — Частини залізничних локомотивів, 

трамвайних моторних вагонів і рухомого складу; кріплення та арматура і їхні 

частини; механічне устатковання для керування рухом - Повітророзподільник, 

циліндр, авторежим, авторегулятор, кран роз'єднувальний, кран кінцевий, 

трійник, рукав вагонний, кронштейн фіксуючий, державка розчіпного важеля, 
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кронштейн, державка мертвої точки» (оголошення UA-2016-09-27-000031-a), 

проведених філією «Стрийський вагоноремонтний завод» публічного акціонерного 

товариства «Українська залізниця». 

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

накласти на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«УКРАЇНСЬКА МАШИНОБУДІВЕЛЬНА ТЕХНІКА» (ідентифікаційний код 

юридичної особи 40783148) штраф у розмірі 68 000,00 (шістдесят вісім тисяч) 

грн. 

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

накласти на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«УКРАЇНСЬКА ВЕЛИКОВАНТАЖНА ТЕХНІКА» (ідентифікаційний код 

юридичної особи 35577055) штраф у розмірі 68 000,00 (шістдесят вісім тисяч) 

грн. 

4. Визнати, що ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«УКРАЇНСЬКА МАШИНОБУДІВЕЛЬНА ТЕХНІКА» (ідентифікаційний код 

юридичної особи 40783148) і ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРАЇНСЬКА ВЕЛИКОВАНТАЖНА ТЕХНІКА» 

(ідентифікаційний код юридичної особи 35577055) вчинили порушення, 

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

України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді вчинення 

антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів 

торгів на закупівлю «ДК 021:2015: 34631000-9 — Частини локомотивів чи 

рухомого складу; ДК 016:2010: 30.20.40 — Частини залізничних локомотивів, 

трамвайних моторних вагонів і рухомого складу; кріплення та арматура і їхні 

частини; механічне устатковання для керування рухом - Автозчіп, хомут 

тяговий, упор передній, упор задній, дошка фірмова»(оголошення UA-2016-09-

27-000183-c), проведених філією «Стрийський вагоноремонтний завод» 

публічного акціонерного товариства «Українська залізниця». 

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

накласти на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«УКРАЇНСЬКА МАШИНОБУДІВЕЛЬНА ТЕХНІКА» (ідентифікаційний код 

юридичної особи 40783148) штраф у розмірі 68 000,00 (шістдесят вісім тисяч) 

грн. 

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

накласти на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«УКРАЇНСЬКА ВЕЛИКОВАНТАЖНА ТЕХНІКА» (ідентифікаційний код 

юридичної особи 35577055) штраф у розмірі 68 000,00 (шістдесят вісім тисяч) 

грн. 

7. Визнати, що ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«УКРАЇНСЬКА МАШИНОБУДІВЕЛЬНА ТЕХНІКА» (ідентифікаційний код 

юридичної особи 40783148) і ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРАЇНСЬКА ВЕЛИКОВАНТАЖНА ТЕХНІКА» 

(ідентифікаційний код юридичної особи 35577055) вчинили порушення, 
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передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону 

України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді вчинення 

антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів 

торгів на закупівлю «ДК 021:2015: 34631000-9 — Частини локомотивів чи 

рухомого складу; ДК 016:2010: 30.20.4 — Частини залізничних локомотивів, 

трамвайних моторних вагонів і рухомого складу; кріплення та арматура і їхні 

частини; механічне устатковання для керування рухом - Запасні частини»  

(оголошення UA-2016-10-03-000423-c), проведених філією «Дарницький 

вагоноремонтний завод» публічного акціонерного товариства «Українська 

залізниця». 

8. За порушення, зазначене у пункті 7 резолютивної частини цього рішення, 

накласти на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«УКРАЇНСЬКА МАШИНОБУДІВЕЛЬНА ТЕХНІКА» (ідентифікаційний код 

юридичної особи 40783148) штраф у розмірі 68 000,00 (шістдесят вісім тисяч) 

грн. 

9. За порушення, зазначене у пункті 7 резолютивної частини цього рішення, 

накласти на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«УКРАЇНСЬКА ВЕЛИКОВАНТАЖНА ТЕХНІКА» (ідентифікаційний код 

юридичної особи 35577055) штраф у розмірі 68 000,00 (шістдесят вісім тисяч) 

грн. 

10. Визнати, що ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«УКРАЇНСЬКА МАШИНОБУДІВЕЛЬНА ТЕХНІКА» (ідентифікаційний код 

юридичної особи 40783148) і ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРАЇНСЬКА ВЕЛИКОВАНТАЖНА ТЕХНІКА» 

(ідентифікаційний код юридичної особи 35577055) вчинили порушення, 

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

України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді вчинення 

антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів 

торгів на закупівлю «ДК 021:2015: 34631000-9 — Частини локомотивів чи 

рухомого складу; ДК 016:2010: 30.20.4 — Частини залізничних локомотивів, 

трамвайних моторних вагонів і рухомого складу; кріплення та арматура і їхні 

частини; механічне устатковання для керування рухом - Запасні частини» 

(оголошення  UA-2016-10-04-000328-c), проведених філією «Дарницький 

вагоноремонтний завод» публічного акціонерного товариства «Українська 

залізниця». 

11. За порушення, зазначене у пункті 10 резолютивної частини цього 

рішення, накласти на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«УКРАЇНСЬКА МАШИНОБУДІВЕЛЬНА ТЕХНІКА» (ідентифікаційний код 

юридичної особи 40783148) штраф у розмірі 68 000,00 (шістдесят вісім тисяч) 

грн. 

12. За порушення, зазначене у пункті 10 резолютивної частини цього 

рішення, накласти на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«УКРАЇНСЬКА ВЕЛИКОВАНТАЖНА ТЕХНІКА» (ідентифікаційний код 
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юридичної особи 35577055) штраф у розмірі 68 000,00 (шістдесят вісім тисяч) 

грн. 

13. Визнати, що ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«УКРАЇНСЬКА МАШИНОБУДІВЕЛЬНА ТЕХНІКА» (ідентифікаційний код 

юридичної особи 40783148) і ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРАЇНСЬКА ВЕЛИКОВАНТАЖНА ТЕХНІКА» 

(ідентифікаційний код юридичної особи 35577055) вчинили порушення, 

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

України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді вчинення 

антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів 

торгів на закупівлю ДК 021:2015: 34630000-2 — Частини залізничних або 

трамвайних локомотивів чи рейкового рухомого складу; обладнання для 

контролю залізничного руху; ДК 016:2010: 30.20.4 — Частини залізничних 

локомотивів, трамвайних моторних вагонів і рухомого складу; кріплення та 

арматура і їхні частини; механічне устатковання для керування рухом - 

Пружини» (оголошення UA-2016-10-11-000306-c), проведених філією 

«Панютинський вагоноремонтний завод» публічного акціонерного товариства 

«Українська залізниця». 

14. За порушення, зазначене у пункті 13 резолютивної частини цього 

рішення, накласти на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«УКРАЇНСЬКА МАШИНОБУДІВЕЛЬНА ТЕХНІКА» (ідентифікаційний код 

юридичної особи 40783148 ) штраф у розмірі 68 000,00 (шістдесят вісім тисяч) 

грн. 

