
 

СХІДНЕ МІЖОБЛАСНЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ 

АНТИМОНОПОЛЬНОГО КОМІТЕТУ УКРАЇНИ 

ВИТЯГ З РІШЕННЯ 

АДМІНІСТРАТИВНОЇ КОЛЕГІЇ СХІДНОГО  
МІЖОБЛАСНОГО ТЕРИТОРІАЛЬНОГО ВІДДІЛЕННЯ 

 

30.11.2021 №  70/143– р/к               Справа № 2/01-225-21 

м. Харків 

Про порушення законодавства  

про захист економічної конкуренції  

та накладення штрафу 

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «АРМАКС ХАРКІВ»  (ідентифікаційний 

код юридичної особи – 35352236) (далі – ПП «АРМАКС ХАРКІВ») та 

ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ КАНДИБА ОЛЕКСІЙ 

ОЛЕКСАНДРОВИЧ (ідентифікаційний номер – 3131606819) (далі –                    

ФОП КАНДИБА О.О.) подали тендерні пропозиції на участь у торгах, 

проведених:  

(а) ВУГЛЕГІРСЬКОЮ ТЕПЛОВОЮ ЕЛЕКТРИЧНОЮ СТАНЦІЄЮ 

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЦЕНТРЕНЕРГО» по 

закупівлі «код ДК 021:2015: 45230000-8 Будівництво трубопроводів, 

ліній зв’язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних 

доріг; вирівнювання поверхонь (Середній ремонт ЛЕП відпайки 110кВ 

від ВА-110кВ по території станції (інв. №00015958) (Заміна 

блискавкозахисного троса ПЛ 35кВ ЛЕП трансформатора 200Т, ПЛ 

110кВ ЛЕП трансформаторів 201Т, 202Т» (ідентифікатор закупівлі в 

системі «Prozorro»: UA-2018-08-14-000245-с);  

(б) ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «НАЦІОНАЛЬНА 

ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ «УКРЕНЕРГО»:  

-  по закупівлі «ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 Виконання робіт із заміни грозотросу 

на ПЛ 330кВ Зміївська ТЕС - Валуйки Інв. № 3029/1 45453000-7 — 

Капітальний ремонт і реставрація» (ідентифікатор закупівлі в системі 

«Prozorro»: UA-2019-04-12-000080-b);  

-  по закупівлі «ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 Виконання робіт з капітального 

ремонту заземлювального контуру ПС 330 кВ «Залютине» Інв.                                

№ 16574, Інв. № 16575 45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація» 

(ідентифікатори закупівель в системі «Prozorro»:                                             

UA-2019-06-27-001003-a).  
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При цьому, ПП «АРМАКС ХАРКІВ» та ФОП КАНДИБА О.О. спільно 

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

метою усунення змагання під час підготовки та участі у торгах. 

За результатами розгляду справи № 2/01-225-21 такі дії                                    

ПП «АРМАКС ХАРКІВ» та ФОП КАНДИБА О.О. визнано 

антиконкурентними узгодженими діями, що стосуються спотворення 

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

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

На ПП «АРМАКС ХАРКІВ» накладено штраф на загальну суму 204 000 

грн.  

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

публічні закупівлі», вчинення суб’єктами господарювання зазначеного 

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

в інших процедурах закупівлі та для відхилення їх тендерних пропозицій 

протягом 3 років після винесення рішення. 

Адміністративна колегія Східного міжобласного територіально 

відділення Антимонопольного комітету України, розглянувши матеріали 

справи № 2/01-225-21 про порушення ПП «АРМАКС ХАРКІВ» та                                           

ФОП КАНДИБОЮ О.О. законодавства про захист економічної конкуренції, 

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

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

досліджень і розслідувань від 19.11.2021 № 70-03/588-п, 

ВСТАНОВИЛА: 

1. Предмет справи  

(1) Адміністративною колегією Відділення розпочато справу № 2/01-225-21 

(далі – Справа) про порушення законодавства про захист економічної 

конкуренції, передбаченого пунктом 4 частини другої статті 6,                 

пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної 

конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій. 

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

спотворення результатів відкритих торгів, проведених:  

(а) ВУГЛЕГІРСЬКОЮ ТЕПЛОВОЮ ЕЛЕКТРИЧНОЮ СТАНЦІЄЮ 

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЦЕНТРЕНЕРГО» 

(далі – Замовник № 1) по закупівлі «код ДК 021:2015: 45230000-8 

Будівництво трубопроводів, ліній зв’язку та електропередач, шосе, 

доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь 

(Середній ремонт ЛЕП відпайки 110кВ від ВА-110кВ по території 

станції (інв. №00015958) (Заміна блискавкозахисного троса ПЛ 35кВ 

ЛЕП трансформатора 200Т, ПЛ 110кВ ЛЕП трансформаторів 201Т, 

202Т» (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro»:                                          

UA-2018-08-14-000245-с) (далі – Торги № 1);  
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(б) ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «НАЦІОНАЛЬНА 

ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ «УКРЕНЕРГО» (далі – Замовник № 2):  

-  по закупівлі «ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 Виконання робіт із заміни грозотросу 

на ПЛ 330кВ Зміївська ТЕС - Валуйки Інв. № 3029/1 45453000-7 — 

Капітальний ремонт і реставрація» (ідентифікатор закупівлі в системі 

«Prozorro»: UA-2019-04-12-000080-b) (далі - Торги № 2);  

-  по закупівлі «ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 Виконання робіт з капітального 

ремонту заземлювального контуру ПС 330 кВ «Залютине» Інв.                                

№ 16574, Інв. № 16575 45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація» 

(ідентифікатори закупівель в системі «Prozorro»:                                             

UA-2019-06-27-001003-a) (далі - Торги № 3).  

2. Відповідачі  

(3) Відповідачами у справі є:  

(4) ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «АРМАКС ХАРКІВ» (далі –                         

ПП «АРМАКС ХАРКІВ»), яке зареєстроване Департаментом реєстрації 

Харківської міської ради 30.10.2007 за № 14801020000038251. 

Ідентифікаційний код юридичної особи – 35352236. Місцезнаходження: 

61136, Харківська обл., місто Харків, вулиця Уборевіча, будинок 30, 

корпус Б, квартира 59; основним видом діяльності ПП «АРМАКС 

ХАРКІВ» є електромонтажні роботи (код за КВЕД 43.21);  

(5) ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ КАНДИБА ОЛЕКСІЙ 

ОЛЕКСАНДРОВИЧ (далі – ФОП КАНДИБА О.О.), який зареєстрований 

Департаментом реєстрації Харківської міської ради 22.09.2017 за                   

№ 24800000000200685. Ідентифікаційний номер – 3131606819. 

Місцезнаходження: 61018, Харківська обл., місто Харків, вулиця 

Дерев’янка, будинок 14, квартира 24; основним видом діяльності               

ФОП КАНДИБИ О.О. є електромонтажні роботи (код за КВЕД 43.21).  

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

фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 18.10.2021                                     

№ 297954474651 господарська діяльність ФОП КАНДИБИ О.О. з 

08.09.2021 припинена. 

(7) У розумінні абзацу дванадцятого статті 1 Закону України «Про захист 

економічної конкуренції» ПП «АРМАКС ХАРКІВ» та                                     

ФОП КАНДИБА О.О. (на час проведення Торгів) є суб’єктами 

господарювання.  

