
 

СХІДНЕ МІЖОБЛАСНЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ 

АНТИМОНОПОЛЬНОГО КОМІТЕТУ УКРАЇНИ 

                                        ВИТЯГ З РІШЕННЯ 

АДМІНІСТРАТИВНОЇ КОЛЕГІЇ СХІДНОГО  

МІЖОБЛАСНОГО ТЕРИТОРІАЛЬНОГО ВІДДІЛЕННЯ 
 

17.02.2022 №  70/7– р/к                     Справа № 2/01-62-19 

м. Харків 

Про порушення законодавства  

про захист економічної конкуренції  

та накладення штрафу 

 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕЛТРАНС 

КОМПЛЕКТ» (ідентифікаційний код юридичної особи – 41718525) (далі –                   

ТОВ «ЕЛТРАНС КОМПЛЕКТ») та ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НОВІТНІ ЕКО ТЕХНОЛОГІЇ» (ідентифікаційний код 

юридичної особи – 40100280) (далі – ТОВ «НОВІТНІ ЕКО ТЕХНОЛОГІЇ») подали 

тендерні пропозиції на участь у торгах, проведених КОМУНАЛЬНИМ 

ПІДПРИЄМСТВОМ «КИЇВСЬКИЙ МЕТРОПОЛІТЕН» по закупівлі 

«Випробувальні та вимірювальні пристрої і апарати, код 38540000-2 за                                    

ДК 021:2015 (стенди випробувальні)» (ідентифікатор закупівлі в системі 

«Prozorro» – UA-2018-04-24-000780-a). 

При цьому, ТОВ «НОВІТНІ ЕКО ТЕХНОЛОГІЇ» та ТОВ «ЕЛТРАНС 

КОМПЛЕКТ» 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 № 2/01-62-19 такі дії ТОВ «ЕЛТРАНС 

КОМПЛЕКТ» та ТОВ «НОВІТНІ ЕКО ТЕХНОЛОГІЇ» визнано 

антиконкурентними узгодженими діями, що стосуються спотворення результатів 

торгів, що є порушенням пункту 1 статті 50 та пункту 4 частини другої статті 6 

Закону України «Про захист економічної конкуренції». 

На порушників накладено штрафи: 

- на ТОВ «НОВІТНІ ЕКО ТЕХНОЛОГІЇ» - 68 000,00 грн.;  

- на ТОВ «ЕЛТРАНС КОМПЛЕКТ» - 68 000,00 грн. 

Відповідно до пункту 4 частини першої статті 17 Закону України                              

«Про публічні закупівлі», вчинення суб’єктами господарювання зазначеного 

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

інших процедурах закупівлі та для відхилення їх тендерних пропозицій протягом 

3 років після винесення рішення. 
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Адміністративна колегія Східного міжобласного територіально відділення 

Антимонопольного комітету України, розглянувши матеріали справи                                    

№ 2/01-62-19 про порушення ТОВ «ЕЛТРАНС КОМПЛЕКТ» та                                          

ТОВ «НОВІТНІ ЕКО ТЕХНОЛОГІЇ» 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 12.01.2022 № 70-03/15-п, 

ВСТАНОВИЛА: 

1. Предмет справи 

(1) Антиконкурентні узгоджені дії стосуються спотворення результатів торгів під 

час проведення КОМУНАЛЬНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ «КИЇВСЬКИЙ 

МЕТРОПОЛІТЕН» (надалі – Замовник) відкритих торгів з використанням 

електронної системи закупівель «Prozorro» по закупівлі «Випробувальні та 

вимірювальні пристрої і апарати, код 38540000-2 за ДК 021:2015 (стенди 

випробувальні)» (ідентифікатор закупівлі – UA-2018-04-24-000780-a) (далі – 

Торги). 

2. Відповідачі 

(2)  Відповідачами у справі є такі суб’єкти господарювання: 

- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕЛТРАНС 

КОМПЛЕКТ», ідентифікаційний код юридичної особи – 41718525,  

місцезнаходження: 61031, м. Харків, просп. Гагаріна, 201; основним видом 

діяльності ТОВ «ЕЛТРАНС КОМПЛЕКТ» є оптова торгівля іншими машинами 

й устаткуванням (код за КВЕД 46.69); 

- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НОВІТНІ ЕКО 

ТЕХНОЛОГІЇ», ідентифікаційний код юридичної особи – 40100280, 

місцезнаходження: 61010, м. Харків, вул. Георгіївська, 10, офіс 4; основним 

видом діяльності ТОВ «НОВІТНІ ЕКО ТЕХНОЛОГІЇ» є оптова торгівля 

іншими машинами й устаткуванням (код за КВЕД 46.69).  

(3) У розумінні статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» 

ТОВ «ЕЛТРАНС КОМПЛЕКТ» та ТОВ «НОВІТНІ ЕКО ТЕХНОЛОГІЇ» (далі 

разом – Учасники торгів, Відповідачі) є суб’єктами господарювання.  

