
 

СХІДНЕ МІЖОБЛАСНЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ 

АНТИМОНОПОЛЬНОГО   КОМІТЕТУ   УКРАЇНИ 

 

ВИТЯГ З РІШЕННЯ 

АДМІНІСТРАТИВНОЇ КОЛЕГІЇ СХІДНОГО  

МІЖОБЛАСНОГО ТЕРИТОРІАЛЬНОГО ВІДДІЛЕННЯ 

 
 

11.08.2022  № 70/24-р/к                                                           Справа № 7/01-192-21 

          

м. Київ                                   

                                                                                                                    

 

Про порушення законодавства про 

захист економічної конкуренції та 

накладення штрафу 

 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АЛЬТ - БУД» 

(далі – ТОВ «АЛЬТ – БУД») (ідентифікаційний код юридичної особи – 41163027) 

та ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ПОЖЄВРОЗАХИСТ» (далі – ТОВ «ПОЖЄВРОЗАХИСТ») (ідентифікаційний 

код юридичної особи – 39376842) подали тендерні пропозиції на участь в торгах 

на закупівлю « «Код  ДК 021:2015-45453000-7 - «Капітальний ремонт першого 

поверху приміщень жіночої консультації КНП «ЛІЛ І рівня м. Горішні Плавні» по 

вул. Миру, 10, м. Горішні Плавні Полтавської області» (ідентифікатор закупівлі   в 

системі « Prozorro» UA-2019-12-21-000458-c) (далі – Торги). 

При цьому, ТОВ «АЛЬТ – БУД» та ТОВ «ПОЖЄВРОЗАХИСТ» 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 № 7/01-192-21, такі дії ТОВ «АЛЬТ – БУД» 

та ТОВ «ПОЖЄВРОЗАХИСТ» визнано антиконкурентними узгодженими діями, 

що стосуються  спотворення результатів торгів, які 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 «АЛЬТ - БУД» - 68 000,00 (шістдесят вісім тисяч) грн.; 

- на ТОВ «ПОЖЄВРОЗАХИСТ» - 68 000,00 (шістдесят вісім тисяч) грн. 
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 Адміністративна колегія Східного міжобласного територіального відділення 

Антимонопольного комітету України, розглянувши матеріали справи № 7/01-192-

21 про порушення законодавства про захист економічної конкуренції ТОВ «АЛЬТ -

БУД» та ТОВ «ПОЖЄВРОЗАХИСТ» (далі – Справа) та подання відділу досліджень 

і розслідувань в Полтавській області від 01.08.2022  № 70-03/96-П 

ВСТАНОВИЛА: 

1.  Предмет справи 

(1) Антиконкурентні узгоджені дії, які стосуються спотворення результатів 

торгів під час проведення КОМУНАЛЬНИМ НЕКОМЕРЦІЙНИМ 

ПІДПРИЄМСТВОМ «ЛІКАРНЯ ІНТЕНСІВНОГО ЛІКУВАННЯ І РІВНЯ 

М.ГОРІШНІ ПЛАВНІ» ГОРІШНЬОПЛАВНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ (ідентифікаційний код юридичної особи - 

01999626, місцезнаходження: 39800, Полтавська область, м. Горішні Плавні, 

вул. Миру, буд. 10) (далі – Замовник) процедури закупівлі по предмету «Код  

ДК 021:2015-45453000-7 - «Капітальний ремонт першого поверху приміщень 

жіночої консультації КНП «ЛІЛ І рівня м. Горішні Плавні» по вул. Миру, 10,  

м. Горішні Плавні Полтавської області» (ідентифікатор закупівлі UA-2019-12-

21-000458-c) (далі – Торги). 

 2. Відповідачі 

(2) Відповідачами у Справі є: 

 -     ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АЛЬТ-БУД» 

(ідентифікаційний код юридичної особи – 41163027, місцезнаходження: 

39800, Полтавська область, місто Горішні Плавні, вулиця Добровольського, 

будинок 91, квартира 123). Основним видом діяльності ТОВ «АЛЬТ –БУД» 

є: інші спеціалізовані будівельні роботи, н.в.і.у (код за КВЕД 43.99). 

Засновник  та  керівник - Школовий І.В.; 

- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ПОЖЄВРОЗАХИСТ» (ідентифікаційний код юридичної особи – 39376842, 

місцезнаходження: 04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, будинок 21). 

Основним видом діяльності ТОВ «ПОЖЄВРОЗАХИСТ» є: інші 

спеціалізовані будівельні роботи, н.в.і.у (код за КВЕД 43.99). Засновник  та  

керівник  на момент участі у торгах – Шкурат Т.С. 

(3) ТОВ «АЛЬТ - БУД» та ТОВ «ПОЖЄВРОЗАХИСТ»                                                       

(далі – Відповідачі, Учасники торгів) 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 13.07.2021  № 70/207-рп/к розпочато розгляд справи № 7/01-

192-21 за ознаками вчинення порушення ТОВ «АЛЬТ – БУД» та                          

ТОВ «ПОЖЄВРОЗАХИСТ» законодавства про захист економічної 
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конкуренції, передбаченого 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. 

4.     Обставини справи 

(5) Замовником на вебпорталі публічних закупівель «Prozorro» 21.12.2019 

опубліковано оголошення про проведення Торгів та розміщено тендерну 

документацію, затверджену рішенням тендерного комітету Замовника 

(протокол № 201 від 21.12.2019). 

(6) Кінцевий строк подання тендерних пропозицій (дата та час) – 06.01.2020  (10 

год.48 хв.), початок електронного аукціону (дата та час) – 08.01.2020 (15 год. 

11 хв.). 

(7) Очікувана вартість закупівлі: 1 620 715,00 грн. з ПДВ. 

(8) Критерієм вибору переможця є ціна. 

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

подані тендерні пропозиції від: 

-ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КРЕМБІЛД» 

(далі – ТОВ «КРЕМБІЛД») (дата і час  подачі пропозицій 04.01.2020 об 11:18 

год.); 

- ТОВ «ПОЖЄВРОЗАХИСТ» (дата і час подачі пропозицій 05.01.2020 об 

11:55 год.); 

-ТОВ «АЛЬТ – БУД» (дата і час подачі пропозицій 05.01.2020 об 19:56 год.). 

(10) Ціни первинних та остаточних тендерних пропозицій, запропонованих 

учасниками зазначені в Таблиці № 1: 

Таблиця № 1 

Учасник Первинна 

пропозиція, грн. 

Остаточна 

пропозиція, грн. 

ТОВ «АЛЬТ – БУД» 1 550 656,07 1 524 800,00 

ТОВ «КРЕМБІЛД» 1 596 404,00 1 531 000,00 

ТОВ «ПОЖЄВРОЗАХИСТ» 1 611 052,79 1 580 741,00 

(11) Відповідно до протоколу засідання тендерного комітету Замовника від 

14.01.2020 № 228, ТОВ «АЛЬТ - БУД» визнано переможцем Торгів з 

найнижчою ціновою пропозицією у розмірі 1 524 800,00 грн. з ПДВ. 

(12) Замовником з ТОВ «АЛЬТ – БУД» укладено договір про закупівлю від 

28.01.2020 № 11. 

5.     Встановлення антиконкурентних узгоджених дій 

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

час розслідування у Справі встановлено,  що ТОВ «АЛЬТ - БУД» та                   

ТОВ «ПОЖЄВРОЗАХИСТ»  узгодили між собою умови участі у Торгах. 
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5.1.  Використання однієї точки доступу до мережі Інтернет 

(14) Відповідно до інформації, наданої ДЕРЖАВНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ 

«ПРОЗОРРО» (далі – ДП «ПРОЗОРРО», лист від 12.08.2020                                          

№ 206/01/1922/03, вх. № 70-01/4639 від 21.08.2020) у процедурі закупівлі 

UA-2019-12-21-000458-c, Учасники торгів ТОВ «АЛЬТ – БУД» та                       

ТОВ «ПОЖЄВРОЗАХИСТ» завантажували пропозиції для участі в Торгах 

з одного авторизованого електронного майданчика «ДЕРЖЗАКУПІВЛІ. 

ОНЛАЙН», оператором якого є ТОВАРИСТВО з ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДЕРЖЗАКУПІВЛІ. ОНЛАЙН» (далі –                          

ТОВ «ДЕРЖЗАКУПІВЛІ.ОНЛАЙН», вул. Воздвиженська, 56, м. Київ, 

04071, ідентифікаційний код юридичної особи 39008321). 

(15) За інформацією, наданою  ТОВ «ДЕРЖЗАКУПІВЛІ. ОНЛАЙН»  листом від 

08.09.2020 № 080920-2 (вх. № 70-01/577-Кі від 17.09.2020 (інформація з 

обмеженим доступом), ТОВ «АЛЬТ – БУД» та ТОВ «ПОЖЄВРОЗАХИСТ»  

подавали тендерні пропозиції  для участі у процедурі закупівлі з ІР - адреси, 

зазначеної у таблиці № 2: 

Таблиця №2 

Процедура 

закупівлі 

Учасник ІР – адреса 

подання 

пропозиції 

Дата та час 

публікації 

пропозиції 

UA-2019-12-21-

000458-c 

ТОВ 

«ПОЖЄВРОЗАХИСТ» 

(конфіденційна 

інформація) 

(конфіденційна 

інформація) 

ТОВ «АЛЬТ – БУД» (конфіденційна 

інформація) 

(конфіденційна 

інформація) 

 

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

тендерні пропозиції для участі в Торгах з однієї і тієї ж ІР – адреси в одну 

дату – 05.01.2020.  

(17) За інформацією ДП «ПРОЗОРРО», під час участі у Торгах ТОВ «АЛЬТ –

БУД» та ТОВ «ПОЖЄВРОЗАХИСТ» заходили в аукціон з наступних ІР - 

адрес: 

Таблиця № 3 

Назва учасника закупівлі IP-адреса Дата входу Час входу 

ТОВ «КРЕМБІЛД» (конфіденційна 

інформація) 

(конфіденційна 

інформація) 

(конфіденційна 

інформація) 

ТОВ 

«ПОЖЄВРОЗАХИСТ»   

(конфіденційна 

інформація) 

(конфіденційна 

інформація) 

(конфіденційна 

інформація) 

ТОВ «АЛЬТ - БУД» (конфіденційна 

інформація) 

(конфіденційна 

інформація) 

(конфіденційна 

інформація) 
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(18) Таким чином, вхід  Відповідачів до аукціону з одного авторизованого 

електронного майданчика та з однієї і тієї ж ІР – адреси, не може бути 

випадковим збігом обставин, а свідчить про узгодженість дій ТОВ «АЛЬТ – 

БУД» та ТОВ «ПОЖЄВРОЗАХИСТ» під час підготовки та участі у Торгах 

та про спільну підготовку Учасниками торгів своїх тендерних пропозицій. 

(19) За інформацією, розміщеною на вебсайті за посиланням:   https://2ip.ua/ua / 

встановлено, що ІР - адреса  (конфіденційна інформація) належить до одного 

з блоків ІР – адрес провайдера ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «ГОК» (далі – ТОВ 

«ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «ГОК»», 39800, Полтавська область,  м. Горішні 

Плавні, проспект Героїв Дніпра, буд. 54, ідентифікаційний код юридичної 

особи 24564256). 

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

09.09.2020), 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. 

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

враховувати наступне. 

(22) З відкритих джерел відділенням встановлено, що Технологія NAT (від англ. 

Network Address Translation - «трансляція мережевих адрес») - це механізм 

зміни IP-адрес у заголовках пакетів даних, які передаються із локальної 

(приватної) комп’ютерної мережі у мережу Інтернет через пристрій 

маршрутизації трафіку. 

