
 

СХІДНЕ МІЖОБЛАСНЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ 

АНТИМОНОПОЛЬНОГО КОМІТЕТУ УКРАЇНИ 

ВИТЯГ з  РІШЕННЯ 

АДМІНІСТРАТИВНОЇ КОЛЕГІЇ СХІДНОГО  

МІЖОБЛАСНОГО ТЕРИТОРІАЛЬНОГО ВІДДІЛЕННЯ 
 

14.09.2022 № 70/35– р/к              Справа № 2/01-241-21 

м. Київ 

Про порушення законодавства  

про захист економічної конкуренції  

та накладення штрафу 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БІОНІК» 

(ідентифікаційний код юридичної особи – 38120926) (далі – ТОВ «БІОНІК») 

та ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«СЕПТОМАКС» (ідентифікаційний код юридичної особи – 40734808) (далі – 

ТОВ «СЕПТОМАКС») подали тендерні пропозиції на участь у торгах, 

проведених з використанням електронної системи закупівель «Prozorro»:  

а) СЛОВ'ЯНСЬКОЮ ФІЛІЄЮ ДЕРЖАВНОЇ УСТАНОВИ «ДОНЕЦЬКИЙ 

ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР КОНТРОЛЮ ТА ПРОФІЛАКТИКИ ХВОРОБ 

МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ» по закупівлі                 

«ДК 021:2015: 24320000-3 — Основні органічні хімічні речовини 

(Етанол)» (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro»:                              

UA-2017-08-15-001286-a); 

б) ВУГЛЕГІРСЬКОЮ ТЕПЛОВОЮ ЕЛЕКТРИЧНОЮ СТАНЦІЄЮ 

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЦЕНТРЕНЕРГО»:  

- по закупівлі «код ДК 021:2015: 24320000-3 Основні органічні хімічні 

речовини (Спирт)» (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro»:                               

UA-2017-11-27-000528-b); 

- по закупівлі «код ДК 021:2015: 24320000-3 Основні органічні хімічні 

речовини (Спирт)» (ідентифікатори закупівель в системі «Prozorro»:                     

UA-2017-12-22-000556-a); 

в) КОМУНАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ «ДНІПРОПЕТРОВСЬКЕ ОБЛАСНЕ 

ПАТОЛОГОАНАТОМІЧНЕ БЮРО» по закупівлі                                            

«ДК 021:2015 «24320000-3 Основні органічні речовини (етиловий спирт 

96% або еквівалент)» (ідентифікатори закупівель в системі «Prozorro»:                      

UA-2018-03-02-001338-c). 

При цьому, ТОВ «БІОНІК» та ТОВ «СЕПТОМАКС» спільно готувалися 

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

усунення змагання під час підготовки та участі у торгах. 
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За результатами розгляду справи № 2/01-241-21 такі дії ТОВ «БІОНІК» 

та ТОВ «СЕПТОМАКС» визнано антиконкурентними узгодженими діями, 

що стосуються спотворення результатів торгів, що є порушенням пункту 1 

статті 50 та пункту 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист 

економічної конкуренції». 

На порушників накладено штрафи: 

- на ТОВ «БІОНІК» - 272 000,00 (двісті сімдесят дві тисячі) грн.;  

- на ТОВ «СЕПТОМАКС» - 272 000,00 (двісті сімдесят дві тисячі) грн. 

Відповідно до пункту 4 частини першої статті 17 Закону України                              

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

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

в інших процедурах закупівлі та для відхилення їх тендерних пропозицій 

протягом 3 років після винесення рішення. 

Адміністративна колегія Східного міжобласного територіально 

відділення Антимонопольного комітету України, розглянувши матеріали 

справи № 2/01-241-21 про порушення ТОВ «БІОНІК» та                                          

ТОВ «СЕПТОМАКС» законодавства про захист економічної конкуренції, 

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

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

досліджень і розслідувань від 30.08.2022 № 70-03/144-п, 

ВСТАНОВИЛА: 

1. Предмет справи 

(1) Антиконкурентні узгоджені дії стосуються спотворення результатів 

торгів, проведених з використанням електронної системи закупівель 

«Prozorro»:  

а)  СЛОВ'ЯНСЬКОЮ ФІЛІЄЮ ДЕРЖАВНОЇ УСТАНОВИ «ДОНЕЦЬКИЙ 

ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР КОНТРОЛЮ ТА ПРОФІЛАКТИКИ ХВОРОБ 

МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ» (далі –                              

Замовник № 1) по закупівлі «ДК 021:2015: 24320000-3 — Основні 

органічні хімічні речовини (Етанол)» (ідентифікатор закупівлі в системі 

«Prozorro»: UA-2017-08-15-001286-a) (далі – Торги № 1); 

б) ВУГЛЕГІРСЬКОЮ ТЕПЛОВОЮ ЕЛЕКТРИЧНОЮ СТАНЦІЄЮ 

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЦЕНТРЕНЕРГО» 

(далі – Замовник № 2):  

- по закупівлі «код ДК 021:2015: 24320000-3 Основні органічні хімічні 

речовини (Спирт)» (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro»:                               

UA-2017-11-27-000528-b) (далі - Торги № 2); 

- по закупівлі «код ДК 021:2015: 24320000-3 Основні органічні хімічні 

речовини (Спирт)» (ідентифікатори закупівель в системі «Prozorro»:                     

UA-2017-12-22-000556-a) (далі - Торги № 3). 

в) КОМУНАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ «ДНІПРОПЕТРОВСЬКЕ ОБЛАСНЕ 

ПАТОЛОГОАНАТОМІЧНЕ БЮРО» (далі – Замовник № 3) по закупівлі                   

«ДК 021:2015 «24320000-3 Основні органічні речовини (етиловий спирт 
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96% або еквівалент)» (ідентифікатори закупівель в системі «Prozorro»:                      

UA-2018-03-02-001338-c) (далі – Торги № 4). 

2. Відповідачі  

(2) Відповідачами у Справі є:  

(3) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БІОНІК» 

зареєстроване Департаментом адміністративних послуг та дозвільних 

процедур Дніпровської міської ради від 07.05.2012                                               

№ 12031020000028443, ідентифікаційний код юридичної особи – 

38120926. Місцезнаходження: 49021, Дніпропетровська обл., місто 

Дніпро, вулиця Берегова, будинок 133Л. Основним видом діяльності 

ТОВ «БІОНІК» є виробництво іншої хімічної продукції, н. в. і. у. (код за 

КВЕД 20.59);  

(4) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«СЕПТОМАКС» зареєстроване Департаментом реєстраційних послуг 

Запорізької міської ради від 10.08.2016 № 11031020000040987, 

ідентифікаційний код юридичної особи – 40734808. Місцезнаходження: 

69014, Запорізька обл., місто Запоріжжя, вулиця Кольорова, будинок 5. 

Основним видом діяльності ТОВ «СЕПТОМАКС» є оптова торгівля 

фармацевтичними товарами (код за КВЕД 46.46).  

(5) У розумінні статті 1 Закону України «Про захист економічної 

конкуренції» ТОВ «БІОНІК» та ТОВ «СЕПТОМАКС» є суб’єктами 

господарювання. 

3. Процесуальні дії 

(6) Відділенням на виконання доручення Антимонопольного комітету 

України від 27.03.2020 № 13-01/292 (вх. від 30.03.2020 № 70-01/163) 

проведено дослідження щодо наявності або відсутності в діях                                          

ТОВ «СЕПТОМАКС» (ідентифікаційний код юридичної особи – 

40734808) та ТОВ «БІОНІК» (ідентифікаційний код юридичної особи – 

38120926) ознак порушень законодавства про захист економічної 

конкуренції, передбачених пунктом 4 частини другої статті 6 Закону 

України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді 

антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення 

результатів торгів. 

(7) Розпорядженням Відділенням від 30.09.2021 № 70/273-рп/к розпочато  

розгляд справи № 2/01-241-21 за ознаками вчинення                                 

ТОВ «СЕПТОМАКС» та ТОВ «БІОНІК» порушень, передбачених 

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

«Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних 

узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів торгів.  

(8) Листами від 30.08.2022 № 70-02/2-1892 та від 30.08.2022 № 70-02/2-1893 

копії подання з попередніми висновками у Справі були надіслані                        

ТОВ «БІОНІК» та ТОВ «СЕПТОМАКС» відповідно, за їхнім 

місцезнаходженням. 
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(9) Відповідно до пункту 26 Правил розгляду заяв і справ про порушення 

законодавства про захист економічної конкуренції, затверджених 

розпорядженням Антимонопольного комітету України від 19 квітня 

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

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

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

офіційному веб-сайті Комітету (http://www.amcu.gov.ua) 09.09.2022 

розміщено інформацію щодо попередніх висновків у Справі, із 

зазначенням дати, часу і місця розгляду Справи. 