3. Процесуальні дії 

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

20.08.2021 № 70-03/462-п за ознаками вчинення ПП «АРМАКС 

ХАРКІВ» та ФОП КАНДИБОЮ О.О. порушень, передбачених                   

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

«Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних 

узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів торгів, 
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адміністративною колегією Відділення прийнято розпорядження від 

20.08.2021 № 70/255-рп/к про початок розгляду справи № 2/01-225-21.  

(9) Листами Відділення від 19.11.2021 № 70-02/2-9645 та від 19.11.2021                   

№ 70-02/2-9646 копія витягу з подання з попередніми висновками у 

справі № 2/01-225-21 була надіслана ПП «АРМАКС ХАРКІВ» та                                             

КАНДИБІ О.О. відповідно, за їх місцезнаходженням.  

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

законодавства про захист економічної конкуренції, затверджених 

розпорядженням Антимонопольного комітету України від 19 квітня 

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

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

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

офіційному веб-сайті Комітету (http://www.amc.gov.ua) 25.11.2021 

розміщено інформацію щодо попередніх висновків у Справі, із 

зазначенням дати, часу і місця розгляду справи. 

4. Інформація про торги 

Торги № 1 

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

14.08.2018 опубліковано оголошення (UA-2018-08-14-000245-с) про 

проведення Торгів № 1. 

(12) Кінцевий строк подання тендерних пропозицій (дата і час) – 30.08.2018               

(00 год. 00 хв.).  

(13) Початок аукціону (дата і час) – 30.08.2018  (11 год. 31 хв.). 

(14) Очікувана вартість закупівлі – 291 500,00 грн. 

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

Торгах № 1 подані тендерні пропозиції від:  

- ФОП КАНДИБИ О.О.; 

- ПП «АРМАКС ХАРКІВ». 

(16) Ціни тендерних пропозицій, запропоновані ПП «АРМАКС ХАРКІВ» та 

ФОП КАНДИБОЮ О.О. на Торги № 1, становили: 

№ 

з/п 
Назва суб’єкта господарювання 

Первинна 

пропозиція, грн. 

Остаточна пропозиція  

(за результатами аукціону), грн. 

1 ПП «АРМАКС ХАРКІВ» 289 275,60 288 400,60 

2 ФОП КАНДИБА О.О. 290 500,00 289 625,50 

(17) Згідно з протоколом від 31.08.2018 № 595 засідання тендерного комітету 

Замовника №1 Торги № 1 були відмінені на підставі частини 1 статті 31 

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

25.12.2015 року № 922-VIII) у зв’язку з неможливістю усунення 

порушень, що виникли через виявлені порушення законодавства у сфері 

публічних закупівель. 

 

http://www.amc.gov.ua/
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Торги № 2 

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

12.04.2019 опубліковано оголошення (UA-2019-04-12-000080-b) про 

проведення Торгів № 2.  

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

24.04.2019 (12 год. 00 хв.). 

(20) Початок аукціону (дата і час) - 25.04.2019 (11 год. 39 хв.). 

(21) Очікувана вартість закупівлі – 665 300,00  грн. 

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

Торгах № 2 подані тендерні пропозиції від:  

  ПП «АРМАКС ХАРКІВ»; 

  ФОП КАНДИБИ О.О.;  

  ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ЕНЕРГОБУД-СПМ» (далі – ТОВ «ЕНЕРГОБУД-СПМ»), 

ідентифікаційний код юридичної особи – 38268315. Місцезнаходження: 

04119, місто Київ, вулиця Зоологічна, будинок 4А, офіс 139; основним 

видом діяльності ТОВ «ЕНЕРГОБУД-СПМ» є будівництво споруд 

електропостачання та телекомунікацій (код за КВЕД 42.22). 

(23) Ціни тендерних пропозицій, запропоновані ПП «АРМАКС ХАРКІВ», 

ФОП КАНДИБОЮ О.О. та ТОВ «ЕНЕРГОБУД-СПМ» на Торги № 2, 

становили:  

№ 

з/п 
Назва суб’єкта господарювання 

Первинна 

пропозиція, грн. 

Остаточна пропозиція  

(за результатами аукціону), грн. 

1 ПП «АРМАКС ХАРКІВ» 649 273,07 635 967,05 

2 ФОП КАНДИБА О.О. 663 000,00 649 694,00 

3 ТОВ «ЕНЕРГОБУД-СПМ» 660 324,23 660 324,23 

(24) Згідно з протоколом від 13.05.2019 засідання тендерного комітету 

Замовника № 2 переможцем Торгів № 2 визнано ПП «АРМАКС 

ХАРКІВ» з пропозицією 635 967,05 гривень та укладений договір                         

від 24.05.2019 № 80-2/1169-19. 

Торги № 3 

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

27.06.2019 опубліковано оголошення (UA-2019-06-27-001003-a) про 

проведення Торгів № 3.  

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

10.07.2019 (12 год. 00 хв.).  

(27) Початок аукціону (дата і час) – 11.07.2019 (15 год. 05 хв.). 

(28) Очікувана вартість закупівлі – 450 000,00 грн. 

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

Торгах № 3 подані тендерні пропозиції від:  
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- ПП «АРМАКС ХАРКІВ»; 

- ФОП КАНДИБИ О.О.; 

- ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТОРГОВО-

ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ «ТЕХЕЛЕКТРО-ТРЕЙД» (далі –                                  

ТОВ «ТОРГОВО-ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ «ТЕХЕЛЕКТРО-ТРЕЙД»), 

ідентифікаційний код юридичної особи – 38268315. Місцезнаходження: 

02094, місто Київ, вулиця Віскозна, буд. 17, будівля 130, офіс № 6; 

основним видом діяльності ТОВ «ТОРГОВО-ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ 

«ТЕХЕЛЕКТРО-ТРЕЙД» є неспеціалізована оптова торгівля (код за                         

КВЕД 46.90);  

- ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНОЇ ФІРМИ «КАСКАД ГРУП» (далі –                         

ТОВ ВКФ «КАСКАД ГРУП»), ідентифікаційний код юридичної особи – 

31871055. Місцезнаходження: 49000, Дніпропетровська обл., місто 

Дніпро, вулиця Архангельська, будинок 52/1; основним видом 

діяльності ТОВ ВКФ «КАСКАД ГРУП» є ремонт і технічне 

обслуговування електричного устатковання (код за КВЕД 33.14). 

(30) Ціни тендерних пропозицій, запропоновані ПП «АРМАКС ХАРКІВ», 

ФОП КАНДИБОЮ О.О., ТОВ «ТОРГОВО-ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ 

«ТЕХЕЛЕКТРО-ТРЕЙД» та ТОВ ВКФ «КАСКАД ГРУП» на Торги № 3, 

становили:  

№ 

з/п 
Назва суб’єкта господарювання 

Первинна 

пропозиція, грн. 

Остаточна пропозиція  

(за результатами аукціону), грн. 