15. За порушення, зазначене у пункті 13 резолютивної частини цього 

рішення, накласти на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«УКРАЇНСЬКА ВЕЛИКОВАНТАЖНА ТЕХНІКА» (ідентифікаційний код 

юридичної особи 35577055) штраф у розмірі 68 000,00 (шістдесят вісім тисяч) 

грн. 

16. Визнати, що ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«УКРАЇНСЬКА МАШИНОБУДІВЕЛЬНА ТЕХНІКА» (ідентифікаційний код 

юридичної особи 40783148) і ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРАЇНСЬКА ВЕЛИКОВАНТАЖНА ТЕХНІКА» 

(ідентифікаційний код юридичної особи 35577055) вчинили порушення, 

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

України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді вчинення 

антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів 

торгів на закупівлю ; ДК 016:2010: 30.20.40 — Частини залізничних 

локомотивів, трамвайних моторних вагонів і рухомого складу; кріплення та 

арматура і їхні частини; механічне устатковання для керування рухом - 

Автозчіп СА-3, хомут тяговий, упор передній, упор задній» (оголошення  UA-

2016-10-11-000389-b), проведених філією «Стрийський вагоноремонтний завод» 

публічного акціонерного товариства «Українська залізниця». 

17. За порушення, зазначене у пункті 16 резолютивної частини цього 

рішення, накласти на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
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«УКРАЇНСЬКА МАШИНОБУДІВЕЛЬНА ТЕХНІКА» (ідентифікаційний код 

юридичної особи 40783148) штраф у розмірі 68 000,00 (шістдесят вісім тисяч) 

грн. 

18. За порушення, зазначене у пункті 16 резолютивної частини цього 

рішення, накласти на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«УКРАЇНСЬКА ВЕЛИКОВАНТАЖНА ТЕХНІКА» (ідентифікаційний код 

юридичної особи 35577055) штраф у розмірі 68 000,00 (шістдесят вісім тисяч) 

грн. 

19. Визнати, що ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«УКРАЇНСЬКА МАШИНОБУДІВЕЛЬНА ТЕХНІКА» (ідентифікаційний код 

юридичної особи 40783148) і ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРАЇНСЬКА ВЕЛИКОВАНТАЖНА ТЕХНІКА» 

(ідентифікаційний код юридичної особи 35577055) вчинили порушення, 

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

України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді вчинення 

антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів 

торгів на закупівлю «ДК 021:2015: 34630000-2 — Частини залізничних або 

трамвайних локомотивів чи рейкового рухомого складу; обладнання для 

контролю залізничного руху; ДК 016:2010: 30.20.4 — Частини залізничних 

локомотивів, трамвайних моторних вагонів і рухомого складу; кріплення та 

арматура і їхні частини; механічне устатковання для керування рухом - Сектор 

запірного механізму правий, сектор запірного механізму лівий, автозчеп СА-3, 

хомут тяговий, п’ятник з механічною обробкою» (оголошення  UA-2016-10-11-

000422-a), проведених філією «Панютинський вагоноремонтний завод» публічного 

акціонерного товариства «Українська залізниця». 

20. За порушення, зазначене у пункті 19 резолютивної частини цього 

рішення, накласти на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«УКРАЇНСЬКА МАШИНОБУДІВЕЛЬНА ТЕХНІКА» (ідентифікаційний код 

юридичної особи 40783148) штраф у розмірі 68 000,00 (шістдесят вісім тисяч) 

грн. 

21. За порушення, зазначене у пункті 19 резолютивної частини цього 

рішення, накласти на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«УКРАЇНСЬКА ВЕЛИКОВАНТАЖНА ТЕХНІКА» (ідентифікаційний код 

юридичної особи 35577055) штраф у розмірі 68 000,00 (шістдесят вісім тисяч) 

грн. 

22. Визнати, що ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«УКРАЇНСЬКА МАШИНОБУДІВЕЛЬНА ТЕХНІКА» (ідентифікаційний код 

юридичної особи 40783148) і ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРАЇНСЬКА ВЕЛИКОВАНТАЖНА ТЕХНІКА» 

(ідентифікаційний код юридичної особи 35577055) вчинили порушення, 

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

України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді вчинення 

антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів 

торгів на «ДК 021:2015: 34630000-2 — Частини залізничних або трамвайних 
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локомотивів чи рейкового рухомого складу; обладнання для контролю 

залізничного руху; ДК 016:2010: 30.20.4 — Частини залізничних локомотивів, 

трамвайних моторних вагонів і рухомого складу; кріплення та арматура і їхні 

частини; механічне устатковання для керування рухом - Сектор запірного 

механізму правий, сектор запірного механізму лівий, автозчеп СА-3, хомут 

тяговий, упор передній, упор задній» (оголошення UA-2016-10-12-000430-a), 

проведених філією «Панютинський вагоноремонтний завод» публічного 

акціонерного товариства «Українська залізниця». 

23. За порушення, зазначене у пункті 22 резолютивної частини цього 

рішення, накласти на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«УКРАЇНСЬКА МАШИНОБУДІВЕЛЬНА ТЕХНІКА» (ідентифікаційний код 

юридичної особи 40783148) штраф у розмірі 68 000,00 (шістдесят вісім тисяч) 

грн. 

24. За порушення, зазначене у пункті 22 резолютивної частини цього 

рішення, накласти на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«УКРАЇНСЬКА ВЕЛИКОВАНТАЖНА ТЕХНІКА» (ідентифікаційний код 

юридичної особи 35577055) штраф у розмірі 68 000,00 (шістдесят вісім тисяч) 

грн. 

25. Визнати, що ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«УКРАЇНСЬКА МАШИНОБУДІВЕЛЬНА ТЕХНІКА» (ідентифікаційний код 

юридичної особи 40783148) і ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРАЇНСЬКА ВЕЛИКОВАНТАЖНА ТЕХНІКА» 

(ідентифікаційний код юридичної особи 35577055) вчинили порушення, 

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

України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді вчинення 

антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів 

торгів на закупівлю «ДК 021:2015: 34630000-2 — Частини залізничних або 

трамвайних локомотивів чи рейкового рухомого складу; обладнання для 

контролю залізничного руху; ДК 016:2010: 30.20.4 — Частини залізничних 

локомотивів, трамвайних моторних вагонів і рухомого складу; кріплення та 

арматура і їхні частини; механічне устатковання для керування рухом - 

Пружини» (оголошення UA-2016-10-13-000003-b), проведених філією 

«Панютинський вагоноремонтний завод» публічного акціонерного товариства 

«Українська залізниця». 

26. За порушення, зазначене у пункті 25 резолютивної частини цього 

рішення, накласти на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«УКРАЇНСЬКА МАШИНОБУДІВЕЛЬНА ТЕХНІКА» (ідентифікаційний код 

юридичної особи 40783148) штраф у розмірі 68 000,00 (шістдесят вісім тисяч) 

грн. 