3. Процесуальні дії  

(4) На виконання доручення голови Антимонопольного комітету України від 

11.07.2018 № 13-01/495 Харківським обласним територіальним відділенням 

Антимонопольного комітету України проведено дослідження щодо наявності або 

відсутності в діях ТОВ «ЕЛТРАНС КОМПЛЕКТ» та ТОВ «НОВІТНІ ЕКО 

ТЕХНОЛОГІЇ» ознак порушення законодавства про захист економічної 

конкуренції під час підготовки тендерних пропозицій та участі у процедурі 

відкритих торгів, проведених КОМУНАЛЬНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ 

«КИЇВСЬКИЙ МЕТРОПОЛІТЕН» по закупівлі «Випробувальні та вимірювальні 

пристрої і апарати, код 38540000-2 за ДК 021:2015 (стенди випробувальні)» 

(ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» UA-2018-04-24-000780-a). 
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(5) На підставі подання другого відділу досліджень і розслідувань від 13.05.2019                   

№ 197 за ознаками вчинення ТОВ «ЕЛТРАНС КОМПЛЕКТ» та ТОВ «НОВІТНІ 

ЕКО ТЕХНОЛОГІЇ» порушення, передбаченого пунктом 4 частини другої 

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

конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються 

спотворення результатів торгів, адміністративною колегією Харківського 

обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України 

прийнято розпорядження від 14.05.2019 № 79-рп/к про початок розгляду справи 

№ 2/01-62-19. 

(6) Згідно з підпунктом 7.6 пункту 7 розпорядженням Голови Антимонопольного 

комітету України від 28.11.2019 № 23–рп (в редакції розпорядження Голови 

Антимонопольного комітету України від 07.05.2020 № 5-рп) Харківське 

обласне територіальне відділення Антимонопольного комітету України з 

02.06.2020 змінило найменування на Східне міжобласне територіальне 

відділення Антимонопольного комітету України.  

(7) 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.amcu.gov.ua) 18.01.2021 розміщено інформацію щодо попередніх 

висновків у Справі, із зазначенням дати, часу і місця розгляду справи та 

25.01.2022 про перенесення розгляду справи із зазначенням нової дати, часу і 

місця розгляду справи. 

4. Інформація про торги 

(8) Замовником на веб-порталі публічних закупівель «Prozorro» 24.04.2018 

опубліковано оголошення (UA-2018-04-24-000780-a) про проведення Торгів. 

(9) Рішенням тендерного комітету Замовника від 05.04.2018 (протокол № 692) 

затверджено тендерну документацію щодо проведення процедури відкритих 

торгів по закупівлі: «Випробувальні та вимірювальні пристрої і апарати, код 

38540000-2 за ДК 021:2015 (стенди випробувальні)» (далі - Документація 

Торгів). 

(10) Очікувана вартість закупівлі - 5 073 120,00 грн. з ПДВ. 

(11) Кінцевий строк подання тендерних пропозицій (дата і час) – 25.05.2018 (16 год. 

00 хв.). 

(12) Відповідно до реєстру отриманих тендерних пропозицій для участі у Торгах 

подані тендерні пропозиції від: 

- ТОВ «ЕЛТРАНС КОМПЛЕКТ»; 

- ТОВ «НОВІТНІ ЕКО ТЕХНОЛОГІЇ». 

(13) Згідно з протоколом засідання тендерного комітету Замовника від 14.06.2018                   

№ 1422 Торги відмінено, у зв’язку з тим, що відхилено тендерні пропозиції всіх 
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учасників Торгів на підставі статті 30 Закону України «Про публічні закупівлі» 

(який діяв станом на час проведення торгів), а саме тендерна пропозиція 

Учасників торів не відповідала умовам тендерної документації. 

5. Встановлення антиконкурентних узгоджених дій 

(14) Аналізом інформації та матеріалів, отриманих Відділенням під час здійснення 

дослідження та розслідування Справи, виявлено обставини, які свідчать про 

вчинення ТОВ «ЕЛТРАНС КОМПЛЕКТ» та ТОВ «НОВІТНІ ЕКО 

ТЕХНОЛОГІЇ» порушення законодавства про захист економічної 

конкуренції, передбаченого пунктом 4 частини другої статті 6 та пунктом 1 

статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді 

антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів 

Торгів, що підтверджується наступним. 

5.1. Використання одного електронного майданчика, одних і тих же точок 

доступу до мережі Інтернет та синхронність дій  

(15) Відповідно до інформації ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ПРОЗОРРО» 

(далі – ТОВ «ПРОЗОРРО») (лист від 24.07.2018 № 206/2007/03) Учасники 

торгів подавали свої тендерні пропозиції для участі у Торгах з одного 

електронного майданчика, а саме: SmartTender.biz. (оператор майданчика – 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СМАРТТЕНДЕР» 

(далі – ТОВ «СМАРТТЕНДЕР»)). 

(16) За результатами аналізу інформації, отриманої від ТОВ «СМАРТТЕНДЕР» 

(лист від 08.10.2018 № 85 (вх. від 16.10.2018 № 4935)) встановлено, що 

тендерні пропозиції Учасників торгів подано в один день 22.05.2018, з 

різницею в 12 хвилин, з однієї ІР – адреси: 91.194.57.122. Інформація наведена 

в Таблиці № 1. 

Таблиця № 1 

Назва суб’єкта 

господарювання 
ІР – адреса 

Дата входу/ 

час входу 

Різниця у часі 

подання тендерної 

пропозиції 

ТОВ «ЕЛТРАНС 

КОМПЛЕКТ» 
91.194.57.122 

22.05.2018 

16:15:08 
12 хвилин 

ТОВ «НОВІТНІ ЕКО 

ТЕХНОЛОГІЇ» 
91.194.57.122 

22.05.2018 

16:27:04 

(17) Крім цього, відповідно до інформації ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НАУКОВО – ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО 

«ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ» (лист від 21.08.2018 № 431 (вх. від 

27.08.2018 № 3783), яке було оператором майданчика Smarttender до 

05.08.2018, Учасники торгів здійснювали сплату за послуги майданчика в 

один день – 21.05.2018. 