1 ПП «АРМАКС ХАРКІВ» 449 765,29 420 000,00 

2 ФОП КАНДИБА О.О. 450 000,00 400 000,00 

3 
ТОВ «ТОРГОВО-ВИРОБНИЧА 

КОМПАНІЯ «ТЕХЕЛЕКТРО-ТРЕЙД» 
449 765,00 399 999,00 

4 ТОВ ВКФ «КАСКАД ГРУП» 443 000,00 399 998,00 

(31) Згідно з протоколом від 18.07.2019 засідання тендерного комітету 

Замовника № 2 переможцем Торгів № 3 визнано                                    

ТОВ ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНУ ФІРМУ «КАСКАД ГРУП» з 

пропозицією 399 998,00 гривень та укладений договір від 06.08.2019              

№ 08-000482-19.  

5. Встановлення антиконкурентних узгоджених дій 

(32) За результатами аналізу документів, поданих ПП «АРМАКС ХАРКІВ» 

та ФОП КАНДИБОЮ О.О. у складі тендерних пропозицій, інформації, 

зібраної Відділенням в ході розгляду Cправи, виявлені обставини, які 

свідчать про узгодженість дій ПП «АРМАКС ХАРКІВ» та                           

ФОП КАНДИБОЮ О.О. (далі разом – Учасники торгів, Відповідачі) під 

час участі у Торгах № 1-3 (далі разом – Торги). 
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5.1 Використання одних і тих же точок доступу до мережі Інтернет  

(33) Відповідно до інформації ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА 

«ПРОЗОРРО» (далі – ДП «ПРОЗОРРО»), наданою листом від 01.07.2020 

№ 206/01/1574/03 (вх. від 06.07.2020 № 3562), Учасники торгів під час 

участі у Торгах завантажували тендерні пропозиції з одного 

електронного майданчика «Zakupki.prom.ua» (оператор ТОВАРИСТВО З 

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

ТОВ «ЗАКУПКИ.ПРОМ.УА»)).  

(34) Інформація щодо завантаження тендерних пропозицій Учасниками 

торгів на Торги (відповідно до листа ТОВ «ЗАКУПКИ. ПРОМ. УА» від 

25.04.2019 № 256 (вх. від 13.05.2019 № 3411)) наведена в таблиці № 1.  

Таблиця № 1 

№ 

торгів 

Назва суб’єкта 

Господарювання 

ІР – адреса, з якої 

завантажено тендерну 

пропозицію 

Дата та час завантаження 

тендерної пропозиції 

Торги 

№ 1 

ФОП КАНДИБА О.О. 188.163.50.113 29.08.2018 18:07 

ПП «АРМАКС ХАРКІВ» 37.55.16.61 29.08.2018  21:56 

Торги 

№ 2 

ПП «АРМАКС ХАРКІВ» 188.163.51.113 22.04.2019 17:28 

ФОП КАНДИБА О.О. 188.163.50.14 24.04.2019 10:02 

Торги 

№ 3 

ПП «АРМАКС ХАРКІВ» 188.163.50.14 09.07.2019 11:44 

ФОП КАНДИБА О.О. 188.163.50.14 08.07.2019 16:55 

(35) Листом від 01.07.2020 № 206/01/1574/03 (вх № 3562 від 06.07.2020)           

ДП «ПРОЗОРРО» повідомило, що вхід на аукціон Учасники торгів 

здійснювали з наступних ІР-адрес. Інформація наведена в таблиці № 2. 

Таблиця № 2 

№ торгів Назва суб’єкта господарювання 
ІР-адреса, з якої учасники торгів 

здійснювали вхід на аукціон 

Торги № 1 

ПП «АРМАКС ХАРКІВ» 46.185.110.22 

ФОП КАНДИБА О.О. 37.55.16.61 

Торги № 2 

ПП «АРМАКС ХАРКІВ» 188.163.50.14 

ФОП КАНДИБА О.О. 188.163.50.14 

Торги № 3 

ПП «АРМАКС ХАРКІВ» 188.163.50.14 

ФОП КАНДИБА О.О. 188.163.50.14 

(36) Отже, подачу тендерних пропозицій на Торги № 3 та вхід до аукціону на 

Торги № 2, № 3 Учасники торгів здійснювали з однієї і тієї ж ІР-адреси: 

188.163.50.14.  
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(37) Крім цього, ФОП КАНДИБА О.О. входив на аукціон в Торгах № 1 з                  

ІР-адреси 37.55.16.61, з якої ПП «АРМАКС ХАРКІВ» здійснювало 

завантаження тендерної пропозиції на Торги № 1. 

(38) Аналізом інформації, наданої АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ 

«ПУМБ» (далі - АТ «ПУМБ») листами від 23.10.2020 № 19.1/620                     

(вх. № 680кі від 02.11.2020), від 27.07.2021 № 19.3-02/336 (вх. № 1116кі 

від 02.08.2021), та АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «АЛЬФА-БАНК» 

(далі – АТ «АЛЬФА-БАНК») листами від 28.10.2021 № 24414/БТ                   

(вх. № 684кі від 04.11.2020), від 22.07.2021 № 18024/БТ (вх. № 1067кі від 

26.07.2021), конфіденційна інформація.  

(39) Конфіденційна інформація. 

(40) Конфіденційна інформація. 

(41) Конфіденційна інформація. 

(42) Конфіденційна інформація. 

(43) Згідно з інформацією, розміщеною на сайті https://2ip.ua та наданою 

ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «КИЇВСТАР» (далі – 

ПрАТ «КИЇВСТАР») листами від 18.01.2021 № 1291/02 (вх. № 80кі від 

26.01.2021) та від 04.10.2021 № 26127/01 (вх. № 1583кі від 07.10.2021), 

Конфіденційна інформація.  

(44) ПрАТ «КИЇВСТАР» листом від 04.10.2021 № 26127/01 (вх. 1583кі від 

07.10.2021) Конфіденційна інформація  

(45) Конфіденційна інформація. 

(46) ПрАТ «КИЇВСТАР» листом від 08.11.2021 № 29594/01 (вх. № 1812кі від 

12.11.2021) Конфіденційна інформація. 

(47) ПрАТ «КИЇВСТАР» у додатку № 2 до листа від 08.11.2021 № 29594/01 

(вх. № 1812кі від 12.11.2021), Конфіденційна інформація.  

(48) Аналізом додатку № 2 до листа від 08.11.2021 № 29594/01                                  

(вх. № 1812кі від 12.11.2021) Конфіденційна інформація.  

(49) ПП «АРМАКС ХАРКІВ» листом без номеру та дати (вх. № 4365 від 

11.08.2020) повідомило, що у період з 01.07.2018 по 01.07.2019 (період 

проведення Торгів) доступ до мережі Інтернет здійснювався через 

послугу «Домашній інтернет», яка надавалася ПрАТ «КИЇВСТАР»  

Гомзі Максиму Валентиновичу.  

(50) ПрАТ «КИЇВСТАР» листом від 18.01.2021 № 1291/02 (вх. № 80кі від 

26.01.2021) повідомило, що ФОП КАНДИБА О.О. не був і не є 

контрактним абонентом Київстар.  

(51) ФОП КАНДИБА О.О. листом без номеру та дати (вх. № 4293 від 

07.08.2020) повідомив, що у період з 01.07.2018 по 01.07.2019 договори 

щодо підключення до мережі Інтернет не укладалися. 