27. За порушення, зазначене у пункті 25 резолютивної частини цього 

рішення, накласти на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«УКРАЇНСЬКА ВЕЛИКОВАНТАЖНА ТЕХНІКА» (ідентифікаційний код 

юридичної особи 35577055) штраф у розмірі 68 000,00 (шістдесят вісім тисяч) 

грн. 
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28. Визнати, що ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«УКРАЇНСЬКА МАШИНОБУДІВЕЛЬНА ТЕХНІКА» (ідентифікаційний код 

юридичної особи 40783148) і ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРАЇНСЬКА ВЕЛИКОВАНТАЖНА ТЕХНІКА» 

(ідентифікаційний код юридичної особи 35577055) вчинили порушення, 

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

України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді вчинення 

антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів 

торгів на закупівлю «ДК 021:2015: 34630000-2 — Частини залізничних або 

трамвайних локомотивів чи рейкового рухомого складу; обладнання для 

контролю залізничного руху; ДК 016:2010: 30.20.4 — Частини залізничних 

локомотивів, трамвайних моторних вагонів і рухомого складу; кріплення та 

арматура і їхні частини; механічне устатковання для керування рухом - Вагонні 

запчастини (Дошка фірмова, циліндр гальмівний, кронштейн)» (оголошення 

UA-2016-10-13-000926-b), проведених філією «Панютинський вагоноремонтний 

завод» публічного акціонерного товариства «Українська залізниця». 

29. За порушення, зазначене у пункті 28 резолютивної частини цього 

рішення, накласти на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«УКРАЇНСЬКА МАШИНОБУДІВЕЛЬНА ТЕХНІКА» (ідентифікаційний код 

юридичної особи 40783148) штраф у розмірі 68 000,00 (шістдесят вісім тисяч) 

грн. 

30. За порушення, зазначене у пункті 28 резолютивної частини цього 

рішення, накласти на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«УКРАЇНСЬКА ВЕЛИКОВАНТАЖНА ТЕХНІКА»(ідентифікаційний код 

юридичної особи 35577055) штраф у розмірі 68 000,00 (шістдесят вісім тисяч) 

грн. 

31. Визнати, що ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«УКРАЇНСЬКА МАШИНОБУДІВЕЛЬНА ТЕХНІКА» (ідентифікаційний код 

юридичної особи 40783148) і ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРАЇНСЬКА ВЕЛИКОВАНТАЖНА ТЕХНІКА» 

(ідентифікаційний код юридичної особи 35577055) вчинили порушення, 

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

України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді вчинення 

антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів 

торгів на закупівлю закупівлю «ДК 021:2015: 34631000-9 — Частини 

локомотивів чи рухомого складу; ДК 016:2010: 30.20.4 — Частини залізничних 

локомотивів, трамвайних моторних вагонів і рухомого складу; кріплення та 

арматура і їхні частини; механічне устатковання для керування рухом - 

Пружини та пружини автогальмівного обладнання» (оголошення UA-2016-10-

21-001085-c), проведених філією «Дарницький вагоноремонтний завод» 

публічного акціонерного товариства «Українська залізниця». 

32. За порушення, зазначене у пункті 31 резолютивної частини цього 

рішення, накласти на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«УКРАЇНСЬКА МАШИНОБУДІВЕЛЬНА ТЕХНІКА» (ідентифікаційний код 



79 

 

юридичної особи 40783148) штраф у розмірі 68 000,00 (шістдесят вісім тисяч) 

грн. 

33. За порушення, зазначене у пункті 31 резолютивної частини цього 

рішення, накласти на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«УКРАЇНСЬКА ВЕЛИКОВАНТАЖНА ТЕХНІКА» (ідентифікаційний код 

юридичної особи 35577055) штраф у розмірі 68 000,00 (шістдесят вісім тисяч) 

грн. 

34. Визнати, що ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«УКРАЇНСЬКА МАШИНОБУДІВЕЛЬНА ТЕХНІКА» (ідентифікаційний код 

юридичної особи 40783148) і ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРАЇНСЬКА ВЕЛИКОВАНТАЖНА ТЕХНІКА» 

(ідентифікаційний код юридичної особи 35577055) вчинили порушення, 

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

України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді вчинення 

антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів 

торгів на закупівлю «ДК 021:2015:34631000-9 — Частини локомотивів чи 

рухомого складу - Кронштейн мертвої точки» (оголошення UA-2017-04-11-

000301-a), проведених філією «Стрийський вагоноремонтний завод» публічного 

акціонерного товариства «Українська залізниця». 

35. За порушення, зазначене у пункті 34 резолютивної частини цього 

рішення, накласти на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«УКРАЇНСЬКА МАШИНОБУДІВЕЛЬНА ТЕХНІКА» (ідентифікаційний код 

юридичної особи 40783148) штраф у розмірі 68 000,00 (шістдесят вісім тисяч) 

грн. 

36. За порушення, зазначене у пункті 34 резолютивної частини цього 

рішення, накласти на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«УКРАЇНСЬКА ВЕЛИКОВАНТАЖНА ТЕХНІКА» (ідентифікаційний код 

юридичної особи 35577055) штраф у розмірі 68 000,00 (шістдесят вісім тисяч) 

грн. 

37. Визнати, що ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«УКРАЇНСЬКА МАШИНОБУДІВЕЛЬНА ТЕХНІКА» (ідентифікаційний код 

юридичної особи 40783148) і ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРАЇНСЬКА ВЕЛИКОВАНТАЖНА ТЕХНІКА» 

(ідентифікаційний код юридичної особи 35577055) вчинили порушення, 

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

України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді вчинення 

антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів 

торгів на закупівлю «ДК 021:2015: 34630000-2 — Частини залізничних або 

трамвайних локомотивів чи рейкового рухомого складу; обладнання для 

контролю залізничного руху - П’ятник 4-вісьного вантажного вагону, упор 

передній, упор задній, кронштейн, автозчеп СА-3, хомут тяговий» (оголошення 

UA-2017-05-12-000397-a), проведених філією «Стрийський вагоноремонтний 

завод» публічного акціонерного товариства «Українська залізниця». 
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38. За порушення, зазначене у пункті 37 резолютивної частини цього 

рішення, накласти на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«УКРАЇНСЬКА МАШИНОБУДІВЕЛЬНА ТЕХНІКА» (ідентифікаційний код 

юридичної особи 40783148) штраф у розмірі 68 000,00 (шістдесят вісім тисяч) 

грн. 

39. За порушення, зазначене у пункті 37 резолютивної частини цього 

рішення, накласти на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«УКРАЇНСЬКА ВЕЛИКОВАНТАЖНА ТЕХНІКА» (ідентифікаційний код 

юридичної особи 35577055) штраф у розмірі 68 000,00 (шістдесят вісім тисяч) 

грн. 

40. Визнати, що ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«УКРАЇНСЬКА МАШИНОБУДІВЕЛЬНА ТЕХНІКА» (ідентифікаційний код 

юридичної особи 40783148) і ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРАЇНСЬКА ВЕЛИКОВАНТАЖНА ТЕХНІКА» 

(ідентифікаційний код юридичної особи 35577055) вчинили порушення, 

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

України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді вчинення 

антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів 

торгів на закупівлю «ДК 021:2015: 34630000-2 — Частини залізничних або 

трамвайних локомотивів чи рейкового рухомого складу; обладнання для 

контролю залізничного руху - П’ятник 4-вісьного вантажного вагону, упор 

передній, упор задній, кронштейн, автозчеп СА-3, хомут тяговий» (оголошення 

UA-2017-05-12-001566-b), проведених філією «Стрийський вагоноремонтний 

завод» публічного акціонерного товариства «Українська залізниця». 

41. За порушення, зазначене у пункті 40 резолютивної частини цього 

рішення, накласти на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«УКРАЇНСЬКА МАШИНОБУДІВЕЛЬНА ТЕХНІКА» (ідентифікаційний код 

юридичної особи 40783148) штраф у розмірі 68 000,00 (шістдесят вісім тисяч) 

грн. 