4. Інформація про торги   

Торги № 1  

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

15.08.2017 опубліковано оголошення (UA-2017-08-15-001286-a) про 

проведення Торгів № 1. 

(11) Кінцевий строк подання тендерних пропозицій (дата і час) – 31.08.2017  

(10 год. 00 хв.).  

(12) Початок аукціону (дата і час) –  01.09.2017 (14 год. 48 хв.). 

(13) Очікувана вартість закупівлі – 14 370,00 грн. 

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

Торгах № 1 подані тендерні пропозиції від:  

- ТОВ «БІОНІК»; 

- ТОВ «СЕПТОМАКС». 

(15) Відповідно до пункту 1.6 розділу 5 тендерної документації Замовника   

№ 1, затвердженого рішенням тендерного комітету від 15.08.2017 б/н, 

«оцінка тендерних пропозицій здійснюється на основі єдиного критерію 

– ціна тендерної пропозиції» (мова оригіналу).  

(16) Ціни тендерних пропозицій, запропоновані ТОВ «БІОНІК» та                        

ТОВ «СЕПТОМАКС» на Торги № 1, становили: 

№ 

з/п 
Назва суб’єкта господарювання 

Первинна 

пропозиція, грн. 

Остаточна пропозиція  

(за результатами аукціону), грн. 

1 ТОВ «БІОНІК» 14 364,37 14 287,67 

2 ТОВ «СЕПТОМАКС» 14 364,37 14 364,37 

(17) Згідно з протоколом засіданням тендерного комітету Замовника № 1 від 

12.09.2017 № 17 переможцем Торгів № 1 визнано ТОВ «БІОНІК» з 

пропозицією 14 287,67 гривень та укладений договір від 27.09.2017          

№ 18 на суму 14 287,67 гривень. 

Торги № 2 

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

27.11.2017 опубліковано оголошення (UA-2017-11-27-000528-b) про 

проведення Торгів № 2.  
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(19) Кінцевий строк подання тендерних пропозицій (дата і час) –  

13.12.2017 (00 год. 00 хв.). 

(20) Початок аукціону (дата і час) - 13.12.2017 (14 год. 08 хв.). 

(21) Очікувана вартість закупівлі – 357 842,94 грн. 

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

Торгах № 2 подані тендерні пропозиції від:  

 ТОВ «БІОНІК»; 

 ТОВ «СЕПТОМАКС».  

(23) Відповідно до пункту 1.3 розділу 5 зміненої тендерної документації 

Замовника № 2, затвердженого рішенням тендерного комітету від  

30.11.2017 б/н, «єдиним критерієм оцінки тендерних пропозицій, 

поданих на дану закупівлю є ціна з урахуванням ПДВ» (мова оригіналу).  

(24) Ціни тендерних пропозицій, запропоновані ТОВ «БІОНІК» та                         

ТОВ «СЕПТОМАКС» на Торги № 2, становили:  

№ 

з/п 
Назва суб’єкта господарювання 

Первинна 

пропозиція, грн. 

Остаточна пропозиція  

(за результатами аукціону), грн. 

1 ТОВ «БІОНІК» 345 363,90 345 363,90 

2 ТОВ «СЕПТОМАКС» 357 273,00 357 273,00 

(25) Згідно з протоколом засідання тендерного комітету Замовника № 2 від 

15.12.2017 № 810 Торги № 2 були відмінені на підставі частини першої 

статті 31 Закону України «Про публічні закупівлі» (в редакції Закону від 

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

порушень, що виникли через виявлені порушення законодавства у сфері 

публічних закупівель. 

Торги № 3  

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

22.12.2017 опубліковано оголошення (UA-2017-12-22-000556-a) про 

проведення Торгів № 3.  

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

09.01.2018 (00 год. 00 хв.).  

(28) Початок аукціону (дата і час) – 09.01.2018 (15 год. 39 хв.). 

(29) Очікувана вартість закупівлі – 357 842,94 грн. 

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

Торгах № 3 подані тендерні пропозиції від:  

 ТОВ «БІОНІК»; 

 ТОВ «СЕПТОМАКС»; 

 ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ                       

«БІОХІМ-ФАРМА ЛТД» (далі – ТОВ «БІОХІМ-ФАРМА ЛТД»), 

ідентифікаційний код юридичної особи – 40692758. Місцезнаходження: 
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03022, місто Київ, вулиця Михайла Максимовича, будинок 2; основним 

видом діяльності ТОВ «БІОХІМ-ФАРМА ЛТД» є оптова торгівля 

фармацевтичними товарами (код за КВЕД 46.46).  