(23) IP-адреса (від англ. Internet Protocoladdress) - 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. 

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

Інтернет та локальні комп’ютерні мережі нижчого ієрархічного рівня. 

(25) 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. 

(26) 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 

https://2ip.ua/ua%20/
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пакету вказуються ІР - адреси відправника і одержувача, що забезпечує 

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

ідентифікуються відповідними ІР - адресами. 

(27) 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. 

(28) 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. 

(29) 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). 

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

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

задається у налаштуваннях пристрою, або надається автоматично при 

підключенні певного пристрою до мережі та не може бути присвоєна 

іншому пристрою. 

(32) 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. 

(33) 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, не може пояснюватись 

випадковим збігом обставин, а свідчить про узгодженість дій ТОВ «АЛЬТ - 

БУД» та ТОВ «ПОЖЄВРОЗАХИСТ». 
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5.2. Схожість в оформленні документів, поданих ТОВ «АЛЬТ – БУД» та                 

ТОВ «ПОЖЄВРОЗАХИСТ» у складі тендерних пропозицій для участі у 

Торгах 

(34) За результатами порівняльного аналізу тендерних пропозицій ТОВ «АЛЬТ–

БУД» та ТОВ «ПОЖЄВРОЗАХИСТ», поданих на участь в Торгах, 

встановлено, що окремі документи мають нехарактерні схожості в 

оформленні та структурі. 

(35) Згідно з вимогами тендерної документації Замовника, учасники повинні в 

складі тендерної пропозиції надати лист в довільній формі, в якому учасник 

гарантує відсутність підстав відхилення його тендерної пропозиції 

відповідно до підпункту 3.4 пункту 3 Розділу V тендерної документації. 

(36) Листи – гарантії, надані в тендерних пропозиціях Учасниками торгів, які 

повинні бути подані у довільній формі, мають абсолютно ідентичний текст, 

в якому: 

- двічі надруковане слово «повідомляє»;  

- між словами «наступне» та «що» замість розділового знаку «кома» 

проставлений розділовий знак «двокрапка» (Малюнок 1 та Малюнок 2), а 

саме: 

«ТОВ … у особі директора … повідомляє, що даним листом повідомляє 

наступне: що на момент подачі пропозиції до участі у процедурі відкритих 

торгів відсутні підстави для відхилення відповідно до підпункту 3.4 пункту 

3 Розділу V тендерної документації» (мова оригіналу). 

 

 

Малюнок 1                                                     Малюнок 2 

 

 

(37) Відповідно до вимог тендерної документації Замовника, Учасники повинні 

надати Гарантійний лист, складений у довільній формі, згідно з яким 

учасник гарантує, що інформація, надана ним у довільній формі у складі 

тендерної пропозиції, є достовірною. 

(38) В складі тендерних пропозицій Учасники торгів надали документи, які 

повинні бути надані у довільній формі, але вони мають однакову назву 

«Лист – гарантія», абсолютно ідентичний текст, в якому: 

- двічі надруковане слово «повідомляє»;  

- між словами «наступне» та «що» замість розділового знаку «кома» 

проставлений розділовий знак «двокрапка» (Малюнок 3 та Малюнок 4): 
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 «ТОВ … у особі директора… повідомляє, що даним листом повідомляє 

наступне: що усі подані у складі пропозиції інформаційні матеріали є 

достовірними» (мова оригіналу). 

 

                Малюнок 3                                                       Малюнок 4 

(39) Відповідно до Додатку 2 до тендерної документації «Документи, що 

подаються учасником у складі тендерної пропозиції для підтвердження 

відсутності підстав для відмови в участі у процедурі закупівлі ст. 17», 

Учасники повинні надати довідку, складену в довільній формі про те, що 

службову (посадову) особу учасника, яку уповноважено учасником 

представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, 

фізичну особу, яка є учасником, не було притягнуто із законом до 

відповідальності за вчинення у сфері закупівель корупційного 

правопорушення. 

(40) В складі тендерних пропозицій Учасники торгів надали документи, які 

мають однакову назву «Лист-гарантія» та ідентичний текст, в якому: 

- двічі надруковане слово «що»; 

- в кінці вказаного документу у обох Учасників торгів не проставлений 

необхідний розділовий знак «крапка» (Малюнок 5 та Малюнок 6). 

 

Малюнок 5                                                Малюнок 6 

(41) Відповідно до Додатку 2 до тендерної документації «Документи, що 

подаються учасником у складі тендерної пропозиції для підтвердження 

відсутності підстав для відмови в участі у процедурі закупівлі ст. 17», 

Учасники повинні надати інформацію щодо наявності антикорупційної 

програми чи уповноваженого з реалізації антикорупційної програми у 

випадку, коли вони є обов’язковими відповідно до закону, або інформацію 

про відсутність антикорупційної програми чи уповноваженого з реалізації 

антикорупційної програми юридичної особи у випадку, коли вони не є 

обов’язковими відповідно до закону. 

(42) В складі тендерних пропозицій Учасники торгів надали документи, які 

мають однакову назву «Лист – пояснення» та ідентичний текст, в якому: 

- між словами «гарантує» та «коли», між словами «закону» та «створити», 

між словами «випадку» та «передбаченим» відсутній необхідний 

розділовий знак «кома»;  

- в тексті в слові «передбаченим» застосований орудний відмінок замість 

давального «передбаченому» (Малюнок 7 та Малюнок 8). 

        «ТОВ … в особі директора … даним листом повідомляє, що відсутня 

антикорупційна програма чи уповноважений з реалізації антикорупційної 
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програми юридичної особи, а при виникненні необхідності гарантує коли 

вони є обов’язковими відповідно до закону створити антикорупційну 

програму та призначити відповідального з реалізації антикорупційної 

програми юридичної особи у випадку передбаченим Законом» (мова 

оригіналу). 

 

                     Малюнок 7                                        Малюнок 8 

(43) Додатком 1 до тендерної документації Замовника, в складі документів, що 

подаються Учасником для підтвердження відповідності кваліфікаційним 

критеріям, передбачалось надання довідки, складеної в довільній формі про 

наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання 

та досвід. 

(44) ТОВ «АЛЬТ – БУД», в складі тендерної пропозиції, надало довідку від 

03.01.2020 № б/н про наявність працівників відповідної кваліфікації, які 

мають необхідні знання та досвід та будуть залучені для виконання умов 

договору, в якій зазначено про наявність 84 власних працівників. 

(45) У складі тендерної пропозиції ТОВ «ПОЖЄВРОЗАХИСТ» надана довідка 

від 27.12.2019 № б/н про наявність працівників відповідної кваліфікації, які 

мають необхідні знання та досвід, в якій зазначено, що загальна кількість 

працівників складає 23 особи.  

(46) Зазначені довідки, які повинні бути складені Учасниками торгів в довільній 

формі, мають однакові особливості в оформленні: 

- слова «Довідка» та «працівників» в назві однаково надруковані 

«напівжирним» шрифтом; 

 - вказані довідки обома Учасниками торгів однаково складені в табличній 

формі;  

- назви стовпців є практично однаковими: «Посада (професія)», «Досвід 

роботи», «Кількість осіб», текст в стовпцях 1, 3, 4 має однакове розміщення 

«по центру», текст в стопці 2 має розміщення «по лівому краю» (Малюнок 9 

та Малюнок 10). 

 

        Малюнок 9                                                  Малюнок 10 

(47) Додатком 1 до тендерної документації Замовника передбачено, що 

Учасники повинні надати в складі тендерної пропозиції довідку про 

наявність обладнання та матеріально – технічної бази, заповнену відповідно 

до форми, наведеної у Таблиці 1.1 Додатку 1. 

(48) В складі тендерної пропозиції ТОВ «АЛЬТ – БУД» надало Довідку № б/н 

від 03.01.2020 про наявність обладнання та матеріально – технічної бази, в 

якій зазначено про наявність 198 одиниць власного та орендованого  

обладнання, машин та механізмів. 
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(49) В складі тендерної пропозиції ТОВ «ПОЖЄВРОЗАХИСТ» надана Довідка 

№ б/н від 27.12.2019 про наявність обладнання та матеріально - технічної 

бази, яка містить відомості про наявність 138 одиниць власного обладнання, 

машин та механізмів. 

(50) Зазначені Довідки мають спільні особливості в оформленні та 

формулюванні тексту, а саме:  

- текст в стовпцях 1, 2, 4 має однакове розміщення «по лівому краю», текст 

в стовпці 5 має однакове розміщення «по центру»;  

- обома Учасниками торгів однаково зазначено про технічний стан 

обладнання «Добре» та про підстави користування (власність, оренда тощо) 

«Власне (баланс)» (Малюнок 11 та Малюнок 12). 

 

               Малюнок 11                                                    Малюнок 12 

 

(51) Окрім того, у вказаних довідках обидва Учасника торгів вказали 36 

однакових по кількості та назві позицій власного обладнання, механізмів, а 

окреме власне обладнання, як то «шуруповерт Makita 230W» вказане двічі в 

різній кількості (позиція № 2 в довідці ТОВ «АЛЬТ – БУД» та позиція № 2 

в довідці ТОВ «ПОЖЄВРОЗАХИСТ» - 3 одиниці; позиція № 26 в довідці 

ТОВ «АЛЬТ – БУД» та позиція № 24 в довідці ТОВ «ПОЖЄВРОЗАХИСТ» 

- 2 одиниці). 

(52) В окремих документах (Малюнки 1,3,4,5,6,7,8), наданих ТОВ «АЛЬТ – 

БУД» та ТОВ «ПОЖЕВРОЗАХИСТ» в складі тендерних пропозицій, 

наявний спільний дефект друку: вертикальні полоси, розташовані на певній 

відстані одна від одної. 

(53) Локальні кошториси №№ 2-1-1, 2-1-2, 2-1-3, 2-1-4,2-1-5, надані Учасниками 

торгів в складі тендерних пропозицій, мають однакову кількість позицій 

кожний, складені в одному програмному комплексі АВК - 5 в редакції 3.4.2 

* укр., складені в поточних цінах станом на одну дату – 04.01.2020, назви 

Локальних кошторисів є ідентичними з однаковою особливістю: 

«напівжирний» шрифт та однаковий стиль правопису. 

(54) Таким чином, схожість  в  оформленні  окремих документів, що повинні 

подаватись в довільній формі, але мають однаковий текст, вказує на те, що 

документи готувались однією особою або мав місце обмін інформації  між 

Учасниками торгів.  

 

5.3 .  Спільні властивості файлів 

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

учасників розміщуються в електронній системі публічних закупівель на 

сайті prozorro.gov.ua в електронній формі. 
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(56) Свої пропозиції на Торги Відповідачі завантажили у форматі PDF. 

(57) За результатами дослідження властивостей окремих документів, які 

завантажені до системи «Prozorro» Учасниками торгів у форматі PDF файлів 

встановлено, що вони мають спільні характеристики, а саме: 

 Документ Форма «Заявка учасника» Таблиця «Загальні відомості про 

учасника»: 

- додаток: Canon; 

- версія PDF: 1.3 (Acrobat 4.х). 

Документ «Статут»: 

- додаток: Canon; 

- версія PDF: 1.3 (Acrobat 4.х). 

(58) Отже, створення окремих документів, які були подані Учасниками торгів у 

складі тендерних пропозицій за допомогою однакових програм-виробників 

PDF однієї версії, виключає можливість випадкового збігу обставин та в 

свою чергу свідчить про узгодженість дій ТОВ «АЛЬТ – БУД» та                    

ТОВ «ПОЖЄВРОЗАХИСТ» під час участі у в Торгах. 