42. За порушення, зазначене у пункті 40 резолютивної частини цього 

рішення, накласти на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«УКРАЇНСЬКА ВЕЛИКОВАНТАЖНА ТЕХНІКА» (ідентифікаційний код 

юридичної особи 35577055) штраф у розмірі 68 000,00 (шістдесят вісім тисяч) 

грн. 

43. Визнати, що ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«УКРАЇНСЬКА МАШИНОБУДІВЕЛЬНА ТЕХНІКА» (ідентифікаційний код 

юридичної особи 40783148) і ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРАЇНСЬКА ВЕЛИКОВАНТАЖНА ТЕХНІКА» 

(ідентифікаційний код юридичної особи 35577055) вчинили порушення, 

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

України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді вчинення 

антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів 

торгів на закупівлю «ДК 021:2015: 34630000-2 — Частини залізничних або 

трамвайних локомотивів чи рейкового рухомого складу; обладнання для 
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контролю залізничного руху - П’ятник 4-вісьного вантажного вагону, упор 

передній, упор задній, кронштейн, автозчеп СА-3, хомут тяговий» (оголошення 

UA-2017-05-13-000111-a), проведених філією «Стрийський вагоноремонтний 

завод" публічного акціонерного товариства «Українська залізниця». 

44. За порушення, зазначене у пункті 43 резолютивної частини цього 

рішення, накласти на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«УКРАЇНСЬКА МАШИНОБУДІВЕЛЬНА ТЕХНІКА» (ідентифікаційний код 

юридичної особи 40783148) штраф у розмірі 68 000,00 (шістдесят вісім тисяч) 

грн. 

45. За порушення, зазначене у пункті 43 резолютивної частини цього 

рішення, накласти на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«УКРАЇНСЬКА ВЕЛИКОВАНТАЖНА ТЕХНІКА» (ідентифікаційний код 

юридичної особи 35577055) штраф у розмірі 68 000,00 (шістдесят вісім тисяч) 

грн. 

46. Визнати, що ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«УКРАЇНСЬКА МАШИНОБУДІВЕЛЬНА ТЕХНІКА» (ідентифікаційний код 

юридичної особи 40783148) і ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРАЇНСЬКА ВЕЛИКОВАНТАЖНА ТЕХНІКА» 

(ідентифікаційний код юридичної особи 35577055) вчинили порушення, 

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

України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді вчинення 

антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів 

торгів на закупівлю «ДК 021:2015: 34630000-2 — Частини залізничних або 

трамвайних локомотивів чи рейкового рухомого складу; обладнання для 

контролю залізничного руху - П’ятник 4-вісьного вантажного вагону, упор 

передній, упор задній, кронштейн, автозчеп СА-3, хомут тяговий» (оголошення 

UA-2017-05-13-000124-c), проведених філією «Стрийський вагоноремонтний 

завод» публічного акціонерного товариства «Українська залізниця». 

47. За порушення, зазначене у пункті 46 резолютивної частини цього 

рішення, накласти на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«УКРАЇНСЬКА МАШИНОБУДІВЕЛЬНА ТЕХНІКА» (ідентифікаційний код 

юридичної особи 40783148) штраф у розмірі 68 000,00 (шістдесят вісім тисяч) 

грн. 

48. За порушення, зазначене у пункті 46 резолютивної частини цього 

рішення, накласти на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«УКРАЇНСЬКА ВЕЛИКОВАНТАЖНА ТЕХНІКА» (ідентифікаційний код 

юридичної особи 35577055) штраф у розмірі 68 000,00 (шістдесят вісім тисяч) 

грн. 

49. Визнати, що ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«УКРАЇНСЬКА МАШИНОБУДІВЕЛЬНА ТЕХНІКА» (ідентифікаційний код 

юридичної особи 40783148) і ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРАЇНСЬКА ВЕЛИКОВАНТАЖНА ТЕХНІКА» 

(ідентифікаційний код юридичної особи 35577055) вчинили порушення, 

передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону 
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України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді вчинення 

антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів 

торгів на закупівлю «ДК 021:2015: 34630000-2 — Частини залізничних або 

трамвайних локомотивів чи рейкового рухомого складу; обладнання для 

контролю залізничного руху - П’ятник 4-вісьного вантажного вагону, упор 

передній, упор задній, кронштейн, автозчеп СА-3, хомут тяговий» (оголошення 

UA-2017-05-17-000304-c), проведених філією «Стрийський вагоноремонтний 

завод» публічного акціонерного товариства «Українська залізниця». 

50. За порушення, зазначене у пункті 49 резолютивної частини цього 

рішення, накласти на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«УКРАЇНСЬКА МАШИНОБУДІВЕЛЬНА ТЕХНІКА» (ідентифікаційний код 

юридичної особи 40783148) штраф у розмірі 68 000,00 (шістдесят вісім тисяч) 

грн. 

51. За порушення, зазначене у пункті 49 резолютивної частини цього 

рішення, накласти на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«УКРАЇНСЬКА ВЕЛИКОВАНТАЖНА ТЕХНІКА» (ідентифікаційний код 

юридичної особи 35577055) штраф у розмірі 68 000,00 (шістдесят вісім тисяч) 

грн. 

52. Визнати, що ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«УКРАЇНСЬКА МАШИНОБУДІВЕЛЬНА ТЕХНІКА» (ідентифікаційний код 

юридичної особи 40783148) і ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРАЇНСЬКА ВЕЛИКОВАНТАЖНА ТЕХНІКА» 

(ідентифікаційний код юридичної особи 35577055) вчинили порушення, 

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

України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді вчинення 

антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів 

торгів на закупівлю «ДК 021:2015: 34630000-2 — Частини залізничних або 

трамвайних локомотивів чи рейкового рухомого складу; обладнання для 

контролю залізничного руху - П’ятник 4-вісьного вантажного вагону, упор 

передній, упор задній, кронштейн, автозчеп СА-3, хомут тяговий» (оголошення 

UA-2017-05-17-000972-b), проведених філією «Стрийський вагоноремонтний 

завод» публічного акціонерного товариства «Українська залізниця». 

53. За порушення, зазначене у пункті 52 резолютивної частини цього 

рішення, накласти на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«УКРАЇНСЬКА МАШИНОБУДІВЕЛЬНА ТЕХНІКА» (ідентифікаційний код 

юридичної особи 40783148) штраф у розмірі 68 000,00 (шістдесят вісім тисяч) 

грн. 

54. За порушення, зазначене у пункті 52 резолютивної частини цього 

рішення, накласти на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«УКРАЇНСЬКА ВЕЛИКОВАНТАЖНА ТЕХНІКА»(ідентифікаційний код 

юридичної особи 35577055) штраф у розмірі 68 000,00 (шістдесят вісім тисяч) 

грн. 

55. Визнати, що ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«УКРАЇНСЬКА МАШИНОБУДІВЕЛЬНА ТЕХНІКА» (ідентифікаційний код 
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юридичної особи 40783148) і ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРАЇНСЬКА ВЕЛИКОВАНТАЖНА ТЕХНІКА» 

(ідентифікаційний код юридичної особи 35577055) вчинили порушення, 

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

України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді вчинення 

антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів 

торгів на закупівлю «ДК 021:2015: 34630000-2 — Частини залізничних або 

трамвайних локомотивів чи рейкового рухомого складу; обладнання для 

контролю залізничного руху - П’ятник 4-вісьного вантажного вагону, упор 

передній, упор задній, кронштейн, автозчеп СА-3, хомут тяговий» (оголошення 

UA-2017-05-18-000347-a), проведених філією «Стрийський вагоноремонтний 

завод» публічного акціонерного товариства «Українська залізниця». 

