
 

СХІДНЕ МІЖОБЛАСНЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ 

АНТИМОНОПОЛЬНОГО   КОМІТЕТУ   УКРАЇНИ 

 

ВИТЯГ З РІШЕННЯ 

АДМІНІСТРАТИВНОЇ КОЛЕГІЇ СХІДНОГО  

МІЖОБЛАСНОГО ТЕРИТОРІАЛЬНОГО ВІДДІЛЕННЯ 

 
 

09.08.2022  № 70/18 -р/к                                                    Справа № 7/01-162-20 

          

м. Київ                                   

                                                                                                                    

 

Про порушення законодавства про 

захист економічної конкуренції та 

накладення штрафу 

 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«УКРІНВЕСТБУД ЛТД» (далі – ТОВ «УКРІНВЕСТБУД ЛТД» 

(ідентифікаційний код юридичної особи – 40273455) та ПРИВАТНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО «ТЕХНОБУД – МОНТАЖ» (далі – ПП «ТЕХНОБУД – 

МОНТАЖ» ) (ідентифікаційний код юридичної особи – 36190991) подали тендерні 

пропозиції на участь у торгах на закупівлю «код ДК 021:2015:45214000-0 – 

Будівництво освітніх та науково – дослідних закладів» (ідентифікатор закупівлі 

в системі «Prozorro»: UA-2019-10-29-001144-с) (далі – Торги). 

При цьому, ТОВ «УКРІНВЕСТБУД ЛТД» та ПП «ТЕХНОБУД – МОНТАЖ»  

спільно готувались до участі у вказаних торгах, тобто узгоджували свою поведінку 

з метою усунення змагання під час підготовки та участі в Торгах. 

За результатами розгляду справи № 7/01-162-20, такі дії                                         

ТОВ «УКРІНВЕСТБУД ЛТД» та ПП «ТЕХНОБУД – МОНТАЖ» визнано 

антиконкурентними узгодженими діями, що стосуються спотворення результатів 

торгів, що є порушенням законодавства про захист економічної конкуренції, 

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

України «Про захист економічної конкуренції». 

На порушників накладено штрафи: 

- на  ТОВ «УКРІНВЕСТБУД ЛТД» - 68 000,00 (шістдесят вісім тисяч) грн.; 

- на ПП «ТЕХНОБУД – МОНТАЖ» - 68 000,00 (шістдесят вісім тисяч) грн. 

Адміністративна колегія Східного міжобласного територіального відділення 

Антимонопольного комітету України, розглянувши матеріали справи № 7/01-162-

20 про порушення законодавства про захист економічної конкуренції                           

ТОВ «УКРІНВЕСТБУД ЛТД» та ПП «ТЕХНОБУД – МОНТАЖ» (далі – Справа) 
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та подання відділу досліджень і розслідувань в Полтавській області від 08.07.2022  

№ 70-03/83– П 

ВСТАНОВИЛА: 

  1.    Предмет справи 

(1)  Антиконкурентні узгоджені дії, які стосуються спотворення результатів 

торгів під час проведення УПРАВЛІННЯМ ПО ІНВЕСТИЦІЯХ ТА 

БУДІВНИЦТВУ ГОРІШНЬОПЛАВНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ (ідентифікаційний код юридичної особи – 

13961926, місцезнаходження: 39800, Полтавська область, м. Горішні Плавні 

вул. Миру, буд. 24, кімн. 301) (далі – Замовник) процедури відкритих торгів 

по закупівлі «код ДК 021:2015:45214000-0 – Будівництво освітніх та 

науково – дослідних закладів» (ідентифікатор закупівлі в системі 

«Prozorro»: UA-2019-10-29-001144-с). 

  2.    Відповідачі 

 (2)   Відповідачами у Справі є: 

         -ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«УКРІНВЕСТБУД ЛТД», ідентифікаційний код юридичної особи – 40273455; 

місцезнаходження: 04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, буд. 21; основний 

вид діяльності – Електромонтажні роботи (код за КВЕД 43.21);  

-ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ТЕХНОБУД – МОНТАЖ», 

ідентифікаційний код юридичної особи –36190991; місцезнаходження: 04053, 

м. Київ, вул. Січових Стрільців, буд. 21; основний вид діяльності – Діяльність 

у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного 

консультування в цих сферах (код за КВЕД 71.12).  

(3) ТОВ «УКРІНВЕСТБУД ЛТД» та ПП «ТЕХНОБУД – МОНТАЖ» (далі разом 

– Учасники торгів, Відповідачі) у розумінні статті 1 Закону України «Про 

захист економічної конкуренції» є суб’єктами господарювання.    

 3.    Процесуальні дії 

(4) Розпорядженням адміністративної колегії Східного міжобласного 

територіального відділення Антимонопольного комітету України (далі –

Відділення) від 24.12.2020 № 70/177- рп/к розпочато розгляд справи № 7/01-

162-20 за ознаками вчинення порушення ТОВ «УКРІНВЕСТБУД ЛТД» та 

ПП «ТЕХНОБУД – МОНТАЖ» законодавства про захист економічної 

конкуренції, передбаченого пунктом 1 статті 50, пунктом 4 частини другої 

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

вчинення антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення 

результатів торгів. 

 4.      Обставини справи 

(5) Замовником на вебпорталі публічних закупівель «Prozorro» 29.10.2019 

опубліковано оголошення (ідентифікатор закупівлі UA-2019-10-29-001144-

с) щодо проведення Торгів. 
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(6) Кінцевий строк подання тендерних пропозицій (дата і час) – 08.11.2019 

(15:00 год.), початок електронного аукціону (дата і час) – 11.11.2019 (15:06 

год.) 

(7) Очікувана вартість закупівлі:  1 166 759,00 грн. з ПДВ. 

(8) Критерієм  вибору переможця є - ціна. 

(9) Відповідно до реєстру отриманих тендерних пропозицій для участі в 

Торгах подані тендерні пропозиції від: 

- ТОВ  «УКРІНВЕСТБУД ЛТД»; 

- ПП «ТЕХНОБУД – МОНТАЖ»; 

- КОМУНАЛЬНОГО ГОСПРОЗРАХУНКОВОГО ПІДПРИЄМСТВА 

«СОЮЗРЕМБУД» КРЕМЕНЧУЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (далі –                        

КГП «СОЮЗРЕМБУД») (ідентифікаційний код юридичної особи – 

03332139; місцезнаходження: 39600, Полтавська область, м. Кременчук, 

вулиця Лейтенанта Покладова, будинок 18); основний вид діяльності - 

Будівництво житлових і нежитлових будівель (код за КВЕД 41.20). 

(10) Ціни первинної та остаточної пропозицій учасників зазначені в Таблиці                     

№ 1:  

Таблиця № 1  

Найменування учасника Первинна пропозиція, 

грн. з ПДВ 

Остаточна пропозиція, 

грн.  з ПДВ 

ТОВ «УКРІНВЕСТБУД 

ЛТД» 

1 050 603,32 1 044 600,00 

КГП «СОЮЗРЕМБУД» 1 057 750,00 1 046 082,30 

ПП «ТЕХНОБУД –

МОНТАЖ» 

1 068 996,92 1 054 000,00 

(11) Відповідно до протоколу засідання тендерного комітету Замовника від   

15.11.2019 № 133, переможцем торгів визнано ТОВ «УКРІНВЕСТБУД 

ЛТД» за найнижчою ціновою пропозицією у розмірі 1 044 600,00 грн. 

(12) Замовником укладено з ТОВ «УКРІНВЕСТБУД ЛТД» договір                           

підряду № 37 від 06.12.2019. 

5.    Встановлення антиконкурентних узгоджених дій 

(13) В результаті аналізу інформації та матеріалів, отриманих Відділенням під 

час розслідування справи встановлено, що ТОВ «УКРІНВЕСТБУД ЛТД» 

та ПП «ТЕХНОБУД – МОНТАЖ» узгодили між собою умови участі у 

Торгах. Зазначене підтверджується наступним. 

5.1   Використання однієї точки доступу до мережі Інтернет  

(14) Відповідно до інформації, наданої ДЕРЖАВНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ 

«ПРОЗОРРО» (далі – ДП «ПРОЗОРРО», лист від 10.08.2020                               

№ 206/01/1918/03, вх. № 70-01/4519 від 18.08.2020), під час участі у Торгах 

ТОВ «УКРІНВЕСТБУД ЛТД» та ПП «ТЕХНОБУД – МОНТАЖ»  
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подавали початкові пропозиції з одного авторизованого електронного 

майданчика ДЕРЖЗАКУПІВЛІ.ОНЛАЙН (Товариство з обмеженою 

відповідальністю «Держзакупівлі.Онлайн», далі -                                              

ТОВ «Держзакупівлі.Онлайн»).  

(15) За інформацією, наданою ТОВ «Держзакупівлі.Онлайн» (лист від 

08.09.2020 № 080920-3, вх. № 70-01/578 КІ від 17.09.2020, конфіденційна 

інформація), ТОВ «УКРІНВЕСТБУД ЛТД» та ПП «ТЕХНОБУД- 

МОНТАЖ» подавали тендерні пропозиції для участі у процедурі закупівлі, 

з наступних ІР – адрес, які зазначені у таблиці № 2: 

Таблиця № 2 

Учасник ІР- адреса подання 

пропозиції 

Дата та час публікації 

пропозиції 

ТОВ «УКРІНВЕСТБУД 

ЛТД» 

(Конфіденційна 

інформація) 

(Конфіденційна 

інформація 

ПП «ТЕХНОБУД – 

МОНТАЖ» 

(Конфіденційна 

інформація)  

(Конфіденційна 

інформація 

(16) Згідно з зазначеною у Таблиці № 2 інформацією, Відповідачі здійснювали 

вхід до кабінету учасника з однієї ІР - адреси, в один день. 

(17) ПП «ТЕХНОБУД – МОНТАЖ» на бланках документів, наданих в складі 

тендерної пропозиції, зазначало електронну поштову скриньку: 

Тehnobyd@i.ua.  

(18) Аналізом інформації, наданої ТОВ «Держзакупівлі.Онлайн» 

вищезазначеним листом, встановлено, що при реєстрації для участі в 

процедурі закупівлі та входу на електронний майданчик ПП «ТЕХНОБУД 

– МОНТАЖ» вказало e – mail: ( конфіденційна інформація),  прізвище, ім’я 

та по  батькові контактної особи  (конфіденційна інформація)  ТОВ 

«УКРІНВЕСТБУД ЛТД» вказало e – mail: (конфіденційна інформація) та 

прізвище, ім’я та по – батькові контактної особи – (ПІБ особи – 

конфіденційна інформація). 

(19) Відповідно до інформації, наданої ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КЕПРЕЙТ ПАРТНЕРС» (далі – ТОВ «КЕПРЕЙТ 

ПАРТНЕРС») (04050, м. Київ, вул. Ю.Іллєнка, буд. 12) листами від 

20.09.2021 № 2  та № 4 (вх. № 70-01/5625 від 29.09.2021; вх. № 70-01/5623 

від 29.09.2021,), інформація з обмеженим доступом), встановлено, що 

поштова скринька (конфіденційна інформація), яка вказана                                 

ПП «ТЕХНОБУД – МОНТАЖ», зареєстрована (конфіденційна 

інформація), реєстраційні дані користувача – (конфіденційна інформація); 

поштова скринька (конфіденційна інформація), яка зазначена                              

ТОВ «УКРІНВЕСТБУД ЛТД» при реєстрації на електронному 

майданчику, зареєстрована( конфіденційна інформація), реєстраційні дані 

користувача – (конфіденційна інформація) м. Полтава. 
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(20) За інформацією ТОВ «КЕПРЕЙТ ПАРТНЕРС», наданою вищевказаними 

листами, у період січня – грудня 2019 року, в тому числі 08.11.2019 (дата 

подачі тендерних пропозицій) та 11.11.2019 (дата входу Учасників торгів в 

аукціон) для входу до поштової скриньки  (конфіденційна інформація)      

ПП «ТЕХНОБУД – МОНТАЖ» використовувало, зокрема ІР – адресу – 

(конфіденційна інформація); для входу до поштової скриньки 

(конфіденційна інформація) ТОВ «УКРІНВЕСТБУД ЛТД» 

використовувало, зокрема,   ІР – адресу – (конфіденційна інформація) . 

(21) Також, у період січня – грудня 2019 року, в т.ч. у листопаді 2019 року, під 

час підготовки та участі в Торгах, на поштову скриньку (конфіденційна 

інформація)      ПП ТЕХНОБУД – МОНТАЖ» надходили від користувача – 

(конфіденційна інформація) та надсилались повідомлення до користувача – 

(конфіденційна інформація).  

(22) Зазначене свідчить про обізнаність Відповідачів щодо дій один одного та 

створило умови для обміну інформації, в тому числі й щодо їх участі в 

Торгах. 

(23) Крім того, відповідно до листа ДП «ПРОЗОРРО» від 10.08.2020                              

№  206/01/1918/03 (вх. № 70-01/4519 від 18.08.2020), Учасники торгів 

здійснювали вхід в аукціон з однієї ІР - адреси з невеликою різницею у часі 

(Таблиця №3): 

                                                                                                   Таблиця № 3 

Назва учасника 

закупівлі 

ІР - адреса Дата входу Час входу 

ТОВ «УКРІНВЕСТБУД 

ЛТД» 
(Конфіденційна 

інформація) 

(Конфіденційна 

інформація) 

(Конфіденційна 

інформація) 

ПП «ТЕХНОБУД – 

МОНТАЖ» 
(Конфіденційна 

інформація) 

(Конфіденційна 

інформація) 

(Конфіденційна 

інформація) 

 

(24) Таким чином, вхід Відповідачів до аукціону з невеликою різницею у часі – 

(5 хвилин) ще до початку аукціону (час початку аукціону визначений 

Замовником -  15:06) з одного майданчика та з однієї ІР - адреси не може 

бути випадковим збігом обставин, а свідчить про узгодженість дій                      

ТОВ «УКРІНВЕСТБУД-ЛТД» та ПП «ТЕХНОБУД – МОНТАЖ» під час 

підготовки та участі у Торгах. 

(25) Листом від 21.08.2020 № 31756/10/16-31-02-01-18 (вх. № 70-01/5189 від 

16.09.2020) ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ 

СЛУЖБИ У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛАСТІ (далі – ГУ ДПС У ПОЛТАВСЬКІЙ 

ОБЛАСТІ) (інформація з обмеженим доступом)  повідомило, що  ТОВ 

«УКРІНВЕСТБУД-ЛТД» відкрито рахунок (номер рахунку – банківська 

таємниця) в ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ 

АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ІНДУСТРІАЛБАНК» (далі – 

ПАТ АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК»), ПП «ТЕХНОБУД – МОНТАЖ», 

зокрема, відкрито рахунок (номер рахунку – банківська таємниця) в 
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АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ  «УКРСИББАНК» (далі – АТ 

«УКРСИББАНК») та відкрито рахунок  (номер рахунку – банківська 

таємниця) в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК 

«ПРИВАТБАНК» (далі - АТ КБ «ПРИВАТБАНК»). 

(26) Відповідно до інформації ПАТ АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК», наданої 

листом від 03.09.2020 № 18.02.02.-01-1195-БТ (вх. № 70-01/551КІ від 

08.09.2020, банківська таємниця), вхід до електронного кабінету для 

здійснення операцій по рахунку протягом жовтня – грудня 2019 року 

здійснювався ТОВ «УКРІНВЕСТБУД-ЛТД» з ІР - адреси   (конфіденційна 

інформація), яка співпадає з ІР – адресою, з якої обидва Учасника торгів 

заходили в аукціон під час участі в Торгах. 

(27) Листом від 05.10.2020 № 3/65-1-БТ (вх. № 70-01/630 КІ від 06.10.2020, 

банківська таємниця) АТ «УКРСИББАНК» повідомило, що                              

ПП «ТЕХНОБУД – МОНТАЖ» здійснювало вхід до електронного 

кабінету для здійснення операцій по рахунку протягом лютого – вересня 

2019  року з ІР – адреси (конфіденційна інформація), з якої обидва 

Учасника торгів заходили в аукціон під час участі в Торгах. 

(28) Відповідно до інформації АТ КБ «ПРИВАТБАНК», наданої листом від 

12.10.2020 № 20.1.0.0.0/7-200930/2841 (вх. № 70-01/637-КІ від 12.10.2020, 

банківська таємниця),  ПП «ТЕХНОБУД – МОНТАЖ» здійснювало  вхід 

до електронного кабінету для здійснення операцій по рахунку (номер 

рахунку – банківська таємниця) протягом  січня – грудня 2019  року  також 

з ІР – адреси (конфіденційна інформація). 