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

(59) Аналізом інформації, отриманої від ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ 

ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ В ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛАСТІ  листом 

від 26.08.2020 № 1600-0603-8/42541 (вх. № 70-01/5411 від 23.09.2020, 

конфіденційна інформація) встановлено, що (конфіденційна інформація) 

перебувала у період квітня – грудня 2019  року в трудових відносинах з              

ТОВ «АЛЬТ–БУД», в тому числі в період оголошення про проведення 

Торгів.  

(60) Відповідно до Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, 

фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, (конфіденційна 

інформація), на момент підготовки та участі в Торгах, була засновником і 

керівником ТОВ «ПОЖЄВРОЗАХИСТ». 

(61) Інформація про те, що засновником та керівником                                                           

ТОВ «ПОЖЄВРОЗАХИСТ» станом на 21.12.2019 (дата публікації 

оголошення про проведення Торгів), була  (конфіденційна інформація) 

також підтверджується Витягом з Єдиного реєстру юридичних осіб, 

фізичних осіб – підприємців та громадських формувань від 07.04.2021 за 

кодом 68147085612. 

(62) Відповідно до наказу № 27/08-1-К від 27.06.2018, копія якого надана в складі 

пропозиції ТОВ «ПОЖЄВРОЗАХИСТ», (конфіденційна інформація) 

призначена на посаду директора ТОВ «ПОЖЄВРОЗАХИСТ» 

(конфіденційна інформація). 
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(63) Слід зауважити, що всі документи, подані ТОВ «ПОЖЄВРОЗАХИСТ» в 

складі тендерної пропозиції на участь у Торгах, підписані та завірені  

(конфіденційна інформація), як директором  ТОВ «ПОЖЄВРОЗАХИСТ». 

(64) Таким чином, зазначене свідчить про те, що (конфіденційна інформація) 

перебувала у трудових відносинах з обома Учасниками торгів, що свідчить 

про єдність інтересів  та про  їх обізнаність щодо діяльності один одного. 

(65) За інформацією ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ 

ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛАСТІ  (далі – ГУ 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), наданою на 

вимогу голови Відділення від 05.08.2020 № 70-02/П-4594, відповідно до 

Звітів форми № 1 ДФ (поквартальних), протягом І- ІV кварталів 2019 року, 

в т.ч. під час підготовки та участі в торгах,  ТОВ «АЛЬТ–БУД» нарахувало 

та виплатило (конфіденційна інформація), яка на момент підготовки 

пропозицій та участі в торгах, була засновником та керівником іншого 

Учасника ТОВ «ПОЖЄВРОЗАХИСТ» наступні суми (конфіденційна 

інформація) . 

(66) Відповідно до Звітів форми № 1 ДФ (поквартальних), наданих ГУ ДПС у 

ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛАСТІ встановлено, що протягом ІІІ кварталу 2019 

року та І кварталу 2020 року ТОВ «ПОЖЄВРОЗАХИСТ», в тому числі під 

час проведення Торгів, нарахувало та виплатило (конфіденційна 

інформація) наступні суми (конфіденційна інформація). 

(67) Таким чином, встановлено, що ТОВ «АЛЬТ – БУД» у І –ІV кварталах 2019 

року здійснювалась виплата сум доходу ( конфіденційна інформація), яка на 

момент підготовки та участі в Торгах, була засновником та керівником 

іншого Учасника торгів –ТОВ «ПОЖЄВРОЗАХИСТ».  

(68) Відповідно до Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, 

фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, засновником та 

керівником ТОВ «АЛЬТ – БУД» є Школовий Ігор Вікторович. 

(69) Згідно з протоколом № 5 від 18.07.2018 загальних зборів засновників ТОВ 

«АЛЬТ – БУД», наданим в складі тендерної пропозиції, на посаду директора 

ТОВ «АЛЬТ – БУД» з 19.07.2018 призначено Школового Ігоря Вікторовича. 

(70) Відповідно до Звітів форми № 1 ДФ (поквартальних), наданих ГУ ДПС У 

ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛАСТІ, протягом ІІІ– ІV кварталів 2019 року та І 

кварталу 2020 року, ТОВ «ПОЖЄВРОЗАХИСТ» нарахувало та виплатило 

Школовому Ігорю Вікторовичу (конфіденційна інформація), який є 

засновником та керівником ТОВ «АЛЬТ – БУД» наступні суми: 

(конфіденційна інформація). 

(71)  Таким чином, встановлено, що у період ІІІ – ІV кварталів 2019 року та І 

кварталу 2020 року, в тому числі під час проведення Торгів,                                    

ТОВ «ПОЖЄВРОЗАХИСТ» нарахувало та виплатило Школовому Ігорю 
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Вікторовичу, засновнику та керівнику іншого Учасника торгів –                            

ТОВ «АЛЬТ – БУД», вищевказані суми доходів. 

(72) В складі тендерних пропозицій надані копії статутів ТОВ «АЛЬТ – БУД» та 

ТОВ «ПОЖЄВРОЗАХИСТ», в яких справжність підписів засновників 

вказаних підприємств Школового Ігоря Вікторовича та Шкурат Тетяни 

Сергіївни засвідчена одним і тим же приватним нотаріусом 

Горішньоплавнівського міського нотаріального округу Куц Сергієм 

Миколайовичем. 

(73) За інформацією, розміщеною в мережі Інтернет за посиланням 

https://notariusiv.net/notarius/horishni-plavni, в територіальних межах м. 

Горішні Плавні діяльність з надання нотаріальних послуг здійснюють 

Горішньоплавнівська державна нотаріальна контора та п’ять приватних 

нотаріусів, в т.ч. і приватний нотаріус Куц Сергій Миколайович. 

(74) Тобто, Учасники торгів мали можливість вибору отримання послуги 

засвідчення підписів засновників як у державних, так і у приватних 

нотаріусів. 

(75) Звернення обома Учасниками до одного нотаріуса для засвідчення 

справжності підписів засновників свідчить про обізнаність щодо діяльності 

один одного у період, що передував їх участі в Торгах. 

(76) Вищезазначене свідчить про єдність інтересів  Учасників торгів та про те, 

що вони  були обізнані з діяльністю один одного, мали можливість доступу 

до інформації один одного та обміну інформацією між собою щодо 

господарської діяльності, у тому числі щодо участі в Торгах. 

5.5. Наявність господарських відносин між Учасниками торгів та надання 

поворотної фінансової допомоги 

(77) За інформацією ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ 

ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ 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), ТОВ «АЛЬТ – БУД» та                                                        

ТОВ «ПОЖЄВРОЗАХИСТ» мають відкриті рахунки (номери рахунків – 

банківська таємниця), зокрема, у АКЦІОНЕРНОМУ КОМЕРЦІЙНОМУ 

БАНКУ «ІНДУСТРІАЛБАНК». 

(78) За інформацією АКЦІОНЕРНОГО КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ 

«ІНДУСТРІАЛБАНК» (далі – АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК», лист від 

03.09.2020 №18-0202.-01-1196-БТ,вх. № 70-01/551 Кі від 08.09.2020, 

банківська таємниця), у період лютого – червня 2019 року між ТОВ «АЛЬТ 

– БУД» та ФОП (конфіденційна інформація) здійснювались перерахунки 

коштів в якості оплати за будівельні матеріали. 

Таблиця №4 

Дата Назва платника Назва отримувача Сума, грн. Призначення 

https://notariusiv.net/notarius/horishni-plavni
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(конфіденційна 

інформація) 

(конфіденційна 

інформація) 

(конфіденційна 

інформація) 

(конфіденційна 

інформація) 

(конфіденційна 

інформація) 

(конфіденційна 

інформація) 
(конфіденційна 

інформація) 
(конфіденційна 

інформація) 

(конфіденційна 

інформація) 

(конфіденційна 

інформація) 

(конфіденційна 

інформація) 
(конфіденційна 

інформація) 
(конфіденційна 

інформація) 

(конфіденційна 

інформація) 

(конфіденційна 

інформація) 

(конфіденційна 

інформація) 
(конфіденційна 

інформація) 
(конфіденційна 

інформація) 

(конфіденційна 

інформація) 

(конфіденційна 

інформація) 

(конфіденційна 

інформація) 
(конфіденційна 

інформація) 
(конфіденційна 

інформація) 

(конфіденційна 

інформація) 

(конфіденційна 

інформація) 

(конфіденційна 

інформація) 
(конфіденційна 

інформація) 
(конфіденційна 

інформація) 

(конфіденційна 

інформація) 

(конфіденційна 

інформація) 

(79) Зазначене свідчить про те, що у період лютого – червня 2019 року, тобто у 

період, що передував періоду підготовки та участі в Торгах, між                      

ТОВ «АЛЬТ - БУД» та ФОП (конфіденційна інформація) існували 

господарські відносини відповідно до укладених договорів. 

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

вищевказаним листом, під час виконання договору про закупівлю від 

28.01.2020 № 11, укладеного з переможцем Торгів – ТОВ «АЛЬТ – БУД», 

протягом березня – травня 2020 року між ТОВ «ПОЖЄВРОЗАХИСТ» та 

ТОВ «АЛЬТ – БУД» існували взаємовідносини у вигляді надання та 

повернення поворотної безвідсоткової фінансової допомоги. Умовами 

вказаного договору від 28.01.2020 № 11 передбачено власними силами та 

засобами, з використанням власних матеріальних  ресурсів, на власний 

ризик, виконати і здати в установлений строк роботи, обумовлені цим 

договором. Термін виконання робіт – січень 2020 – грудень 2020.  

Таблиця № 5 

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) 

(81) 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. Поворотна фінансова 

допомога - сума коштів, що надійшла платнику податків у користування за 

договором, який не передбачає нарахування процентів або надання інших 
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видів компенсацій у вигляді плати за користування такими коштами, та є 

обов'язковою до повернення. 

(82) Правовою основою для отримання позики або поворотної фінансової 

допомоги є договір позики. Відносини за договором позики регулюються 

статтями 1046-1053 Цивільного кодексу України. 

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

кредитом, тому що не передбачає ні цільового використання отриманих 

коштів, ні одержання їх під процент. 

(84) Враховуючи зазначене, взаємовідносини між ТОВ «АЛЬТ - БУД» та                

ТОВ «ПОЖЄВРОЗАХИСТ», що стосувались надання поворотної 

фінансової допомоги,  свідчать про фінансову підтримку один одного в 

господарській діяльності, довіру та впевненість щодо повернення коштів. 

(85) Так як, за договором безвідсоткової поворотної 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. 

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

допомогу, крім всього переліченого, зацікавлений у фінансових результатах 

того, хто таку допомогу отримує, оскільки розраховує на її повернення. 

(87) Отже, за своєю суттю, фінансова безвідсоткова допомога може надаватися 

між суб’єктами господарювання, які поєднані або споріднені між собою 

спільністю економічних інтересів, оскільки надається на безвідсотковій 

основі. 

(88) Надання один одному поворотної безвідсоткової фінансової допомоги під 

час виконання умов договору про закупівлю від 28.01.2020 № 11, 

укладеного з переможцем Торгів – ТОВ «АЛЬТ –БУД», протягом березня - 

травня 2020 року,  свідчить про єдність економічних інтересів ТОВ «АЛЬТ 

- БУД» та ТОВ «ПОЖЄВРОЗАХИСТ» та про відсутність конкуренції між 

ними. 