56. За порушення, зазначене у пункті 55 резолютивної частини цього 

рішення, накласти на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«УКРАЇНСЬКА МАШИНОБУДІВЕЛЬНА ТЕХНІКА» (ідентифікаційний код 

юридичної особи 40783148) штраф у розмірі 68 000,00 (шістдесят вісім тисяч) 

грн. 

57. За порушення, зазначене у пункті 55 резолютивної частини цього 

рішення, накласти на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«УКРАЇНСЬКА ВЕЛИКОВАНТАЖНА ТЕХНІКА»(ідентифікаційний код 

юридичної особи 35577055) штраф у розмірі 68 000,00 (шістдесят вісім тисяч) 

грн. 

58. Визнати, що ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«УКРАЇНСЬКА МАШИНОБУДІВЕЛЬНА ТЕХНІКА» (ідентифікаційний код 

юридичної особи 40783148) і ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРАЇНСЬКА ВЕЛИКОВАНТАЖНА ТЕХНІКА» 

(ідентифікаційний код юридичної особи 35577055) вчинили порушення, 

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

України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді вчинення 

антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів 

торгів на закупівлю «ДК 021:2015: 34630000-2 — Частини залізничних або 

трамвайних локомотивів чи рейкового рухомого складу; обладнання для 

контролю залізничного руху - П’ятник 4-вісьного вантажного вагону, упор 

передній, упор задній, кронштейн, автозчеп СА-3, хомут тяговий» (оголошення 

UA-2017-05-18-001575-b), проведених філією «Стрийський вагоноремонтний 

завод» публічного акціонерного товариства «Українська залізниця». 

59. За порушення, зазначене у пункті 58 резолютивної частини цього 

рішення, накласти на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«УКРАЇНСЬКА МАШИНОБУДІВЕЛЬНА ТЕХНІКА» (ідентифікаційний код 

юридичної особи 40783148) штраф у розмірі 68 000,00 (шістдесят вісім тисяч) 

грн. 

60. За порушення, зазначене у пункті 58 резолютивної частини цього 

рішення, накласти на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«УКРАЇНСЬКА ВЕЛИКОВАНТАЖНА ТЕХНІКА» (ідентифікаційний код 
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юридичної особи 35577055) штраф у розмірі 68 000,00 (шістдесят вісім тисяч) 

грн. 

61. Визнати, що ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«УКРАЇНСЬКА МАШИНОБУДІВЕЛЬНА ТЕХНІКА» (ідентифікаційний код 

юридичної особи 40783148) і ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРАЇНСЬКА ВЕЛИКОВАНТАЖНА ТЕХНІКА» 

(ідентифікаційний код юридичної особи 35577055) вчинили порушення, 

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

України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді вчинення 

антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів 

торгів на закупівлю «ДК 021:2015: 34630000-2 — Частини залізничних або 

трамвайних локомотивів чи рейкового рухомого складу; обладнання для 

контролю залізничного руху - Державка розчіпного приводу, кронштейн 

фіксуючий, сектор черв'ячний, закидка запорного механізма, підвіска 

гальмівного башмака, башмак гальмівної колодки, дошка фірмова» 

(оголошення UA-2017-05-18-001920-b), проведених філією «Стрийський 

вагоноремонтний завод» публічного акціонерного товариства «Українська 

залізниця». 

62. За порушення, зазначене у пункті 61 резолютивної частини цього 

рішення, накласти на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«УКРАЇНСЬКА МАШИНОБУДІВЕЛЬНА ТЕХНІКА» (ідентифікаційний код 

юридичної особи 40783148) штраф у розмірі 68 000,00 (шістдесят вісім тисяч) 

грн. 

63. За порушення, зазначене у пункті 61 резолютивної частини цього 

рішення, накласти на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«УКРАЇНСЬКА ВЕЛИКОВАНТАЖНА ТЕХНІКА» (ідентифікаційний код 

юридичної особи 35577055) штраф у розмірі 68 000,00 (шістдесят вісім тисяч) 

грн. 

64. Визнати, що ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«УКРАЇНСЬКА МАШИНОБУДІВЕЛЬНА ТЕХНІКА» (ідентифікаційний код 

юридичної особи 40783148) і ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРАЇНСЬКА ВЕЛИКОВАНТАЖНА ТЕХНІКА» 

(ідентифікаційний код юридичної особи 35577055) вчинили порушення, 

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

України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді вчинення 

антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів 

торгів на закупівлю «ДК 021:2015: 34630000-2 — Частини залізничних або 

трамвайних локомотивів чи рейкового рухомого складу; обладнання для 

контролю залізничного руху - Сектор запірного механізму правий, сектор 

запірного механізму лівий, закидання запору, сектор черв’ячний з мех. 

обробкою, кронштейн фіксуючий розчепного приводу, кронштейн (Державка), 

башмак гальмівної колодки, підвіска гальмівного башмака, наконечник 

тріангеля правий, наконечник тріангеля лівий (оголошення UA-2017-05-19-
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000486-a), проведених філією «Панютинський вагоноремонтний завод» 

публічного акціонерного товариства «Українська залізниця». 

65. За порушення, зазначене у пункті 64 резолютивної частини цього 

рішення, накласти на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«УКРАЇНСЬКА МАШИНОБУДІВЕЛЬНА ТЕХНІКА» (ідентифікаційний код 

юридичної особи 40783148) штраф у розмірі 68 000,00 (шістдесят вісім тисяч) 

грн. 

66. За порушення, зазначене у пункті 64 резолютивної частини цього 

рішення, накласти на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«УКРАЇНСЬКА ВЕЛИКОВАНТАЖНА ТЕХНІКА» (ідентифікаційний код 

юридичної особи 35577055) штраф у розмірі 68 000,00 (шістдесят вісім тисяч) 

грн. 

67. Визнати, що ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«УКРАЇНСЬКА МАШИНОБУДІВЕЛЬНА ТЕХНІКА» (ідентифікаційний код 

юридичної особи 40783148) і ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРАЇНСЬКА ВЕЛИКОВАНТАЖНА ТЕХНІКА» 

(ідентифікаційний код юридичної особи 35577055) вчинили порушення, 

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

України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді вчинення 

антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів 

торгів на закупівлю «ДК 021:2015: 34630000-2 — Частини залізничних або 

трамвайних локомотивів чи рейкового рухомого складу; обладнання для 

контролю залізничного руху - Сектор запірного механізму правий, сектор 

запірного механізму лівий, закидання запору, сектор черв’ячний з мех. 

обробкою, кронштейн фіксуючий розчепного приводу, кронштейн (Державка), 

башмак гальмівної колодки, підвіска гальмівного башмака, наконечник 

тріангеля правий, наконечник тріангеля лівий» (оголошення UA-2017-05-19-

001633-b), проведених філією «Панютинський вагоноремонтний завод» 

публічного акціонерного товариства «Українська залізниця». 