(29) У відповідь на вимогу від 25.08.2020 № 70-02/П-5123 (вх. № 70-01/5061від 

09.09.2020),  інтернет - провайдер ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «ГОК» 39800, 

Полтавська обл., м. Горішні Плавні, пр-т Героїв Дніпра, 54, 

ідентифікаційний код юридичної особи - 24564256) (далі –                               

ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «ГОК») повідомило, що в зв’язку з 

технічними особливостями обладнання, інформацію щодо осіб, які мали 

доступ до мережі Інтернет з ІР – адреси (конфіденційна інформація), 

надати неможливо, оскільки зовнішня ІР – адреса використовує механізм 

NAT для доступу багатьох абонентів до мережі Інтернет з внутрішньою ІР 

– адресою та не зберігає такі дані. 

(30) Слід зазначити, що за інформацією АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» (лист від 

03.09.2020 №18-0202-01-1195-БТ, вх. № 70-01/551 Кі від 09.09.2020, 

банківська таємниця), ТОВ «УКРІНВЕСТБУД ЛТД» в квітні 2019 року 

здійснювало оплату за послуги інтернету згідно договору № 074-18 від 

29.05.2018, укладеного з ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «ГОК». 

(31) Здійснюючи оцінку інформації, зазначеної у вищенаведеному листі,  слід 

враховувати наступне. 

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

мережевих адрес») - це механізм зміни IP-адрес у заголовках пакетів 
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даних, які передаються із локальної (приватної) комп’ютерної мережі у 

мережу Інтернет через пристрій маршрутизації трафіку. 

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

(унікальний числовий номер) мережевого рівня, який використовується 

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

побудованих з використанням протоколу TCP/IP, з метою адресної 

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

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

Інтернет та локальні комп’ютерні мережі нижчого ієрархічного рівня. 

(35) Пакет даних – це відформатований блок даних, який передається за 

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

мережі нижчого ієрархічного рівня (локальна мережа) у мережу вищого 

ієрархічного рівня (мережа Інтернет) та у зворотному напрямку. 

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

мережею (мережами), розбиваються на частини (пакети). Кожний такий 

пакет має власний номер і строго визначену довжину. У заголовку кожного 

пакету вказуються ІР - адреси відправника і одержувача, що забезпечує 

передачу пакету між мережевими пристроями (комп’ютерами), що 

ідентифікуються відповідними ІР - адресами. 

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

заголовках пакетів даних, які передаються із внутрішньої «локальної» 

комп’ютерної мережі у зовнішню мережу вищого рівня (мережу Інтернет) 

та у зворотному напрямку через маршрутизатор. Тобто, замінювати 

«внутрішні IP-адреси» (які належать до спеціальних діапазонів, не 

маршрутизуються в мережі Інтернет, призначені для використання тільки у 

локальних (приватних) мережах) на «зовнішні IP-адреси», які 

використовуються для ідентифікації пристроїв та маршрутизації пакетів 

даних у глобальній мережі. «Зовнішню IP-адресу» можна використовувати 

на підставі спеціального дозволу, наданого уповноваженою організацією, а 

отже, така адреса не може обиратися користувачем самостійно. 

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

створенні приватної мережі вони можуть довільно вибиратися із певних 

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

різними приватними мережами. 

(39) Маршрутизатор із технологією NAT (Маскарадинг) дозволяє підключити 

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

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

цьому усі комп’ютери приватної мережі визначатимуться у зовнішніх 

мережах під єдиною зовнішньою ІР- адресою, яка призначається пристрою 

NAT (Маскарадинг). 

(40) Зазначена зовнішня IP-адреса може бути як статичною, так і динамічною. 

(41) IP-адресу називають статичною (постійною, незмінною), якщо вона 

задається у налаштуваннях пристрою, або надається автоматично при 
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підключенні певного пристрою до мережі та не може бути присвоєна 

іншому пристрою. 

(42) IP-адресу називають динамічною (непостійною, змінною), якщо вона 

надається автоматично при підключенні пристрою до мережі і 

використовується протягом обмеженого проміжку часу, зазначеного в 

службі, яка надала ІP - адресу. Динамічні IP - адреси «делегуються» з 

певного пулу IP-адрес наявного в інтернет - провайдера у певний момент 

часу та змінюється при кожному наступному підключенні кінцевого 

користувача. 

(43) Отже, навіть з урахуванням особливостей функціонування технології NAT, 

завантаження тендерних пропозицій з одного електронного майданчика 

«Держзакупівлі.Онлайн», використання Відповідачами однієї і тієї ж ІР-

адреси для входу в аукціон  під час участі у Торгах з невеликою різницею у 

часі та для входу до електронних банківських кабінетів для здійснення 

операцій по рахунках, не може пояснюватись випадковим збігом обставин, 

а свідчить про узгодженість дій ТОВ «УКРІНВЕСТБУД-ЛТД» та                         

ПП «ТЕХНОБУД – МОНТАЖ». 

5.2. Подача податкової звітності Учасниками торгів з однієї електронної 

поштової скриньки 

(44) За інформацією ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДПС  У ПОЛТАВСЬКІЙ 

ОБЛАСТІ (лист від 21.08.2020 № 31756/10/16-31-02-01-18, вх. № 70-01/5189 

від 16.09.2020) (конфіденційна інформація), Учасники торгів подавали 

податкову звітність протягом січня - грудня 2019, в тому числі і під час 

участі в Торгах в листопаді 2019 з однієї електронної поштової скриньки 

(конфіденційна інформація)  практично в одні дати з незначною різницею в 

часі, про що свідчать дані, наведені в таблиці № 4:                                                                                               

Таблиця № 4 

Дата та час подачі 

податкової 

звітності ТОВ 

«УКРІНВЕСТБУД 

ЛТД» 

Електронна поштова 

адреса, з якої 

подавалась 

податкова звітність 

ТОВ 

«УКРІНВЕСТБУД 

ЛТД» 

Дата та час подачі 

податкової 

звітності ПП 

«ТЕХНОБУД – 

МОНТАЖ» 

Електронна 

поштова адреса, з 

якої подавалась 

податкова звітність 

ПП «ТЕХНОБУД –

МОНТАЖ» 

(конфіденційна 

інформація) 

(конфіденційна 

інформація) 

(конфіденційна 

інформація) 

(конфіденційна 

інформація) 

(конфіденційна 

інформація) 

(конфіденційна 

інформація) 

(конфіденційна 

інформація) 

(конфіденційна 

інформація) 

(конфіденційна 

інформація) 

(конфіденційна 

інформація) 

(конфіденційна 

інформація) 

(конфіденційна 

інформація) 

(конфіденційна 

інформація) 

(конфіденційна 

інформація) 

(конфіденційна 

інформація) 

(конфіденційна 

інформація) 

(конфіденційна (конфіденційна (конфіденційна (конфіденційна 
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інформація) інформація) інформація) інформація) 

(конфіденційна 

інформація) 

(конфіденційна 

інформація) 

(конфіденційна 

інформація) 

(конфіденційна 

інформація) 

(конфіденційна 

інформація) 

(конфіденційна 

інформація) 

(конфіденційна 

інформація) 

(конфіденційна 

інформація) 

(конфіденційна 

інформація) 

(конфіденційна 

інформація) 

(конфіденційна 

інформація) 

(конфіденційна 

інформація) 

(конфіденційна 

інформація) 

(конфіденційна 

інформація) 

(конфіденційна 

інформація) 

(конфіденційна 

інформація) 

(конфіденційна 

інформація) 

(конфіденційна 

інформація) 

(конфіденційна 

інформація) 

(конфіденційна 

інформація) 

(конфіденційна 

інформація) 

(конфіденційна 

інформація) 

(конфіденційна 

інформація) 

(конфіденційна 

інформація) 

(конфіденційна 

інформація) 

(конфіденційна 

інформація) 

(конфіденційна 

інформація) 

(конфіденційна 

інформація) 

(45) Отже, подання обома Учасниками торгів податкової звітності протягом 

2019 року з однієї електронної поштової скриньки (конфіденційна 

інформація), практично в одні дати з незначною різницею в часі, в тому 

числі під час участі у Торгах, свідчить про обізнаність Учасників торгів 

щодо господарської діяльності один одного. 

5.3.  Наявність у Відповідачів правовідносин з однією і тією ж особою 

(46) Відповідно до листа ГОЛОВНОГО УПРАВЛІНННЯ ПЕНСІЙНОГО 

ФОНДУ УКРАЇНИ У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛАСТІ (далі – ГУ ПФУ  

У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛАСТІ) від 26.08.2020 № 1600-0603-8/42543  

(вх. № 70-01/4950 від 01.09.2020, конфіденційна інформація) у                          

ТОВ «УКРІНВЕСТБУД-ЛТД» та ПП «ТЕХНОБУД – МОНТАЖ» в окремі 

періоди 2019 року працювала одна і та сама особа (Таблиця № 5): 

                                                                                                   Таблиця № 5 

ПІБ працівника РНОКПП 

Період роботи у  

ТОВ «УКРІНВЕСТБУД 

ЛТД» 

Період роботи у 

ПП «ТЕХНОБУД – 

МОНТАЖ» 

(Конфіденційна 

інформація) 

(Конфіденційна 

інформація) 

(Конфіденційна 

інформація) 

(Конфіденційна 

інформація) 

(47) За інформацією ГУ ДПС У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛАСТІ, наданою листом 

від 21.08.2020 №  31756/10/16-31-02-01-18 від 21.08.2020 (вх. № 70-01/5189 

від 16.09.2020, конфіденційна інформація) відповідно до Звітів форми № 1 

ДФ (поквартальних), протягом ІІ – ІV кварталів 2019 року                                      

ТОВ «УКРІНВЕСТБУД ЛТД» нарахувало та виплатило (ПІБ та РНОКПП 

особи – конфіденційна інформація, яка  (період працевлаштування та 

посада – конфіденційна інформація) працювала в ПП «ТЕХНОБУД – 

МОНТАЖ» за сумісництвом, наступні суми (конфіденційна інформація). 

(48) При цьому, ПП «ТЕХНОБУД – МОНТАЖ» протягом І - ІV кварталів 2019 

року нарахувало та виплатило  (ПІБ та РНОКПП – конфіденційна 

інформація) наступні суми (конфіденційна інформація). 
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(49) Аналізом інформації, отриманої від ПП «ТЕХНОБУД – МОНТАЖ» 

листом від 10.02.2021 № 7 (вх. № 70-01/976 від 10.02.2021) у відповідь на 

вимогу про надання інформації від 29.01.2021 № 70-02/П-673, встановлено 

наступне. 

(50) Відповідно до наказу (розпорядження) ПП «ТЕХНОБУД – МОНТАЖ»               

№ 8-К від 31.07.2017 про прийняття на роботу, (ПІБ особи – конфіденційна 

інформація) прийнята на роботу з 01.08.2017 на посаду  (конфіденційна 

інформація) за сумісництвом. 

(51) Вищевказане підтверджує те, що  (ПІБ працівника, РНОКПП – 

конфіденційна інформація) одночасно у період ІІ кварталу - ІV кварталу 

2019 року, в т.ч. і під час участі в Торгах, перебувала в трудових 

відносинах з ТОВ «УКРІНВЕСТБУД ЛТД» та ПП «ТЕХНОБУД – 

МОНТАЖ» і отримувала суми доходу за ознакою (конфіденційна 

інформація), що свідчить про обізнаність Відповідачів щодо дій один 

одного та створювало умови для обміну інформацією, в тому числі й щодо 

їх участі в Торгах. 

5.4. Надання поворотної фінансової допомоги та наявність господарських 

відносин між Відповідачами  

(52) За інформацією АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» (лист від 03.09.2020 №18-

0202.-01-1195-БТ; вх. № 70-01/551 КІ від 08.09.2020, банківська таємниця), 

у період з 01.01.2019 по 31.12.2019 між ТОВ «УКРІНВЕСТБУД ЛТД» та 

ПП «ТЕХНОБУД – МОНТАЖ» здійснювались перерахунки коштів за 

договорами про надання поворотної безвідсоткової фінансової допомоги 

(Таблиці № 6 та №7): 

Списання коштів з рахунку (назва суб’єкта господарювання – 

конфіденційна інформація): 

          Таблиця № 6 

Дата Назва 

платника 

Назва 

отримувача 

Сума, грн. Призначення 

(Конфіденційна 

інформація) 

(Конфіденційна 

інформація) 

(Конфіденційна 

інформація) 

(Конфіденційна 

інформація) 

(Конфіденційна 

інформація) 

(Конфіденційна 

інформація) 

(Конфіденційна 

інформація) 

(Конфіденційна 

інформація) 

(Конфіденційна 

інформація) 

(Конфіденційна 

інформація) 

(Конфіденційна 

інформація) 

(Конфіденційна 

інформація ) 

(Конфіденційна 

інформація) 

(Конфіденційна 

інформація) 

(Конфіденційна 

інформація) 

(Конфіденційна 

інформація) 

(Конфіденційна 

інформація) 

(Конфіденційна 

інформація) 

(Конфіденційна 

інформація) 

(Конфіденційна 

інформація) 

 

Надходження коштів на рахунок (назва суб’єкта господарювання – 

конфіденційна інформація): 

     Таблиця № 7 

Дата Назва Назва Сума, грн. Призначення 
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отримувача платника 

(Конфіденційна 

інформація) 
(Конфіденційна 

інформація) 

(Конфіденційна 

інформація) 

(Конфіденційна 

інформація) 

(Конфіденційна 

інформація) 

(Конфіденційна 

інформація) 

(Конфіденційна 

інформація) 

(Конфіденційна 

інформація) 

(Конфіденційна 

інформація) 

(Конфіденційна 

інформація) 

(Конфіденційна 

інформація) 

(Конфіденційна 

інформація) 

(Конфіденційна 

інформація) 

(Конфіденційна 

інформація) 

(Конфіденційна 

інформація) 

(Конфіденційна 

інформація) 

(Конфіденційна 

інформація) 

(Конфіденційна 

інформація) 

(Конфіденційна 

інформація) 

(Конфіденційна 

інформація) 

(Конфіденційна 

інформація) 

(Конфіденційна 

інформація) 

(Конфіденційна 

інформація) 

(Конфіденційна 

інформація) 

(Конфіденційна 

інформація) 

(53) Надання один одному поворотної безвідсоткової фінансової допомоги 

протягом 2019 року, в тому числі і під участі в Торгах в листопаді 2019 

року, свідчить про єдність економічних інтересів ТОВ «УКРІНВЕСТБУД 

ЛТД» та ПП «ТЕХНОБУД  – МОНТАЖ» та про відсутність конкуренції 

між ними.  

(54) Факт надання один одному поворотної безвідсоткової фінансової допомоги 

підтверджується інформацією, наданою ПП «ТЕХНОБУД – МОНТАЖ» 

листом від 10.02.2021 № 7 (вх. № 70-01/976 від 10.02.2021) та копіями  

платіжних доручень щодо перерахунків коштів. 

(55) Відповідно до абзацу восьмого підпункту 14.1.257 пункту 14.1 статті 14 

Податкового кодексу України, поворотна фінансова допомога – це сума 

коштів, що надійшла платнику податків у користування за договором, який 

не передбачає нарахування процентів або надання інших видів 

компенсацій у вигляді плати за користування такими коштами. 

(56) Правовою основою для отримання позики або поворотної фінансової 

допомоги є договір позики. Відносини за договором позики регулюються 

статтями 1046-1053 Цивільного кодексу України. 

(57) Фінансова допомога на поворотній основі не може вважатися фінансовим 

кредитом, тому що не передбачає ні цільового використання отриманих 

коштів, ні одержання їх під процент. 

(58) Враховуючи зазначене, взаємовідносини між ТОВ «УКРІНВЕСТБУД 

ЛТД» та ПП «ТЕХНОБУД – МОНТАЖ» стосувались надання 

безвідсоткової поворотної фінансової допомоги, що свідчить про 

фінансову підтримку один одного в господарській діяльності, довіру та 

впевненість щодо повернення коштів. 

(59) Так як, за договором безвідсоткової поворотної  фінансової допомоги 

відсутнє отримання прибутку у вигляді процентів, немає ніякої іншої 

компенсації за користування коштами, Учасники торгів, позичивши один 

одному кошти, з огляду на інфляційні показники та інші чинники, можуть 

отримати замість прибутку наявний збиток. 