 

https://2ip.ua/
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(52) ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРТЕЛЕКОМ» (далі -

ПАТ «УКРТЕЛЕКОМ») (інтернет провайдер ІР-адреси 37.55.16.61) 

листами від 10.09.2021 № 4399-вих-80Д731-80Д922-2021 (вх. № 1465кі 

від 14.09.2021) та від 08.10.2021 № 4770-вих-80Д731-80Д922-2021                  

(вх. № 1602кі від 11.10.2021) Конфіденційна інформація. 

(53) Крім того, ПАТ «УКРТЕЛЕКОМ» листом від 08.10.2021 № 08.10.2021 

№ 4770-вих-80Д731-80Д922-2021 (вх. № 1602кі від 11.10.2021) 

Конфіденційна інформація.  

(54) Також, ПАТ «УКРТЕЛЕКОМ» листом від 08.10.2021 № 08.10.2021                     

№ 4770-вих-80Д731-80Д922-2021 (вх. № 1602кі від 11.10.2021) 

Конфіденційна інформація. 

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

фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 22.09.2021                   

№ 5798603901, № 5798612900, № 556666406496 станом на дату 

проведення Торгів директором ПП «АРМАКС ХАРКІВ» є Гомза 

Максим Валентинович. 

(56) Аналізом тендерної документації ПП «АРМАКС ХАРКІВ» встановлено, 

що ПП «АРМАКС ХАРКІВ» завантажило протокол загальних зборів 

учасників ПП «АРМАКС ХАРКІВ» від 30.10.2007 № 1, згідно з яким 

Гомза Максим Валентинович призначений директором                                     

ПП «АРМАКС ХАРКІВ» строком на 15 років. 

(57) Отже, ФОП КАНДИБА О.О. та ПП «АРМАКС ХАРКІВ» під час 

завантаження тендерної пропозиції на Торги № 3, входу на аукціон у                   

Торгах № 2, № 3, входу до банківських рахунків у період проведення 

Торгів використовували одні і ті ж точки доступу до мережі Інтернет, 

виділені в користування Гомзі Максиму Валентиновичу, що свідчить 

про спільне здійснення господарської діяльності.  

5.2 Синхронність дій Відповідачів  

(58) Аналізом тендерних пропозицій Учасників торгів, поданих на                   

Торги № 1, встановлено, що Відповідачі подали тендерні пропозиції в 

один і той же день.  

(59) Інформація про дату та час подання тендерних пропозицій на Торги № 1 

наведена в таблиці № 6.  

Таблиця № 6  
№ 

торгів 

Назва суб’єкта 

господарювання 

Дата та час завантаження 

тендерної пропозиції 

Кінцевий строк подання 

тендерних пропозицій  

Торги 

№ 1 

ФОП КАНДИБА О.О. 29.08.2018 18:07 
30.08.2018 (00 год. 00 хв.) 

ПП «АРМАКС ХАРКІВ» 29.08.2018  21:56 

(60) Отже, подача тендерних пропозицій Учасниками торгів на Торги № 1                 

в останній день свідчить про існування спільних інтересів та погодженої 

поведінки під час участі у  Торгах № 1. 
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(61) Варто також зазначити, що згідно з інформацією, наданою                                 

АТ «АЛЬФА-БАНК» листом від 22.07.2021 № 18024/БТ (вх. № 1067кі 

від 26.07.2021) та АТ «ПУМБ» листом від 27.07.2021 № 19.3-02/336                  

(вх. № 1116кі від 02.08.2021), Конфіденційна інформація.  

(62) Конфіденційна інформація.  

(63) Отже, вхід до електронних банківських кабінетів Учасників торгів в одні 

і ті ж дні, свідчить про синхронність дій між Учасниками торгів. 

5.3  Одні і ті ж властивості електронних файлів, завантажених у            

Торгах № 2, № 3 

(64) ПП «АРМАКС ХАРКІВ» та ФОП КАНДИБА О.О. на Торги № 2 та № 3 

завантажили до системи «Prozorro» документи в електронному вигляді, 

які мають одні і ті ж метадані, а саме: заголовок, тему та автора файлу.  

(65) Інформація про одні і ті ж метадані в Торгах № 2 наведена в таблиці № 8.  

Таблиця № 8 

 №   

  торгів 
ПП «АРМАКС ХАРКІВ» ФОП КАНДИБА О.О. 

   Назва файлу Заголовок Тема    Автор 
Назва 

файлу 
Заголовок Тема Автор 

Торги 

№ 2 

Довідка про 

наявність 

працівників 

Отсканированное 

изображение 

  Отсканиро   

ванное 

изображение 

NAPS2 

Довідка про 

наявність 

працівників 

Отсканирован 

ное 

изображение 

Отсканирован

ное 

изображение 

NAPS2 

Армакс  

дозвил 

подьемники 

Отсканированное 

изображение 

Отсканиро 

ванное 

изображение 

NAPS2 

Довідка про 

відсутність 

заборгованос

ті по 

податкам 

Отсканирован 

ное 

изображение 

 Отсканиро 

ванное 

изображение 

NAPS2 

Договір 
Отсканированное 

изображение 

Отсканиро 

ванное 

изображение 

NAPS2 
Довідка ст. 

50 

Отсканирован 

ное 

изображение 

Отсканирован

ное 

изображение 

NAPS2 

Довідка ст. 

237 

Отсканированное 

изображение 

Отсканиро 
ванное 

изображение 
NAPS2 

Гарантійний 

лист 

Отсканирован 
ное 

изображение 

Отсканирован
ное 

изображение 
NAPS2 

Довідка  про 

відсутність 

порушеного 

зобов’язання 

Отсканированное 

изображение 

Отсканиро 

ванное 

изображение 

NAPS2 

Витяг з 

реєстру 

платників 

Отсканирован 

ное 

изображение 

Отсканирован

ное 

изображение 

NAPS2 

Гарантійний 

лист 

Отсканированное 

изображение 

Отсканиро 

ванное 

изображение 

NAPS2 

Довідка, що 

не є 

банкрутом 

Отсканирован 

ное 

изображение 

Отсканирован

ное 

изображение 

NAPS2 

(66) Інформація про одні і ті ж метадані в Торгах № 3 наведена в таблиці           

№ 9.  
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Таблиця № 9 

№ 

торгів 
ПП «АРМАКС ХАРКІВ» ФОП КАНДИБА О.О. 

Торги 

№ 3 

Назва файлу 

Pdf 
Заголовок Тема Автор 

Назва 

файлу 
Заголовок Тема Автор 

довідка ст. 9 

Отсканиров

анное 

изображени

е 

Отсканир

ованное 

изображен

ие 

NAPS2 ст. 9 

Отсканир

ованное 

изображен

ие 

Отсканир

ованное 

изображен

ие 

NAPS2 

довідка ст. 50 

Отсканиров

анное 

изображени

е 

Отсканир

ованное 

изображен

ие 

NAPS2 ст. 50 

Отсканир

ованное 

изображен

ие 

Отсканир

ованное 

изображен

ие 

NAPS2 

довідка ст. 

236, 237 

Отсканиров

анное 

изображени

е 

Отсканир

ованное 

изображен

ие 

NAPS2 

ст. 