68. За порушення, зазначене у пункті 67 резолютивної частини цього 

рішення, накласти на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«УКРАЇНСЬКА МАШИНОБУДІВЕЛЬНА ТЕХНІКА» (ідентифікаційний код 

юридичної особи 40783148) штраф у розмірі 68 000,00 (шістдесят вісім тисяч) 

грн. 

69. За порушення, зазначене у пункті 67 резолютивної частини цього 

рішення, накласти на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«УКРАЇНСЬКА ВЕЛИКОВАНТАЖНА ТЕХНІКА»(ідентифікаційний код 

юридичної особи 35577055) штраф у розмірі 68 000,00 (шістдесят вісім тисяч) 

грн. 

70. Визнати, що ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«УКРАЇНСЬКА МАШИНОБУДІВЕЛЬНА ТЕХНІКА» (ідентифікаційний код 

юридичної особи 40783148) і ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРАЇНСЬКА ВЕЛИКОВАНТАЖНА ТЕХНІКА» 

(ідентифікаційний код юридичної особи 35577055) вчинили порушення, 
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передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону 

України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді вчинення 

антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів 

торгів на закупівлю «ДК 021:2015: 34630000-2 — Частини залізничних або 

трамвайних локомотивів чи рейкового рухомого складу; обладнання для 

контролю залізничного руху - Запасні частини» (оголошення UA-2017-05-23-

000495-c), проведених філією «Дарницький вагоноремонтний завод» публічного 

акціонерного товариства «Українська залізниця». 

71. За порушення, зазначене у пункті 70 резолютивної частини цього 

рішення, накласти на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«УКРАЇНСЬКА МАШИНОБУДІВЕЛЬНА ТЕХНІКА» (ідентифікаційний код 

юридичної особи 40783148) штраф у розмірі 68 000,00 (шістдесят вісім тисяч) 

грн. 

72. За порушення, зазначене у пункті 70 резолютивної частини цього 

рішення, накласти на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«УКРАЇНСЬКА ВЕЛИКОВАНТАЖНА ТЕХНІКА» (ідентифікаційний код 

юридичної особи 35577055) штраф у розмірі 68 000,00 (шістдесят вісім тисяч) 

грн. 

73. Визнати, що ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«УКРАЇНСЬКА МАШИНОБУДІВЕЛЬНА ТЕХНІКА» (ідентифікаційний код 

юридичної особи 40783148) і ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРАЇНСЬКА ВЕЛИКОВАНТАЖНА ТЕХНІКА» 

(ідентифікаційний код юридичної особи 35577055) вчинили порушення, 

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

України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді вчинення 

антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів 

торгів на закупівлю «ДК 021:2015: 34630000-2 — Частини залізничних або 

трамвайних локомотивів чи рейкового рухомого складу; обладнання для 

контролю залізничного рух - Запасні частини» (оголошення UA-2017-05-23-

000509-a), проведених філією «Дарницький вагоноремонтний завод» публічного 

акціонерного товариства «Українська залізниця». 

74. За порушення, зазначене у пункті 73 резолютивної частини цього 

рішення, накласти на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«УКРАЇНСЬКА МАШИНОБУДІВЕЛЬНА ТЕХНІКА» (ідентифікаційний код 

юридичної особи 40783148) штраф у розмірі 68 000,00 (шістдесят вісім тисяч) 

грн. 

75. За порушення, зазначене у пункті 73 резолютивної частини цього 

рішення, накласти на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«УКРАЇНСЬКА ВЕЛИКОВАНТАЖНА ТЕХНІКА»(ідентифікаційний код 

юридичної особи 35577055) штраф у розмірі 68 000,00 (шістдесят вісім тисяч) 

грн. 

76. Визнати, що ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«УКРАЇНСЬКА МАШИНОБУДІВЕЛЬНА ТЕХНІКА» (ідентифікаційний код 

юридичної особи 40783148) і ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
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ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРАЇНСЬКА ВЕЛИКОВАНТАЖНА ТЕХНІКА» 

(ідентифікаційний код юридичної особи 35577055) вчинили порушення, 

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

України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді вчинення 

антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів 

торгів на закупівлю «ДК 021:2015: 34630000-2 — Частини залізничних або 

трамвайних локомотивів чи рейкового рухомого складу; обладнання для 

контролю залізничного рух - Державка розчіпного приводу, кронштейн 

фіксуючий, сектор черв'ячний, закидка запорного механізма, підвіска 

гальмівного башмака, башмак гальмівної колодки, дошка фірмова» 

(оголошення UA-2017-06-01-001722-b), проведених філією «Стрийський 

вагоноремонтний завод» публічного акціонерного товариства «Українська 

залізниця». 

77. За порушення, зазначене у пункті 76 резолютивної частини цього 

рішення, накласти на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«УКРАЇНСЬКА МАШИНОБУДІВЕЛЬНА ТЕХНІКА» (ідентифікаційний код 

юридичної особи 40783148) штраф у розмірі 68 000,00 (шістдесят вісім тисяч) 

грн. 

78. За порушення, зазначене у пункті 76 резолютивної частини цього 

рішення, накласти на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«УКРАЇНСЬКА ВЕЛИКОВАНТАЖНА ТЕХНІКА» (ідентифікаційний код 

юридичної особи 35577055) штраф у розмірі 68 000,00 (шістдесят вісім тисяч) 

грн. 

79. Визнати, що ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«УКРАЇНСЬКА МАШИНОБУДІВЕЛЬНА ТЕХНІКА» (ідентифікаційний код 

юридичної особи 40783148) і ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРАЇНСЬКА ВЕЛИКОВАНТАЖНА ТЕХНІКА» 

(ідентифікаційний код юридичної особи 35577055) вчинили порушення, 

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

України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді вчинення 

антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів 

торгів на закупівлю «ДК 021:2015: 34630000-2 — Частини залізничних або 

трамвайних локомотивів чи рейкового рухомого складу; обладнання для 

контролю залізничного руху - П'ятник 4-вісного вантажного вагону, упор 

передній, упор задній, кронштейн, автозчеп СА-3, хомут тяговий» (оголошення 

UA-2017-06-13-000886-c), проведених філією «Стрийський вагоноремонтний 

завод» публічного акціонерного товариства «Українська залізниця». 

80. За порушення, зазначене у пункті 79 резолютивної частини цього 

рішення, накласти на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«УКРАЇНСЬКА МАШИНОБУДІВЕЛЬНА ТЕХНІКА» (ідентифікаційний код 

юридичної особи 40783148) штраф у розмірі 68 000,00 (шістдесят вісім тисяч) 

грн. 

81. За порушення, зазначене у пункті 79 резолютивної частини цього 

рішення, накласти на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
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«УКРАЇНСЬКА ВЕЛИКОВАНТАЖНА ТЕХНІКА» (ідентифікаційний код 

юридичної особи 35577055) штраф у розмірі 68 000,00 (шістдесят вісім тисяч) 

грн. 

82. Визнати, що ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«УКРАЇНСЬКА МАШИНОБУДІВЕЛЬНА ТЕХНІКА» (ідентифікаційний код 

юридичної особи 40783148) і ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРАЇНСЬКА ВЕЛИКОВАНТАЖНА ТЕХНІКА» 

(ідентифікаційний код юридичної особи 35577055) вчинили порушення, 

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

України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді вчинення 

антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів 

торгів на закупівлю «ДК 021:2015: 34630000-2 — Частини залізничних або 

трамвайних локомотивів чи рейкового рухомого складу; обладнання для 

контролю залізничного руху - П'ятник 4-вісного вантажного вагону, упор 

передній, упор задній, кронштейн, автозчіп СА-3, хомут тяговий» (оголошення 

UA-2017-06-20-001534-b), проведених філією «Стрийський вагоноремонтний 

завод» публічного акціонерного товариства «Українська залізниця». 