(60) Виходячи з наведеного, суб’єкт господарювання, який надає фінансову 

допомогу, крім всього переліченого, зацікавлений у фінансових 
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результатах того, хто таку допомогу отримує, оскільки розраховує на її 

повернення. 

(61) Отже, за своєю суттю, безвідсоткова поворотна фінансова допомога може 

надаватися між суб’єктами господарювання, які поєднані або споріднені 

між собою спільністю економічних інтересів, оскільки надається на 

безвідсотковій основі. 

(62) Отже, внаслідок існування господарських відносин, між Відповідачами 

усувається або відчутно зменшується взаємна невизначеність щодо їхньої 

поведінки під час участі у Торгах, оскільки наявність взаєморозрахунків та 

господарських відносин між ТОВ «УКРІНВЕСТБУД-ЛТД» та                             

ПП «ТЕХНОБУД – МОНТАЖ»  зумовлює виникнення у них певних прав 

та обов’язків щодо один одного.  

(63) Таким чином, Відповідачі були обізнані стосовно діяльності та фінансової 

спроможності один одного, та зацікавлені у фінансовій підтримці один 

одного, що в свою чергу не відповідає суті економічної конкуренції. 

(64) Окрім того, за інформацією АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК», наданою листом 

від 03.09.2020 № 18-0202.-01-1195-Б (вх. № 70-01/551 КІ від 08.09.2020, 

банківська таємниця), між ТОВ «УКРІНВЕСТБУД ЛТД»,                            

ФІЗИЧНОЮ ОСОБОЮ – ПІДПРИЄМЦЕМ  (ПІБ ФОП, РНОКПП – 

конфіденційна інформація), (ПІБ -  конфіденційна інформація) на момент 

підготовки та участі в Торгах був засновником та керівником ПП 

«ТЕХНОБУД – МОНТАЖ»), про що свідчать документи, надані в складі 

тендерної пропозиції на участь в Торгах, ФІЗИЧНОЮ ОСОБОЮ - 

ПІДПРИЄМЦЕМ (ПІБ ФОП, РНОКПП – конфіденційна інформація),  яка у 

період  січня – грудня 2019 року перебувала в трудових відносинах з ПП 

«ТЕХНОБУД – МОНТАЖ» та одночасно у період квітня – грудня 2019 

року перебувала в трудових відносинах з ТОВ «УКРІНВЕСТБУД ЛТД») 

здійснювався перерахунок коштів, про що свідчать дані, наведені в таблиці 

№ 8: 

                                                                                                     Таблиця № 8 

Дата Назва платника Назва 

отримувача 

Сума, грн. Призначення 

(Конфіденційна 

інформація) 

(Конфіденційна 

інформація) 

(Конфіденційна 

інформація) 

(Конфіденційна 

інформація) 

(Конфіденційна 

інформація) 

(Конфіденційна 

інформація) 

(Конфіденційна 

інформація) 

(Конфіденційна 

інформація) 

(Конфіденційна 

інформація) 

(Конфіденційна 

інформація) 

(Конфіденційна 

інформація) 

(Конфіденційна 

інформація) 

(Конфіденційна 

інформація) 

(Конфіденційна 

інформація) 

(Конфіденційна 

інформація) 

(Конфіденційна 

інформація) 

(Конфіденційна 

інформація) 

(Конфіденційна 

інформація) 

(Конфіденційна 

інформація) 

(Конфіденційна 

інформація) 

(Конфіденційна 

інформація) 

(Конфіденційна 

інформація) 

(Конфіденційна 

інформація) 

(Конфіденційна 

інформація) 

(Конфіденційна 

інформація) 

(Конфіденційна 

інформація) 

(Конфіденційна 

інформація) 

(Конфіденційна 

інформація) 

(Конфіденційна 

інформація) 

(Конфіденційна 

інформація) 

(Конфіденційна (Конфіденційна (Конфіденційна (Конфіденційна (Конфіденційна 
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інформація) інформація) інформація) інформація) інформація) 

(Конфіденційна 

інформація) 

(Конфіденційна 

інформація) 

(Конфіденційна 

інформація) 

(Конфіденційна 

інформація) 

(Конфіденційна 

інформація) 

(Конфіденційна 

інформація) 

(Конфіденційна 

інформація) 

(Конфіденційна 

інформація) 

(Конфіденційна 

інформація) 

(Конфіденційна 

інформація) 

(Конфіденційна 

інформація) 

(Конфіденційна 

інформація) 

(Конфіденційна 

інформація) 

(Конфіденційна 

інформація) 

(Конфіденційна 

інформація) 

(Конфіденційна 

інформація) 

(Конфіденційна 

інформація) 

(Конфіденційна 

інформація) 

(Конфіденційна 

інформація) 

(Конфіденційна 

інформація) 

(Конфіденційна 

інформація) 

(Конфіденційна 

інформація) 

(Конфіденційна 

інформація) 

(Конфіденційна 

інформація) 

(Конфіденційна 

інформація) 

(Конфіденційна 

інформація) 

(Конфіденційна 

інформація) 

(Конфіденційна 

інформація) 

(Конфіденційна 

інформація) 

(Конфіденційна 

інформація) 

(Конфіденційна 

інформація) 

(Конфіденційна 

інформація) 

(Конфіденційна 

інформація) 

(Конфіденційна 

інформація) 

(Конфіденційна 

інформація) 

            

(65) Таким чином, вищевказане  підтверджує здійснення перерахунків коштів 

між ТОВ «УКРІНВЕСТБУД ЛТД», ФОП (ПІБ  ФОП та РНОКПП-  

конфіденційна інформація), ФОП (ПІБ ФОП та РНОКПП – конфіденційна 

інформація) у вигляді надання та повернення поворотної безвідсоткової 

фінансової допомоги; оплати за будівельні матеріали, оплати за 

перевезення вантажу, субпідрядні роботи. 

(66) Крім того, відповідно до інформації АТ КБ «ПРИВАТБАНК», наданої 

листом від 12.10.2020 № 20.1.0.0.0/7-200930/2841 (вх. № 70-01/637-КІ від 

12.10.2020, банківська таємниця), між ПП «ТЕХНОБУД – МОНТАЖ», 

ФІЗИЧНОЮ ОСОБОЮ (ПІБ  ФОП та РНОКПП – конфіденційна 

інформація), яка на момент підготовки та участі в Торгах була 

засновником та керівником ТОВ «УКРІНВЕСТБУД ЛТД», про що свідчать 

документи, надані в складі тендерної пропозиції на участь в Торгах, ФОП  

(ПІБ ФОП та РНОКПП – конфіденційна інформація), яка одночасно 

перебувала в трудових відносинах з обома Учасниками торгів в окремі 

періоди 2019 року, здійснювався перерахунок грошових коштів у вигляді 

оплати за будівельні матеріали відповідно до укладених договорів 

(інформація наведена в таблиці № 9). 

    Таблиця № 9 

Дата Назва 

отримувача 

Назва 

платника 

Сума, грн. Призначення 

(Конфіденційна 

інформація) 

(Конфіденційна 

інформація) 

(Конфіденційна 

інформація) 

(Конфіденційна 

інформація) 

(Конфіденційна 

інформація) 

(Конфіденційна 

інформація) 

(Конфіденційна 

інформація) 

(Конфіденційна 

інформація) 

(Конфіденційна 

інформація) 

(Конфіденційна 

інформація) 

(Конфіденційна 

інформація) 

(Конфіденційна 

інформація) 

(Конфіденційна 

інформація) 

(Конфіденційна 

інформація) 

(Конфіденційна 

інформація) 

(Конфіденційна 

інформація) 

(Конфіденційна 

інформація) 

(Конфіденційна 

інформація) 

(Конфіденційна 

інформація) 

(Конфіденційна 

інформація) 

(Конфіденційна 

інформація) 

(Конфіденційна 

інформація) 

(Конфіденційна 

інформація) 

(Конфіденційна 

інформація) 

(Конфіденційна 

інформація) 

(Конфіденційна (Конфіденційна (Конфіденційна (Конфіденційна (Конфіденційна 
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інформація) інформація) інформація) інформація) інформація) 

(Конфіденційна 

інформація) 

(Конфіденційна 

інформація) 

(Конфіденційна 

інформація) 

(Конфіденційна 

інформація) 

(Конфіденційна 

інформація) 

(Конфіденційна 

інформація) 

(Конфіденційна 

інформація) 

(Конфіденційна 

інформація) 

(Конфіденційна 

інформація) 

(Конфіденційна 

інформація) 

(67) Відповідно до інформації, наданої ПП «ТЕХНОБУД – МОНТАЖ» (лист 

від 10.02.2021 № 7, вх. № 70-01/976 від 10.02.2021), підприємством у 

період лютого – вересня 2019 року було виплачено ФОП (ПІБ ФОП та 

РНОКПП -  конфіденційна інформація) кошти у сумі. грн (конфіденційна 

інформація)  за будівельні матеріали згідно підписаного договору поставки 

будівельних матеріалів № 1/08 від 01.08.2018. Зазначене підтверджується 

наданими ПП «ТЕХНОБУД –МОНТАЖ» копіями договору  поставки 

будівельних матеріалів № 1/08 від 01.08.2019 та платіжними дорученнями 

про перерахунки грошових коштів.  

(68) Отже, зазначене підтверджує наявність господарських відносин між 

Учасниками торгів, внаслідок існування яких, між Відповідачами 

усувається або відчутно зменшується взаємна невизначеність щодо їхньої 

поведінки під час участі у Торгах, оскільки наявність господарських 

відносин між ПП «ТЕХНОБУД – МОНТАЖ» та ТОВ «УКРІНВЕСТБУД 

ЛТД» зумовлює виникнення у них певних прав та обов’язків щодо один 

одного. 

 5.5. Аналіз статей витрат, врахованих Учасниками Торгів в Договірних 

цінах 

(69) В складі тендерних пропозицій ТОВ «УКРІНВЕСТБУД ЛТД» та                   

ПП «ТЕХНОБУД – МОНТАЖ» надані розрахунки договірних цін на 

«Реконструкція частини приміщень СЗОШ І-ІІІ ступенів №5 ім. Л. Г. 

Бугаєвської м. Горішні Плавні Полтавської області».  

(70) Договірна ціна на будівництво, надана Учасниками торгів, складена в 

одному програмному комплексі АВК-5 (3.4.2*) укр.; в поточних цінах 

станом на одну дату – «7 листопада 2019 року»; назва робіт 

«Реконструкція частини приміщень СЗОШ І-ІІІ ступенів №5 ім. Л. Г. 

Бугаєвської м. Горішні Плавні Полтавської області» у обох учасників 

однаково надрукована «напівжирним» шрифтом. При цьому, жодних 

вимог щодо програмного комплексу, в якому має бути здійснений 

розрахунок договірної ціни та складені локальні кошториси, у тендерній 

документації Замовника не встановлено. 

(71) Відділенням встановлено, що усі версії програмного комплексу АВК-5 

реалізує та оновлює ТОВ «Науково - виробнича фірма «АВК 

СОЗИДАТЕЛЬ» ( 49009, м. Дніпро, вул. І. Акінфієва, буд. 1, 49009). 

(72) Однак, ТОВ «Науково - виробнича фірма «АВК СОЗИДАТЕЛЬ» листом 

від 02.09.2021 вих. № 09/02/1 (вх. № 70-01/5048 від 02.09.2021) 

повідомило, що ТОВ «УКРІНВЕСТБУД ЛТД» та ПП «ТЕХНОБУД – 

МОНТАЖ» ніякого відношення ні до ТОВ «Науково - виробнича фірма 

«АВК СОЗИДАТЕЛЬ», ні до його дилерів не мають та ніколи офіційно не 
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отримували ліцензії на послуги з встановлення програмного комплексу 

АВК-5 та послуги з питань визначення вартості будівельних робіт при 

застосуванні програмного комплексу АВК-5. До ПК АВК -5 немає легкого 

доступу. Користувач за Договором отримує диск в демонстраційному 

вигляді та отримує індивідуально для кожного комп’ютера сформовані 

персональні паролі доступу до програми АВК -5. 

(73) Зазначений факт свідчить, що обидва Учасника торгів використовували 

неофіційну версію програмного комплексу АВК-5. 

(74) При цьому, ПП «ТЕХНОБУД – МОНТАЖ» (лист від 10.02.2021 № 7, вх.             

№ 70-01/976 від 10.02.2021) повідомило, що для розробки кошторисної 

документації (локальних кошторисів, відомостей ресурсів, договірної ціни) 

у своїй діяльності використовувало оновлену версію програмної продукції 

ПК «Строительные технологи СМЕТА» серійний номер UA-SC-32237056-

6050 на постачання оновлених версій програмної продукції № С1662/018 

від 25.07.2018, укладеного з ТОВ «Computer Logic Group» (61166,                          

м. Харків, пр. Науки, 40 к.241, ідентифікаційний код юридичної особи -

32237056). За інформацією, ПП «ТЕХНОБУД – МОНТАЖ», кошторисну 

документацію сформував та підготував директор підприємства Манжалій 

Євген Миколайович. Але, незважаючи на наявність укладеного 

вищевказаного договору на постачання оновленої версії програмної 

продукції ПК «Строительные технологи СМЕТА», надана в тендерній  

пропозиції ПП «ТЕХНОБУД – МОНТАЖ», кошторисна документація 

підготовлена в програмному комплексі АВК-5 (3.4.2*) укр., як і 

кошторисна документація ТОВ «УКРІНВЕСТБУД ЛТД». 

(75) Порівнянням статей витрат, врахованих Учасниками торгів в Договірних 

цінах, наданих в складі тендерних пропозицій, встановлено наступне. 

                 

Таблиця № 10 
Обгрунтуван
ня 

Найменуван 
ня витрат 

ТОВ « УКРІНВЕСТБУД  ЛТД» ПП «ТЕХНОБУД - МОНТАЖ» 

Вартість, тис. грн. Вартість, тис. грн. 

всього В тому числі всього В тому числі 

Будівель 
них 

робіт 

Інших 
витрат 

Будівель 
них 

робіт 

Інших 
витрат 

Розділ І. 

Будівельні 

роботи 

      

Прямі 

витрати, в 
т.ч. 

746,50307 746,50307 - 763,97699 763,97699 - 

Розрахунок 
№1 

Заробітна 
плата 

193,60923 193,60923 - 193,60923 193,60923 - 

Розрахунок 
№2 

Вартість 
матеріальних 
ресурсів 

540,4308 540,4308 - 557,90472 557,90472 - 

Розрахунок  
№ 3 

Вартість 
експлуатації 
будівельних 
машин та 
механізмів 

12,46304 12,46304 - 12,46304 12,46304 - 

Розрахунок 
№4 

Загальновиро
бничі 

витрати 

91,40516 91,40516 - 91,40516 91,40516 - 
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Розрахунок 
№5 

Витрати на 
зведення 
(пристосуван
ня) та 
розбирання 
титульних 

тимчасових 
будівель і 
споруд 
в т.ч. 
зворотні 
суми 

- - - - - - 

Розрахунок  
№ 6 

Кошти на 
додаткові 

витрати при 
виконанні 
будівельних - 
робіт у 
зимовий 
період 

- - - - - - 

Розрахунок  
№ 7 

Кошти на 
додаткові 

витрати при 
виконанні 
будівельних 
робіт у літній 
період 

- - - - - - 

Розрахунок  
№ 8 

Інші супутні 
витрати 

- - - - - - 

 Разом 837,90823 837,90823 - 855,38215 855,38215  

Розрахунок  
№ 9 

Прибуток 69,00202 69,00202  69,00202 69,00202  

Розрахунок  
№ 10 

Кошти на 
покриття 
адміністратив

них витрат 
будівельно-
монтажних 
організацій 

6,85734 - 6,85734 6,85734 - 6,85734 

Розрахунок  
№ 11 

Кошти на 
покриття 
ризику 

- - - - - - 

Розрахунок 
№12 

Кошти на 
покриття 
додаткових 
витрат, 
пов’язаних з 
інфляційним
и процесами 

- - - - - - 

 Разом ( пп.1-

10) 

913,76759 906,91025 6,85734 931,24151 924,38417 6,85734 

Розрахунок 
№ 13 

Податки, 
збори, 
обов’язкові 
платежі, 
встановлені  
чинним 

законодавств
ом і не 
враховані 
складовими 
вартості 
будівництва 
(крім ПДВ) 

52,53017 - 52,53017 53,44985 - 53,44985 

 Всього по 

Розділу І 

966,29776 906,91025 59,38751 984,69136 924,38417 60,30719 

 
 
Розрахунок 
№ 14 

Розділ ІІ 

Устаткуван 

ня 

      

Витрати 
підрядника, 

84,30556   84,30556   
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що пов’язані 
з устаткуван 
ням 

Всього по 

Розділу ІІ 

84,30556   84,30556   

Всього 

договірна 

ціна (р.І 

+р.ІІ) 

1050,60332   1068,99692   

(76) Таким чином, при порівнянні договірних цін на вказані роботи, наданих 

ТОВ «УКРІНВЕСТБУД ЛТД» та ПП «ТЕХНОБУД – МОНТАЖ» 

встановлено, що останні містять однаковий розмір витрат по наступних 

статтях: 

- заробітна плата - 193,60923 тис. грн. 