236,23

7 

Отсканир

ованное 

изображен

ие 

Отсканир

ованное 

изображен

ие 

NAPS2 

Тендерна 

пропозиція 

Отсканиров

анное 

изображени

е 

Отсканир

ованное 

изображен

ие 

NAPS2 

тендер

на 

пропоз

иція 

Отсканир

ованное 

изображен

ие 

Отсканир

ованное 

изображен

ие 

NAPS2 

гарантійний 

лист 

Отсканиров

анное 

изображени

е 

Отсканир

ованное 

изображен

ие 

NAPS2 

Не має 

поруш. 

зобов. 

Отсканир

ованное 

изображен

ие 

Отсканир

ованное 

изображен

ие 

NAPS2 

Довідка не є 

банкрутом 

Отсканиров

анное 

изображени

е 

Отсканир

ованное 

изображен

ие 

NAPS2 

Не є 

банкру

том 

Отсканир

ованное 

изображен

ие 

Отсканир

ованное 

изображен

ие 

NAPS2 

Довідка про 

заборгованіст

ь податків 

Отсканиров

анное 

изображени

е 

Отсканир

ованное 

изображен

ие 

NAPS2 

Немає 

заборг. 

по 

податк

ам 

Отсканир

ованное 

изображен

ие 

Отсканир

ованное 

изображен

ие 

NAPS2 

Довідка про 

наявність 

працівників 

Отсканиров

анное 

изображени

е 

Отсканир

ованное 

изображен

ие 

NAPS2 

Довідк

а про 

наявніс

ть 

праців

ників 

Отсканир

ованное 

изображен

ие 

Отсканир

ованное 

изображен

ие 

NAPS2 

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

ПП «АРМАКС ХАРКІВ» та ФОП КАНДИБИ О.О. на Торги № 2 та № 3, 

мають спільні властивості, що свідчить про однакове походження цих 

документів та спільну (угоджену) підготовку до Торгів № 2, № 3. 

 

 

 



 - 12 - 

 

5.4 Пов’язаність Відповідачів родинними відносинами 

(68) Аналізом тендерної пропозиції ПП «АРМАКС ХАРКІВ», завантаженої 

на Торги № 1, встановлено, що ПП «АРМАКС ХАРКІВ» завантажило 

файл з назвою «довідка та комерційна пропозиція» (формат pdf), в якій 

наведений перелік працівників, з них:  

- директор Гомза Максим Валентинович; 

- інженер-електрик Кандиба Олексій Олександрович; 

- економіст Гомза Ксенія Олександрівна. 

(69) СХІДНЕ МІЖРЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ МІНІСТЕРСТВА 

ЮСТИЦІЇ листом від 14.04.2021 № 13521/25873/14/21/05.1 (вх. № 2880 

від 17.05.2021) повідомило, що Кандиба Олексій Олександрович 

27.09.1985 р.н, та Гомза Валентина Валентинівна 16.01.1986 р.н. (після 

державної реєстрації шлюбу – Кандиба) перебувають у шлюбі, який 

зареєстрований 25.09.2009 Харківським міським відділом державної 

реєстрації актів цивільного стану Східного міжрегіонального управління 

Міністерства юстиції. Шлюб не розірвано. 

(70) Також СХІДНЕ МІЖРЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ МІНІСТЕРСТВА 

ЮСТИЦІЇ листом від 10.06.2021 № 21043/44612/14/21/05.1 (вх. № 3424 

від 10.06.2021) надало інформацію, що батьками Гомзи Валентини 

Валентинівни 16.01.1986 р.н. є Гомза Валентин Олександрович 

27.04.1954 р.н. та Гомза Надія Іванівна 11.02.1959 р.н. 

(71) СХІДНЕ МІЖРЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ МІНІСТЕРСТВА 

ЮСТИЦІЇ листом від 14.04.2021 № 13521/25873/14/21/05.1 (вх. № 2880 

від 17.05.2021) повідомило, що батьками Гомзи Максима Валентиновича 

20.08.1981 р.н. є Гомза Валентин Олександрович 27.04.1954 р.н та Гомза 

Надія Іванівна 11.02.1959 р.н.  

(72) Тобто, Кандиба Олексій Олександрович одружений на рідній сестрі 

директора ПП «АРМАКС ХАРКІВ» Гомзи Максима Валентиновича. 

(73) Отже, перебування Кандиби О.О. у шлюбі з рідною сестрою директора 

ПП «АРМАКС ХАРКІВ» свідчить про існування спільних інтересів між 

ФОП КАНДИБОЮ О.О. та ПП «АРМАКС ХАРКІВ».  

5.5 Зазначення однієї і тієї ж особи при відкритті банківських рахунків 

(74) Згідно з інформацією, наданою ГОЛОВНИМ УПРАВЛІННЯМ ДПС У 

ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ листом від 28.08.2020                                                  

№ 17512/9/20-40-56-12-19 (вх. № 4961 від 02.09.2020), діючими 

рахунками у період з 01.01.2018 по 31.12.2019 (період проведення 

Торгів) є: 

- у ФОП КАНДИБИ О.О. - № 2600638879 (дата відкриття рахунку 

23.10.2017) в АТ «ПУМБ»; 

- у ПП «АРМАКС ХАРКІВ» - № 26009018681401 (дата відкриття рахунку 

02.03.2018) в АТ «АЛЬФА-БАНК».  
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(75) АТ «ПУМБ» листом від 23.10.2020 № 19.1/620 (вх. № 680кі від 

02.11.2020) Конфіденційна інформація 

(76) ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ПФУ У ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ листом від 

25.08.2020 № 2000-0603-8/58593 (вх. № 4798 від 28.08.2020) повідомило, 

що РНОКПП 2981712751 закріплений за Гомзою Максимом 

Валентиновичем. 

(77) Також варто зазначити, що ПП «АРМАКС ХАРКІВ» на Торги 

завантажило паспорт директора Гомзи Максима Валентиновича за 

серійним номером МТ № 073593, виданий Московським РВ ХМУ 

ГУМВС України в Харківській області, дата видачі 18.09.2009. 

(78) Згідно з інформацією, наданою АТ «АЛЬФА-БАНК» листом від 

28.10.2020 № 24415/БТ (вх. № 684кі від 04.11.2020), Конфіденційна 

інформація. 

(79) Тобто, при відкритті Рахунку ФОП КАНДИБИ О.О. та ПП «АРМАКС 

ХАРКІВ» зазначено одну і ту ж особу, а саме Гомзу Максима 

Валентиновича, який є директором ПП «АРМАКС ХАРКІВ».  

(80) Отже, до рахунків Учасників торгів мала доступ одна і та ж особа, що не 

може бути випадковим збігом обставин, і свідчить про обізнаність 

Відповідачів щодо фінансово-господарської діяльності один одного, що 

створює умови для обміну інформації між Відповідачами під час 

підготовки та участі у Торгах.  

5.6 Зазначення одних і тих же номерів телефону та електронних 

поштових скриньок  

(81) АТ «ПУМБ» листом від 23.10.2020 № 19.1/620 (вх. № 680кі від 

02.11.2020) Конфіденційна інформація:  

(82) Згідно з інформацією АТ «АЛЬФА-БАНК», наданою листом від 

28.10.2020 № 24415/БТ (вх. № 684кі від 04.11.2020), Конфіденційна 

інформація: 

(83) Листом від 29.07.2020 № 993/07 (вх. № 4204 від 04.08.2020)                                

ТОВ «ЗАКУПКИ.ПРОМ.УА» (оператор майданчика 

«ЗАКУПКИ.ПРОМ.УА») повідомило, що ПП «АРМАКС ХАРКІВ» при 

реєстрації на майданчику на Торги вказало e-mail: 

irina.snitska@gmail.com, мобільний номер 095 607 8323 та контактну 

особу «Ирина Сницкая». 