(18) Отже, ТОВ «ЕЛТРАНС КОМПЛЕКТ» та ТОВ «НОВІТНІ ЕКО ТЕХНОЛОГІЇ» 

здійснювали дії, пов’язані з участю в Торгах (подання тендерної пропозиції та 

сплату за послуги майданчика) з незначним інтервалом у часі та 

використовуючи одну і ту ж ІР – адресу. 
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(19) Відповідно до інформації, наданої ГОЛОВНИМ УПРАВЛІННЯМ 

ДЕРЖАВНОЇ ФІСКАЛЬНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ У ХАРКІВСЬКІЙ 

ОБЛАСТІ листом від 15.11.2018 № 28047/9/20-40-1204-11 (вх. від 19.11.2018 

№ 5604), відкриті рахунки: 

- у ТОВ «ЕЛТРАНС КОМПЛЕКТ» – в ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ 

ТОВАРИСТВІ «УКРСИББАНК» (надалі – ПАТ «УКРСИББАНК») та 

АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ КОМЕРЦІЙНОМУ БАНКУ 

«ПРИВАТБАНК» (далі – АТ КБ «ПРИВАТБАНК»); 

- у ТОВ «НОВІТНІ ЕКО ТЕХНОЛОГІЇ» – в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» та 

ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ «КРЕДОБАНК» (далі – 

ПАТ «КРЕДОБАНК»). 

(20) Згідно з інформацією ПАТ «УКРСИББАНК» (лист від 21.01.2019                                

№ 13-2-3/79«БТ» (вх. від 22.01.2019 № 48кі), ПАТ «КРЕДОБАНК» (лист від 

21.01.2019 № 52-446 бт/19 (вх. від 25.01.2019 № 60кі) та АТ КБ 

«ПРИВАТБАНК» (лист від 30.01.2019 № Е.30.0.0.0/4-15699БТ (вх. від 

01.02.2019 № 76кі)), конфіденційна інформація.   

(21) Конфіденційна інформація. 

(22) Відповідно до інформації, наданої ТОВ «ЕЛТРАНС КОМПЛЕКТ» листом 

від 28.12.2018 № 1-28-12-18 (вх. № 6398), у господарській діяльності                     

ТОВ «ЕЛТРАНС КОМПЛЕКТ» використовує електронну поштову 

скриньку: eltrans_complekt@ukr.net. 

(23) ТОВ «НОВІТНІ ЕКО ТЕХНОЛОГІЇ» листом від 06.08.2018 № 0608/01                   

(вх. № 3357) повідомило, що у господарській діяльності використовує 

електронну поштову скриньку: latest_eco_tech@ukr.net. 

(24) Як вбачається з листа ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРНЕТ» (надалі – ТОВ «УКРНЕТ») від 

01.11.2018 № 252/01/01-08 (вх. від 05.11.2018 № 314кі), конфіденційна 

інформація.  

(25) За інформацією, розміщеною в мережі Інтернет на веб - сайті з доменним 

ім’ям «2ip.ua» за посиланням https://2ip.ua/ru/services/information-

service/whois, ІР-адреси 91.194.57.122 та 109.86.170.50, які 

використовувались Учасниками торгів у період з 24.04.2018 по 14.06.2018 

(період підготовки та участі у Торгах), належать провайдерам 

ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РОСТНЕТ» (далі 

– ТОВ «РОСТНЕТ») та ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОНТЕНТ ДЕЛІВЕРІ НЕТВОРК» (надалі –                        

ТОВ «КОНТЕНТ ДЕЛІВЕРІ НЕТВОРК») відповідно. 

(26) ТОВ «РОСТНЕТ» (лист від 02.11.2018 № 6 (вх. від 14.11.2018 № 5477)) 

зазначило, що ІР – адреса 91.194.57.122 виділена у користування 

ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АЛАР ІСТЕЙТ» 

(надалі – ТОВ «АЛАР ІСТЕЙТ») за адресою підключення: м. Харків, проспект 

Гагаріна, 201, кім. 205. 

mailto:eltrans_complekt@ukr.net
mailto:latest_eco_tech@ukr.net
https://2ip.ua/ru/services/information-service/whois
https://2ip.ua/ru/services/information-service/whois
https://2ip.ua/ru/services/information-service/whois
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(27) ТОВ «РОСТНЕТ» листом від 12.11.2021 № 9 (вх. № 6379 від 15.11.2021) 

надало копію договору від 01.09.2017 № 160 про надання телекомунікаційних 

послуг, укладеного з ТОВ «АЛАР ІСТЕЙТ». Крім цього, ТОВ «РОСТНЕТ» 

повідомило, що доступ до мережі Інтернет здійснювався шляхом тільки 

дротового з’єднання. 

(28) При цьому, ТОВ «РОСТНЕТ» листом від 12.11.2021 № 9 (вх. № 6379 від 

15.11.2021) повідомило, що відносин з ТОВ «ЕЛТРАНС КОМПЛЕКТ» та   

ТОВ «НОВІТНІ ЕКО ТЕХНОЛОГІЇ» у ТОВ «РОСТНЕТ» не виникало. 