- вартість експлуатації будівельних машин і механізмів - 12,46304 тис. 

грн. 

- загальновиробничі витрати - 91,40516 тис. грн. 

- прибуток – 69,00202 тис. грн. 

- кошти на покриття адміністративних витрат будівельно-монтажних 

організацій - 6,85734 тис. грн. 

- витрати підрядника, що пов’язані з устаткуванням - 84,30556 тис. грн. 

(77) Разом з тим, така обставина не може мати місце, оскільки такий підхід 

учасників торгів до проведення розрахунку суперечить чинним 

нормативно – правовим актам, відповідно до яких визначається вартість 

будівництва. 

(78) Згідно з пунктами 4.7, 4.8 Правил визначення вартості будівництва (ДСТУ 

Б.Д.1.1-1:2013), затверджених наказом Міністерства регіонального 

розвитку, будівництва та житлово - комунального господарства України № 

293 від 05.07.2013 (далі – Правила), на підставі норм розраховуються 

тільки прямі витрати у вартості будівництва, а решта витрат, зазначених в 

пункті 4.8.1 Правил, визначається розрахунково, що унеможливлює їх 

ідентичність. До розрахункових витрат, зокрема, відносяться 

загальновиробничі витрати, кошторисний прибуток, кошти на покриття 

адміністративних витрат будівельно - монтажних організацій, ризики всіх 

учасників тощо. 

(79) Крім того, відповідно до пункту 4.2.1 ДСТУ – Н Б Д.1.1-2:2013 (Настанова 

щодо визначення прямих витрат у вартості будівництва), розрахунок 

заробітної плати провадиться на підставі нормативно - розрахункових 

трудовитрат і вартості людино - години, відповідного середнього 

нормативного розряду робіт, які виконуються ланкою робітників, 

будівельників, монтажників та середнього нормативного розряду ланки 

робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні будівельних машин і 

механізмів. 

(80) При цьому, середній нормативний розряд є індивідуальним та залежить від 

того, скільки у цій ланці робітників того чи іншого розряду.  
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(81) Пунктом 4.3.3 ДСТУ - Н Б Д.1.1-3:2013 (Настанова щодо визначення 

загальновиробничих і адміністративних витрат та прибутку у вартості 

будівництва) передбачено, що у складі ціни пропозиції учасника торгів 

підрядник надає визначені розрахунково - аналітичним методом показники 

загальновиробничих витрат по об’єкту замовлення на підставі аналізу цих 

витрат за попередній звітний період за даними бухгалтерського обліку та 

загальної нормативно - розрахункової трудомісткості виконаних робіт за 

всіма об’єктами будівництва за той самий період за актами приймання 

виконаних будівельних робіт. 

(82) Відтак, заробітна плата, загальновиробничі витрати, прибуток, кошти на 

покриття адміністративних витрат будівельно - монтажних організацій не 

можуть бути однаковими, оскільки залежать, зокрема, від кількості 

працівників певної кваліфікації та їх розряду, різного стажу роботи, 

наявності різного обладнання та його вартості тощо. 

(83) Таким чином, у випадку здійснення розрахунків самостійно, з 

використанням індивідуального підходу, розміри вищезазначених статей 

витрат учасників торгів повинні відрізнятися, тобто, це свідчить про 

спільну підготовку договірних цін, поданих обома Учасниками. Зазначене 

підтверджується наступним. 

(84) Додатком 3 до тендерної документації Замовника, в складі документів, що 

подаються учасником для підтвердження відповідності пропозиції 

учасника кваліфікаційним критеріям, передбачалось надання довідки в 

довільній формі з переліком наявних працівників відповідної кваліфікації, 

які мають необхідні знання та досвід, їх кількісний склад для виконання 

робіт згідно документації. 

(85) ТОВ «УКРІНВЕСТБУД ЛТД», в складі тендерної пропозиції, надало 

довідку від 08.11.2019 № б/н про наявність працівників відповідної 

кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід, в якій зазначено про 

наявність 84 власних працівників згідно штату. 

(86) ПП «ТЕХНОБУД – МОНТАЖ», в складі тендерної пропозиції, надало 

довідку від 07.11.2019 № б/н, в якій повідомило, що має працівників 

відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід, яких даний 

Учасник планує залучити до виконання умов договору про закупівлю. При 

цьому, у вказаній довідці не наведений перелік наявних працівників та не 

зазначений їх кількісний склад, що вимагалось тендерною документацією 

Замовника. 

(87) За інформацією ГУ ПФУ В  ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛАСТІ (лист від 

26.08.2020 № 1600-0603-8/42543, вх. № 70-01/4950 від 01.09.2020), за 

період з 01.01.2019 по 31.12.2019    ТОВ «УКРІНВЕСТБУД ЛТД» подавало 

відомості про  (кількість застрахованих працівників – конфіденційна 

інформація), що перебували в трудових відносинах з  ТОВ 

«УКРІНВЕСТБУД ЛТД» у вказаний період. 

(88) Відповідно до інформації ГУ ПФУ  В  ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛАСТІ, наданої 

вищезазначеним листом, за період з 01.01.2019 по 31.12.2019 ПП 
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«ТЕХНОБУД – МОНТАЖ» подавало відомості про (кількість 

застрахованих працівників – конфіденційна інформація), що перебували в 

трудових відносинах з ПП «ТЕХНОБУД – МОНТАЖ». 

(89) Таким чином, у випадку здійснення розрахунків самостійно, з 

використанням індивідуального підходу, враховуючи різну кількість 

працівників даних підприємств, розмір заробітної плати Учасників торгів 

повинен відрізнятися. 

(90) Додатком 3 до тендерної документації Замовника, в складі документів, що 

подаються Учасником для підтвердження відповідності пропозиції 

учасника  кваліфікаційним критеріям, передбачалось надання довідки  в 

довільній формі з переліком обладнання та матеріально - технічної бази, 

що перебувають  на балансі учасника або орендовані  (будуть орендовані) 

учасником, які будуть залучені для виконання робіт згідно документації. 

(91) В довідці ТОВ «УКРІНВЕСТБУД ЛТД» від 08.11.2019 № б/н про наявність 

обладнання зазначено про наявність 178 одиниць власного та 23 одиниці 

орендованого обладнання, машин і механізмів. 

(92) ПП «ТЕХНОБУД – МОНТАЖ», в складі тендерної пропозиції, надало 

довідку від 07.11.2019 № б/н, в якій повідомило, що має в наявності 

обладнання та матеріально - технічну базу для виконання умов договору на 

закупівлю. Разом з тим, у вказаній довідці не наведений перелік 

обладнання та матеріально - технічної бази, що перебувають на балансі 

даного учасника або орендовані ним, відповідно до вимог тендерної 

документації Замовника. 

(93) Зазначене свідчить про те, що на момент підготовки та участі в торгах,       

ПП «ТЕХНОБУД – МОНТАЖ» не мало достатньої кількості працівників 

відповідної кваліфікації та обладнання, машин, механізмів, які були 

необхідні для виконання умов договору в разі визначення даного учасника 

переможцем Торгів та про відсутність у даного учасника наміру отримати 

перемогу в Торгах, а прийняття участі лише задля забезпечення перемоги 

іншому Учаснику. 

(94) Порівнянням Локальних кошторисів на будівельні роботи № 2-1-1 на 

«Реконструкція частини приміщень СЗОШ І-ІІІ ступенів №5 ім. Л.Г. 

Бугаєвської м. Горішні Плавні Полтавської області (будівельні роботи)», 

наданих в складі тендерних пропозицій Учасників торгів, встановлено 

наступне. 

(95) Локальні кошториси № 2-1-1 обох Учасників торгів мають однакову 

кількість позицій – 124, складені в одному програмному комплексі АВК - 5 

в редакції( 3.4.2*) укр., в поточних цінах станом на одну дату – «7 

листопада» 2019 р. (мова оригіналу), мають однакові номери креслення 

(специфікації) – 303/19 – АБ. 

                                                                                                    Таблиця № 11 

Найменування робіт і 

витрат 

ТОВ «УКРІНВЕСТБУД ЛТД» ПП «ТЕХНОБУД – МОНТАЖ» 

Загальна вартість, грн. Загальна вартість, грн. 
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Всього Заробітної 

плати 

Експлуатації 

машин/ 

в т.ч. заробіт 
ної плати 

Всього Заробітної 

плати 

Експлуатації 

машин/ 

в т.ч. 
заробітної 

плати 

Розділ 1.Демонтажні 

роботи 

      

Разом прямі витрати 

по розділу 1, грн. 
10006,65 8146,68 1859,97/ 

441,21 

10006,65 8146,68 1859,97/ 

441,21 

Разом  будівельні 

роботи, грн. 
10006,65   10006,65   

В т.ч. всього 

заробітна плата, грн. 
8587,89   8587,89   

Загальновиробничі 

витрати, грн. 
4363,66   4363,66   

Трудомісткість в 

загальновиробничих 

витратах, люд. год. 

20,18   20,18   

Заробітна плата в 

загальновиробничих 

витратах, грн. 

1638,78   1638,78   

Всього будівельні 
роботи, грн. 

14370,31   14370,31   

Всього по розділу 1 14370,31   14370,31   

Розділ 2. 

Перегородки 

      

Разом прямі витрати 

по розділу 2, грн. 

22936,66 4607,14 -/- 

 

25746,61   

Разом будівельні 

роботи, грн. 

22936,66   25746,61   

В т.ч. вартість 

матеріалів, виробів та 

конструкцій, грн. 

18329,52   21139,47   

Всього заробітна 

плата, грн. 
4607,14   4607,14   

Загальновиробничі 

витрати, грн. 
2376,97   2366,97   

Трудомісткість в 

загальновиробничих 

витратах, люд. год. 

11,2   11,2   

Заробітна плата в 

загальновиробничих 
витратах, грн. 

908,83   908,83   

Всього будівельні 

роботи, грн. 

25313,63   28123,58   

Всього по розділу 2 25313,63   28123,58   

Розділ 3. Монтажні 

роботи. Стіни 

      

Разом прямі витрати 

по розділу 3, грн. 

137393,05 66735,85 641,41/ 

550,52 

138671,97 66735,85 641,41/ 

550,52 

Разом будівельні 

роботи, грн. 

137393,05   138671,97   

В т.ч. вартість 

матеріалів, виробів та 

конструкцій, грн. 

70015,79   71294,71   

Всього заробітна 

плата, грн. 
67285,37   67286,37   

Загальновиробничі 

витрати, грн. 
29091,50   29091,50   

Трудомісткість в 

загальновиробничих 

витратах, люд. год. 

115,66   115,66   

Заробітна плата в 
загальновиробничих 

9389,57   9389,57   
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витратах, грн. 

Всього будівельні 

роботи, грн. 

166484,55   167763,47   

Всього по розділу 3 166484,55   167763,47   

Розділ 4. Стеля       

Разом прямі витрати 

по розділу 4, грн. 

32735,11 10682,61 -/- 

 

33397,56 10682,61 -/- 

Разом будівельні 

роботи, грн. 

32735,11   33397,56   

В т.ч. вартість 

матеріалів, виробів та 

конструкцій, грн. 

22052,50   22714,95   

Всього заробітна 

плата, грн. 
10682,61   10682,61   

Загальновиробничі 

витрати, грн. 
4635,82   4635,82   

Трудомісткість в 

загальновиробничих 

витратах, люд. год. 

18,49   18,49   

Заробітна плата в 

загальновиробничих 

витратах, грн. 

1501,43   1501,43   

Всього будівельні 

роботи, грн. 

37370,93   38033,38   

Всього по розділу 4 37370,93   38033,38   

Розділ 5.  Підлога       

Разом прямі витрати 

по розділу 5, грн. 

56728,15 12207,36 66,28/ 

57,27 

58295,05 12207,36 66,28/ 

57,27 

Разом будівельні 

роботи, грн. 

56728,15   58295,05   

В т.ч. вартість 

матеріалів, виробів та 

конструкцій, грн. 

44454,51   46021,41   

Всього заробітна 

плата, грн. 

12264,63   12264,63   

Загальновиробничі 

витрати,грн. 

6313,94   6313,94   

Трудомісткість в 

загальновиробничих 

витратах, люд. год. 

29,7   29,7   

Заробітна плата в 

загальновиробничих 

витратах, грн. 

2410,17   2410,17   

Всього будівельні 

роботи, грн. 

63042,09   64608,99   

Всього по розділу 5 63042,09   64608,99   

Розділ 6. Прорізи       

Разом прямі витрати 

по розділу 6, грн. 

110461,48 3979,24 31,44/ 

1,78 

119008,82 3979,24 31,44/ 

1,78 

Разом будівельні 

роботи, грн. 

110461,48   119008,82   

В т.ч. вартість 

матеріалів, виробів та 

конструкцій, грн. 

106450,80   114998,14   

Всього заробітна 

плата, грн. 
3981,02   3981,02   

Загальновиробничі 
витрати,грн. 

1897,42   1897,42   

Трудомісткість в 8,35   8,35   
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загальновиробничих 

витратах, люд. год. 

Заробітна плата в 

загальновиробничих 
витратах, грн. 

678,11   678,11   

Всього будівельні 

роботи, грн. 

112358,90   120906,24   

Всього по розділу 6 112358,90   120906,24   

Розділ 7. Ганок       

Разом прямі витрати 

по розділу 7, грн. 
17609,64 2419,70 151,7/ 

25,38 

 

17609,64 2419,70 151,7/ 

25,38 

Разом будівельні 

роботи, грн. 
17609,64   17609,64   

В т.ч. вартість 

матеріалів, виробів та 

конструкцій, грн. 

15038,24   15038,24   

Всього заробітна 

плата, грн. 
2445,08   2445,08   

Загальновиробничі 

витрати,грн. 
1247,97   1247,97   

Трудомісткість в 

загальновиробничих 

витратах, люд. год. 

5,82   5,82   

Заробітна плата в 
загальновиробничих 

витратах, грн. 

473,07   473,07   

Всього будівельні 

роботи, грн. 
18857,61   18857,61   

Всього по розділу 7 18857,61   18857,61   

Розділ 8. Пандус       

Разом прямі витрати 

по розділу 8, грн. 
36179,19 10496,62 920,92/ 

48,97 

36179,19 10496,62 920,92/ 

48,97 

Разом будівельні 

роботи, грн. 
36179,19   36179,19   

В т.ч. вартість 

матеріалів, виробів та 

конструкцій, грн. 

24761,65   24761,65   

Всього заробітна 

плата, грн. 
10545,59   10545,59   

Загальновиробничі 

витрати,грн. 
4600,30   4600,30   

Трудомісткість в 

загальновиробничих 

витратах, люд. год. 

18,38   18,38   

Заробітна плата в 

загальновиробничих 

витратах, грн. 

1492,21   1492,21   

Всього будівельні 
роботи, грн. 

40779,49   40779,49   

Всього по розділу 8 40779,49   40779,49   

Розділ 9. Козирок       

Разом прямі витрати 

по розділу 9, грн. 

7792,63 1658,47 352,78/ 

89,28 

7795,18 1658,47 352,78/ 

89,28 

Разом будівельні 

роботи, грн. 

7792,63   7795,18   

В т.ч. вартість 

матеріалів, виробів та 

конструкцій, грн. 

5781,38   5783,93   

Всього заробітна 

плата, грн. 
1747,75   1747,75   

Загальновиробничі 

витрати,грн. 
841,44   841,44   
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Трудомісткість в 

загальновиробничих 

витратах, люд. год. 

3,72   3,72   

Заробітна плата в 
загальновиробничих 

витратах, грн. 

302,25   302,25   

Всього будівельні 

роботи, грн. 