(84) ПП «АРМАКС ХАРКІВ» листом без номеру та дати (вх. № 4365 від 

11.08.2020) повідомило, що реєстрацію на майданчику, перерахування 

коштів за послуги електронного майданчика, завантаження до системи 

«Prozorro» тендерної пропозиції, підготовку та збір документів, які були 

подані у складі тендерної пропозиції ПП «АРМАКС ХАРКІВ» для 

участі у торгах, вхід до системи «Prozorro» під час зниження цінових 

пропозицій на Торгах здійснювала Сніцка Ірина Іванівна. 

 

mailto:irina.snitska@gmail.com
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(85) Варто зазначити, що згідно з інформацією, наданою ПП «АРМАКС 

ХАРКІВ» листом без номера та дати (вх. № 4365 від 11.08.2020), Сніцка 

Ірина Іванівна працювала в ПП «АРМАКС ХАРКІВ» у період з 

01.06.2018 по 17.12.2019 на посаді бухгалтера.  

(86) ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВФ УКРАЇНА» листом від 

07.09.2021 № 02/КІ-Б/238 (вх. №1455кі від 10.09.2021) Конфіденційна 

інформація. 

(87) Крім цього, ПП «АРМАКС ХАРКІВ» листом без номеру та дати                       

(вх. № 4365 від 11.08.2020) повідомило, що у період з 01.07.2018 по 

01.07.2019 року у своїй господарській діяльності використовувало 

мобільний номер 067 573 2118 та е-mail gomza4@gmail.com.  

(88) ПП «АРМАКС ХАРКІВ» при подачі тендерної пропозиції на Торги №1 

завантажило «довідку, яка містить відомості про Учасника» (дана 

довідка знаходиться в файлі «довідка та комерційна пропозиція» 

(формат pdf)), у якій міститься інформація про Учасника, де 

відповідальною особою за участь у Торгах від ПП «АРМАКС ХАРКІВ» 

є директор Гомза Максим Валентинович та контактними даними були 

вказані мобільний номер 067 573 2118 та е-mail gomza4@gmail.com. 

(89) ПрАТ «КИЇВСТАР» листом від 01.09.2021 № 22885/01 (вх. № 1429кі від 

06.09.2021) Конфіденційна інформація. 

(90) Тобто, при реєстрації на майданчику, відкритті та обслуговуванні 

Рахунку ПП «АРМАКС ХАРКІВ» та при відкритті та обслуговуванні 

Рахунку ФОП КАНДИБИ О.О. Учасники торгів зазначили однакові 

контактні дані, а саме e-mail irina.snitska@gmail.com, gomza4@gmail.com 

та мобільні номери 095 607 8323, 067 573 2118. 

(91) Отже, Відповідачами при реєстрації на майданчику, відкритті та 

обслуговуванні Рахунку ПП «АРМАКС ХАРКІВ» та Рахунку                           

ФОП КАНДИБИ О.О. зазначені одні і ті ж самі номери телефонів та 

електронні поштові скриньки, що свідчить про спільну діяльність 

Відповідачів, що є не типовим, оскільки Учасники торгів повинні були 

діяти самостійно та конкурувати між собою на зазначених торгах.  

5.7 Зазначення Відповідачами одних і тих же осіб в «довідці про 

наявність працівників», завантаженої Учасниками торгів в Торгах 

№ 2, № 3  

(92) Аналізом тендерних пропозицій Учасників торгів, завантажених на 

Торги № 2, № 3  встановлено, що Відповідачі завантажили «довідки про 

наявність працівників» (формат pdf), в яких наведений перелік 

працівників. Інформація щодо працівників наведена в таблиці  № 8. 
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Таблиця № 8 

№ 

торгів 
ПП «Армакс Харків» ФОП Кандиба О.О. 

Торги 

№ 2 

Гомза Максим Валентинович 

(директор) 

Тищенко Сергій Олександрович 

(машиніст екскаватора) 

Тищенко Дмитро Олександрович 

(кабельник-спаювальник) 
Швайбович Роман Валерійович 

(інженер-енергетик) 

Швайбович Роман Валерійович 

(інженер-енергетик) 

Вольський Ігор Владиславович 

(електромонтажник) 

Данильченко Кирило Олександрович 

(електромонтажник) 
 

Тітішов Денис Іванович (інженер-

проектувальник) 
 

Торги 

№ 3 

Гомза Максим Валентинович  

(директор) 

Тищенко Сергій Олександрович 

(машиніст екскаватора) 

Тищенко Дмитро Олександрович 

(кабельник-спаювальник) 

Швайбович Роман Валерійович 

(інженер-енергетик) 

Швайбович Роман Валерійович 

(інженер-енергетик) 

Вольський Ігор Владиславович 

(електромонтажник) 

Данильченко Кирило Олександрович 

(електромонтажник) 
 

Тітішов Денис Іванович (інженер-

проектувальник) 
 

(93) Отже, Учасники торгів на Торги № 2, № 3 залучали одну і ту ж особу, а 

саме інженера-енергетика Швайбовича Романа Валерійовича. 

(94) ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ В 

ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ листом від 25.08.2020 № 2000-0603-8/58593 

(вх. № 4798 від 28.08.2020) повідомило, що Швайбович Роман 

Валерійович працював у ФОП КАНДИБИ О.О протягом періоду жовтня 

2018 року по грудень 2019 року.  

(95) ФОП КАНДИБА О.О. листом без номеру та дати (вх. № 4293 від 

07.08.2020) повідомив, що Швайбович Роман Валерійович займає посаду 

інженера-енергетика з 01.10.2018.  

(96) ПП «АРМАКС ХАРКІВ» листом без номеру та дати (вх. № 4365 від 

11.08.2020) надало перелік працівників, які працювали у ПП «АРМАКС 

ХАРКІВ» протягом періоду 01.07.2018 по 01.07.2019. Серед переліку 

працівників Швайбович Роман Валерійович відсутній.   

(97) Тобто, у довідці про наявність працівників ПП «АРМАКС ХАРКІВ» 

зазначив працівника ФОП КАНДИБИ О.О. 

(98) Отже, вищезазначене свідчить, що ПП «АРМАКС ХАРКІВ» та                    

ФОП КАНДИБА О.О., на етапі підготовки тендерних пропозицій 

обмінювались інформацією один з одним, що свідчить про узгодженість 

поведінки Учасників торгів.  
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6. Кваліфікація дій Відповідачів 

(99) Відділенням встановлено, що поведінка ПП «АРМАКС ХАРКІВ» та 

ФОП КАНДИБОЮ О.О. становить антиконкурентні узгоджені дії, які 

стосуються спотворення результатів торгів.  

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

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

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

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

господарювання, метою або наслідком якого є координація конкурентної 

поведінки між суб'єктами господарювання, які створили вказаний 

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

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

України «Про публічні закупівлі», визначаються як здійснення 

конкурентного відбору учасників з метою визначення переможця торгів 

згідно з процедурами, установленими цим Законом (крім переговорної 

процедури закупівлі). 