(29) Згідно з витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних 

осіб-підприємців та громадських формувань від 08.09.2021 № 323944208056 

місцезнаходженням ТОВ «ЕЛТРАНС КОМПЛЕКТ» з дати державної 

реєстрації юридичної особи (08.11.2017) є: м. Харків, проспект Гагаріна, 

будинок 201. 

(30) Відповідно до інформації, наданою ТОВ «ЕЛТРАНС КОМПЛЕКТ» листами 

від 28.12.2018  № 1-28-12-18 (вх. від 28.12.2018 № 6398) та ТОВ «НОВІТНІ 

ЕКО ТЕХНОЛОГІЇ» листом від 06.08.2018 № 0608/01 (вх. від 26.08.2018                   

№ 3357), Учасники торгів орендували протягом 2018 року у ТОВ «АЛАР 

ІСТЕЙТ» нежитлові приміщення, розташовані на 3-му поверсі за адресою:    

м. Харків, проспект Гагаріна, 201 в будівлі літера «Д-3». ТОВ «НОВІТНІ 

ЕКО ТЕХНОЛОГІЇ» орендувало у ТОВ «АЛАР ІСТЕЙТ» приміщення 

загальною площею 17 м2 , а ТОВ «ЕЛТРАНС КОМПЛЕКТ» - 22 м2.  

(31) Згідно з умовами договору оренди від 01.09.2017 № 34/09/17, укладеного між 

ТОВ «АЛАР ІСТЕЙТ» та ТОВ «НОВІТНІ ЕКО ТЕХНОЛОГІЇ», та договору 

оренди від 01.12.2017 № 01/12/17, укладеного між ТОВ «АЛАР ІСТЕЙТ» та 

ТОВ «ЕЛТРАНС КОМПЛЕКТ», Відповідачі сплачують ТОВ «АЛАР 

ІСТЕЙТ» щомісяця вартість спожитої електроенергії, вартість послуг з 

обслуговування системи охорони приміщень, вартість послуг з 

обслуговування системи пожежної сигналізації та компенсують витрати по 

утриманню телефонних мереж орендодавця, тобто послуг зв’язку                                

ТОВ «Велтон-Телеком». 

(32) При цьому, договорами оренди не передбачена можливість користування 

Учасниками торгів телекомунікаційними послугами орендодавця                             

(ТОВ АЛАР ІСТЕЙТ»). 

(33) ТОВ «НОВІТНІ ЕКО ТЕХНОЛОГІЇ» листом від 06.08.2018 № 0608/01                     

(вх. від 26.08.2018 № 3357) повідомило, що договори про надання послуги з 

підключення до мережі Інтернет ним не укладались, доступ до мережі 

Інтернет здійснювався за допомогою безкоштовного Wi-fi, розташованого за 

адресою м. Харків, проспект Гагаріна 201. 

(34) ТОВ «ЕЛТРАНС КОМПЛЕКТ» листом від 28.12.2018 № 1-28-12-18 (вх. від 

28.12.2018 № 6398) повідомило, що доступ до мережі Інтернет здійснювався 

за допомогою мобільного інтернету та загальнодоступного Wi-fi.  
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(35) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОНТЕНТ 

ДЕЛІВЕРІ НЕТВОРК» (далі – ТОВ «КОНТЕНТ ДЕЛІВЕРІ НЕТВОРК») 

(інтернет провайдер ІР-адреси 109.86.170.50) листом від 18.05.2021                              

№ 18 №/05-2021 (вх. від 27.05.2021 № 3071) повідомило, що обладнання 

користувача, з якого здійснювався доступ до мережі Інтернет з ІР-адреси 

109.86.170.50 знаходилось за адресою: м. Харків, проспект Перемоги, 

будинок № 66-Д, квартира № 205. Фізичною особою, яка користується 

послугами доступу до мережі Інтернет за даною адресою є Заможский А.А.  

(36) ТОВ «НОВІТНІ ЕКО ТЕХНОЛОГІЇ» листом від 06.08.2018 № 0608/01                   

(вх. від 26.08.2018 № 3357) повідомило, що Заможський Олександр 

Анатолійович у період з 01.09.2016 по 31.12.2017 працював у                               

ТОВ «НОВІТНІ ЕКО ТЕХНОЛОГІЇ» на посаді бухгалтера.  

(37) З інформації, наданої ГОЛОВНИМ УПРАВЛІННЯМ ПЕНСІЙНОГО 

ФОНДУ УКРАЇНИ В ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ листом від 27.07.2018                      

№ 20548-04/20 (вх. від 01.08.2018 № 3277), встановлено, що у період                  

січня-грудня 2017 року Заможський Олександр Анатолійович працював у                                     

ТОВ «НОВІТНІ ЕКО ТЕХНОЛОГІЇ».  

(38) Тобто, Заможський Олександр Анатолійович, який протягом 2017 року 

працював у ТОВ «НОВІТНІ ЕКО ТЕХНОЛОГІЇ» бухгалтером, користувався 

послугами доступу до мережі Інтернет з ІР-адреси 109.86.170.50.  

(39) Отже, Відповідачі завантажували тендерні пропозиції на Торги, здійснювали 

вхід до власних банківських рахунків та вхід до власних електронних 

поштових скриньок протягом періоду проведення Торгів з одних і тих же     ІР-

адрес. 