8634,07   8636,62   

Всього по розділу 9 8634,07   8636,62   

Розділ 10. Отмостка       

Разом прямі витрати 

по розділу 10, грн. 
14241,65 2011,99 750,33/ 

211,59 

14241,65 2011,99 750,33/ 

211,59 

Разом будівельні 

роботи, грн. 
14241,65   14241,65   

В т.ч. вартість 

матеріалів, виробів та 

конструкцій, грн. 

11479,33   11479,33   

Всього заробітна 

плата, грн. 
2223,58   2223,58   

Загальновиробничі 

витрати,грн. 
1190,69   1190,69   

Трудомісткість в 

загальновиробничих 

витратах, люд. год. 

5,76   5,76   

Заробітна плата в 
загальновиробничих 

витратах, грн. 

467,59   467,59   

Всього будівельні 

роботи, грн. 
15432,34   15432,34   

Всього по розділу 10 15432,34   15432,34   

Розділ 11. Меблі       

Разом прямі витрати 

по розділу 11, грн. 
83055,01 714,88 -/- 

 

83055,01 714,88 -/- 

       

Разом 

устаткування,грн. 
81120,00   81120,00   

Транспортні та 

заготівельно –

складські витрати, 

грн. 

3185,56   3185,56   

Всього устаткування 84305,56   84305,56   

Разом будівельні 

роботи, грн. 
1935,01   1935,01   

В т.ч. вартість 

матеріалів, виробів та 

конструкцій, грн. 

1220,13   1220,13   

Всього заробітна 
плата, грн. 

714,88   714,88   

Загальновиробничі 

витрати,грн. 
382,42   382,42   

Трудомісткість в 

загальновиробничих 

витратах, люд. год. 

1,85   1,85   

Заробітна плата в 

загальновиробничих 

витратах, грн. 

150,07   150,07   

Витрати зі складання  

і розташування 

устаткування, що не 

монтується, меблів та 

інвентарю  

(будівельні роботи) 

223,48   223,48   
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(96) Як свідчать дані, наведені в таблиці № 11, по розділах 1, 7, 8, 10, 11 

Локальних кошторисів № 2-1-1 обома Учасниками торгів враховані 

однакові вартість будівельних робіт, матеріалів, виробів та конструкцій та 

загальновиробничих  витрат, по розділах 2, 3, 4, 5, 6, 9 Локальних 

кошторисів № 2-1-1 обома Учасниками торгів враховані однакові суми 

заробітної плати; загальновиробничих витрат, заробітної плати в 

загальновиробничих витратах, що вказує на виконання вказаних 

документів однією особою або при їх підготовці мав місце обмін 

інформації між Учасниками торгів. 

(97) Розділом 4 «Розрахунок договірної ціни» Додатку 2 до тендерної 

документації Замовника передбачалось надання учасниками договірної 

ціни, пояснювальної записки, локальних кошторисів, розрахунку 

31926,4х0,007, грн. 

Всього будівельні 

роботи, грн. 

2540,91   2540,91   

Всього по розділу 11 86846,47   86846,47   

Разом прямі  витрати 

по кошторису 

529139,22 123660,54 4774,83/ 

1426 

544007,33 123660,54 4774,83/ 

1426 

Разом устаткування, 

грн. 

81120,00   81120,00   

Транспортні та 

заготівельно-

складські витрати 

3185,56   3185,56   

Всього устаткування, 

грн. 

84305,56   84305,56   

Разом будівельні 
роботи, грн. 

448019,22   462887,33   

В т.ч. вартість 

матеріалів, виробів та 

конструкцій, грн. 

319583,85   334451,96   

Всього заробітна 

плата, грн. 
125086,54   125086,54   

Загальновиробничі 

витрати ,грн. 
56942,13   56942,13   

Трудомісткість в 

загальновиробничих 

витратах, люд.- год. 

239,11   239,11   

Заробітна плата в 

загальновиробничих 

витратах,грн. 

19412,08   19412,08   

Витрати зі складання  

і розташування 

устаткування, що не 
монтується, меблів та 

інвентарю  

(будівельні роботи) 

31926,4х0,007, грн. 

223,48   223,48   

Всього будівельні 

роботи, грн. 

505184,83   520052,94   

Всього по 

кошторису 

589490,39   604358,50   

Кошторисна 

трудомісткість, люд-

год. 

2724,52   2724,52   

Кошторисна 

заробітна плата, грн. 
144498,62   144498,62   
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загальновиробничих витрат, відомості ресурсів, розрахунку 

адміністративних витрат (у разі наявності). В розділі 5 Додатку 2 до 

тендерної документації Замовника наведена технічна специфікація робіт 

по об’єкту з зазначенням найменування робіт та їх кількості, але кількість 

(в люд.- год.), поточна ціна за одиницю продукції (в грн.) та середній 

розряд робіт по робітникам Замовником не визначались.  

(98) Обома Учасниками торгів в складі тендерних пропозицій надані відомості 

ресурсів до кожного Локального кошторису. 

(99) Так, порівнянням Відомостей ресурсів до Локальних кошторисів № 2-1-1, 

наданих в складі тендерних пропозицій Учасників торгів, встановлено 

наступне.  

(100) В таблиці № 12 наведений розділ І «Витрати труда» (мова оригіналу) 

Відомостей ресурсів, наданих обома Учасниками торгів до Локальних 

кошторисів № 2-1-1: 

         Таблиця № 12 
Найменування Один 

вим. 

ТОВ «УКРІНВЕСТБУД 

ЛТД» 

ПП «ТЕХНОБУД – 

МОНТАЖ» 

К-ть Поточна ціна 

за одиницю, 

грн. 

К-ть Поточна ціна 

за одиницю, 

грн. 

І.Витрати труда      

Витрати труда робітників - 
будівельників 

люд-год. 2456,36 50,34 2456,36 50,34 

Середній розряд робіт, що виконуються 

робітниками - будівельниками 

розряд 3,6  3,6  

Витрати труда робітників, зайнятих 

керуванням та обслуговуванням машин 

люд-год. 27,53 48,58 27,53 48,58 

Середній розряд ланки робітників, 

зайнятих керуванням та 

обслуговуванням машин 

розряд 3,4  3,4  

Витрати труда робітників, зайнятих 

керуванням та обслуговуванням 

автотранспорту при перевезенні ґрунту 

і будівельного сміття 

люд - год. 1,52 57,98 1,52 57,98 

Витрати труда робітників, заробітна 

плата яких передбачена в 

загальновиробничих витратах 

люд-год. 239,11 81,18 239,11 81,18 

Разом загальна кошторисна 

трудомісткість 

люд-год. 2724,52  2724,52  

Середній розряд робіт розряд  3,6  3,6  

 

(101) Відповідно до інформації, наведеної в таблиці № 12, в Відомостях 

ресурсів до Локальних кошторисів № 2-1-1, наданих Учасниками торгів в 

складі пропозицій, в розділі І «Витрати праці» обома учасниками 

враховані однакові кількісні показники: 

- витрат праці (в люд. - год.) робітників - будівельників, середнього 

розряду робіт, що виконуються робітниками – будівельниками, поточної 

ціни за одиницю (в грн.); 

- витрат праці (в люд - год.) робітників, зайнятих керуванням та 

обслуговуванням машин, середнього розряду ланки робітників, зайнятих 
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керуванням та обслуговуванням машин, поточної ціни за одиницю (в 

грн.), 

- витрат праці (в люд - год.) робітників, зайнятих керуванням та 

обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного 

сміття,  поточної ціни за одиницю (в грн.), 

- витрат праці (в люд - год.) працівників, заробітна плата яких 

передбачена в загальновиробничих витратах, поточної ціни за одиницю (в 

грн.). 

(102) Разом з тим, середній нормативний розряд є індивідуальним та залежить 

від кількості працівників того чи іншого розряду в ланці, їх кваліфікації, 

стажу роботи тощо. 

(103) Зазначене вказує на те, що при підготовці Відомостей ресурсів до 

Локальних кошторисів № 2-1-1 мав місце обмін інформації між 

Учасниками торгів або складання вказаних документів здійснювалось 

однією особою. 

(104) Порівнянням Локальних кошторисів на будівельні роботи № 2-1-2 на 

«Реконструкція частини приміщень СЗОШ І-ІІІ  ступенів №5 ім. Л.Г. 

Бугаєвської м. Горішні Плавні Полтавської області (сантехнічні  роботи)», 

наданих в складі тендерних пропозицій Учасників торгів, встановлено 

наступне. 

(105) Локальні кошториси № 2-1-2 обох Учасників мають однакову кількість 

позицій – 96, складені в одному програмному комплексі АВК - 5 в редакції 

(3.4.2*) укр., в поточних цінах станом на одну дату – «7 листопада» 2019 р. 

(мова оригіналу), мають однакові номери креслення (специфікації) – 

303/19 – ВК. 

                                                                                                     

Таблиця № 13 

Найменування робіт і 

витрат 

ТОВ «УКРІНВЕСТБУД ЛТД» ПП «ТЕХНОБУД – МОНТАЖ» 

Загальна вартість, грн. Загальна вартість, грн. 

Всього Заробітної 

плати 

Експлуатації 

машин/ 

в т.ч. заробіт 

ної плати 

Всього Заробітної 

плати 

Експлуатації 

машин/ 

в т.ч. 

заробітної 

плати 

Розділ 1.Демонтажні 

роботи 

      

Разом прямі витрати 

по розділу 1, грн. 
1182,25 879,22 303,03/ 

92,35 

1182,25 879,22 303,03/ 

92,35 

Разом  будівельні 

роботи, грн. 
1182,25   1182,25   

В т.ч. всього 

заробітна плата, грн. 
971,57   971,57   

Загальновиробничі 
витрати, грн. 

472,37   472,37   

Трудомісткість в 

загальновиробничих 

витратах, люд. год. 

2,09   2,09   

Заробітна плата в 169,54   169,54   
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загальновиробничих 

витратах, грн. 

Всього будівельні 

роботи, грн. 
1654,62   1654,62   

Всього по розділу 1 1654,62   1654,62   

Розділ 2. Монтажні 

роботи. В1 

      

Разом прямі витрати 

по розділу 2, грн. 
16297,01 7882,32 773,59/ 

409,43 

16297,01 7882,32 773,59/ 

409,43 

Разом будівельні 

роботи, грн. 
16297,01   16297,01   

В т.ч. вартість 

матеріалів, виробів та 

конструкцій, грн. 

7641,1   7641,1   

Всього заробітна 

плата, грн. 
8291,75   8291,75   

Загальновиробничі 

витрати, грн. 
3945,19   3945,19   

Трудомісткість в 

загальновиробничих 

витратах, люд. год. 

17   17   

Заробітна плата в 

загальновиробничих 

витратах, грн. 

1380,93   1380,93   

Всього будівельні 
роботи, грн. 

20242,2   20242,2   

Всього по розділу 2 20242,2   20242,2   

Розділ 3. К.1, К1.2       

Разом прямі витрати 

по розділу 3, грн. 

44862,63   46943,43   

Разом будівельні 

роботи, грн. 

44862,63   46943,43   

В т.ч. вартість 

матеріалів, виробів та 

конструкцій, грн. 

39720,60   41801,40   

Всього заробітна 

плата, грн. 
5142,03   5142,03   

Загальновиробничі 

витрати, грн. 
2828,31   2828,31   

Трудомісткість в 

загальновиробничих 

витратах, люд. год. 

10,39   10,39   

Заробітна плата в 

загальновиробничих 

витратах, грн. 

843,87   843,87   

Всього будівельні 
роботи, грн. 

47290,94   49371,74   

Всього по розділу 3 47290,94   49371,74   

Разом прямі  витрати 

по кошторису 

62341,89 13903,57 1076,62/ 

501,78 

64422,69 13903,57 1076,62/ 

501,78 

Разом будівельні 

роботи, грн. 

62341,89   64422,69   

В т.ч. вартість 

матеріалів, виробів та 
конструкцій, грн. 

47361,70   49442,50   

Всього заробітна 

плата, грн. 
14405,35   14405,35   

Загальновиробничі 

витрати ,грн. 
6845,87   6845,87   

Трудомісткість в 

загальновиробничих 

витратах, люд. - год. 

29,48   29,48   

Заробітна плата в 2394,34   2394,34   
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(106) Як свідчать дані, наведені в таблиці № 13, по розділах  1, 2 Локальних 

кошторисів № 2-1-2 обома Учасниками торгів враховані однакові суми 

будівельних робіт, в т.ч.  заробітної плати, загальновиробничих витрат,  по 

розділах 1, 2, 3 Локальних кошторисів № 2-1-2 обома Учасниками торгів 

враховані однакові суми заробітної плати; загальновиробничих витрат, 

заробітної плати в загальновиробничих витратах, що вказує на виконання 

вказаних документів однією особою або при їх підготовці мав місце обмін 

інформації між Учасниками торгів. 

(107) Так, порівнянням Відомостей ресурсів до Локальних кошторисів № 2-1-2, 

наданих в складі тендерних пропозицій Учасників торгів, встановлено 

наступне.  

(108) В таблиці № 14 наведений розділ І «Витрати труда» (мова оригіналу) 

Відомостей ресурсів, наданих обома Учасниками торгів до Локальних 

кошторисів № 2-1-2: 

         Таблиця № 14 
Найменування Один 

вим. 

ТОВ «УКРІНВЕСТБУД 

ЛТД» 

ПП «ТЕХНОБУД – 

МОНТАЖ» 

К-ть Поточна ціна 

за одиницю, 

грн. 

К-ть Поточна ціна 

за одиницю, 

грн. 

І.Витрати труда      

Витрати труда робітників - 

будівельників 

люд-год. 265,58 52,35 265,58 52,35 

Середній розряд робіт, що виконуються 

робітниками - будівельниками 

розряд 4,0  4,0  

Витрати труда робітників, зайнятих 

керуванням та обслуговуванням машин 

люд-год. 10 50,18 10 50,18 

Середній розряд ланки робітників, 

зайнятих керуванням та 

обслуговуванням машин 

розряд 3,6  3,6  

Витрати труда робітників, заробітна 

плата яких передбачена в 
загальновиробничих витратах 

люд-год. 29,48 81,22 29,48 81,22 

Разом загальна кошторисна 

трудомісткість 

люд-год. 305,06  305,06  

Середній розряд робіт розряд  4,0  4,0  

 

(109) Відповідно до інформації, наведеної в таблиці № 14, в Відомостях 

ресурсів до Локальних кошторисів № 2-1-2, наданих Учасниками торгів в 

складі пропозицій, в розділі І «Витрати праці» обома учасниками 

враховані однакові кількісні показники: 

загальновиробничих 

витратах,грн. 

Всього будівельні 

роботи, грн. 

69187,76   71268,56   

Всього по 

кошторису 

69187,76   71268,56   

Кошторисна 

трудомісткість, люд-

год. 

305,06   305,06   

Кошторисна 

заробітна плата, грн. 
16799,69   16799,69   
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- витрат праці (в люд. - год.) робітників - будівельників, середнього 

розряду робіт, що виконуються робітниками – будівельниками, поточної 

ціни за одиницю (в грн.); 

- витрат праці (в люд - год.) робітників, зайнятих керуванням та 

обслуговуванням машин, середнього розряду ланки робітників, зайнятих 

керуванням та обслуговуванням машин, поточної ціни за одиницю ( в 

грн.), 

- витрат праці (в люд - год.) працівників, заробітна плата яких 

передбачена в загальновиробничих витратах, поточної ціни за одиницю (в 

грн.). 

(110) Разом з тим, середній нормативний розряд є індивідуальним та залежить 

від кількості працівників того чи іншого розряду в ланці, їх кваліфікації, 

стажу роботи тощо. 

(111) Зазначене вказує на те, що при підготовці Відомостей ресурсів до 

Локальних кошторисів № 2-1-2 мав місце обмін інформації між 

Учасниками торгів або складання вказаних документів здійснювалось 

однією особою. 

(112) Порівнянням Локальних кошторисів на будівельні роботи № 2-1-3 на 

«Реконструкція частини приміщень СЗОШ І-ІІІ  ступенів №5 ім. Л.Г. 

Бугаєвської м. Горішні Плавні Полтавської області (опалення та 

вентиляція)», наданих в складі тендерних пропозицій Учасників торгів, 

встановлено наступне. 

(113) Локальні кошториси № 2-1-3 обох Учасників торгів мають однакову 

кількість позицій – 141, складені в одному програмному комплексі АВК - 5 

в редакції (3.4.2*) укр., в поточних цінах станом на одну дату – «7 

листопада» 2019р. ( мова оригіналу), мають однакові номери креслення 

(специфікації) – 303/19 – ОВ. 