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

таких учасників від самостійної участі в тендері та самостійного 

прийняття рішень щодо формування та зміни конкурсних (тендерних) 

пропозицій, що полягає в координації поведінки таких суб’єктів як на 

стадії підготовки конкурсної документації (узгодження цін та інших 

умов, спільна підготовка документів), так і на стадії безпосереднього 

проведення конкурсу (поділ лотів тощо). 

(103) 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. 

(104) 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. 

(105) Погодження поведінки при формуванні своїх конкурсних пропозицій 

Учасниками торгів призводить до заміни конкуренції на координацію 

поведінки зазначених суб’єктів господарювання з метою створення 

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

спотворення їх результатів.  

(106) Характер та кількість виявлених спільних рис можуть виключати 

можливість того, що тендерні пропозиції ПП «АРМАКС ХАРКІВ» та                          

ФОП КАНДИБИ О.О. готувалися кожним з них окремо і без обміну 

інформацією між ними. Зазначені обставини можуть вказувати на те, що 
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тендерні пропозиції готувалися спільно (або однією особою) та мав 

місце обмін інформацією між Відповідачами. 

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

сукупності факторів, що об’єктивно могли вплинути на поведінку 

Учасників торгів, не спростовується те, що вищезазначені дії Учасників 

торгів є узгодженою поведінкою, що стосується спотворення результатів 

торгів, проведених з використанням електронної системи закупівель 

«Prozorro»:  

ВУГЛЕГІРСЬКОЮ ТЕПЛОВОЮ ЕЛЕКТРИЧНОЮ СТАНЦІЄЮ 

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЦЕНТРЕНЕРГО» по 

закупівлі «код ДК 021:2015: 45230000-8 Будівництво трубопроводів, 

ліній зв’язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних 

доріг; вирівнювання поверхонь (Середній ремонт ЛЕП відпайки 110кВ 

від ВА-110кВ по території станції (інв. №00015958) (Заміна 

блискавкозахисного троса ПЛ 35кВ ЛЕП трансформатора 200Т, ПЛ 

110кВ ЛЕП трансформаторів 201Т, 202Т» (ідентифікатор закупівлі в 

системі «Prozorro»: UA-2018-08-14-000245-с);  

 ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «НАЦІОНАЛЬНА 

ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ «УКРЕНЕРГО»:  

-  по закупівлі «ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 Виконання робіт із заміни грозотросу 

на ПЛ 330кВ Зміївська ТЕС - Валуйки Інв. № 3029/1 45453000-7 — 

Капітальний ремонт і реставрація» (ідентифікатор закупівлі в системі 

«Prozorro»: UA-2019-04-12-000080-b);  

-  по закупівлі «ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 Виконання робіт з капітального 

ремонту заземлювального контуру ПС 330 кВ «Залютине» Інв.                                

№ 16574, Інв. № 16575 45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація» 

(ідентифікатори закупівель в системі «Prozorro»:                                             

UA-2019-06-27-001003-a).  

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

- використання одних і тих же точок доступу до мережі Інтернет під час 

аукціону у Торгах № 2, № 3, подачі тендерних пропозицій у Торгах № 3 

та вхід до банківських рахунків в період проведення Торгів;  

- синхронність дій Відповідачів у Торгах № 1 та під час входу до 

банківських рахунків в період проведення Торгів; 

- однакові властивості електронних файлів у Торгах № 2, № 3;  

- пов’язаність Відповідачів родинними відносинами;  

- зазначення однієї і тієї ж особи при відкритті банківських рахунків;  

- зазначення одних і тих же номерів телефону та електронних поштових 

скриньок; 

- зазначення Відповідачами одних і тих же осіб в «довідці про наявність 

працівників», завантаженої Учасниками торгів в Торгах № 2, № 3  
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не можуть бути результатом випадкового збігу обставин чи наслідком 

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

Відповідачами своєї поведінки при підготовці до участі та участі у 

Торгах, зокрема про обмін інформацією між ними.  

(109) 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. 

(110) 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. 

(111) 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. 

(112) Така поведінка Учасників торгів становить порушення законодавства 

про захист економічної конкуренції у вигляді антиконкурентних 

узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів тендера 

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

частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної 

конкуренції». 

(113) З огляду на вищезазначене, ПП «АРМАКС ХАРКІВ» та                              

ФОП КАНДИБА О.О. під час підготовки документації для участі у 

торгах, проведених з використанням електронної системи закупівель 

«Prozorro»:  

ВУГЛЕГІРСЬКОЮ ТЕПЛОВОЮ ЕЛЕКТРИЧНОЮ СТАНЦІЄЮ 

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЦЕНТРЕНЕРГО» по 

закупівлі «код ДК 021:2015: 45230000-8 Будівництво трубопроводів, 

ліній зв’язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних 

доріг; вирівнювання поверхонь (Середній ремонт ЛЕП відпайки 110кВ 

від ВА-110кВ по території станції (інв. №00015958) (Заміна 

блискавкозахисного троса ПЛ 35кВ ЛЕП трансформатора 200Т, ПЛ 

110кВ ЛЕП трансформаторів 201Т, 202Т» (ідентифікатор закупівлі в 

системі «Prozorro»: UA-2018-08-14-000245-с);  

ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «НАЦІОНАЛЬНА 

ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ «УКРЕНЕРГО»:  

-  по закупівлі «ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 Виконання робіт із заміни грозотросу 

на ПЛ 330кВ Зміївська ТЕС - Валуйки Інв. № 3029/1 45453000-7 — 

Капітальний ремонт і реставрація» (ідентифікатор закупівлі в системі 

«Prozorro»: UA-2019-04-12-000080-b);  

 

 



 - 19 - 

 

-  по закупівлі «ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 Виконання робіт з капітального 

ремонту заземлювального контуру ПС 330 кВ «Залютине» Інв. № 16574, 

Інв. № 16575 45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація» 

(ідентифікатори закупівель в системі «Prozorro»:                                             

UA-2019-06-27-001003-a),  

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

що є обов’язковою умовою участі у конкурентних процедурах 

закупівель за Законом України «Про публічні закупівлі». 

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

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

спотворили результати проведених Замовниками торгів, порушивши 

право Замовників на отримання найбільш ефективного для них 

результату, а відтак, вчинили антиконкурентні узгоджені дії, заборонені 

Законом України «Про захист економічної конкуренції».  

7. Заперечення Учасників торгів 

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

ПП «АРМАКС ХАРКІВ» та ФОП КАНДИБІ О.О. листами від 19.11.2021 

№ 70-02/2-9645 та від 19.11.2021 № 70-02/2-9646 відповідно, Відповідачі 

заперечень не надали. 