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

від 03.09.2020 № 0202.-01-1196-БТ (вх. № 70-01/551 Кі від 08.09.2020, 

банківська таємниця), для входу до електронного кабінету для проведення 

операцій по рахунку ТОВ «АЛЬТ - БУД» протягом січня – грудня 2019 та 

січня – травня 2020 років використовувало ІР – адресу (конфіденційна 

інформація) та заходили в аукціон під час участі в Торгах. 

(90) Вищевказане свідчить про узгодженість дій ТОВ «АЛЬТ - БУД» та                      

ТОВ «ПОЖЄВРОЗАХИСТ» під час їх участі у Торгах. 

5.6. Аналіз статей витрат, врахованих Учасниками торгів в Договірних 

цінах та Локальних кошторисах. 
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(91) В складі тендерних пропозицій ТОВ «АЛЬТ -БУД» та                                                  

ТОВ  «ПОЖЄВРОЗАХИСТ» надані договірні ціни на будівництво 

«Капітальний ремонт першого поверху приміщень жіночої консультації 

КНП «ЛІЛ І рівня м.Горішні Плавні» по вул. Миру,10 м. Горішні Плавні 

Полтавської області, що здійснюється в 2020 році» (мова оригіналу) (далі – 

Договірні ціни на будівництво). 

(92) Договірні ціни на будівництво, надані Учасниками торгів, складені в одному 

програмному комплексі АВК-5 (3.4.2*) укр., в поточних цінах станом на 

одну дату – 04.01.2020; назва робіт «Капітальний ремонт першого поверху 

приміщень жіночої консультації КНП «ЛІЛ І рівня м. Горішні Плавні» по 

вул. Миру,10 м. Горішні Плавні Полтавської області в 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. 

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

цінах на будівництво, встановлено наступне: 

Таблиця № 6 

 
Обгрунтува

ння 

Найменуван 

ня витрат 

ТОВ «АЛЬТ -БУД» ТОВ «ПОЖЄВРОЗАХИСТ» 

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

всього В тому числі всього В тому числі 

Будівель 

них 

робіт 

Інших 

витрат 

Будівель 

них 

робіт 

Інших 

витрат 

Прямі 

витрати, в т.ч. 

1299,89351 1299,89351 - 1312,2657 1312,2657 - 

Розрахунок 
№1 

Заробітна 
плата 

347,70679 347,70679 - 347,70679 347,70679 - 

Розрахунок 

№2 

Вартість 

матеріальних 

ресурсів 

947,83257 948,83257 - 961,20476 961,20476 - 

Розрахунок  

№ 3 

Вартість 

експлуатації 

будівельних 

машин та 

механізмів 

3,35415 3,35415 - 3,35415 3,35415 - 

Розрахунок 

№4 

Загальновиро

бничі витрати 

116,17572 116,17572 - 158,06638 158,06638 - 

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 

- - - - - - 
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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 1416,06923 1416,06923 - 1470,33208 1470,33228 - 
Розрахунок  
№ 9 

Прибуток 48,31475 48,31475  50,95179 50,95179  

Розрахунок  

№ 10 

Кошти на 

покриття 

адміністратив

них витрат 

будівельно-

монтажних 

організацій 

8,73929 - 8,73929 9,21628 - 9,21628 

Розрахунок  

№ 11 

Кошти на 

покриття 

ризику 

- - - - - - 

Розрахунок 

№12 

Кошти на 

покриття 

додаткових 

витрат, 
пов’язаних з 

інфляційними 

процесами 

- - - - - - 

 Разом ( пп.1-

10) 

1473,12327 1464,38398 8,73929 1530,50015 1521,28387 9,21628 

Розрахунок 

№ 13 

Податки, 

збори, 

обов’язкові 

платежі, 

встановлені  

чинним 

законодавств

ом і не 
враховані 

складовими 

вартості 

будівництва  

77,5328 - 77,5328 80,55264 - 80,55264 

Разом 

договірна 

ціна 

1550,65607 1464,38398 86,27209 1611,05279 1521,28387 89,76892 

Всього 

договірна 

ціна 

1550,65607   1611,05279   

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

«АЛЬТ -БУД» та ТОВ «ПОЖЄВРОЗАХИСТ» встановлено, що останні 

містять однаковий розмір витрат по наступних статтях: 

- заробітна плата - 347,70679 тис. грн.; 
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- вартість експлуатації будівельних машин і механізмів - 3,35415тис. грн. 

(95) 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. 

(96) 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. 

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

того, скільки у цій ланці робітників того чи іншого розряду. 

(98) Відтак, заробітна плата не може бути однаковою, оскільки залежить, зокрема, 

від кількості працівників певної кваліфікації та їх розряду, різного стажу 

роботи тощо. Отже, наведене  свідчить про спільну підготовку Учасниками 

торгів своїх тендерних пропозицій. 

(99) Додатком 1 до тендерної документації Замовника, в складі документів, що 

подаються Учасником для підтвердження відповідності кваліфікаційним 

критеріям, передбачалось надання довідки, складеної в довільній формі про 

наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та 

досвід. 

(100) Крім того, Учасник зазначає в тендерній пропозиції повне найменування та 

місцезнаходження щодо кожного суб’єкта господарювання, якого планує 

залучати як субпідрядника до виконання робіт в обсязі не менше ніж 20 

відсотків від вартості договору про закупівлю. 

(101) У складі своєї тендерної пропозиції Учасник повинен надати інформаційну 

довідку про субпідрядну організацію, яку учасник планує залучити до 

виконання робіт в обсязі не менше ніж 20 відсотків від вартості договору про 

закупівлю, а також подати від такої субпідрядної організації копії інших 

документів, в т.ч. довідку про наявність працівників відповідної кваліфікації, 

які мають необхідні знання та досвід. 

(102) ТОВ «АЛЬТ – БУД», в складі тендерної пропозиції, надало довідку від 

03.01.2020 № б/н про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають 

необхідні знання та досвід та будуть залучені для виконання умов договору, в 

якій зазначено про наявність 84 власних працівників.  

(103) Також, ТОВ «АЛЬТ – БУД» надало інформаційну довідку від 03.01.2020 № б/н 

про субпідрядні організації, в якій повідомило, що при виконанні робіт, що є 

предметом закупівлі, буде залучати субпідрядну організацію – ТОВАРИСТВО 

З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНТЕРЗАХИСТ – УКРАЇНА» (далі 

– ТОВ «ІНТЕРЗАХИСТ – УКРАЇНА», 39800, Полтавська область, м. Горішні 
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Плавні, вул. Гірників, буд. 25, ідентифікаційний код юридичної особи 

42259081) для виконання робіт (послуг) протипожежного призначення. 

(104) В складі тендерної пропозиції ТОВ «АЛЬТ – БУД» надало довідку від 

04.01.2020 № 2 про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають 

необхідні знання та досвід субпідрядника ТОВ «ІНТЕРЗАХИСТ – УКРАЇНА» 

в кількості 16 осіб. 

(105) У складі тендерної пропозиції ТОВ «ПОЖЄВРОЗАХИСТ» надана довідка від 

27.12.2019 № б/н про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають 

необхідні знання та досвід, в якій зазначено, що загальна кількість працівників 

складає 23 особи.  

(106) За інформацією, наданою ГОЛОВНИМ УПРАВЛІННЯМ ПЕНСІЙНОГО 

ФОНДУ УКРАЇНИ В  ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛАСТІ  (лист від 26.08.2020 № 1600-

0603-8/42541, вх. № 70-01/5411 від 23.09.2020, конфіденційна інформація) 

встановлено, що відповідно до наявних в реєстрі застрахованих осіб 

Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального 

страхування за період з 01.01.2019 по 30.06.2020 та станом на 25.08.2020, в тому 

числі під час проведення Торгів, ТОВ «АЛЬТ – БУД» подавало відомості про  

( конфіденційна інформація)  найманих осіб. 

(107) Зазначене суперечить інформації, наведеній ТОВ «АЛЬТ – БУД» в довідці про 

працівників відповідної кваліфікації щодо наявності 84 власних працівників, 

наданої в складі тендерної пропозиції. 

(108) ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ В  

ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛАСТІ  вищезазначеним листом повідомило, що станом на 

момент надання відповіді на вимогу - 25.08.2020, формування та вивантаження 

інформації по ТОВ «ПОЖЄВРОЗАХИСТ» технічно неможливо, оскільки 

страхувальник обліковується в Шевченківському районі ГОЛОВНОГО 

УПРАВЛІННЯ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ У М.КИЄВІ. 

(109) ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ У М.КИЄВІ 

(лист від 24.09.2020 №2600-0604-6/125682, вх. № 70-01/618-Ківід 01.10.2020, 

конфіденційна інформація) надало перелік осіб, які у період з 01.01.2019 по 

30.06.2020, в тому числі під час проведення Торгів, перебували в трудових 

відносинах з ТОВ «ПОЖЄВРОЗАХИСТ», в кількості  (конфіденційна 

інформація) осіб. 

(110) Зазначене  вказує на те, що на момент підготовки та участі в торгах,                   

ТОВ «ПОЖЄВРОЗАХИСТ» не мало достатньої кількості працівників 

відповідної кваліфікації, які повинні були виконувати умови 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. 

(111) Таким чином, у випадку здійснення розрахунків самостійно, з використанням 

індивідуального підходу, враховуючи різну кількість працівників даних 
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підприємств, залучення одним з Учасників торгів працівників субпідрядника, 

різної кількості  обладнання, машин механізмів, розмір заробітної плати, 

вартості експлуатації будівельних машин і механізмів Учасників торгів 

повинні відрізнятися. 

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

«Капітальний ремонт першого поверху приміщень жіночої консультації 

КНП «ЛІЛ І рівня м. Горішні Плавні» по вул. Миру,10,м.Горішні Плавні 

Полтавської області (будівельні роботи)» (мова оригіналу), наданих в складі 

тендерних пропозицій Учасників торгів, встановлено наступне: 

 

Таблиця №7 

Найменування робіт і 

витрат 

ТОВ «АЛЬТ –БУД» ТОВ «ПОЖЄВРОЗАХИСТ» 

Загальна вартість, грн. Загальна вартість, грн. 

Всього Заробіт 

ної плати 

Експлуатації 

машин/ 

В т.ч. заробіт 
ної плати 

всього Заробітної 

плати 

Експлуатації 

машин/ 

В т.ч. 
заробітної 

плати 

Розділ 1Демонтажні 

роботи 

      

Разом прямі витрати 

по розділу 1, грн. 
31948,86 29174,19 2774,67/ 

585,54 

31948,86 29174,19 2774,67/ 

585,54 

Разом  будівельні 

роботи, грн. 
31948,86   31948,86   

В т.ч. всього 

заробітна плата, грн. 
29759,73   29759,73   

Загальновиробничі 

витрати, грн. 

10737,95   15217,11   

Трудомісткість в 

загальновиробничих 

витратах, люд.год. 

29,14   70,7   

Заробітна плата в 

загальновиробничих 

витратах, грн. 

2366,79   5740,23   

Всього будівельні 
роботи, грн. 

42686,81   47165,97   

Всього по розділу 1 42686,81      

Розділ 2 Монтажні 

роботи стіни 

      

Разом прямі витрати 

по розділу 2, грн. 
270057,16 151476,8 327,67/ 

308,19 

270057,16 151476,8 327,68/ 

308,19 

Разом будівельні 

роботи, грн. 
270057,16   270057,16   

В т.ч. вартість 

матеріалів, виробів та 

конструкцій, грн. 

118252,69   118252,69   

Всього заробітна 

плата, грн. 
151784,99   151784,99   

Загальновиробничі 

витрати,грн. 