                                                                                                   Таблиця № 15 

Найменування робіт і 

витрат 

ТОВ «УКРІНВЕСТБУД ЛТД» ПП «ТЕХНОБУД – МОНТАЖ» 

Загальна вартість, грн. Загальна вартість, грн. 

Всього Заробітної 

плати 

Експлуатації 

машин/ 

в т.ч. заробіт 

ної плати 

Всього Заробітної 

плати 

Експлуатації 

машин/ 

в т.ч. 

заробітної 

плати 

Розділ 1.Демонтажні 

роботи 

      

Разом прямі витрати 

по розділу 1, грн. 
5938,13 5511,24 426,89/ 

22,69 

5938,13 5511,24 426,89/ 

22,69 

Разом  будівельні 

роботи, грн. 
5938,13   5938,13   

В т.ч. всього 

заробітна плата, грн. 
5533,93   5533,93   

Загальновиробничі 

витрати, грн. 
2662,56   2662,56   

Трудомісткість в 
загальновиробничих 

витратах, люд. год. 

11,53   11,53   



30 

 
Заробітна плата в 

загальновиробничих 

витратах, грн. 

936,83   936,83   

Всього будівельні 
роботи, грн. 

8600,69   8600,69   

Всього по розділу 1 8600,69   8600,69   

Розділ 2. Підготовчі 

роботи 

      

Разом прямі витрати 

по розділу 2, грн. 
438,28 266,93 171,35/ 

56,22 

438,28 266,93 171,35/ 

56,22 

Разом будівельні 

роботи, грн. 
438,28   438,28   

В т.ч. всього 

заробітна плата, грн. 
323,15   323,15   

Загальновиробничі 

витрати, грн. 
165,24   165,24   

Трудомісткість в 

загальновиробничих 

витратах, люд. год. 

0,77   0,77   

Заробітна плата в 

загальновиробничих 

витратах, грн. 

62,75   62,75   

Всього будівельні 

роботи, грн. 
603,52   603,52   

Всього по розділу 2 603,52   603,52   

Розділ 3. В1       

Разом прямі витрати 
по розділу 3, грн. 

34989,38 2365,73 7,16/ 

0,38 

34989,38 2365,73 7,16/ 

0,38 

Разом будівельні 

роботи, грн. 
34989,38   34989,38   

В т.ч. вартість 

матеріалів, виробів та 

конструкцій, грн. 

32616,49   32616,49   

Всього заробітна 

плата, грн. 
2316,11   2316,11   

Загальновиробничі 

витрати, грн. 
1176,65   1176,65   

Трудомісткість в 

загальновиробничих 

витратах, люд. год. 

5,25   5,25   

Заробітна плата в 

загальновиробничих 

витратах, грн. 

426,75   426,75   

Всього будівельні 

роботи, грн. 
36166,03   36166,03   

Всього по розділу 3 36166,03   36166,03   

Розділ 4. В2       

Разом прямі витрати 
по розділу 4, грн. 

7873,52 1355,32 2,9/ 

0,15 

 

8097,92 1355,32 2,9/ 

0,15 

Разом будівельні 

роботи, грн. 

7873,52   8097,92   

В т.ч. вартість 

матеріалів, виробів та 

конструкцій, грн. 

6515,30   6739,70   

Всього заробітна 

плата, грн. 
1355,47   1355,47   

Загальновиробничі 

витрати, грн. 
663,32   663,32   

Трудомісткість в 

загальновиробничих 

витратах, люд. год. 

2,92   2,92   

Заробітна плата в 237,40   237,40   
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(114) Як свідчать дані, наведені в таблиці № 15, по розділах 1, 2, 3, 5 Локальних 

кошторисів № 2-1-3 обома Учасниками торгів враховані однакові вартість 

будівельних робіт, в т.ч. вартість матеріалів, виробів та конструкцій, 

заробітної плати, загальновиробничих витрат, по розділу 4 Локальних 

кошторисів      №2-1-3 обома Учасниками торгів враховані однакові суми 

загальновиробничих 

витратах, грн. 

Всього будівельні 

роботи, грн. 

8536,84   8761,24   

Всього по розділу 4 8536,84   8761,24   

Розділ 5.  Опалення       

Разом прямі витрати 

по розділу 5, грн. 

139892,33 37006,15 3176,45/ 

1674,51 

139892,33 37006,15 3176,45/ 

1674,51 

Разом будівельні 

роботи, грн. 

139892,33   139892,33   

В т.ч. вартість 

матеріалів, виробів та 

конструкцій, грн. 

99709,73   99709,73   

Всього заробітна 

плата, грн. 

38680,66   38680,66   

Загальновиробничі 

витрати,грн. 

18201,98   18201,98   

Трудомісткість в 

загальновиробничих 

витратах, люд. год. 

77,49   77,49   

Заробітна плата в 

загальновиробничих 

витратах, грн. 

6291,86   6291,86   

Всього будівельні 

роботи, грн. 

158094,31   158094,31   

Всього по розділу 5 158094,31   99709,73   

Разом прямі  витрати 

по кошторису 

189131,64 46505,37 3784,75/ 

1753,95 

189356,04 3784,75/ 3784,75/ 

1753,95 

Разом будівельні 

роботи, грн. 

189131,64   189356,04   

В т.ч. вартість 

матеріалів, виробів та 

конструкцій, грн. 

138841,52   139065,92   

Всього заробітна 

плата, грн. 
48259,32   48259,32   

Загальновиробничі 

витрати ,грн. 
22869,75   22869,75   

Трудомісткість в 

загальновиробничих 

витратах, люд.- год. 

97,96   97,96   

Заробітна плата в 

загальновиробничих 

витратах,грн. 

7955,59   7955,59   

Всього будівельні 

роботи, грн. 

212001,39   212225,79   

Всього по 

кошторису 

212001,39   212225,79   

Кошторисна 

трудомісткість, люд-

год. 

1030,44   1030,44   

Кошторисна 

заробітна плата, грн. 
56214,91   56214,91   
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заробітної плати, загальновиробничих витрат, заробітної плати в 

загальновиробничих витратах, що вказує на виконання вказаних 

документів однією особою або при їх підготовці мав місце обмін 

інформації між Учасниками торгів. 

(115) Так, порівнянням Відомостей ресурсів до Локальних кошторисів № 2-1-3, 

наданих в складі тендерних пропозицій Учасників торгів, встановлено 

наступне.  

(116) В таблиці № 16 наведений розділ І «Витрати труда» (мова оригіналу) 

Відомостей ресурсів, наданих обома Учасниками торгів до Локальних 

кошторисів № 2-1-3: 

         Таблиця № 16 
Найменування Один 

вим. 
ТОВ «УКРІНВЕСТБУД 

ЛТД» 
ПП «ТЕХНОБУД – 

МОНТАЖ» 

К-ть Поточна ціна 

за одиницю, 

грн. 

К-ть Поточна ціна 

за одиницю, 

грн. 

І.Витрати труда      

Витрати труда робітників - 

будівельників 

люд-год. 860,04 51,90 860,04 51,90 

Середній розряд робіт, що виконуються 

робітниками - будівельниками 

розряд 4,0  4,0  

Витрати труда робітників - 

монтажників 

люд-год. 37,39 50,01 37,39 50,01 

Середній розряд робіт, що виконуються 

робітниками - монтажниками 

розряд 3,6  3,6  

Витрати труда робітників, зайнятих 

керуванням та обслуговуванням машин 

люд-год. 35,05 50,06 35,05 50,06 

Середній розряд ланки робітників, 

зайнятих керуванням та 

обслуговуванням машин 

розряд 3,6  3,6  

Витрати труда робітників, заробітна 

плата яких передбачена в 
загальновиробничих витратах 

люд-год. 97,96 81,21 97,96 81,21 

Разом загальна кошторисна 

трудомісткість 

люд-год. 1030,44  1030,44  

Середній розряд робіт розряд  4,0  4,0  

 

(117) Відповідно до інформації, зазначеній в таблиці № 16, в Відомостях 

ресурсів до Локальних кошторисів № 2-1-3, наданих Учасниками торгів в 

складі пропозицій, в розділі І «Витрати праці» обома Учасниками торгів 

враховані однакові кількісні показники: 

- витрат праці (в люд. - год.) робітників - будівельників, середнього 

розряду робіт, що виконуються робітниками – будівельниками, поточної 

ціни за одиницю (в грн.); 

- витрат праці (в люд. - год.) робітників – монтажників, середнього 

розряду робіт, що виконуються робітниками – монтажниками, поточної 

ціни за одиницю (в грн.); 

- витрат праці (в люд - год.) робітників, зайнятих керуванням та 

обслуговуванням машин, середнього розряду ланки робітників, зайнятих 

керуванням та обслуговуванням машин, поточної ціни за одиницю (в 

грн.), 
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-  витрат праці (в люд - год.) працівників, заробітна плата яких 

передбачена в загальновиробничих витратах, поточної ціни за одиницю (в 

грн.). 

(118) Разом з тим, середній нормативний розряд є індивідуальним та залежить 

від кількості працівників того чи іншого розряду в ланці, їх кваліфікації, 

стажу роботи тощо. 

(119) Зазначене вказує на те, що при підготовці Відомостей ресурсів до 

Локальних кошторисів № 2-1-3 мав місце обмін інформації між 

Учасниками торгів або складання вказаних документів здійснювалось 

однією особою. 

(120) Порівнянням Локальних кошторисів на будівельні роботи № 2-1-4 на 

«Реконструкція частини приміщень СЗОШ І-ІІІ  ступенів №5 ім. Л.Г. 

Бугаєвської м. Горішні Плавні Полтавської області (електромонтажні 

роботи)», наданих в складі тендерних пропозицій Учасників торгів, 

встановлено наступне. 

(121) Локальні кошториси № 2-1-4 обох Учасників торгів мають однакову 

кількість позицій – 31, складені в одному програмному комплексі АВК - 5 

в редакції (3.4.2*) укр., в поточних цінах станом на одну дату – «7 

листопада» 2019р. мають однакові номери креслення (специфікації) – № 

303/19 – ЕО. 

                                                                                                       Таблиця № 17 

Найменування робіт і 

витрат 

ТОВ «УКРІНВЕСТБУД ЛТД» ПП «ТЕХНОБУД – МОНТАЖ» 

Загальна вартість, грн. Загальна вартість, грн. 

Всього Заробітної 

плати 

Експлуатації 

машин/ 

в т.ч. заробіт 

ної плати 

Всього Заробітної 

плати 

Експлуатації 

машин/ 

в т.ч. 

заробітної 
плати 

Розділ 1.Демонтажні 

роботи 

      

Разом прямі витрати 

по розділу 1, грн. 
72,34 72,34 -/ 

- 

 

72,34 72,34 -/ 

- 

Разом  будівельні 

роботи, грн. 
72,34   72,34   

В т.ч. всього 

заробітна плата, грн. 
72,34   72,34   

Загальновиробничі 

витрати, грн. 
35,07   35,07   

Трудомісткість в 

загальновиробничих 

витратах, люд. год. 

0,15   0,15   

Заробітна плата в 

загальновиробничих 

витратах, грн. 

12,55   12,55   

Всього будівельні 
роботи, грн. 

107,41   107,41   

Всього по розділу 1 107,41   107,41   

Розділ 2. Монтажні 

роботи 

      

Разом прямі витрати 

по розділу 2, грн. 
24274,08 6623,31 653,78/ 

217,14 

24274,08 6623,31 653,78/ 

217,14 
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(122) Як свідчать дані, наведені в таблиці № 17, по двох розділах Локальних 

кошторисів № 2-1-4 обома Учасниками торгів враховані однакові вартість 

будівельних робіт та всіх витрат, що вказує на виконання зазначених 

документів однією особою або при їх підготовці мав місце обмін 

інформації між Учасниками торгів. 

(123) Порівнянням Відомостей ресурсів до Локальних кошторисів № 2-1-4, 

наданих в складі тендерних пропозицій Учасників торгів, встановлено 

наступне. 

(124) В таблиці № 18 наведений розділ І «Витрати труда» (мова оригіналу) 

Відомостей ресурсів, наданих обома Учасниками до Локальних 

кошторисів № 2-1-4: 

         Таблиця № 18 
Найменування Один ТОВ «УКРІНВЕСТБУД ПП «ТЕХНОБУД – 

Разом будівельні 

роботи, грн. 
24274,08   24274,08   

В т.ч. вартість 

матеріалів, виробів та 
конструкцій, грн. 

16996,99   16996,99   

всього заробітна 

плата, грн. 
6840,45   6840,45   

Загальновиробничі 

витрати, грн. 
3291,59   3291,59   

Трудомісткість в 

загальновиробничих 

витратах, люд. год. 

14,48   14,48   

Заробітна плата в 

загальновиробничих 

витратах, грн. 

1176,4   1176,4   

Всього будівельні 

роботи, грн. 
27565,67   27565,67   

Всього по розділу 2 27565,67   27565,67   

Разом прямі  витрати 

по кошторису 

24346,42 6695,65 653,78/ 

217,14 

24346,42 6695,65 653,78/ 

217,14 

Разом будівельні 

роботи, грн. 
24346,42   24346,42   

В т.ч. вартість 

матеріалів, виробів та 

конструкцій, грн. 

16996,99   16996,99   

Всього заробітна 

плата, грн. 
6912,79   6912,79   

Загальновиробничі 

витрати ,грн. 
3326,66   3326,66   

Трудомісткість в 

загальновиробничих 
витратах, люд.- год. 

14,63   14,63   

Заробітна плата в 

загальновиробничих 

витратах,грн. 

1188,95   1188,95   

Всього будівельні 

роботи, грн. 
27673,08   27673,08   

Всього по 

кошторису 

27673,08   27673,08   

Кошторисна 

трудомісткість, люд-

год. 

156,64   156,64   

Кошторисна 

заробітна плата, грн. 
8101,74   8101,74   
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вим. ЛТД» МОНТАЖ» 

К-ть Поточна ціна 

за одиницю, 

грн. 

К-ть Поточна ціна 

за одиницю, 

грн. 

І.Витрати труда      

Витрати труда робітників - 
будівельників 

люд-год. 34,41 47,49 34,41 47,49 

Середній розряд робіт, що виконуються 

робітниками - будівельниками 

розряд 3,2  3,2  

Витрати труда робітників - 

монтажників 

люд-год. 103,33 48,99 103,33 48,99 

Середній розряд робіт, що виконуються 

робітниками - монтажниками 

розряд 3,4  3,4  

Витрати труда робітників, зайнятих 

керуванням та обслуговуванням машин 

люд-год. 4,27 50,68 4,27 50,68 

Середній розряд ланки робітників, 

зайнятих керуванням та 

обслуговуванням машин 

розряд 3,7  3,7  

Витрати труда робітників, заробітна 

плата яких передбачена в 

загальновиробничих витратах 

люд-год. 14,63 81,27 14,63 81,27 

Разом загальна кошторисна 

трудомісткість 

люд-год. 156,64  156,64  

Середній розряд робіт розряд  3,4  3,4  

 

(125) Відповідно до інформації, зазначеній в таблиці № 18, в Відомостях 

ресурсів до Локальних кошторисів № 2-1-4, наданих Учасниками торгів в 

складі пропозицій, в розділі І «Витрати праці» обома Учасниками торгів 

враховані однакові кількісні показники: 

- витрат праці (в люд. - год.) робітників - будівельників, середнього 

розряду робіт, що виконуються робітниками – будівельниками, поточної 

ціни за одиницю (в грн.); 

- витрат праці (в люд. - год.) робітників – монтажників, середнього 

розряду робіт, що виконуються робітниками – монтажниками, поточної 

ціни за одиницю (в грн.); 

- витрат праці (в люд - год.) робітників, зайнятих керуванням та 

обслуговуванням машин, середнього розряду ланки робітників, зайнятих 

керуванням та обслуговуванням машин, поточної ціни за одиницю (в 

грн.); 

- витрат праці (в люд - год.) працівників, заробітна плата яких 

передбачена в загальновиробничих витратах,  поточної ціни за одиницю 

(в грн.). 

(126) Разом з тим, середній нормативний розряд є індивідуальним та залежить 

від кількості працівників того чи іншого розряду в ланці, їх кваліфікації, 

стажу  роботи тощо. 