(31) Відповідно до пункту 1.3 розділу 5 тендерної документації Замовника  

№ 2, затвердженого рішенням тендерного комітету від  20.12.2017, 

«єдиним критерієм оцінки тендерних пропозицій, поданих на дану 

закупівлю є ціна з урахуванням ПДВ» (мова оригіналу). 

(32) Ціни тендерних пропозицій, запропоновані ТОВ «БІОНІК»,                            

ТОВ «СЕПТОМАКС» та ТОВ «БІОХІМ-ФАРМА ЛТД» на Торги № 3, 

становили:  

№ 

з/п 
Назва суб’єкта господарювання 

Первинна пропозиція, 

грн. 

Остаточна пропозиція  

(за результатами аукціону), грн. 

1 ТОВ «СЕПТОМАКС» 357 273,00 356 915,16 

2 ТОВ «БІОНІК» 345 363,90 345 363,90 

3 ТОВ «БІОХІМ-ФАРМА ЛТД» 196 500,15 196 500,15 

(33) Згідно з протоколом засідання тендерного комітету Замовника № 2 від 

15.01.2018 № 6 переможцем Торгів № 3 визнано ТОВ «БІОНІК» з 

пропозицією 345 363,90 гривень та укладений договір від 31.01.2018                

№ 12/7 на суму 345 363,90 гривень.  

Торги № 4 

(34) Замовником № 3 на веб-порталі публічних закупівель «Prozorro» 

02.03.2018 опубліковано оголошення (UA-2018-03-02-001338-c) про 

проведення Торгів № 4.  

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

21.03.2018 (16 год. 00 хв.).  

(36) Початок аукціону (дата і час) – 22.03.2018 (15 год. 25 хв.). 

(37) Очікувана вартість закупівлі – 210 000,00 грн. 

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

Торгах № 3 подані тендерні пропозиції від:  

- ТОВ «БІОНІК»;  

- ТОВ «СЕПТОМАКС»;  

- ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РОШЕ» (далі 

– ТОВ «РОШЕ»), ідентифікаційний код юридичної особи – 41336601. 

Місцезнаходження: 02091, місто Київ, вулиця Харківське шосе, будинок  

172-Б, офіс 208/3; основним видом діяльності ТОВ «РОШЕ» є оптова 

торгівля фармацевтичними товарами (код за КВЕД 46.46);  

- ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ                      

«САНОФІ-ФАРМ» (далі – ТОВ «САНОФІ-ФАРМ»), ідентифікаційний 

код юридичної особи – 41281509. Місцезнаходження: 49051, 

Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вулиця Журналістів, будинок 9-Д, 
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офіс 203; основним видом діяльності ТОВ «САНОФІ-ФАРМ» є оптова 

торгівля фармацевтичними товарами (код за КВЕД 46.46).  

(39) Відповідно до розділу 5 тендерної документації Замовника № 3, 

затвердженого рішенням тендерного комітету від 07.02.2018, «оцінка 

тендерних пропозицій здійснюється на основі єдиного критерію – ціна 

тендерної пропозиції» (мова оригіналу). 

(40) Ціни тендерних пропозицій, запропоновані ТОВ «БІОНІК»,                            

ТОВ «СЕПТОМАКС», ТОВ «РОШЕ» та ТОВ «САНОФІ-ФАРМ» на                  

Торги № 4, становили:  

№ 

з/п 
Назва суб’єкта господарювання 

Первинна пропозиція, 

грн. 

Остаточна пропозиція  

(за результатами аукціону), грн. 

1 ТОВ «СЕПТОМАКС» 209 992,53 209 992,53 

2 ТОВ «БІОНІК» 209 960,22 208 829,23 

3 ТОВ «РОШЕ» 143 393,38 143 393,38 

4 ТОВ «САНОФІ-ФАРМ» 209 960,22 209 960,22 

(41) Згідно з протоколом засідання тендерного комітету Замовника № 3 від 

02.04.2018 № 27 переможцем Торгів № 4 визнано ТОВ «БІОНІК» з 

пропозицією 208 829,23 гривень та укладений договір від 16.04.2018                 

№ 345 на суму 208 829,23 гривень. 