83. За порушення, зазначене у пункті 82 резолютивної частини цього 

рішення, накласти на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«УКРАЇНСЬКА МАШИНОБУДІВЕЛЬНА ТЕХНІКА» (ідентифікаційний код 

юридичної особи 40783148) штраф у розмірі 68 000,00 (шістдесят вісім тисяч) 

грн. 

84. За порушення, зазначене у пункті 82 резолютивної частини цього 

рішення, накласти на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«УКРАЇНСЬКА ВЕЛИКОВАНТАЖНА ТЕХНІКА» (ідентифікаційний код 

юридичної особи 35577055) штраф у розмірі 68 000,00 (шістдесят вісім тисяч) 

грн. 

85. Визнати, що ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«УКРАЇНСЬКА МАШИНОБУДІВЕЛЬНА ТЕХНІКА» (ідентифікаційний код 

юридичної особи 40783148) і ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРАЇНСЬКА ВЕЛИКОВАНТАЖНА ТЕХНІКА» 

(ідентифікаційний код юридичної особи 35577055) вчинили порушення, 

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

України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді вчинення 

антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів 

торгів на закупівлю «ДК 021:2015: 34630000-2 — Частини залізничних або 

трамвайних локомотивів чи рейкового рухомого складу; обладнання для 

контролю залізничного руху - П'ятник 4-вісного вантажного вагону, упор 

передній, упор задній, кронштейн, автозчіп СА-3, хомут тяговий»  (оголошення 

UA-2017-06-21-000378-a), проведених філією «Стрийський вагоноремонтний 

завод» публічного акціонерного товариства «Українська залізниця». 

86. За порушення, зазначене у пункті 85 резолютивної частини цього 

рішення, накласти на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«УКРАЇНСЬКА МАШИНОБУДІВЕЛЬНА ТЕХНІКА» (ідентифікаційний код 
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юридичної особи 40783148) штраф у розмірі 68 000,00 (шістдесят вісім тисяч) 

грн. 

87. За порушення, зазначене у пункті 85 резолютивної частини цього 

рішення, накласти на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«УКРАЇНСЬКА ВЕЛИКОВАНТАЖНА ТЕХНІКА» (ідентифікаційний код 

юридичної особи 35577055) штраф у розмірі 68 000,00 (шістдесят вісім тисяч) 

грн. 

88. Визнати, що ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«УКРАЇНСЬКА МАШИНОБУДІВЕЛЬНА ТЕХНІКА» (ідентифікаційний код 

юридичної особи 40783148) і ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРАЇНСЬКА ВЕЛИКОВАНТАЖНА ТЕХНІКА» 

(ідентифікаційний код юридичної особи 35577055) вчинили порушення, 

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

України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді вчинення 

антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів 

торгів на закупівлю «ДК 021:2015: 34630000-2 — Частини залізничних або 

трамвайних локомотивів чи рейкового рухомого складу; обладнання для 

контролю залізничного руху - Запасні частини до вантажних вагонів» 

(оголошення UA-2017-07-11-000080-a), проведених філією «Панютинськй 

вагоноремонтний завод» публічного акціонерного товариства «Українська 

залізниця». 

89. За порушення, зазначене у пункті 88 резолютивної частини цього 

рішення, накласти на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«УКРАЇНСЬКА МАШИНОБУДІВЕЛЬНА ТЕХНІКА» (ідентифікаційний код 

юридичної особи 40783148) штраф у розмірі 68 000,00 (шістдесят вісім тисяч) 

грн. 

90. За порушення, зазначене у пункті 88 резолютивної частини цього 

рішення, накласти на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«УКРАЇНСЬКА ВЕЛИКОВАНТАЖНА ТЕХНІКА» (ідентифікаційний код 

юридичної особи 35577055) штраф у розмірі 68 000,00 (шістдесят вісім тисяч) 

грн. 

91. Визнати, що ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«УКРАЇНСЬКА МАШИНОБУДІВЕЛЬНА ТЕХНІКА» (ідентифікаційний код 

юридичної особи 40783148) і ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРАЇНСЬКА ВЕЛИКОВАНТАЖНА ТЕХНІКА» 

(ідентифікаційний код юридичної особи 35577055) вчинили порушення, 

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

України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді вчинення 

антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів 

торгів на «ДК 021:2015: 34630000-2 — Частини залізничних або трамвайних 

локомотивів чи рейкового рухомого складу; обладнання для контролю 

залізничного руху - П'ятник 4-вісного вантажного вагону, упор передній, упор 

задній, кронштейн, автозчіп СА-3, хомут тяговий»  (оголошення UA-2017-07-12-
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000686-c), проведених філією «Стрийський вагоноремонтний завод» публічного 

акціонерного товариства «Українська залізниця». 

92. За порушення, зазначене у пункті 91 резолютивної частини цього 

рішення, накласти на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«УКРАЇНСЬКА МАШИНОБУДІВЕЛЬНА ТЕХНІКА» (ідентифікаційний код 

юридичної особи 40783148) штраф у розмірі 68 000,00 (шістдесят вісім тисяч) 

грн. 

93. За порушення, зазначене у пункті 91 резолютивної частини цього 

рішення, накласти на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«УКРАЇНСЬКА ВЕЛИКОВАНТАЖНА ТЕХНІКА» (ідентифікаційний код 

юридичної особи 35577055) штраф у розмірі 68 000,00 (шістдесят вісім тисяч) 

грн. 

94. Визнати, що ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«УКРАЇНСЬКА МАШИНОБУДІВЕЛЬНА ТЕХНІКА» (ідентифікаційний код 

юридичної особи 40783148) і ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРАЇНСЬКА ВЕЛИКОВАНТАЖНА ТЕХНІКА» 

(ідентифікаційний код юридичної особи 35577055) вчинили порушення, 

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

України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді вчинення 

антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів 

торгів на закупівлю «ДК 021:2015: 34630000-2 — Частини залізничних або 

трамвайних локомотивів чи рейкового рухомого складу; обладнання для 

контролю залізничного руху - П'ятник 4-вісного вантажного вагону, упор 

передній, упор задній, кронштейн, автозчіп СА-3, хомут тяговий» (оголошення 

UA-2017-07-13-000597-c), проведених філією «Стрийський вагоноремонтний 

завод» публічного акціонерного товариства «Українська залізниця». 

95. За порушення, зазначене у пункті 94 резолютивної частини цього 

рішення, накласти на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«УКРАЇНСЬКА МАШИНОБУДІВЕЛЬНА ТЕХНІКА» (ідентифікаційний код 

юридичної особи 40783148) штраф у розмірі 68 000,00 (шістдесят вісім тисяч) 

грн. 

96. За порушення, зазначене у пункті 94 резолютивної частини цього 

рішення, накласти на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«УКРАЇНСЬКА ВЕЛИКОВАНТАЖНА ТЕХНІКА» (ідентифікаційний код 

юридичної особи 35577055) штраф у розмірі 68 000,00 (шістдесят вісім тисяч) 

грн. 