5.2 Господарські відносини  

(40) Згідно з інформацією, наданою ГОЛОВНИМ УПРАВЛІННЯМ ДЕРЖАВНОЇ 

ФІСКАЛЬНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ У ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ листом від 

15.11.2018 № 28047/9/20-40-12-04-11 (вх. від 19.11.2018 від № 5604), 

протягом 2017-2018 років Учасники торгів мали наступні відкриті банківські 

рахунки:  

- ТОВ «ЕЛТРАНС КОМПЛЕКТ»: № 26001878802546,                                                        

(АТ «УКРСИББАНК»); 

- ТОВ «НОВІТНІ ЕКО ТЕХНОЛОГІЇ»: № 26003052209552 (АТ КБ 

«ПРИВАТБАНК»), № 2600701843391 (ПАТ «КРЕДОБАНК»).  

(41) АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРСИББАНК» (далі –                                                 

АТ «УКРСИББАНК») від 21.01.2019 №13-2-3/79 «БІ» (вх. від 22.01.2019                       

№ 48кі) конфіденційна інформація. 

(42) конфіденційна інформація. 

(43) конфіденційна інформація.  

(44) Учасники торгів у додатках до листів від 02.06.2020 № 6 (вх. № 2876 від 

03.06.2020), від 12.06.2020 від 5/06 (вх. № 3209 від16.06.2020) надали копії 

видаткових накладних щодо оплати по договору від 23.01.17 N Н-2017/2.  
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(45) Отже, між Учасниками торгів існують господарські відносини. Внаслідок 

існування господарських відносин між Відповідачами усувається або 

відчутно зменшується взаємна невизначеність суб’єктів господарювання - 

Учасників торгів щодо їхньої поведінки під час участі в торгах. Наявність 

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

такими відносинами, певних прав та обов'язків.  

(46) Таким чином, такі відносини свідчать про те, що ТОВ «НОВІТНІ ЕКО 

ТЕХНОЛОГІЇ» та ТОВ «ЕЛТРАНС КОМПЛЕКТ» були обізнані стосовно 

діяльності та фінансової спроможності один одного. 

5.3 Наявність спільних працівників  

(47) Відділенням встановлено, що протягом 2017-2018 років у Учасників торгів 

послідовно виникали трудові відносини з однією і тією самою особою. 

(48) Так, ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ В 

ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ від 27.07.2018 № 20548-04/20 (вх. від 01.08.2018 

№ 3277) повідомило, що протягом лютого-грудня 2017 року Дзандзава 

Георгій Зурабович працював у ТОВ «НОВІТНІ ЕКО ТЕХНОЛОГІЇ», а 

протягом грудня 2017 року – червня 2018 року – у ТОВ «ЕЛТРАНС 

КОМПЛЕКТ». 

(49) ТОВ «НОВІТНІ ЕКО ТЕХНОЛОГІЇ» листом від 06.08.2018 № 0608/01                    

(вх. від 26.08.2018 № 3357) повідомило, що Дзандзава Георгій Зурабович у 

період з 15.02.2017 по 29.12.2017 працював у ТОВ «НОВІТНІ ЕКО 

ТЕХНОЛОГІЇ» на посаді менеджера зі збуту товарів. 

(50) Згідно з витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних 

осіб-підприємців та громадських формувань від 08.09.2021 № 323944208056 

станом на 22.05.2018 у розділі «дані про хронологію реєстраційних дій» 

встановлено, що Дзандзава Георгій Зурабович є засновником                                        

ТОВ «ЕЛТРАНС КОМПЛЕКТ» з дати державної реєстрації створення 

юридичної особи (08.11.2017). 

(51) ТОВ «ЕЛТРАНС КОМПЛЕКТ» листом від 28.12.2018 № 1-28-12-18 (вх. від 

28.12.2018 № 6398) повідомило, що з 15.12.2017 Дзандзава Георгій 

Зурабович працює у ТОВ «ЕЛТРАНС КОМПЛЕКТ» на посаді директора.  

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

господарювання, які позиціонують себе як конкуренти відносно один одного, 

будуть уникати ситуацій щодо наявності трудових відносин з одними і тими 

самими особами.  

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

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

діяльність ведуть скоординовано з метою досягнення спільних результатів.  

(54) Єдність інтересів Відповідачів обумовлюється зацікавленістю у результатах 

роботи певних осіб, одночасно пов’язаних відносинами з Відповідачами.  



9 
 

(55) Отже, розподіл результату роботи певних осіб задовольняв ТОВ «ЕЛТРАНС 

КОМПЛЕКТ» та ТОВ «НОВІТНІ ЕКО ТЕХНОЛОГІЇ», оскільки в іншому 

випадку з такими особами були б припинені відносини.  

(56) Вищезазначене підтверджує спільність інтересів та узгодженість дій                        

ТОВ «ЕЛТРАНС КОМПЛЕКТ» та ТОВ «НОВІТНІ ЕКО ТЕХНОЛОГІЇ», 

зокрема, під час участі у Торгах.  

5.4 Синхронність дій  

(57) ТОВ «ЕЛТРАНС КОМПЛЕКТ» та ТОВ «НОВІТНІ ЕКО ТЕХНОЛОГІЇ»  

завантажили у складі своїх пропозицій на Торги до системи «Prozorro» 

документи, які мають однакову або подібну назву та створені в один і той же 

день. Інформація наведена в Таблиці № 5.  