(127) Зазначене вказує на те, що при підготовці Відомостей ресурсів до 

Локальних кошторисів № 2-1-4 мав місце обмін інформації між 

Учасниками торгів або складання вказаних документів здійснювалось 

однією особою. 
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(128) Порівнянням Локальних кошторисів на будівельні роботи № 2-1-5 на 

«Реконструкція частини приміщень СЗОШ І-ІІІ ступенів №5 ім. Л.Г. 

Бугаєвської м. Горішні Плавні Полтавської області (зовнішня 

каналізація)», наданих в складі тендерних пропозицій Учасників торгів, 

встановлено наступне. 

(129) Локальні кошториси № 2-1-5 обох Учасників торгів мають однакову 

кількість позицій – 23, складені в одному програмному комплексі АВК - 5 

в редакції (3.4.2*) укр., в поточних цінах станом на одну дату – «7 

листопада» 2019 р., мають однакові номери креслення (специфікації) – 

303/19 – ЗК. 

                                                                                                        Таблиця № 19 

Найменування робіт і 

витрат 

ТОВ «УКРІНВЕСТБУД ЛТД» ПП «ТЕХНОБУД – МОНТАЖ» 

Загальна вартість, грн. Загальна вартість, грн. 

Всього Заробітної 

плати 

Експлуатації 

машин/ 

в т.ч. заробіт 

ної плати 

Всього Заробітної 

плати 

Експлуатації 

машин/ 

в т.ч. 

заробітної 

плати 

Розділ 1.Монтажні 

роботи 

      

Разом прямі витрати 
по розділу 1, грн. 

22440,42 2844,10 1949,58/ 

263,63 

 

22741,03 2844,10 1949,58/ 

263,63 

 

Разом  будівельні 

роботи, грн. 

22440,42   22741,03   

В т.ч. вартість 

матеріалів, виробів та 

конструкцій, грн. 

17646,74   17947,35   

всього заробітна 

плата, грн. 
3107,73   3107,73   

Загальновиробничі 

витрати, грн. 
1420,75   1420,75   

Трудомісткість в 

загальновиробничих 

витратах, люд. год. 

6,03   6,03   

Заробітна плата в 

загальновиробничих 

витратах, грн. 

488,93   488,93   

Всього будівельні 
роботи, грн. 

23861,17   24161,78   

Всього по розділу 1 23861,17   24161,78   

Разом прямі  витрати 

по кошторису 

22440,42 2844,10 1949,58/ 

263,63 

22741,03 2844,10 1949,58/ 

263,63 

Разом будівельні 

роботи, грн. 

22440,42   22741,03   

В т.ч. вартість 

матеріалів, виробів та 
конструкцій, грн. 

17646,74   17947,35   

Всього заробітна 

плата, грн. 
3107,73   3107,73   

Загальновиробничі 

витрати ,грн. 
1420,75   1420,75   

Трудомісткість в 

загальновиробничих 

витратах, люд. - год. 

6,03   6,03   

Заробітна плата в 

загальновиробничих 
488,93   488,93   
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(130) Як свідчать дані, наведені в таблиці № 19, по єдиному розділу Локальних 

кошторисів № 2-1-5 обома Учасниками торгів враховані однакові вартість 

будівельних робіт та всіх витрат, що вказує на виконання зазначених 

документів однією особою або при їх підготовці мав місце обмін 

інформації між Учасниками торгів. 

(131) Порівнянням Відомостей ресурсів до Локальних кошторисів № 2-1-5, 

наданих в складі тендерних пропозицій Учасників торгів, встановлено 

наступне.  

(132) В таблиці № 20 наведений розділ І «Витрати труда» (мова оригіналу) 

Відомостей ресурсів, наданих обома Учасниками торгів до Локальних 

кошторисів № 2-1-5: 

         Таблиця № 20 

 
Найменування Один 

вим. 

ТОВ «УКРІНВЕСТБУД 

ЛТД» 

ПП «ТЕХНОБУД – 

МОНТАЖ» 

К-ть Поточна ціна 

за одиницю, 

грн. 

К-ть Поточна ціна 

за одиницю, 

грн. 

І.Витрати труда      

Витрати труда робітників - 

будівельників 

люд-год. 57,94 49,10 57,94 49,10 

Середній розряд робіт, що виконуються 

робітниками - будівельниками 

розряд 3,4  3,4  

Витрати труда робітників, зайнятих 

керуванням та обслуговуванням машин 

люд-год. 5,01 50,27 5,01 50,27 

Середній розряд ланки робітників, 

зайнятих керуванням та 

обслуговуванням машин 

розряд 3,6  3,6  

Витрати труда робітників, зайнятих 

керуванням та обслуговуванням 
автотранспорту при перевезенні ґрунту 

і будівельного сміття  

люд.- год. 0,2 57,98 0,2 57,98 

Витрати труда робітників, заробітна 

плата яких передбачена в 

загальновиробничих витратах 

люд-год. 6,03 81,08 6,03 81,08 

Разом загальна кошторисна 

трудомісткість 

люд-год. 69,18  69,18  

Середній розряд робіт розряд  3,4  3,4  

 

(133) Відповідно до інформації, зазначеній в таблиці № 20, в Відомостях 

ресурсів до Локальних кошторисів № 2-1-5, наданих Учасниками торгів в 

складі пропозицій, в розділі І «Витрати праці» обома Учасниками торгів 

враховані однакові кількісні показники: 

витратах,грн. 

Всього будівельні 

роботи, грн. 

23861,17   24161,78   

Всього по 

кошторису 

23861,17   24161,78   

Кошторисна 
трудомісткість, люд-

год. 

69,18   69,18   

Кошторисна 

заробітна плата, грн. 
3596,66   3596,66   
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- витрат праці (в люд. - год.) робітників - будівельників, середнього 

розряду робіт, що виконуються робітниками – будівельниками, поточної 

ціни за одиницю (в грн.); 

- витрат праці (в люд - год.) робітників, зайнятих керуванням та 

обслуговуванням машин, середнього розряду ланки робітників, зайнятих 

керуванням та обслуговуванням машин, поточної ціни за одиницю (в 

грн.); 

- витрат праці (в люд - год.) робітників, зайнятих керуванням та 

обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного 

сміття, поточної ціни за одиницю (в грн.); 

- витрат праці (в люд - год.) працівників, заробітна плата яких 

передбачена в загальновиробничих витратах,  поточної ціни за одиницю 

(в грн.). 

(134) Разом з тим, середній нормативний розряд є індивідуальним та залежить 

від кількості працівників того чи іншого розряду в ланці, їх кваліфікації, 

стажу роботи тощо. 

(135) Зазначене вказує на те, що при підготовці Відомостей ресурсів до 

Локальних кошторисів № 2-1-5 мав місце обмін інформації між 

Учасниками торгів або складання вказаних документів здійснювалось 

однією особою. 

5.5.     Телефонні розмови між Відповідачами 

(136) Під час розгляду справи, Відділенням встановлено контактні телефони 

Учасників торгів, які використовувались ними при здійсненні 

господарської діяльності. 

(137) Так, відповідно до інформації, наданої ТОВ «Держзакупівлі. Онлайн» 

(лист від 08.09.2020 № 080920-3, вх. № 70-01/578 КІ від 17.09.2020, 

конфіденційна інформація), ТОВ «УКРІНВЕСТБУД ЛТД» вказало 

контактний телефон – (конфіденційна  інформація), контактна особа – 

(конфіденційна інформація). Даний номер телефону також був зазначений                        

ТОВ «УКРІНВЕСТБУД ЛТД» в документах, наданих в складі тендерної 

пропозиції. 

(138) За інформацією ТОВ «Держзакупівлі. Онлайн», при реєстрації на 

майданчику в даних про учасника, ПП «ТЕХНОБУД – МОНТАЖ» 

зазначило контактний номер телефону – (конфіденційна інформація), 

контактна особа- (конфіденційна інформація). Крім того, даний номер 

мобільного зв’язку був вказаний ПП «ТЕХНОБУД – МОНТАЖ» в 

документах, наданих в складі тендерної пропозиції. 

(139) Відповідно до інформації ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА 

«КИЇВСТАР» (лист від 03.06.2021 № 14302/01, вх. № 70-01/907Кі від 

08.06.2021, конфіденційна інформація) (далі – ПрАТ «КИЇВСТАР») 

постійно протягом 2019 року, в тому числі під час підготовки та участі в 

Торгах, а саме: 29.10.2019 (дата публікації оголошення про торги на 
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вебпорталі публічних закупівель «Prozorro»), 07.11.2019 (дата складання 

договірних цін), 08.11.2019 (дата подачі Учасниками торгів тендерних 

пропозицій), 11.11.2019 (дата входу Учасниками торгів в аукціон), 

06.12.2019 (дата укладення договору підряду з переможцем) між 

зазначеними номерами мобільного зв’язку відбувались телефонні розмови, 

інформація щодо яких наведена в таблиці № 25. 

            Таблиця № 25 
Контактний номер 

телефону ТОВ 

«УКРІНВЕСТБУД ЛТД» 

Дата та час 

з’єднання 

Тривалість 

розмови  

Контактний номер 

телефону ПП 

«ТЕХНОБУД –

МОНТАЖ» 

Конфіденційна 

інформація 

Конфіденційна 

інформація 

Конфіденційна 

інформація 

Конфіденційна 

інформація 

Конфіденційна 

інформація 

Конфіденційна 

інформація 

Конфіденційна 

інформація 

Конфіденційна 

інформація 

Конфіденційна 

інформація 

Конфіденційна 

інформація 

Конфіденційна 

інформація 

Конфіденційна 

інформація 

Конфіденційна 

інформація 

Конфіденційна 

інформація 

Конфіденційна 

інформація 

Конфіденційна 

інформація 

Конфіденційна 

інформація 

Конфіденційна 

інформація 

Конфіденційна 

інформація 

Конфіденційна 

інформація 

Конфіденційна 

інформація 

Конфіденційна 

інформація 

Конфіденційна 

інформація 

Конфіденційна 

інформація 

Конфіденційна 

інформація 

Конфіденційна 

інформація 

Конфіденційна 

інформація 

Конфіденційна 

інформація 

Конфіденційна 

інформація 

Конфіденційна 

інформація 

Конфіденційна 

інформація 

Конфіденційна 

інформація 

Конфіденційна 

інформація 

Конфіденційна 

інформація 

Конфіденційна 

інформація 

Конфіденційна 

інформація 

Конфіденційна 

інформація 

Конфіденційна 

інформація 

Конфіденційна 

інформація 

Конфіденційна 

інформація 

Конфіденційна 

інформація 

Конфіденційна 

інформація 

Конфіденційна 

інформація 

Конфіденційна 

інформація 

Конфіденційна 

інформація 

Конфіденційна 

інформація 

Конфіденційна 

інформація 

Конфіденційна 

інформація 

Конфіденційна 

інформація 

Конфіденційна 

інформація 

Конфіденційна 

інформація 

Конфіденційна 

інформація 

Конфіденційна 

інформація 

Конфіденційна 

інформація 

Конфіденційна 

інформація 

Конфіденційна 

інформація 

Конфіденційна 

інформація 

Конфіденційна 

інформація 

Конфіденційна 

інформація 

Конфіденційна 

інформація 

Конфіденційна 

інформація 

Конфіденційна 

інформація 

Конфіденційна 

інформація 

Конфіденційна 

інформація 

Конфіденційна 

інформація 

Конфіденційна 

інформація 

Конфіденційна 

інформація 

Конфіденційна 

інформація 

Конфіденційна 

інформація 

Конфіденційна 

інформація 

Конфіденційна 

інформація 

Конфіденційна 

інформація 

Конфіденційна 

інформація 

Конфіденційна 

інформація 

Конфіденційна 

інформація 

Конфіденційна 

інформація 

Конфіденційна 

інформація 

Конфіденційна 

інформація 

Конфіденційна 

інформація 

Конфіденційна 

інформація 



40 

 

Конфіденційна 

інформація 

Конфіденційна 

інформація 

Конфіденційна 

інформація 

Конфіденційна 

інформація 

Конфіденційна 

інформація 

Конфіденційна 

інформація 

Конфіденційна 

інформація 

Конфіденційна 

інформація 

Конфіденційна 

інформація 

Конфіденційна 

інформація 

Конфіденційна 

інформація 

Конфіденційна 

інформація 

Конфіденційна 

інформація 

Конфіденційна 

інформація 

Конфіденційна 

інформація 

Конфіденційна 

інформація 

Конфіденційна 

інформація 

Конфіденційна 

інформація 

Конфіденційна 

інформація 

Конфіденційна 

інформація 

Конфіденційна 

інформація 

Конфіденційна 

інформація 

Конфіденційна 

інформація 

Конфіденційна 

інформація 

Конфіденційна 

інформація 

Конфіденційна 

інформація 

Конфіденційна 

інформація 

Конфіденційна 

інформація 

Конфіденційна 

інформація 

Конфіденційна 

інформація 

Конфіденційна 

інформація 

Конфіденційна 

інформація 

Конфіденційна 

інформація 

Конфіденційна 

інформація 

Конфіденційна 

інформація 

Конфіденційна 

інформація 

Конфіденційна 

інформація 

Конфіденційна 

інформація 

Конфіденційна 

інформація 

Конфіденційна 

інформація 

Конфіденційна 

інформація 

Конфіденційна 

інформація 

Конфіденційна 

інформація 

Конфіденційна 

інформація 

Конфіденційна 

інформація 

Конфіденційна 

інформація 

Конфіденційна 

інформація 

Конфіденційна 

інформація 

Конфіденційна 

інформація 

Конфіденційна 

інформація 

Конфіденційна 

інформація 

Конфіденційна 

інформація 

Конфіденційна 

інформація 

Конфіденційна 

інформація 

Конфіденційна 

інформація 

Конфіденційна 

інформація 

Конфіденційна 

інформація 

Конфіденційна 

інформація 

Конфіденційна 

інформація 

Конфіденційна 

інформація 

Конфіденційна 

інформація 

Конфіденційна 

інформація 

Конфіденційна 

інформація 

Конфіденційна 

інформація 

Конфіденційна 

інформація 

Конфіденційна 

інформація 

Конфіденційна 

інформація 

Конфіденційна 

інформація 

Конфіденційна 

інформація 

Конфіденційна 

інформація 

Конфіденційна 

інформація 

Конфіденційна 

інформація 

Конфіденційна 

інформація 

Конфіденційна 

інформація 

Конфіденційна 

інформація 

Конфіденційна 

інформація 

Конфіденційна 

інформація 

Конфіденційна 

інформація 

Конфіденційна 

інформація 

Конфіденційна 

інформація 

Конфіденційна 

інформація 

Конфіденційна 

інформація 

Конфіденційна 

інформація 

Конфіденційна 

інформація 

Конфіденційна 

інформація 

Конфіденційна 

інформація 

Конфіденційна 

інформація 

Конфіденційна 

інформація 

Конфіденційна 

інформація 

Конфіденційна 

інформація 

Конфіденційна 

інформація 

Конфіденційна 

інформація 

Конфіденційна 

інформація 

Конфіденційна 

інформація 

Конфіденційна 

інформація 

Конфіденційна 

інформація 

Конфіденційна 

інформація 

Конфіденційна 

інформація 

Конфіденційна 

інформація 

Конфіденційна 

інформація 

Конфіденційна 

інформація 

Конфіденційна 

інформація 

Конфіденційна 

інформація 

Конфіденційна 

інформація 

Конфіденційна Конфіденційна Конфіденційна Конфіденційна 
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інформація інформація інформація інформація 

Конфіденційна 

інформація 

Конфіденційна 

інформація 

Конфіденційна 

інформація 

Конфіденційна 

інформація 

Конфіденційна 

інформація 

Конфіденційна 

інформація 

Конфіденційна 

інформація 

Конфіденційна 

інформація 

Конфіденційна 

інформація 

Конфіденційна 

інформація 

Конфіденційна 

інформація 

Конфіденційна 

інформація 

Конфіденційна 

інформація 

Конфіденційна 

інформація 

Конфіденційна 

інформація 

Конфіденційна 

інформація 

Конфіденційна 

інформація 

Конфіденційна 

інформація 

Конфіденційна 

інформація 

Конфіденційна 

інформація 

Конфіденційна 

інформація 

Конфіденційна 

інформація 

Конфіденційна 

інформація 

Конфіденційна 

інформація 

Конфіденційна 

інформація 

Конфіденційна 

інформація 

Конфіденційна 

інформація 

Конфіденційна 

інформація 

Конфіденційна 

інформація 

Конфіденційна 

інформація 

Конфіденційна 

інформація 

Конфіденційна 

інформація 

Конфіденційна 

інформація 

Конфіденційна 

інформація 

Конфіденційна 

інформація 

Конфіденційна 

інформація 

Конфіденційна 

інформація 

Конфіденційна 

інформація 

Конфіденційна 

інформація 

Конфіденційна 

інформація 

Конфіденційна 

інформація 

Конфіденційна 

інформація 

Конфіденційна 

інформація 

Конфіденційна 

інформація 

Конфіденційна 

інформація 

Конфіденційна 

інформація 

Конфіденційна 

інформація 

Конфіденційна 

інформація 

Конфіденційна 

інформація 

Конфіденційна 

інформація 

Конфіденційна 

інформація 

Конфіденційна 

інформація 

Конфіденційна 

інформація 

Конфіденційна 

інформація 

Конфіденційна 

інформація 

Конфіденційна 

інформація 

Конфіденційна 

інформація 

Конфіденційна 

інформація 

Конфіденційна 

інформація 

Конфіденційна 

інформація 

Конфіденційна 

інформація 

Конфіденційна 

інформація 

Конфіденційна 

інформація 

Конфіденційна 

інформація 

(140) Отже, наявність постійних телефонних зв’язків між                                         

ТОВ «УКРІНВЕСТБУД ЛТД» та ПП «ТЕХНОБУД – МОНТАЖ» у період 

до проведення Торгів, під час підготовки та участі в Торгах свідчить про 

обізнаність із діяльністю один одного та можливість обміну інформацією 

щодо господарської діяльності вказаних суб’єктів господарювання, в тому 

числі щодо участі в Торгах. 