49172,79   65915,24   

Трудомісткість в 

загальновиробничих 

витратах, люд.год. 

108,69   263,6   
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Заробітна плата в 

загальновиробничих 

витратах, грн. 

8824,31   21402,46   

Всього будівельні 

роботи, грн. 

319229,95   335972,4   

Всього по розділу 2 319229,95   335972,4   

Розділ 3. Стеля       

Разом прямі витрати 

по розділу 3, грн. 
108826,48 59487,81 -/ 

- 

108826,48 59487,81 -/ 

- 

Разом будівельні 

роботи, грн. 
108826,48   108826,48   

В т.ч. вартість 

матеріалів, виробів та 

конструкцій, грн. 

49338,67   49338,67   

Всього заробітна 

плата, грн. 
59487,81   29487,81   

Загальновиробничі 

витрати,грн. 

18934,25   25124,43   

Трудомісткість в 
загальновиробничих 

витратах, люд.год. 

40,15   97,38   

Заробітна плата в 

загальновиробничих 

витратах, грн. 

3260,11   7907,09   

Всього будівельні 

роботи, грн. 

127760,73   133950,91   

Всього по розділу 3 127760,73   1339510,91   

Розділ 4 Підлога       

Разом прямі витрати 

по розділу 4, грн. 
138784,14 31582,77 193,77/ 

182,24 

138784,14 31582,77 193,77/ 

182,24 

Разом будівельні 

роботи, грн. 
138784,14   138784,14   

В т.ч. вартість 

матеріалів, виробів та 

конструкцій, грн. 

107007,6   107007,6   

Всього заробітна 

плата, грн. 
31765,01   31765,01   

Загальновиробничі 

витрати,грн. 

11500,85   16362,69   

Трудомісткість в 

загальновиробничих 

витратах, люд.год 

31,72   76,99   

Заробітна плата в 

загальновиробничих 

витратах, грн. 

2576,35   6248,71   

Всього будівельні 

роботи, грн. 

150284,99   155146,83   

Всього по розділу 4 150284,99   155146,83   

Розділ 5  Прорізи       

Разом прямі витрати 

по розділу 5, грн. 

447312,04 10320,53 -/ 

- 

45684,23 10320,53 -/ 

- 

Разом будівельні 

роботи, грн. 

447312,04   459684,23   

В т.ч. вартість 

матеріалів, виробів та 

конструкцій, грн. 

436991,51   449363,7   

Всього заробітна 

плата, грн. 

10320,53   10320,53   
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(113) Як свідчать дані, наведені в таблиці №7, по розділу1 Локальних кошторисів 

№ 2-1-1 обома учасниками враховані однакова вартість будівельних робіт, в 

т.ч. заробітної плати, по розділах 2,3,4 з 5 розділів Локальних кошторисів№ 

2-1-1 учасниками враховані однакова вартість будівельних робіт, в т.ч. 

вартість  матеріалів, виробів, конструкцій, заробітної плати; по розділу 5 

врахований однаковий розмір заробітної плати, що свідчить про виконання 

вказаних документів однією особою або при його підготовці мав місце обмін 

інформації між Учасниками. 

(114) В додатку 3 до тендерної документації Замовника наведена відомість обсягів 

робіт та матеріально – технічних ресурсів до Локальних кошторисів. 

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

ресурсів до кожного Локального кошторису. 

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

наданих в складі тендерних пропозицій Учасників торгів, встановлено 

наступне.  

Загальновиробничі 

витрати,грн 

3275,79   4334,2   

Трудомісткість в 

загальновиробничих 

витратах, люд. год. 

6,85   16,62   

Заробітна плата в 

загальновиробничих 

витратах, грн. 

556,31   1349,27   

Всього будівельні 

роботи, грн. 

450587,83   464018,43   

Всього по розділу 5 450587,83   464018,43   

Разом прямі  витрати 

по кошторису 

996928,68 282042,1 3296,11/ 

1075,97 

1009300,87 282042,1 3296,11/ 

1075,97 

Разом будівельні 

роботи, грн. 

996928,68   1009300,87   

В т.ч. вартість 

матеріалів, виробів та 

конструкцій, грн. 

711590,47   723962,66   

Всього заробітна 

плата, грн. 

283118,07   283118,07   

Загальновиробничі 

витрати ,грн. 

93621,53   126953,67   

трудомісткість в 

загальновиробничих 

витратах, люд.-год. 

216,55   525,29   

Заробітна плата в 

загальновиробничих 

витратах,грн. 

17583,87   42647,76   

Всього будівельні 

роботи, грн. 

1090550,31   1136254,54   

Всього по кошторису 1090550,31   1136254,54   

Кошторисна 

трудомісткість, люд-
год. 

5736,96   6045,7   

Кошторисна 

заробітна плата, грн. 

300701,94   325765,83   
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(117) В таблиці № 8 наведений розділ І «Витрати труда» (мова оригіналу) 

Відомостей ресурсів, наданих обома Учасниками торгів до Локальних 

кошторисів № 2-1-1: 

         Таблиця №8 
Найменування Один 

вим. 

ТОВ «АЛЬТ -БУД» ТОВ 

«ПОЖЄВРОЗАХИСТ» 

К-ть Поточна ціна 

за одиницю, 
грн. 

К-ть Поточна ціна 

за одиницю, 
грн. 

І.Витрати труда      

Витрати труда робітників - 

будівельників 

люд-год. 5498,95 51,29 5498,95 51,29 

Середній розряд робіт, що виконується 

робітниками - будівельниками 

розряд 3,8  3,8  

Витрати труда робітників, зайнятих 

керуванням та обслуговуванням машин 

люд-год. 17,26 48,21 17,26 48,21 

Середній розряд ланки робітників, 

зайнятих керуванням та 

обслуговуванням машин 

розряд 3,3  3,3  

Витрати труда робітників, зайнятих 

керуванням та обслуговуванням 

автотранспорту при перевезенні ґрунту 

і будівельного сміття 

люд - год. 4,2 57,98 4,2 57,98 

Витрати труда робітників, заробітна 

плата яких передбачена в 
загальновиробничих витратах 

люд-год. 216,55 81,20 525,29 81,19 

Разом загальна кошторисна 

трудомісткість 

люд-год. 5736,96  6045,7  

Середній розряд робіт розряд  3,8  3,8  

 

(118) Відповідно до інформації, наведеної в таблиці № 8, у Відомостях ресурсів до 

Локальних кошторисів № 2-1-1, 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, 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.). 

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

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

роботи тощо. 
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(120) Зазначене вказує на те, що при підготовці Відомостей ресурсів до Локальних  

кошторисів № 2-1-1 мав місце обмін інформації між Учасниками або 

складання вказаних документів здійснювалось однією особою. 

(121) Порівнянням Локальних кошторисів№ 2-1-2«Капітальний ремонт першого 

поверху приміщень жіночої консультації КНП «ЛІЛ І рівня м. Горішні 

Плавні» по вул. Миру,10,м.Горішні Плавні Полтавської області (опалення 

та вентиляція)», наданих Учасниками торгів, встановлено наступне. 

Таблиця № 9 

Найменування робіт і 

витрат 

ТОВ «АЛЬТ –БУД» ТОВ «ПОЖЄВРОЗАХИСТ» 

Загальна вартість, грн. Загальна вартість, грн. 

Всього Заробіт 

ної плати 

Експлуатаці

ї машин/ 

В т.ч. 

заробіт 

ної плати 

всього Заробітної 

плати 

Експлуатації 

машин/ 

В т.ч. 

заробітної 

плати 

Розділ 1Демонтажні 

роботи 

      

Разом прямі витрати по 

розділу 1, грн. 
4069,08 3787,86 - / 

- 

4069,08 3787,86 -/ 

- 

 Разом  будівельні 

роботи, грн. 
4069,08   4069,87   

В т.ч. вартість 

матеріалів, виробів та 

конструкцій, грн.. 

281,22   281,22   

 всього заробітна 

плата, грн. 
3787,85   3787,86   

Загальновиробничі 
витрати, грн. 

1345,51   1879,34   

Трудомісткість в 

загальновиробничих 

витратах, люд. год. 

3,45   8,35   

Заробітна плата в 

загальновиробничих 

витратах, грн. 

279,57   678,09   

Всього будівельні 

роботи, грн. 

5414,59   2948,42   

Всього по розділу 1 5414,59   5948,42   

Розділ 2 Опалення       

Разом прямі витрати по 

розділу 2, грн. 
47508,19 1884,24 -/ 

- 

47508,19 1884,24 -/ 

- 

 Разом  будівельні 

роботи, грн. 
47508,19   47508,19   

В т.ч. вартість 

матеріалів, виробів та 
конструкцій, грн. 

45623,95   45623,95   

Всього заробітна плата, 

грн. 
1884,24   1884,24   

Загальновиробничі 

витрати,грн. 

659,27   915,34   

Трудомісткість в 

загальновиробничих 

витратах, люд.год. 

1,66   4,01   

Заробітна плата в 

загальновиробничих 

витратах, грн. 

134,29   325,70   
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Всього будівельні 

роботи, грн. 

48167,46   48423,53   

Всього по розділу 2 48167,46   48423,53   

Розділ 3. Ст.1-Ст11       

Разом прямі витрати по 

розділу 3, грн. 
27652,57 4997,35 -/ 

- 

 

27652,57 4997,35 -/ 

- 

 Разом  будівельні 

роботи, грн. 
27652,57   27652,57   

В т.ч. вартість 

матеріалів, виробів та 

конструкцій, грн. 

22655,22   22655,22   

Всього заробітна плата, 

грн. 
4997,35   4997,35   

Загальновиробничі 

витрати,грн. 

1746,61   2430,35   

Трудомісткість в 

загальновиробничих 
витратах, люд.год. 

4,42   10,74   

Заробітна плата в 

загальновиробничих 

витратах, грн. 

359,84   872,73   

Всього будівельні 

роботи, грн. 

29399,18   30082,92   

Всього по розділу 3 29399,18   30282,92   

Розділ 4 Інші роботи       

Разом прямі витрати по 

розділу 4, грн. 
2210,48 2108,23 -/ 

- 

2210,48 2108,23 -/ 

- 

 Разом  будівельні 

роботи, грн. 
2210,48   2210,48   

В т.ч. вартість 

матеріалів, виробів та 

конструкцій, грн. 

102,25   102,25   

Всього заробітна плата, 

грн. 
2108,23   2108,23   

Загальновиробничі 

витрати,грн. 

776,13   1112,63   

Трудомісткість в 

загальновиробничих 

витратах, люд.год. 

2,2   5,32   

Заробітна плата в 

загальновиробничих 

витратах, грн. 

178,31   432,49   

Всього будівельні 

роботи, грн. 

2986,61   3323,11   

Всього по розділу 4 2986,61   3323,11   

Розділ 5  Вентиляція       

Разом прямі витрати по 

розділу 5, грн. 

2725,02 734,34 10,68/ 

1,5 

2725,02 734,34 10,68/ 

1,5 

 Разом  будівельні 

роботи, грн. 

2725,02   2725,02   

В т.ч. вартість 

матеріалів, виробів та 

конструкцій, грн. 

1980,00   1980,00 

 

  

Всього заробітна 

плата, грн. 

735,84   735,84   

Загальновиробничі 

витрати,грн. 

258,90   360,12   
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Трудомісткість в 

загальновиробничих 

витратах, люд.год. 

0,65   1,58   

Заробітна плата в 

загальновиробничих 

витратах, грн. 

52,98   128,52   

Всього будівельні 

роботи, грн. 