Таблиця № 5 

ТОВ «НОВІТНІ ЕКО ТЕХНОЛОГІЇ» ТОВ «ЕЛТРАНС КОМПЛЕКТ» 

Назва файлу 
Дата та час 

створення файлу 
Назва файлу 

Дата та час 

створення файлу 

Гарант_лист 17.05.2018 21:48:06 Гарант_лист 17.05.2018 18:12:35 

Довідка_ч1_ст17_ ЗУ 17.05.2018 21:46:28 Довідка_ч1_ЗУ 17.05.2018 18:17:45 

Зразок_керівництво_з_ек

сплуатації_ИС_014.pdf 
17.05.2018 20:26:39 

Зразок_керівництво_екс

плуатац_ИС014.pdf 
17.05.2018 17:18:58 

Зразок_керівництво_з_ек

сплуатації_ИС_029.pdf 
17.05.2018 21:24:42 

Зразок_паспорт_ИС014.

pdf 
17.05.2018 18:10:52 

Зразок_паспорт_ИС_014.

pdf 
17.05.2018 20:15:18 

Зразок_паспорт_ИС029.

pdf 
17.05.2018 18:05:27 

Лист_згода.pdf 17.05.2018 21:46:56 Лист_згода.pdf 17.05.2018 18:18:29 

Наказ_директор.pdf 17.05.2018 14:27:40 - - 

Умови_пропозиції.pdf 17.05.2018 21:47:25 - - 

- - Умови_пропозиції.pdf 21.05.2018 19:46:59 

Технічна_специфікація.pd

f 
21.05.2018 19:55:59 Техніч_специф.pdf 21.05.2018 19:58:15 

ТУ_стенды.pdf 21.05.2018 20:31:33 ТУ 21.05.2018 20:47:58 

(58) Схожі назви файлів, поданих Учасниками торгів у складі тендерних 

пропозицій на Торги, а також створення файлів в один і той же день, свідчать 

про однакове походження цих документів та/або про спільну (узгоджену) 

підготовку зазначених документів. 

5.5 Наявність однакових помилок у документах  

(59) Відповідно до протоколу засідання тендерного комітету Замовника від 

11.06.2018 № 1422, тендерні пропозиції Учасники торгів були відхилені через 

невідповідність умовам тендерної документації.  

(60) Відповідно до пункту 6.2 Додатку № 2 Тендерної документації Замовника 

вимагалося розташування «особових поверхонь індикаторів в оптимальній 

зоні інформаційного поля в площині перпендикулярно нормальної лінії погляду 

оператора, що знаходиться в робочій позі. Допустиме відхилення від цієї 

площини - не більше 45° допускається кут відхилення лінії погляду від 
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нормальної - не більше 25° для стрілочних індикаторів і 30о для індикаторів з 

плоским зображенням» (мова оригіналу). 

(61) Учасниками торгів у складі тендерної документації завантажили документи 

щодо підтвердження відповідності тендерної пропозиції учасника технічним, 

якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, встановленим 

Замовником, в якому вказали: «6.2. Особові поверхні індикаторів 

розташовані до оптимальній зоні інформаційного поля в площині, 

перпендикулярно нормальної лінії погляду оператора, що знаходиться в 

робочій позі. Допустиме відхилення від цієї площини - не більше 45° 

допускається кут відхилення лінії погляду від нормальної - не більше 25 ° для 

стрілочних індикаторів і 30 ° для індикаторів з плоским зображенням» (мова 

оригіналу). 

(62) Також, Замовником було встановлено, що зразок паспорту та зразок з 

експлуатації, які Учасники торгів подали на Торги у складі тендерної 

пропозиції, не відповідають технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам 

до предмета закупівлі, встановленим Замовником. Окрім того, Учасники 

торгів у складі тендерної пропозиції, завантажили зразок з керівництва з 

експлуатації на Стенд випробувальний ИС-014 та Стенд випробувальний ИС-

029, де вони у зразках з керівництва з експлуатації вказали не діючий в Україні 

нормативний документ ГОСТ 14192-77. 

(63) Крім того, відповідно до умов тендерної документації Замовника Учасникам 

торгів необхідно завантажити у складі тендерної документації «Гарантійний 

лист про надання під час поставки товару паспорта або експлуатаційного 

документа та документ, що підтверджує якість товару, з чітким 

зазначенням в листі документа, який буде надано» (мова оригіналу).                                                                  

Проте, ТОВ «НОВІТНІ ЕКО ТЕХНОЛОГІЇ» та ТОВ «ЕЛТРАНС 

КОМПЛЕКТ» у складі тендерної документації завантажили гарантійні листи, 

в яких вказано: «під час поставки продукції буде надано документ, що 

підтверджує його якість, а саме завірена копія ТУ У 33.2-21237717-001:2005 

«Місця робочі для проведення регламентних робіт». 

(64) Також варто зазначити, що відповідно до вимог тендерної документації 

Замовника на Торги «гарантійний термін на випробувальні стенди повинен 

відповідати гарантії виробника, але не менше 12 місяців з моменту прийняття 

їх Замовником». Учасники торгів на Торги завантажили файли формату PDF 

«Технічна_специфікація» (ТОВ «НОВІТНІ ЕКО ТЕХНОЛОГІЇ), 

«Техніч_специф» (ТОВ «ЕЛТРАНС КОМПЛЕКТ). В даних документах вказано, 

що «гарантійний термін на випробувальні стенди відповідає гарантії 

виробника, та складає 12 місяців з моменту прийняття їх Замовником». Проте, 

у зразках паспортів на продукцію, які Учасники торгів завантажили на 

«Prozorro» у складі тендерних пропозицій, вказано: «Изготовитель 

гарантирует надежную работу стенда в течении 12 месяцев co дня ввода в 

эксплуатацию или 18 месяцев с момента поставки» (мова оригіналу). 
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(65) Вищезазначені факти свідчать, що під час підготовки документів між 

Учасниками торгів відбувався обмін інформацією, або документи, які входили 

до складу тендерних пропозицій Учасників торгів, готувалися однією особою. 