97. Визнати, що ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«УКРАЇНСЬКА МАШИНОБУДІВЕЛЬНА ТЕХНІКА» (ідентифікаційний код 

юридичної особи 40783148) і ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРАЇНСЬКА ВЕЛИКОВАНТАЖНА ТЕХНІКА» 

(ідентифікаційний код юридичної особи 35577055) вчинили порушення, 

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

України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді вчинення 

антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів 



91 

 

торгів на закупівлю «ДК 021:2015: 34630000-2 — Частини залізничних або 

трамвайних локомотивів чи рейкового рухомого складу; обладнання для 

контролю залізничного рух - П'ятник 4-вісного вантажного вагону, упор 

передній, упор задній, кронштейн, автозчіп СА-3, хомут тяговий» (оголошення 

UA-2017-08-03-000123-a), проведених філією «Стрийський вагоноремонтний 

завод» публічного акціонерного товариства «Українська залізниця». 

98. За порушення, зазначене у пункті 97 резолютивної частини цього 

рішення, накласти на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«УКРАЇНСЬКА МАШИНОБУДІВЕЛЬНА ТЕХНІКА» (ідентифікаційний код 

юридичної особи 40783148) штраф у розмірі 68 000,00 (шістдесят вісім тисяч) 

грн. 

99. За порушення, зазначене у пункті 97 резолютивної частини цього 

рішення, накласти на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«УКРАЇНСЬКА ВЕЛИКОВАНТАЖНА ТЕХНІКА» (ідентифікаційний код 

юридичної особи 35577055) штраф у розмірі 68 000,00 (шістдесят вісім тисяч) 

грн. 

100. Визнати, що ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРАЇНСЬКА МАШИНОБУДІВЕЛЬНА ТЕХНІКА» 

(ідентифікаційний код юридичної особи 40783148) і ТОВАРИСТВО З 

ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРАЇНСЬКА ВЕЛИКОВАНТАЖНА 

ТЕХНІКА» (ідентифікаційний код юридичної особи 35577055) вчинили 

порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 

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

антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів 

торгів на закупівлю «ДК 021:2015: 34630000-2 — Частини залізничних або 

трамвайних локомотивів чи рейкового рухомого складу; обладнання для 

контролю залізничного руху - Запасні частини до вантажних вагонів» 

(оголошення UA-2017-08-11-000577-a), проведених філією «Панютинський 

вагоноремонтний завод» публічного акціонерного товариства «Українська 

залізниця». 

101. За порушення, зазначене у пункті 100 резолютивної частини цього 

рішення, накласти на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«УКРАЇНСЬКА МАШИНОБУДІВЕЛЬНА ТЕХНІКА» (ідентифікаційний код 

юридичної особи 40783148) штраф у розмірі 68 000,00 (шістдесят вісім тисяч) 

грн. 

102. За порушення, зазначене у пункті 100 резолютивної частини цього 

рішення, накласти на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«УКРАЇНСЬКА ВЕЛИКОВАНТАЖНА ТЕХНІКА» (ідентифікаційний код 

юридичної особи 35577055) штраф у розмірі 68 000,00 (шістдесят вісім тисяч) 

грн. 

103. Визнати, що ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРАЇНСЬКА МАШИНОБУДІВЕЛЬНА ТЕХНІКА» 

(ідентифікаційний код юридичної особи 40783148) і ТОВАРИСТВО З 

ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРАЇНСЬКА ВЕЛИКОВАНТАЖНА 
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ТЕХНІКА» (ідентифікаційний код юридичної особи 35577055) вчинили 

порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 

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

антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів 

торгів на закупівлю «ДК 021:2015: 34630000-2 — Частини залізничних або 

трамвайних локомотивів чи рейкового рухомого складу; обладнання для 

контролю залізничного руху - Запасні частини до вантажних вагонів» 

(оголошення UA-2017-08-11-000925-c), проведених філією «Панютинський 

вагоноремонтний завод» публічного акціонерного товариства «Українська 

залізниця». 

104. За порушення, зазначене у пункті 103 резолютивної частини цього 

рішення, накласти на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«УКРАЇНСЬКА МАШИНОБУДІВЕЛЬНА ТЕХНІКА» (ідентифікаційний код 

юридичної особи 40783148) штраф у розмірі 68 000,00 (шістдесят вісім тисяч) 

грн. 

105. За порушення, зазначене у пункті 103 резолютивної частини цього 

рішення, накласти на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«УКРАЇНСЬКА ВЕЛИКОВАНТАЖНА ТЕХНІКА» (ідентифікаційний код 

юридичної особи 35577055) штраф у розмірі 68 000,00 (шістдесят вісім тисяч) 

грн. 

106. Визнати, що ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРАЇНСЬКА МАШИНОБУДІВЕЛЬНА ТЕХНІКА» 

(ідентифікаційний код юридичної особи 40783148) і ТОВАРИСТВО З 

ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРАЇНСЬКА ВЕЛИКОВАНТАЖНА 

ТЕХНІКА» (ідентифікаційний код юридичної особи 35577055) вчинили 

порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 

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

антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів 

торгів на закупівлю «ДК 021:2015: 34630000-2 — Частини залізничних або 

трамвайних локомотивів чи рейкового рухомого складу; обладнання для 

контролю залізничного руху - Запасні частини до вантажних вагонів» 

(оголошення UA-2017-06-14-000992-a), проведених філією «Панютинський 

вагоноремонтний завод» публічного акціонерного товариства «Українська 

залізниця». 

107. За порушення, зазначене у пункті 106 резолютивної частини цього 

рішення, накласти на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«УКРАЇНСЬКА МАШИНОБУДІВЕЛЬНА ТЕХНІКА» (ідентифікаційний код 

юридичної особи 40783148) штраф у розмірі 68 000,00 (шістдесят вісім тисяч) 

грн. 

108. За порушення, зазначене у пункті 106 резолютивної частини цього 

рішення, накласти на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«УКРАЇНСЬКА ВЕЛИКОВАНТАЖНА ТЕХНІКА» (ідентифікаційний код 

юридичної особи 35577055) штраф у розмірі 68 000,00 (шістдесят вісім тисяч) 

грн. 
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109. Закрити провадження у справі щодо порушення ТОВАРИСТВОМ З 

ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРАЇНСЬКА 

МАШИНОБУДІВЕЛЬНА ТЕХНІКА» (ідентифікаційний код юридичної особи 

40783148) і ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«УКРАЇНСЬКА ВЕЛИКОВАНТАЖНА ТЕХНІКА» (ідентифікаційний код 

юридичної особи 35577055) 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, які стосуються спотворення результатів торгів на закупівлю 

«ДК 021:2015: 34630000-2 — Частини залізничних або трамвайних локомотивів 

чи рейкового рухомого складу; обладнання для контролю залізничного руху - 

П'ятник 4-вісного вантажного вагону, упор передній, упор задній, кронштейн, 

автозчіп СА-3, хомут тяговий» (оголошення UA-2017-08-18-000478-c), 

проведених філією «Стрийський вагоноремонтний завод» публічного 

акціонерного товариства «Українська залізниця», у зв’язку з не доведенням 

вчинення порушення відповідно до статті 49 Закону України «Про захист 

економічної конкуренції». 

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 зазначеного Закону рішення 

органів Антимонопольного комітету України у двомісячний строк з дня 

одержання може бути оскаржене до господарського суду. 

 

 

Голова колегії       Юрій ГЛАДИК 
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