2983,92   3085,14   

Всього по розділу 5 2983,92   3085,14   

Розділ 6.  В1-ВП1.1       

Разом прямі витрати по 

розділу 6, грн. 

25792,61 2704,32 -/ 

- 

25792,61 2704,32 -/ 

- 

 

 Разом  будівельні 

роботи, грн. 

25792,61   25792,61   

В т.ч. вартість 

матеріалів, виробів та 

конструкцій, грн. 

23088,29   23088,29   

Всього заробітна 

плата, грн. 

2704,32   2704,32   

Загальновиробничі 

витрати, грн. 

941,26   1302,78   

Трудомісткість в 

загальновиробничих 

витратах, люд.год 

2,33   5,67   

Заробітна плата в 

загальновиробничих 

витратах, грн. 

189,5   459,57   

Всього будівельні 

роботи, грн. 

26733,87   27095,39   

Всього по розділу 6 26733,87   27095,39   

Розділ 7. Інші роботи       

Разом прямі витрати по 

розділу 7, грн. 

29,67 18,35 11,32/ 

1,6 

29,67 18,35 11,32/ 

1,6 

 Разом  будівельні 

роботи, грн. 

29,67   29,67   

В т.ч. всього заробітна 

плата, грн. 

19,95   19,95   

Загальновиробничі 

витрати, грн. 

7,63   11,14   

Трудомісткість в 

загальновиробничих 

витратах, люд.год. 

0,02   0,05   

Заробітна плата в 

загальновиробничих 

витратах, грн. 

1,85   4,5   

Всього будівельні 

роботи, грн. 

37,3   40,81   

Всього по розділу 7 37,3   40,81   
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(122) Як свідчать дані, наведені в таблиці № 9, по розділах 1 –6 Локальних 

кошторисів № 2-1-2 обома учасниками враховані однакова вартість 

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

заробітної плати; по розділу 7 Локальних кошторисів № 2-1-2 враховані 

однакова вартість  будівельних робіт , в т.ч. заробітної плати. 

(123) Окрім того, порівнянням вартості одиниці продукції в грн. зазначених 

Локальних кошторисів№2-1-2 встановлено, що по всіх 58 позиціях 

Локальних кошторисів, вартість одиниці продукції є однаковою.  

(124) Зазначене  вказує на  обмін інформацією між Учасниками торгів під час 

підготовки пропозицій або про підготовку вказаного документу однією 

особою. 

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

наданих в складі тендерних пропозицій Учасників, встановлено наступне.  

(126) В таблиці № 10, наведений розділ І «Витрати труда» (мова оригіналу) 

Відомостей ресурсів, наданих обома Учасниками торгів до Локальних 

кошторисів № 2-1-2: 

Таблиця № 10 
Найменування Один 

вим. 

ТОВ «АЛЬТ -БУД» ТОВ 

«ПОЖЄВРОЗАХИСТ» 

К-ть Поточна ціна 

за одиницю, 

грн. 

К-ть Поточна ціна 

за одиницю, 

грн. 

І.Витрати труда      

Витрати труда робітників - будівельників люд-год. 329,56 49,26 329,56 49,26 

Разом прямі витрати по 

кошторису 

109987,62 16234,69 22/ 

3,1 

109987,62 16234,69 22/ 

3,1 

Разом будівельні 

роботи, грн. 

109987,62   109987,62   

В т.ч. вартість 

матеріалів, виробів та 

конструкцій, грн. 

93730,93   93730,93   

Всього заробітна 

плата, грн. 

16237,79   16237,79   

Загальновиробничі 

витрати,грн. 

5735,31   8011,77   

трудомісткість в 
загальновиробничих 

витратах, люд.-год. 

14,73   35,72   

Заробітна плата в 

загальновиробничих 

витратах,грн. 

1196,34   2901,6   

Всього будівельні 

роботи, грн. 

115722,93   117999,32   

Всього по кошторису 115722,93   117999,32   

Кошторисна 

трудомісткість, люд-

год. 

344,34   365,34   

Кошторисна заробітна 

плата, грн. 

17434,13   19139,39   
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Середній розряд робіт, що виконується 

робітниками - будівельниками 

розряд 3,5  3,5  

Витрати труда робітників, зайнятих 

керуванням та обслуговуванням машин 

люд-год. 0,03 52,08 0,03 52,08 

Середній розряд ланки робітників, 

зайнятих керуванням та 

обслуговуванням машин 

розряд 4,0  4,0  

Витрати труда робітників, зайнятих 

керуванням та обслуговуванням 

автотранспорту при перевезенні ґрунту  і 

будівельного сміття 

люд.-год. 0,03 57,98 0,03 57,98 

Витрати труда робітників, заробітна 

плата яких передбачена  в 

загальновиробничих витратах 

люд-год. 14,73 81,22 35,72 81,23 

Разом загальна  кошторисна 
трудомісткість 

люд-год. 344,35  365,34  

Середній розряд робіт розряд  3,5  3,5  

(127) Відповідно до інформації, наведеної в таблиці № 10, у Відомостях ресурсів до 

Локальних кошторисів № 2-1-2, наданих Учасниками торгів в складі 

пропозицій, в розділі І «Витрати труда» (мова оригіналу) обома Учасниками 

торгів враховані однакові кількісні показники: 

- витрат праці 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.). 

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

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

роботи тощо. 

(129) Також, порівнянням вартості одиниці продукції в грн., врахованих 

Учасниками торгів в Відомостях ресурсів до Локальних кошторисів № 2-1-

2 встановлено, що по всіх видах робіт та матеріалах, при розрахунку 

вартості витрат, обома Учасниками торгів встановлена однакова вартість 

поточної ціни за одиницю в грн. 

(130) Вказане свідчить про те, що при підготовці Відомостей ресурсів до 

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

торгів  або складання вказаного документу здійснювалось однією особою. 

(131) Порівнянням Локальних кошторисів№ 2-1-3 «Капітальний ремонт першого 

поверху приміщень жіночої консультації КНП «ЛІЛ І рівня м. Горішні 

Плавні» по вул. Миру,10,м.Горішні Плавні Полтавської області (водопровід 

та каналізація)» (мова оригіналу), наданих Учасниками торгів, встановлено 

наступне. 
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Таблиця № 11 

Найменування робіт і 

витрат 

ТОВ «АЛЬТ –БУД» ТОВ «ПОЖЄВРОЗАХИСТ» 

Загальна вартість, грн. Загальна вартість, грн. 

Всього Заробіт 

ної плати 

Експлуата 

ції машин/ 

В т.ч. 

заробіт 

ної плати 

всього Заробітної 

плати 

Експлуатації 

машин/ 

В т.ч. 

заробітної 

плати 

Розділ 1Демонтажні 

роботи 

      

Разом прямі витрати по 

розділу 1, грн. 
4459,22 4442,4 - / 

- 

4459,22 4442,4 -/ 

- 

Разом будівельні 

роботи, грн. 
4459,22   4459,22   

В т.ч. вартість 

матеріалів, виробів та 

конструкцій, грн.. 

16,82   16,82   

Всього заробітна 

плата, грн. 
4442,4   4442,4   

Загальновиробничі 

витрати, грн. 

1534,88   2134,41   

Трудомісткість в 

загальновиробничих 

витратах, люд.год. 

3,82   9,24   

Заробітна плата в 

загальновиробничих 

витратах, грн. 

309,27   750,09   

Всього будівельні 
роботи, грн. 

6003,1   6593,63   

Всього по розділу 1 6003,1   6593,63   

Розділ 2 В1-5-В1-10       

Разом прямі витрати по 

розділу 2, грн. 
13372,06 3890,13 -/ 

- 

 

13372,06 3890,13 -/ 

- 

Разом будівельні 

роботи, грн. 
13372,06   13372,06   

В т.ч. вартість 

матеріалів, виробів та 

конструкцій, грн. 

9481,93   9481,93   

Всього заробітна плата, 

грн. 
3890,13   3890,13   

Загальновиробничі 

витрати,грн. 

1354,42   1881,46   

Трудомісткість в 

загальновиробничих 
витратах, люд.год. 

3,41   8,3   

Заробітна плата в 

загальновиробничих 

витратах, грн. 

277,42   672,86   

Всього будівельні 

роботи, грн. 

14726,48   15253,52   

Всього по розділу 2 14726,48   15253,52   

Розділ 3. Т3-3 – Т3-8       

Разом прямі витрати по 

розділу 3, грн. 
16009,21 4965,52 -/ 

- 

16009,21 4965,52 -/ 

- 

Разом будівельні 

роботи, грн. 
16009,21   16009,21   
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В т.ч. вартість 

матеріалів, виробів та 

конструкцій, грн. 

11043,69   11043,69   

Всього заробітна плата, 

грн. 
4965,52   4965,52   

Загальновиробничі 

витрати,грн. 

1707,88   2358,67   

Трудомісткість в 

загальновиробничих 

витратах, люд.год. 

4,21   10,23   

Заробітна плата в 

загальновиробничих 

витратах, грн. 

342,61   830,94   

Всього будівельні 

роботи, грн. 

17717,09   18367,88   

Всього по розділу 3 17717,09   18367,88   

Розділ 4 К1-5 К1-10       

Разом прямі витрати по 
розділу 4, грн. 

46787,36 6597,88 -/ 

- 

46787,36 6597,88 -/ 

- 

Разом будівельні 

роботи, грн. 
46787,36   56787,36   

В т.ч. вартість 

матеріалів, виробів та 

конструкцій, грн. 

40189,48   40189,48   

Всього заробітна плата, 
грн. 

6597,88   6597,88   

Загальновиробничі 

витрати,грн. 

2284,31   3161,77   

Трудомісткість в 

загальновиробничих 

витратах, люд.год. 

5,69   13,79   

Заробітна плата в 

загальновиробничих 

витратах, грн. 

461,34   1118,94   

Всього будівельні 

роботи, грн. 

49071,67   49949,13   

Всього по розділу 4 49071,67   49949,13   

Розділ 5 Інші роботи       

Разом прямі витрати по 

розділу 5, грн. 

2529,28 2398,04 16,21/ 

2,29 

2529,28 2398,04 16,21/ 

2,29 

Разом будівельні 

роботи, грн. 

2529,28   2529,28   

В т.ч. вартість 

матеріалів, виробів та 

конструкцій, грн. 

115,03   115,03   

Всього заробітна 

плата, грн. 

2400,33   2400,33   

Загальновиробничі 

витрати, грн. 

884,08   1267,66   

Трудомісткість в 

загальновиробничих 

витратах, люд.год. 

2,5   6,06   

Заробітна плата в 

загальновиробничих 

витратах, грн. 

203,26   492,99   

Всього будівельні 

роботи, грн. 

3413,36   3796,94   
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(132) Як свідчать дані, наведені в таблиці № 11, по розділах 1-5 Локальних 

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

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

заробітної плати. 

(133) Окрім того, порівнянням вартості одиниці продукції в грн. зазначених 

Локальних кошторисів встановлено, що по всіх 106 позиціях вартість 

одиниці продукції є однаковою. 

(134) Зазначене вказує на обмін інформацією між Учасниками торгів під час 

підготовки пропозицій або на підготовку вказаних документів однією 

особою. 

(135) Порівнянням Відомостей ресурсів до Локальних кошторисів № 2-1-3, 

наданих в складі тендерних пропозицій Учасників торгів, встановлено 

наступне.  

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

Відомостей  ресурсів, наданих обома Учасниками торгів до Локальних 

кошторисів № 2-1-3: 

Таблиця № 12 
Найменування Один 

вим. 