Це, в свою чергу, не може вважатися випадковим збігом обставин, є 

нетиповим для конкуренції та свідчить про узгодженість дій Відповідачів. 

5.6 Існування телефонних з’єднань між Відповідачами в період проведення 

Торгів 

(66) ТОВ «КОНТЕНТ ДЕЛІВЕРІ НЕТВОРК» листом від 18.05.2021                                     

№ 18 /05-2021 (вх. від 27.05.2021 № 3071) повідомило, що доступ до мережі 

Інтернет з ІР-адреси 109.86.170.50 надавався за адресою: м. Харків, проспект 

Перемоги, будинок № 66-Д, квартира № 205. Фізичною особою, яка 

користувалася послугами до мережі Інтернет за даною адресою є                    

Заможський Олександр Анатолійович, контактний номер телефону 

+380506307205.  

(67) Відповідно до листа ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ 

УКРАЇНИ В ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ від 27.07.2018 № 20548-04/20 (вх. від 

01.08.2018 № 3277) встановлено, що з січня 2017 року по грудень 2017 року 

Заможський Олександр Анатолійович працював у ТОВ «НОВІТНІ ЕКО 

ТЕХНОЛОГІЇ».  

(68) ТОВ «НОВІТНІ ЕКО ТЕХНОЛОГІЇ» листом від 06.08.2018 № 0608/01 (вх. 

від 26.08.2018 № 3357) повідомило, що Заможський Олександр 

Анатолійович у період з 01.09.2016 по 31.12.2017 працював у                               

ТОВ «НОВІТНІ ЕКО ТЕХНОЛОГІЇ» на посаді бухгалтера.  

(69) ТОВ «ЕЛТРАНС КОМПЛЕКТ» листом від 28.12.2018 № 1-28-12-18 (вх. від 

28.12.2018 № 6398) повідомило, що у період протягом 2017-2018 років у 

господарській діяльності використовувало мобільний номер 050 402 00 07. 

(70) ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВФ УКРАЇНА» (далі –                 

ПрАТ «ВФ УКРАЇНА») листом від 18.05.2021 № 02/КІ-Б/115 (вх. від 

21.05.2021 № 800кі) конфіденційна інформація.   

(71) Конфіденційна інформація.  

(72) Відповідно до інформації ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НАУКОВО – ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО 

«ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ» (лист від 21.08.2018 № 431 (вх. від 

27.08.2018 № 3783), яке було оператором майданчика Smarttender до 

05.08.2018, Учасники торгів здійснювали сплату за послуги майданчика в 

один день – 21.05.2018. 

(73) АТ «УКРСИББАНК» листом від 21.01.2019 №13-2-3/79 «БІ» (вх. від 

22.01.2019 № 48кі) конфіденційна інформація. 

(74) Крім цього, ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КРЕДОБАНК» від 

21.01.2019 № 52-44бт/19 (вх. від 21.01.2019 № 60 кі) конфіденційна 

інформація. 

(75) конфіденційна інформація. 
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(76) Отже, зазначене підтверджує, що під час підготовки до Торгів між 

Учасниками торгів здійснювався зв’язок, що, у свою чергу, свідчить про обмін 

інформацією між ними. 

6. Кваліфікація дій Відповідачів  

(77) Відділенням було встановлено, що поведінка ТОВ «ЕЛТРАНС КОМПЛЕКТ» 

та ТОВ «НОВІТНІ ЕКО ТЕХНОЛОГІЇ» становить антиконкурентні узгоджені 

дії, які стосуються спотворення результатів торгів. 

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

конкуренції» передбачено, що узгодженими діями є укладення суб’єктами 

господарювання угод у будь-якій формі, прийняття об’єднаннями рішень у 

будь- якій формі, а також будь-яка інша погоджена конкурентна поведінка 

(діяльність, бездіяльність) суб’єктів господарювання; частиною другою цієї 

статті встановлено, що особи, які чинять або мають намір чинити узгоджені 

дії, є учасниками узгоджених дій.   

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

України «Про публічні закупівлі» (діючого на час проведення Торгів), 

визначаються як здійснення конкурентного відбору учасників з метою 

визначення переможця торгів згідно з процедурами, установленими цим 

Законом (крім переговорної процедури закупівлі). 

(80) Узгодженням дій учасників тендеру (торгів) (не менше двох) є відмова таких 

учасників від самостійної участі у тендері та самостійного прийняття рішень 

щодо формування та зміни конкурентних (тендерних) пропозицій, що полягає 

у координації поведінки таких суб’єктів як на стадії підготовки конкурсної 

документації (спільна підготовка документів, узгодження інших умов), так і 

на стадії безпосереднього проведення конкурсу (поділ лотів тощо). 

(81) 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. 

(82) 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. 

(83) 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.  

 

 



13 
 

(84) Характер та кількість виявлених спільних рис можуть виключати можливість 

того, що тендерні пропозиції ТОВ «ЕЛТРАНС КОМПЛЕКТ» та                          

ТОВ «НОВІТНІ ЕКО ТЕХНОЛОГІЇ» готувалися кожним з них окремо і без 

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

що тендерні пропозиції готувалися спільно (або однією особою) та мав місце 

обмін інформацією між Відповідачами. 