8. Остаточні висновки 

(116) Таким чином, доказами, зібраними у справі № 2/01-225-21, доводиться, а 

дослідженням усієї сукупності факторів, що об’єктивно могли вплинути 

на поведінку Відповідачів, не спростовується висновок про те, що дії      

ПП «АРМАКС ХАРКІВ» та ФОП КАНДИБИ О.О., які полягають у: 

- використанні одних і тих же точок доступу до мережі Інтернет під час 

аукціону у Торгах № 2, № 3, подачі тендерних пропозицій у Торгах № 3 

та вхід до банківських рахунків в період проведення Торгів ;  

- синхронності дій Відповідачів у Торгах № 1 та під час входу до 

банківських рахунків в період проведення Торгів; 

- однакових властивостях електронних файлів у Торгах № 2, № 3;  

- пов’язаності Відповідачів родинними відносинами;  

- зазначенні однієї і тієї ж особи при відкритті банківських рахунків;  

- зазначенні одних і тих же номерів телефону та електронних поштових 

скриньок; 

- зазначенні Відповідачами одних і тих же осіб в «довідці про наявність 

працівників», завантаженої Учасниками торгів в Торгах № 2, № 3, 

є узгодженою поведінкою, що стосується спотворенням результатів 

торгів. 

(117) Така поведінка Учасників торгів становить порушення законодавства 

про захист економічної конкуренції у вигляді антиконкурентних 

узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів, та 
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заборонені відповідно до пункту 1 статті 50 та пункту 4 частини другої 

статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції».  

9. Визначення розміру штрафу 

(118) Відповідно до частини другої статті 52 Закону України «Про захист 

економічної конкуренції», за порушення, передбачене пунктом 1 статті 

50 цього закону, накладається штраф у розмірі до десяти відсотків 

доходу (виручки) суб’єкта господарювання від реалізації продукції 

(товарів, робіт, послуг) за останній звітний рік, що передував року, в 

якому накладається штраф. У разі наявності незаконно одержаного 

прибутку, який перевищує десять відсотків зазначеного доходу 

(виручки), штраф накладається у розмірі, що не перевищує потрійного 

розміру незаконно одержаного прибутку. Розмір незаконно одержаного 

прибутку може бути обчислено оціночним шляхом. 

(119) ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС у Харківській області листом від 

02.04.2021  № 7224/5/20-40-18-16-15 (вх. № 1951 від 08.04.2021) 

повідомило, що дохід ПП «АРМАКС ХАРКІВ» за 2020 рік складає 

18 942,2 тис. грн.  

(120) Відповідно до інформації, розміщеної в ЄДР, господарська діяльність 

ФОП КАНДИБИ О.О. з 08.09.2021 припинена. 

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

конкуренції» суб’єктом господарювання є юридична особа незалежно 

від організаційно – правової форми та форми власності чи фізична 

особа, що здійснює діяльність з виробництва, реалізації, придбання 

товарів, іншу господарську діяльність, у тому числі яка здійснює 

контроль над іншою юридичною чи фізичною особою. 

(122) Оскільки господарська діяльність ФОП КАНДИБИ О.О. припинена та у 

розумінні статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» 

не є суб’єктом господарювання, на нього не може бути накладений 

штраф відповідно до статті 52 Закону України «Про захист економічної 

конкуренції». 

Враховуючи вищенаведене, керуючись статтями 7 і 14 Закону України  

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

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

територіальне відділення Антимонопольного комітету України, 

затвердженого розпорядженням Антимонопольного комітету від 23.02.2001 

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

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

про порушення законодавства про захист економічної конкуренції (Правила 

розгляду справ), затверджених розпорядженням Антимонопольного комітету 

від 19.09.1994 № 5, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 

06.05.1994 за № 90/299 (у редакції розпорядження Антимонопольного 

комітету України від 29.06.1998 № 169-р) (зі змінами), адміністративна 

колегія Східного міжобласного територіального відділення 

Антимонопольного комітету України  
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ПОСТАНОВИЛА: 

1. Визнати, що ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ КАНДИБА ОЛЕКСІЙ 

ОЛЕКСАНДРОВИЧ (ідентифікаційний номер – 3131606819) та 

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «АРМАКС ХАРКІВ» (ідентифікаційний 

код юридичної особи – 35352236) вчинили порушення, передбачене 

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

«Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних 

узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів, шляхом 

погодження своєї поведінки під час підготовки конкурсних пропозицій 

та участі у процедурі закупівлі, проведеній ВУГЛЕГІРСЬКОЮ 

ТЕПЛОВОЮ ЕЛЕКТРИЧНОЮ СТАНЦІЄЮ ПУБЛІЧНОГО 

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЦЕНТРЕНЕРГО» по закупівлі «код 

ДК 021:2015: 45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв’язку та 

електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; 

вирівнювання поверхонь (Середній ремонт ЛЕП відпайки 110кВ від ВА-

110кВ по теріторії станції (інв. №00015958) (Заміна блискавкозахисного 

троса ПЛ 35кВ ЛЕП трансформатора 200Т, ПЛ 110кВ ЛЕП 

трансформаторів 201Т, 202Т» (ідентифікатор закупівлі в системі 

«Prozorro»: UA-2018-08-14-000245-с). 

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

накласти на ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «АРМАКС ХАРКІВ» штраф 

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

3. Визнати, що ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ КАНДИБА ОЛЕКСІЙ 

ОЛЕКСАНДРОВИЧ (ідентифікаційний номер – 3131606819) та 

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «АРМАКС ХАРКІВ» (ідентифікаційний 

код юридичної особи – 35352236) вчинили порушення, передбачене 

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

«Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних 

узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів, шляхом 

погодження своєї поведінки під час підготовки конкурсних пропозицій 

та участі у процедурі закупівлі, проведеній ПРИВАТНИМ 

АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «НАЦІОНАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА 

КОМПАНІЯ «УКРЕНЕРГО» по закупівлі «ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 

Виконання робіт із заміни грозотросу на ПЛ 330кВ Зміївська ТЕС - 

Валуйки Інв. № 3029/1 45453000-7 — Капітальний ремонт і реставрація» 

(ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro»: UA-2019-04-12-000080-b). 

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

накласти на ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «АРМАКС ХАРКІВ» штраф 

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

5. Визнати, що ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ КАНДИБА ОЛЕКСІЙ 

ОЛЕКСАНДРОВИЧ (ідентифікаційний номер – 3131606819) та 

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «АРМАКС ХАРКІВ» (ідентифікаційний 

код юридичної особи – 35352236) вчинили порушення, передбачене 

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

«Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних 
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узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів, шляхом 

погодження своєї поведінки під час підготовки конкурсних пропозицій 

та участі у процедурі закупівлі, проведеній ПРИВАТНИМ 

АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «НАЦІОНАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА 

КОМПАНІЯ «УКРЕНЕРГО» по закупівлі «ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 

Виконання робіт з капітального ремонту заземлювального контуру ПС 

330 кВ «»Залютине» Інв. № 16574, Інв. № 16575 45453000-7 Капітальний 

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

UA-2019-06-27-001003-a).  

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

накласти на ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «АРМАКС ХАРКІВ» штраф 

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

Штраф підлягає сплаті у двомісячний строк з дня одержання рішення 

про накладання штрафу. 

Відповідно до частини восьмої статті 56 Закону України «Про захист 

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

суб’єкт господарювання зобов’язаний надіслати до Східного 

міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету 

України документи, що підтверджують сплату штрафу. 

Згідно з частиною першою статті 60 Закону України «Про захист 

економічної конкуренції» рішення органів Антимонопольного комітету 

України у двомісячний строк з дня одержання може бути оскаржене до 

господарського суду. 

Головуючий колегії            Владислав РУМ’ЯНЦЕВ  