ТОВ «АЛЬТ -БУД» ТОВ 

«ПОЖЄВРОЗАХИСТ» 

К-ть Поточна ціна 

за одиницю, 

грн. 

К-ть Поточна ціна 

за одиницю, 

грн 

І.Витрати труда      

Всього по розділу 5 3413,36   3796,94   

Разом прямі витрати по 

кошторису 

83157,13 22293,97 16,21/ 

2,29 

83157,13 22293,97 16,21/ 

2,29 

Разом будівельні 

роботи, грн. 

83157,13   83157,13   

В т.ч. вартість 

матеріалів, виробів та 

конструкцій, грн. 

60846,95   60846,95   

Всього заробітна 

плата, грн. 

22296,26   22296,26   

Загальновиробничі 

витрати,грн. 

7774,57   10703,97   

трудомісткість в 

загальновиробничих 

витратах, люд.-год. 

19,63   47,62   

Заробітна плата в 
загальновиробничих 

витратах,грн. 

1593,9   3865,82   

Всього будівельні 

роботи, грн. 

90931,7   93961,1   

Всього по кошторису 90931,7   93961,1   

Кошторисна 

трудомісткість, люд-

год. 

455,63   483,62   

Кошторисна заробітна 

плата, грн. 

23890,16   26162,08   
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Витрати труда робітників - будівельників люд-год. 435,96 51,14 435,96 51,14 

Середній розряд робіт, що виконується 

робітниками - будівельниками 

розряд 3,8  3,8  

Витрати труда робітників, зайнятих 

керуванням та обслуговуванням 

автотранспорту при перевезенні ґрунту  і 

будівельного сміття 

люд.-год. 0,04 57,98 0,04 57,98 

Витрати труда робітників, заробітна 

плата яких передбачена  в 

загальновиробничих витратах 

люд-год. 19,63 81,20 47,62 81,18 

Разом  загальна кошторисна 

трудомісткість 

люд-год. 455,63  483,62  

Середній розряд робіт розряд  3,8  3,8  

(137) Відповідно до інформації, наведеної в таблиці № 12, у Відомостях ресурсів до 

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

пропозицій, в розділі І «Витрати труда» (мова оригіналу) 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, зайнятих керуванням та 

обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного 

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

(138) Також, порівнянням вартості одиниці продукції в грн., врахованих 

Учасниками торгів в Відомостях ресурсів до Локальних кошторисів № 2-1-

3встановлено, що по всіх видах робіт та матеріалах, при розрахунку вартості 

витрат, обома Учасниками торгів встановлена однакова вартість одиниці 

продукції. 

(139) Вказане 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. 

(140) Порівнянням Локальних кошторисів№ 2-1-4 «Капітальний ремонт першого 

поверху приміщень жіночої консультації КНП «ЛІЛ І рівня м. Горішні 

Плавні» по вул. Миру,10,м.Горішні Плавні Полтавської області 

(електромонтажні роботи)» (мова оригіналу), наданих Учасниками торгів в 

складі пропозиції, встановлено наступне. 

Таблиця №13 

Найменування робіт 

і витрат 

ТОВ «АЛЬТ –БУД» ТОВ «ПОЖЄВРОЗАХИСТ» 

Загальна вартість, грн. Загальна вартість, грн. 

Всього Заробіт 

ної плати 

Експлуатаці

ї машин/ 

В т.ч. 

заробіт 

ної плати 

всього Заробітної 

плати 

Експлуатації 

машин/ 

В т.ч. 

заробітної 

плати 

Розділ 

1Демонтажні 

роботи 
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Разом прямі витрати 

по розділу 1, грн. 
284,84 284,84 - / 

- 

284,84 284,84 -/ 

- 

Разом будівельні 

роботи, грн. 
284,84   284,84   

В т.ч. всього 

заробітна плата, 

грн. 

284,84   284,84   

Загальновиробничі 

витрати, грн. 

90,51   138,55   

Трудомісткість в 

загальновиробни 

чих витратах, 

люд.год. 

0,25   0,61   

Заробітна плата в 

загальновиробни 
чих витратах, грн. 

20,49   49,69   

Всього будівельні 

роботи, грн. 

384,45   423,39   

Всього по розділу 1 384,45   423,39   

Розділ 2 Монтажні 

роботи 

      

Разом прямі витрати 

по розділу 2, грн. 
3296,09 1194,97 7,26/ 

1,02 

 

3296,09 1194,97 7,26/ 

1,02 

Разом будівельні 

роботи, грн. 
3296,09   3296,09   

В т.ч. вартість 

матеріалів, виробів 

та конструкцій, грн. 

2093,86   2093,86   

Всього заробітна 

плата, грн. 
1195,99   1195,99   

Загальновиробни 

чі витрати,грн. 

401,4   547,27   

Трудомісткість в 

загальновиробничи
х витратах, люд.год. 

0,95   2,29   

Заробітна плата в 

загальновиробни 

чих витратах, грн. 

76,7   186,05   

Всього будівельні 
роботи, грн. 

3697,49   3843,36   

Всього по розділу 2 3679,49   3843,36   

Розділ 3.  Прибори 

електроосвітлення 

обладнання та 

матеріали 

      

Разом прямі витрати 

по розділу 3, грн. 
79517,73 10887,2 1,1/ 

0,15 

79517,73 10887,2 1,1/ 

0,15 

Разом будівельні 

роботи, грн. 
79517,73   79517,73   

В т.ч. вартість 

матеріалів, виробів 

та конструкцій, грн. 

68629,43   68629,43   

Всього заробітна 

плата, грн. 
10887,35   10887,35   

Загальновиробничі 

витрати,грн. 

3667,1   5008,46   

Трудомісткість в 

загальновиробни 

8,69   21,09   
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чих витратах, 

люд.год. 

Заробітна плата в 

загальновиробни 

чих витратах, грн. 

705,46   1711,06   

Всього будівельні 

роботи, грн. 

83184,83   84526,19   

Всього по розділу 3 83184,83   84526,19   

Розділ 4.Інші 

роботи 

      

Разом прямі витрати 

по розділу 4, грн. 
2516,85 2390,35 11,47/ 

1,62 

2516,85 2390,35 11,47/ 

1,62 

Разом будівельні 

роботи, грн. 
2516,35   2516,85   

В т.ч. вартість 

матеріалів, виробів 

та конструкцій, грн. 

115,03   115,03   

Всього заробітна 

плата, грн. 
2391,97   2391,97   

Загальновиробничі 

витрати,грн. 

880,38   1263,00   

Трудомісткість в 

загальновиробни 

чих витратах, 

люд.год. 

2,49   6,04   

Заробітна плата в 

загальновиробни 

чих витратах, грн. 

202,48   491,11   

Всього будівельні 

роботи, грн. 

3397,73   3779,85   

Всього по розділу 4 3397,73   3779,85   

Разом прямі 

витрати по 

кошторису 

85615,51 14757,36 19,83/ 

2,79 

85615,51 14757,36 19,83/ 

2,79 

Разом будівельні 

роботи, грн. 

85615,51   85615,51   

В т.ч. вартість 

матеріалів, виробів 

та конструкцій, грн. 

70838,32   70838,32   

Всього заробітна 

плата, грн. 

14760,15   14760,15   

Загальновиробничі 

витрати,грн. 

5048,99   6957,28   

трудомісткість в 

загальновиробничи

х витратах, люд.-

год. 

12,38   30,03   

Заробітна плата в 

загальновиробни 

чихвитратах,грн. 

1005,13   2437,91   

Всього будівельні 

роботи, грн. 

90664,5   93572,79   

Всього по 

кошторису 

90664,5   93572,79   

Кошторисна 

трудомісткість, 

люд-год. 

309,99   327,64   
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(141) Як свідчать дані, наведені в таблиці № 13, по розділах 2 – 4Локальних 

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

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

заробітної плати. 

(142) Окрім того, порівнянням вартості одиниці продукції в грн. зазначених 

Локальних кошторисів встановлено, що по всіх 35 позиціях вартість одиниці 

продукції у обох Учасників є однаковою. 

(143) Зазначене свідчить про обмін інформацією між Учасниками торгів під час 

підготовки пропозицій або про підготовку вказаного документу однією 

особою. 

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

наданих в складі тендерних пропозицій Учасників торгів, встановлено 

наступне.  

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

Відомостей ресурсів, наданих обома Учасниками торгів до Локальних 

кошторисів № 2-1-4:  

Таблиця № 14 
Найменування Один 

вим. 

ТОВ «АЛЬТ -БУД» ТОВ 

«ПОЖЄВРОЗАХИСТ» 

К-ть Поточна ціна 
за одиницю, 

грн. 

К-ть Поточна ціна 
за одиницю, 

грн. 

І.Витрати труда      

Витрати труда робітників - 

будівельників 

люд-год. 50,38 47,45 50,38 47,45 

Середній розряд робіт, що виконується 

робітниками - будівельниками 

розряд 3,2  3,2  

Витрати труда робітників - 

монтажників 

люд.-год. 247,18 50,03 247,18 50,03 

Середній розряд робіт, що виконуються 

робітниками -монтажниками 

розряд 3,6  3,6  

Витрати труда робітників, зайнятих 

керуванням та обслуговуванням машин 

люд-год. 0,02 52,04 0,02 52,04 

Середній розряд ланки робітників, 

зайнятих керуванням та 

обслуговуванням машин 

розряд 4,0  4,0  

Витрати труда робітників,зайнятих 

керуванням та обслуговуванням 
автотранспорту  при перевезенні ґрунту 

і будівельного сміття  

люд- год. 0,03 57,98 0,03 57,98 

Витрати труда робітників, заробітна 

плата яких передбачена  в 

загальновиробничих витратах 

люд-год. 12,38 81,19 30,03 81,18 

Разом  загальна кошторисна 

трудомісткість 

люд-год. 309,99  327,64  

Середній розряд робіт розряд  3,5  3,5  

Кошторисна 

заробітна плата, 

грн. 

15765,28   17198,06   
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(146) Відповідно до інформації, наведеної в таблиці № 14, в Відомостях ресурсів до 

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

пропозицій, в розділі І «Витрати труда» (мова оригіналу) 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 робітників – монтажників (в люд. год.), 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.) робітників, зайнятих керуванням та 

обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного 

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

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

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

роботи тощо. 

(148) Також, порівнянням вартості одиниць продукції в грн., врахованих в 

Відомостях ресурсів, наданих обома Учасниками торгів до Локальних 

кошторисів № 2-1-4 встановлено, що по всіх видах робіт та матеріалах, при 

розрахунку вартості витрат обома Учасниками торгів врахована однакова 

вартість одиниці продукції.  

(149) Вказане свідчить про те, що при підготовці Відомостей ресурсів до 

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

торгів або складання вказаного документу здійснювалось однією особою. 

(150) Порівнянням Локальних кошторисів№ 2-1-5 «Капітальний ремонт першого 

поверху приміщень жіночої консультації КНП «ЛІЛ І рівня м. Горішні 

Плавні» по вул. Миру,10,м.Горішні Плавні Полтавської області (монтаж 

автоматичної установки пожежної сигналізації)» (мова оригіналу), наданих 

Учасниками торгів, встановлено наступне. 

Таблиця № 15 

Найменування робіт 

і витрат 

ТОВ «АЛЬТ –БУД» ТОВ «ПОЖЄВРОЗАХИСТ» 

Загальна вартість, грн. Загальна вартість, грн. 

Всього Заробіт 

ної плати 

Експлуатації 

машин/ 

В т.ч. заробіт 

ної плати 

всього Заробітної 

плати 

Експлуатації 

машин/ 

В т.ч. 