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

- використання одного електронного майданчика, одних і тих же точок доступу 

до мережі Інтернет та синхронність дій;  

- існування господарських відносин;  

- наявність спільних працівників;  

- синхронність дій Учасників торгів при завантаженні пропозицій на Торги до 

системи «Prozorro»;  

- наявність спільних помилок у документах; 

- існування телефонних з’єднань між Відповідачами в період проведення Торгів 

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 

(тендері), зокрема про обмін між ними інформацією. 

(86) З огляду на вищезазначене, ТОВ «ЕЛТРАНС КОМПЛЕКТ» та                              

ТОВ «НОВІТНІ ЕКО ТЕХНОЛОГІЇ» під час підготовки документації для 

участі у торгах, проведених КОМУНАЛЬНИМ ПІДПРИЄМСТВО 

«КИЇВСЬКИЙ МЕТРОПОЛІТЕН» з використанням електронної системи 

закупівель «Prozorro» по закупівлі: «Випробувальні та вимірювальні пристрої 

і апарати, код 38540000-2 за ДК 021:2015 (стенди випробувальні)» 

(ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» – UA-2018-04-24-000780-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». 

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

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

розвитку конкуренції та не вчиняти будь-яких неправомірних дій, які можуть 

мати негативний вплив на конкуренцію. 

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

конкуренції» порушенням законодавства про захист економічної конкуренції 

є антиконкурентні узгоджені дії. 

(89) 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. 
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(90) Таким чином, встановленими у Справі обставинами у їх сукупності доведено, 

що ТОВ  «ЕЛТРАНС КОМПЛЕКТ» та ТОВ «НОВІТНІ ЕКО ТЕХНОЛОГІЇ» 

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. 

(91) 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. 

7. Заперечення Учасників торгів 

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

ТОВ «ЕЛТРАНС КОМПЛЕКТ» та ТОВ «НОВІТНІ ЕКО ТЕХНОЛОГІЇ» 

листами від 12.01.2022 № 70-02/2-163 та від 12.01.2022 № 70-02/2-164 

відповідно, та 18.01.2021 розміщено на офіційному веб-сайті Комітету 

(http://www.amcu.gov.ua) інформацію щодо попередніх висновків у Справі, 

Відповідачі заперечень не надали. 

8. Остаточні висновки 

(93) Таким чином, доказами, зібраними у Справі, доводиться, а дослідженням усієї 

сукупності факторів, що об’єктивно могли вплинути на поведінку 

Відповідачів, не спростовується висновок адміністративної колегії Відділення 

про те, що дії Відповідачів, які полягали у: 

- використанні одного електронного майданчика, одних і тих же точок 

доступу до мережі Інтернет та синхронності дій; 

- існуванні господарських відносин; 

- наявності спільних працівників; 

- синхронності дій Учасників торгів при завантаженні пропозицій на Торги до 

системи «Prozorro»; 

- наявності спільних помилок у документах; 

- існуванні телефонних з’єднань між Відповідачами в період проведення 

Торгів, 

є узгодженою поведінкою, що стосується спотворенням результатів Торгів. 

(94) Така поведінка Учасників торгів становить порушення законодавства про 

захист економічної конкуренції у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, 

які стосуються спотворення результатів торгів, заборонених відповідно до 

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

«Про захист економічної конкуренції».  

9. Визначення розміру штрафу 

(95) 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 
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(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. 

(96)  На вимоги від 05.01.2022 № 70-02/2-39 та № 70-02/2-40 про надання 

інформації щодо доходу (виручки) за 2021 рік ТОВ «ЕЛТРАНС КОМПЛЕКТ» 

та ТОВ «НОВІТНІ ЕКО ТЕХНОЛОГІЇ» Відділенню не надали. 

(97) Згідно з частиною п’ятою 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 розмір доходу (виручки), штраф, передбачений абзацом другим 

частини другої цієї статті, накладається у розмірі до двадцяти тисяч 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; штраф, передбачений 

абзацом третім частини другої цієї статті, - у розмірі до десяти тисяч 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; штраф, передбачений 

абзацом четвертим частини другої цієї статті, - у розмірі до двох тисяч 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 

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  

ПОСТАНОВИЛА: 

1. Визнати, що ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ЕЛТРАНС КОМПЛЕКТ» (ідентифікаційний код юридичної особи – 41718525) та 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НОВІТНІ ЕКО 

ТЕХНОЛОГІЇ» (ідентифікаційний код юридичної особи – 40100280) 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 своїх тендерних пропозицій під час їх підготовки та участі у 

торгах на закупівлю «Випробувальні та вимірювальні пристрої і апарати, код 

38540000-2 за ДК 021:2015 (стенди випробувальні)» (ідентифікатор закупівлі в 
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системі «Prozorro» UA-2018-04-24-000780-a), проведених КОМУНАЛЬНИМ 

ПІДПРИЄМСТВОМ «КИЇВСЬКИЙ МЕТРОПОЛІТЕН». 

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

накласти на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕЛТРАНС 

КОМПЛЕКТ» (ідентифікаційний код юридичної особи – 41718525) штраф у 

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

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

накласти на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НОВІТНІ 

ЕКО ТЕХНОЛОГІЇ» (ідентифікаційний код юридичної особи – 40100280) штраф у 

розмірі 68 000 грн (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. 

 

Голова колегії             Юрій ГЛАДИК 