5.6.    Спільні властивості файлів 

(141) Відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі», пропозиції 

учасників розміщуються в електронній системі публічних закупівель на 

сайті prozorro.gov.ua в електронній формі. 

(142) Свої пропозиції на Торги Відповідачі завантажили у форматі PDF. 

(143) Аналізом тендерних пропозицій Відповідачів, поданих на Торги, 

встановлено, що документи створено за допомогою одного і того самого 

пристрою та за допомогою одного програмного забезпечення, що 
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зазначено у властивостях PDF-файлів, завантажених Учасниками торгів до 

системи «Prozorro» та відображено в таблиці № 26. 

                                                                                    Таблиця № 26 

Назва документів Опис властивостей 

Додаток  Версія PDF 

ТОВ «УКРІНВЕСТБУД ЛТД» 

Проект договору.PDF  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Canon  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3 (Acrobat 4.x) 

Паспорт_ідн.код 

директора. PDF 

Наказ на 

признач.Виписка_Витяг. 

PDF 

ЛС1. PDF 

ЛС. PDF 

Ліцензія_Дозвіл. PDF 

Лист згода з умов.дог. PDF 

Договірна ціна. PDF 

Довідка спеціалістів. PDF 

ЦІНОВА ПРОПОЗИЦІЯ. 

PDF 

Довідка обладнання. PDF 

Тех.завдання1. PDF 

Довідка відомості про 

підприємство. PDF 

Тех. завдання. PDF 

Довідка використ.печатки. 

PDF 

Дов.субпідрядники. PDF 

Статут. PDF 

Дов. еквіваленти. PDF 

Розрахунки. Заг. 

виро.витр._ PDF 

Дефектні акти. PDF  

Відомості ресурсів. PDF 

Витяг єд.податку. PDF 
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ПП «ТЕХНОБУД – МОНТАЖ» 

ЦІНОВА_ДОВІДКИ. PDF  

 

Canon 

 

 

1.3 (Acrobat 4.x) 

Статут. PDF 

Наказ. PDF 

Ліц_дод 2018 НОВ. PDF 

Дозвіл. PDF 

Витяг ЄДР. PDF 

Витяг єдин. под. PDF 

(144) Вищезазначені спільні властивості документів, поданих                                 

ТОВ «УКРІНВЕСТБУД-ЛТД» та ПП «ТЕХНОБУД – МОНТАЖ» на Торги, 

свідчать про однакове походження цих документів, використання  

однакового технічного обладнання (пристрою), призначеного для 

сканування (друку) документів,  що виключається за умови самостійної 

підготовки  тендерних пропозицій та існування конкуренції між 

Учасниками торгів. 

(145) 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. 

(146) 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. 

(147) Таким чином, характер та кількість виявлених спільних рис виключають 

можливість того, що тендерні пропозиції ТОВ «УКРІНВЕСТБУД-ЛТД» та 

ПП «ТЕХНОБУД – МОНТАЖ» готувалися кожним з них самостійно і без 

обміну інформацією між ними. Зазначені обставини вказують на те, що 

тендерні пропозиції готувались спільно (або однією особою) та мав місце 

обмін інформацією між Учасниками торгів. 

6. Кваліфікація порушення Відповідачами конкурентного законодавства 

(148) Таким чином, установлені Відділенням факти у своїй сукупності, 

зокрема, щодо: 

- подачі пропозицій ТОВ «УКРІНВЕСТБУД ЛТД» та ПП «ТЕХНОБУД –

МОНТАЖ» з одного електронного майданчика та з однієї і тієї ж ІР – 

адреси; 

- завчасного входу обома Учасниками торгів до аукціону з однієї і тієї ж 

ІР – адреси; 



44 

 

- використання обома Відповідачами однієї і тієї ж ІР – адреси для входу 

до поштових скриньок; 

- вхід до електронного кабінету для здійснення операцій по рахунках з 

однієї ІР – адреси; 

- наявності правовідносин з однією і тією ж самою особою;  

- наявності господарських відносин між Учасниками торгів; 

- застосування обома Учасниками торгів в Договірних цінах однакових 

розмірів витрат по статтям, які повинні визначатися розрахунково; 

- врахування обома Учасниками торгів в Локальних кошторисах №№ 2-1-

1, 2-1-2, 2-1-3, 2-1-4, 2-1-5 по окремих розділах однакової вартості 

будівельних робіт, в т.ч. вартості матеріалів, виробів та конструкцій, 

заробітної плати, загальновиробничих витрат, заробітної плати в 

загальновиробничих витратах; 

- наявності постійних телефонних зв’язків між Учасниками торгів до 

проведення Торгів, під час підготовки та участі в них та після проведення 

Торгів;  

- подачі Учасниками торгів у складі тендерних пропозицій електронних 

файлів з спільними властивостями 

не можуть бути результатом випадкового збігу обставин чи наслідком дії 

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

Учасниками торгів своєї поведінки при підготовці тендерних пропозицій 

та участі у Торгах. 

(149) Узгодивши свою поведінку та свої тендерні пропозиції, Відповідачі тим 

самим усунули конкуренцію та змагальність між собою, а отже, 

спотворили результат проведених торгів, порушивши право Замовника на 

отримання найбільш ефективних для нього результатів, а відтак, вчинили 

антиконкурентні узгоджені дії, заборонені Законом України «Про захист 

економічної конкуренції».  

(150) 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. 

(151) 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, а пунктом 4 частини другої цієї статті 

встановлено, що антиконкурентними узгодженими діями визнаються 

узгоджені дії, які стосуються спотворення результатів торгів, аукціонів, 

конкурсів, тендерів. 

(152) Відповідно до частини четвертої статті 6 Закону України «Про захист 

економічної конкуренції», вчинення антиконкурентних узгоджених дій 

забороняється і тягне за собою відповідальність згідно із законом. 
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(153) Така поведінка Учасників торгів становить порушення законодавства про 

захист економічної конкуренції у вигляді антиконкурентних узгоджених 

дій, які стосуються спотворення результатів тендеру (торгів), заборонених 

відповідно до пункту 1 статті 50 та пункту 4 частини другої статті 6 Закону 

України «Про захист економічної конкуренції». 

(154) Враховуючи зазначене, дії ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРІНВЕСТБУД ЛТД» (ідентифікаційний код 

юридичної особи - 40273455) та ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА 

«ТЕХНОБУД – МОНТАЖ» ідентифікаційний код юридичної особи - 

36190991), які полягають у погодженні своєї поведінки під час їх участі у 

торгах, проведених УПРАВЛІННЯМ ПО ІНВЕСТИЦІЯХ ТА 

БУДІВНИЦТВУ ГОРІШНЬОПЛАВНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ на закупівлю «код ДК 021:2015:45214000-0 – 

Будівництво освітніх та науково – дослідних закладів» (ідентифікатор 

закупівлі в системі «Prozorro» UA-2019-10-29-001144-с), є порушенням 

законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченим пунктом 

1 статті 50, пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист 

економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які 

стосуються спотворення результатів торгів. 

(155) Доказами, які підтверджують вчинення ТОВ «УКРІНВЕСТБУД ЛТД» та 

ПП «ТЕХНОБУД – МОНТАЖ» порушення законодавства про захист 

економічної конкуренції, є документи, що містяться в матеріалах Справи. 

7.    Заперечення Відповідачів. 

(156)  Відділенням, листами від  19.07.2022 № 70-02/П-1524 та № 70-02/П-1525 

за місцезнаходженням  ТОВ «УКРІНВЕСТБУД ЛТД» та ПП «ТЕХНОБУД 

– МОНТАЖ» направлено копію витягу з подання з попередніми 

висновками у справі № 7/01-162-20. 

(157) 01.08.2022 на офіційному вебсайті Антимонопольного комітету України 

«eastmtv.amcu.gov.ua» розміщено інформацію про попередні висновки у 

Справі та повідомлено про дату та час засідання адміністративної колегії 

Відділення з питання розгляду справи № 7/01-162-20. 

(158) На подання з попередніми висновками у Справі, Відповідачі своїх заперечень 

та міркувань не надали. 

8. Остаточні висновки адміністративної колегії Відділення  

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

усієї сукупності факторів, що об’єктивно могли вплинути на поведінку 

Учасників торгів,  не спростовується те, що вищезазначені дії ТОВ 

«УКРІНВЕСТБУД ЛТД» та ПП «ТЕХНОБУД – МОНТАЖ» а саме, щодо: 

- подачі пропозицій ТОВ «УКРІНВЕСТБУД ЛТД» та ПП «ТЕХНОБУД –

МОНТАЖ» з одного електронного майданчика та з однієї і тієї ж ІР – 

адреси; 
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- завчасного входу обома Учасниками торгів до аукціону з однієї і тієї ж ІР 

– адреси; 

- використання обома Відповідачами однієї і тієї ж ІР – адреси для входу 

до поштових скриньок; 

- вхід до електронного кабінету для здійснення операцій по рахунках з 

однієї ІР – адреси; 

- наявності правовідносин з однією і тією ж самою особою;  

- наявності господарських відносин між Учасниками торгів; 

- застосування обома Учасниками торгів в Договірних цінах однакових 

розмірів витрат по статтям, які повинні визначатися розрахунково; 

- врахування обома Учасниками торгів в Локальних кошторисах №№ 2-1-

1, 2-1-2, 2-1-3, 2-1-4, 2-1-5 по окремих розділах однакової вартості 

будівельних робіт, в т.ч. вартості матеріалів, виробів та конструкцій, 

заробітної плати, загальновиробничих витрат, заробітної плати в 

загальновиробничих витратах; 

- наявності постійних телефонних зв’язків між Учасниками торгів до 

проведення Торгів, під час підготовки та участі в них та після проведення 

Торгів;  

- подачі Учасниками торгів у складі тендерних пропозицій електронних 

файлів з спільними властивостями є узгодженою поведінкою, що 

стосується спотворення результатів торгів. 

(160) Така поведінка Учасників торгів є порушенням законодавства про захист 

економічної конкуренції у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які 

стосуються спотворення результатів торгів, передбаченим  пунктом 1 

статті 50, пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист 

економічної конкуренції». 

9.   Визначення розмірів штрафів 

(161) Відповідно до абзацу другого частини другої статті 52 Закону України 

«Про захист економічної конкуренції», за порушення, передбачене 

пунктом 1 статті 50 цього Закону, накладається штраф у розмірі до десяти 

відсотків доходу (виручки) суб’єкта господарювання від реалізації 

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

року, в якому накладається штраф. 

(162) Відділенням, з метою отримання інформації щодо розміру  доходу 

(виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за 2021 рік, 

направлені вимоги про надання інформації від 11. 07.2022 № 70-02/П- 1478 

та № 70-02/П - 1479 до ТОВ «УКРІНВЕСТБУД ЛТД» та ПП «ТЕХНОБУД  

- МОНТАЖ» відповідно. 

(163) Відповідачі не надали інформації щодо розміру доходу (виручки) від 

реалізації продукції ( товарів, робіт, послуг) за 2021 рік. 
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(164) Окрім того, для отримання інформації щодо розміру  доходу (виручки) від 

реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за 2021 рік                                      

ТОВ «УКРІНВЕСТБУД ЛТД» та ПП «ТЕХНОБУД – МОНТАЖ», 

Відділенням було направлено лист до ГУ ДПС У М.КИЄВІ від 20.07.2022 

№ 70-02/П-1534. 

(165) ГУ ДПС  У М. КИЄВІ листом від 25.07.2022 № 15184/5/26-15-12-07-03 

(вх.№ 70-01/1117 від 05.08.2022) повідомило, що інформація щодо подання 

фінансової звітності ТОВ «УКРІНВЕСТБУД ЛТД» та ПП «ТЕХНОБУД – 

МОНТАЖ» за 2021 та поточний період 2022 років відсутня, тому 

неможливо надати інформацію  щодо розміру  доходу (виручки) від 

реалізації продукції ( товарів, робіт, послуг). 

(166) Відповідно до абзацу першого частини п’ятої статті 52 Закону України 

«Про захист економічної конкуренції», якщо доходу (виручки) немає або 

відповідач на вимогу органів Антимонопольного комітету України, голови 

його територіального відділення не надав розміру доходу (виручки), 

штраф, передбачений абзацом другим частини другої  цієї статті, 

накладається у розмірі до двадцяти тисяч неоподаткованих мінімумів 

доходів громадян.  

Враховуючи вищевикладене та 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 України від 23.02.2001 № 32-р, 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30.03.2001 за  № 291/5482 (зі 

змінами), пунктом 32 Правил розгляду заяв і справ про порушення 

законодавства про захист економічної конкуренції, затверджених 

розпорядженням Антимонопольного комітету України від 19.04.1994 № 5, 

зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 06.05.1994 за № 90/299 (в 

редакції розпорядження Антимонопольного комітету України від 29.06.1998 

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

територіального відділення Антимонопольного комітету України 

 

ПОСТАНОВИЛА: 

1. Визнати, що ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«УКРІНВЕСТБУД ЛТД» (ідентифікаційний код юридичної особи - 40273455) та 

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ТЕХНОБУД – МОНТАЖ» (ідентифікаційний 

код юридичної особи - 36190991) вчинили порушення, передбачене пунктом 1 

статті 50, пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист 

економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які 

стосуються спотворення результатів торгів, шляхом погодження своєї поведінки 

під час їх участі у торгах, проведених УПРАВЛІННЯМ ПО ІНВЕСТИЦІЯХ ТА 

БУДІВНИЦТВУ ГОРІШНЬОПЛАВНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ПОЛТАВСЬКОЇ 

ОБЛАСТІ на закупівлю «код ДК 021:2015:45214000-0 – Будівництво освітніх та 

науково – дослідних закладів» (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» 

UA-2019-10-29-001144-с). 
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 2. За порушення, зазначене у пункті 1 резолютивної частини цього 

рішення, накласти на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«УКРІНВЕСТБУД ЛТД» (ідентифікаційний код юридичної особи - 40273455) 

штраф у розмірі  68 000,00 ( шістдесят вісім тисяч) грн. 

 3. За порушення, зазначене у пункті 1 резолютивної частини цього 

рішення, накласти на ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ТЕХНОБУД – 

МОНТАЖ» (ідентифікаційний код юридичної особи - 36190991) штраф  у розмірі 

68 000,00  (шістдесят вісім тисяч) грн. 

 

Відповідно до частини третьої статті 56 Закону України «Про захист 

економічної конкуренції» штраф повинен бути сплачений у двомісячний строк 

з дня одержання рішення. 

Відповідно до частини восьмої статті 56 Закону України «Про захист 

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

господарювання зобов’язаний надіслати до територіального відділення 

документи, що підтверджують сплату штрафу. 

Відповідно до частини першої статті 60 зазначеного Закону рішення 

органів Антимонопольного комітету України у двомісячний строк з дня 

одержання може бути оскаржене до господарського суду. 

 

 

Голова колегії                                                                      Юрій ГЛАДИК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