заробітної 

плати 

Розділ 1 Монтажні 

роботи 
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(151) Як свідчать дані, наведені в таблиці № 15, по розділу1 Локальних кошторисів 

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

робіт, в т.ч. вартість матеріалів, виробів та конструкцій, заробітної плати. 

(152) Окрім того, порівнянням вартості одиниць продукції в грн. зазначених 

Локальних кошторисів встановлено, що по всіх 23 позиціях вартість одиниці 

продукції є однаковою. 

Разом прямі витрати 

по розділу 1, грн. 
24204,57 12378,67 - / 

- 

24204,57 12378,67 -/ 

- 

Разом будівельні 

роботи, грн. 
24204,57   24204,57   

В т.ч. вартість 

матеріалів, виробів 

та конструкцій, грн. 

11825,9   11825,9   

всього заробітна 

плата, грн. 
12378,67   12378,67   

Загальновиробничі 

витрати, грн. 

3995,22   5339,76   

Трудомісткість в 

загальновиробни 

чих витратах, 

люд.год. 

8,72   21,15   

Заробітна плата в 
загальновиробни 

чих витратах, грн., 

707,79   1716,63   

Всього будівельні 

роботи, грн. 

28199,79   29544,33   

Всього по розділу 1 28199,79   29544,33   

Разом прямі 

витрати по 

кошторису 

24204,57 12378,67 -/ 

- 

24204,57 12378,67 -/ 

- 

Разом будівельні 

роботи, грн. 
24204,57   24204,57   

В т.ч. вартість 

матеріалів, виробів 

та конструкцій, грн. 

11825,9   11825,9   

Всього заробітна 

плата, грн. 

12378,67   12378,67   

Загальновиробничі 

витрати,грн. 

3995,22   5339,76   

Трудомісткість в 

загальновиробничи

х витратах, люд.-

год. 

8,72   21,15   

Заробітна плата в 

загальновиробни 

чихвитратах,грн. 

707,79   1716,63   

Всього будівельні 
роботи, грн. 

28199,79   29544,33   

Всього по 

кошторису 

28199,79   29544,33   

Кошторисна 

трудомісткість, 

люд-год. 

258,18   270,61   

Кошторисна 

заробітна плата, 

грн. 

13086,46   14095,3   
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(153) Зазначене вказує на обмін інформацією між Учасниками торгів під час 

підготовки пропозицій або про підготовку вказаного документу однією 

особою. 

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

наданих в складі тендерних пропозицій Учасників торгів, встановлено 

наступне.  

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

Відомостей ресурсів, наданих обома Учасниками торгів до Локальних 

кошторисів № 2-1-5: 

Таблиця № 16 
Найменування Один 

вим. 

ТОВ «АЛЬТ - БУД» ТОВ 

«ПОЖЄВРОЗАХИСТ» 

К-ть Поточна ціна 

за одиницю, 

грн. 

К-ть Поточна ціна 

за одиницю, 

грн. 

І.Витрати труда      

Витрати труда робітників - 

монтажників 

люд-год. 249,46 49,62 249,46 49,62 

Середній розряд робіт, що виконуються 

робітниками - монтажниками 

розряд 3,5  3,5  

Витрати труда робітників, заробітна 

плата яких передбачена  в 
загальновиробничих витратах 

люд-год. 8,72 81,17 21,15 81,17 

Разом  загальна кошторисна 

трудомісткість 

люд-год. 258,18  270,61  

Середній розряд робіт розряд  3,5  3,5  

(156) Відповідно до інформації, наведеної в таблиці № 16, в Відомостях ресурсів до 

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

пропозицій, в розділі І «Витрати труда» (мова оригіналу) обома Учасниками 

торгів враховані однакові кількісні показники: 

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

робіт, що виконуються робітниками - монтажниками, витрати труда (в люд.-

год.) робітників- монтажників та поточна ціна за одиницю (в грн.).  

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

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

роботи тощо. 

(158) Також, порівнянням вартості одиниць продукції в грн., врахованих в 

Відомостях ресурсів до Локальних кошторисів № 2-1-5   встановлено, що по 

всіх видах робіт та матеріалах, при розрахунку вартості витрат обома 

Учасниками торгів  встановлена однакова вартість за одиницю продукції. 

(159) Вказане свідчить про те, що при підготовці Відомостей ресурсів до 

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

торгів або складання вказаного документу здійснювалось однією особою. 

(160) Враховуючи вищевикладене, встановлені факти в своїй сукупності, не можуть 

бути результатом випадкового збігу обставин чи наслідком дії об’єктивних 

чинників, а свідчать про узгодження (координацію) Учасниками торгів своєї 
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поведінки під час підготовки тендерних пропозицій та участі в Торгах, 

зокрема, про обмін інформацією між ними. 

6.     Кваліфікація дій Відповідачів 

(161) Таким чином, установлені Відділенням факти у своїй сукупності, зокрема 

щодо: 

- використання однієї точки доступу до мережі Інтернет; 

- схожості в  оформленні документів, поданих ТОВ «АЛЬТ – БУД» та                        

ТОВ «ПОЖЄВРОЗАХИСТ» у складі тендерних пропозицій для участі у 

Торгах; 

- спільних властивостей файлів; 

- наявності у Відповідачів правовідносин з однією і тією ж особою; 

- наявності господарських відносин між Учасниками торгів та надання 

поворотної фінансової допомоги; 

- застосування в Локальних кошторисах однакової вартості окремих статей 

витрат, які повинні визначатися розрахунково  

не можуть бути результатом випадкового збігу обставин чи наслідком дії 

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

Учасниками торгів своєї поведінки при підготовці та участі у Торгах. 

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

можливість того, що тендерні пропозиції ТОВ «АЛЬТ – БУД» та                  

ТОВ «ПОЖЄВРОЗАХИСТ» 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. 

(163) 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».  

(164) 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. 

(165) 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 
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узгоджені дії, які стосуються спотворення результатів торгів, аукціонів, 

конкурсів, тендерів. 

(166) 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. 

(167) Враховуючи зазначене, дії ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АЛЬТ – БУД» (ідентифікаційний код юридичної 

особи 41163027) та ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПОЖЄВРОЗАХИСТ» (ідентифікаційний код 

юридичної особи 39376842), які полягали у погодженні ними своєї 

поведінки під час підготовки пропозицій та участі у Торгах, проведених 

КОМУНАЛЬНИМ НЕКОМЕРЦІЙНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ «ЛІКАРНЯ 

ІНТЕНСИВНОГО ЛІКУВАННЯ І РІВНЯ М. ГОРІШНІ ПЛАВНІ» 

ГОРІШНЬОПЛАВНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ на 

закупівлю «код ДК 021:2015-45453000-7 - Капітальний ремонт першого 

поверху приміщень жіночої консультації КНП «ЛІЛ І рівня м. Горішні Плавні» 

по вул. Миру,10, м. Горішні Плавні Полтавської області (ідентифікатор 

закупівлі в системі «Prozorro» - UA-2019-12-21-000458-c), 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. 

(168) Доказами, які підтверджують вчинення ТОВ «АЛЬТ - БУД» та                                        

ТОВ «ПОЖЄВРОЗАХИСТ» законодавства про захист економічної 

конкуренції, є документи, що містяться в матеріалах Справи. 

   7.    Заперечення Учасників Торгів 

(169)  Відділенням, листами від 01.08.2022  № 70-02/П-1606 та № 70-02/П-1607 за 

місцезнаходженням ТОВ «АЛЬТ - БУД» та ТОВ «ПОЖЄВРОЗАХИСТ», 

направлено копію витягу з подання з попередніми висновками у справі № 

7/01-192-21. 

(170) 05.08.2022 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 № 7/01-192-21. 

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

заперечень та міркувань не надали. 

8.     Визначення розмірів штрафів 

(172) 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, 
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робіт, послуг) за останній звітний рік, що передував року, в якому 

накладається штраф. 

(173) Відділенням, з метою отримання інформації щодо розміру доходу (виручки) 

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

вимоги про надання інформації від 17.02.2022 № 70-02/П-1034 до                             

ТОВ «АЛЬТ – БУД» та від 17.02.2022 №70-02/П-1035 до                                            

ТОВ «ПОЖЄВРОЗАХИСТ». 

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

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

(175) З метою отримання інформації щодо розміру доходу (виручки) від реалізації 

продукції ( товарів, робіт послуг) ТОВ «АЛЬТ –БУД»  за 2021 рік буд 

направлений лист ГУ ДПС У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛАСТІ від 15.02.2022                  

№ 70-02/П-942. 

(176) ГУ ДПС У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛАСТІ листом  від 13.04.2022 № 4096/5/16-

31-18-04-07 (вх. № 70-01/1001 від 18.05.2022) повідомило, що згідно  

поданої ТОВ «АЛЬТ – БУД» податкової декларації платника єдиного 

податку третьої групи за 2021 рік сума доходу за податковий (звітний) 

період становить (конфіденційна інформація) грн.  

(177) Відділенням, з метою отримання інформації щодо розміру доходу (виручки) 

від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) ТОВ «ПОЖЄВРОЗАХИСТ» 

за 2021 рік направлений  лист до ГУ ДПС У  М. Києві від 20.07.2022 № 70-

02/П-1533.  

(178) ГУ ДПС У М. КИЄВІ листом від 25.07.2022 № 15183/5/26-15-12-07-03 (вх. 

№ 70-01/1116 від 05.08.2022) повідомило, що інформація щодо подання 

фінансової звітності ТОВ «ПОЖЄВРОЗАХИСТ» за 2021 та поточний період 

2022 років відсутня, тому неможливо надати інформацію щодо розміру  

доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг). 

(179) 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 
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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 дії ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«АЛЬТ – БУД» (ідентифікаційний код юридичної особи 41163027) та 

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ПОЖЄВРОЗАХИСТ» (ідентифікаційний код юридичної особи 39376842), які 

полягали у погодженні ними своєї поведінки під час підготовки пропозицій та участі 

у торгах, проведених КОМУНАЛЬНИМ НЕКОМЕРЦІЙНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ 

«ЛІКАРНЯ ІНТЕНСИВНОГО ЛІКУВАННЯ І РІВНЯ М. ГОРІШНІ ПЛАВНІ» 

ГОРІШНЬОПЛАВНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ на 

закупівлю «код ДК 021:2015-45453000-7 - Капітальний ремонт першого поверху 

приміщень жіночої консультації КНП «ЛІЛ І рівня м. Горішні Плавні» по вул. Миру, 

10, м. Горішні Плавні Полтавської області (ідентифікатор закупівлі в системі 

«Prozorro» - UA-2019-12-21-000458-c), 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. 

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

накласти на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АЛЬТ – 

БУД» (ідентифікаційний код юридичної особи 41163027), штраф у розмірі  

68 000,00  (шістдесят вісім тисяч) гривень. 

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

накласти на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ПОЖЄВРОЗАХИСТ» (ідентифікаційний код юридичної особи  39376842) штраф 

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

 Відповідно до частини третьої статті 56 Закону України «Про захист 

економічної конкуренції» штраф повинен бути сплачений у двомісячний строк з 

дня одержання рішення. 

Відповідно до частини восьмої статті 56 Закону України «Про захист 

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

господарювання зобов’язаний надіслати до територіального відділення 

документи, що підтверджують сплату штрафу. 

Відповідно до частини першої статті 60 зазначеного Закону рішення органів 

Антимонопольного комітету України у двомісячний строк з дня одержання може 

бути оскаржене до господарського суду. 

 

Голова колегії                                                                       Юрій ГЛАДИК 
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