5. Встановлення антиконкурентних узгоджених дій 

(42) Аналізом інформації та матеріалів, отриманих Відділенням під час 

здійснення дослідження та розслідування Справи, виявлено обставини, 

які свідчать про вчинення ТОВ «БІОНІК» та ТОВ «СЕПТОМАКС» 

порушень законодавства про захист економічної конкуренції, 

передбачених пунктом 4 частини другої статті 6 та пунктом 1 статті 50 

Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді 

антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення 

результатів Торгів № 1-4 (далі – Торги), що підтверджується наступним. 

5.1 Використання одного і того ж електронного майданчика та однієї і 

тієї ж точки доступу до мережі Інтернет 

(43) Відповідно до інформації ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА 

«ПРОЗОРРО» (далі – ДП «ПРОЗОРРО»), наданою листами від 

28.04.2020 № 206/954/03 (вх. від 12.05.2020 № 2424), від 17.08.2021                

№ 206/01/1919/04 (вх. від 02.09.2021 № 8065), Учасники торгів під час 

участі у Торгах завантажували тендерні пропозиції з одного 

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

ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЗАКУПКИ.ПРОМ.УА»)                         

(далі – ТОВ «ЗАКУПКИ.ПРОМ.УА»).  

(44) Інформація щодо завантаження тендерних пропозицій Учасниками 

торгів на Торги (згідно з листами ТОВ «ЗАКУПКИ.ПРОМ.УА» від 

02.07.2020 № 872/07 (вх. від 13.07.2020 № 3681) та від 02.06.2021                   

№ 586/06 (вх. від 03.06.2021 № 3252) наведена в таблиці № 1:  
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Таблиця № 1 

№ 

торгів 

Назва суб’єкта 

Господарювання 

ІР – адреса, з якої завантажено 

тендерну пропозицію 

Дата та час завантаження 

тендерної пропозиції 

Торги 

№ 1 

ТОВ «СЕПТОМАКС» 178.215.172.12 19.08.2017 19:13:12 

ТОВ «БІОНІК» 178.215.172.12 18.08.2017 16:34:28 

Торги 
№ 2 

ТОВ «СЕПТОМАКС» 178.215.172.12 11.12.2017 17:31:40 

ТОВ «БІОНІК» 178.215.172.12 08.12.2017 15:12:59 

Торги 

№ 3 

ТОВ «СЕПТОМАКС» 178.215.172.12 28.12.2017 18:18:01 

ТОВ «БІОНІК» 178.215.172.12 06.01.2018 11:19:41 

Торги 
№ 4 

ТОВ «СЕПТОМАКС» 178.215.172.12 21.03.2018 14:01:47 

ТОВ «БІОНІК» 178.215.172.12 20.03.2018 17:10:11 

(45) Листами від 28.04.2020 № 206/954/03 (вх № 2424 від 12.05.2020),              

від 17.08.2021 № 206/01/1919/04 (вх. № 8065 від 02.05.2021), від 

25.08.2022 № 206/01/870/04 (вх. № 70-01/1204 від 26.08.2022)                         

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

здійснювали з наступних ІР-адрес. 

(46) Інформація про ІР-адреси, з яких здійснювався вхід до аукціону 

Учасниками торгів, наведена в таблиці № 2. 

Таблиця № 2 

№ 

торгів 
Назва суб’єкта ІР-АДРЕС 

Дата та час входу до 

аукціону у Торгах 

Дата та час 

проведення 

аукціону у 

Торгах 

Торги 

№ 1 

ТОВ 

«СЕПТОМАКС» 

ІР-адреса учасника відсутня в системі 

логування по можливій причині 

блокування бібліотеки в браузері 
учасника або учасник не заходив в 

аукціон 

- 

01.09.2017 

14:48 

ТОВ «БІОНІК» 178.215.172.12 01.09.2017 11:35 

Торги 

№ 2 

ТОВ 

«СЕПТОМАКС» 

ІР-адреса учасника відсутня в системі 

логування по можливій причині 

блокування бібліотеки в браузері 

учасника або учасник не заходив в 

аукціон 

- 
13.12.2017 

14:08 

ТОВ «БІОНІК» 178.215.172.12 13.12.2017 12:11 

Торги 

№ 3 

ТОВ 

«СЕПТОМАКС» 
178.215.172.12 

09.01.2018 13:53 

09.01.2018 

15:39 

ТОВ «БІОНІК» 178.215.172.12 09.01.2018 13:29 

Торги 

№ 4 

ТОВ 

«СЕПТОМАКС» 
178.215.172.12 

22.03.2018 13:29 22.03.2018 

15:25 
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ТОВ «БІОНІК» 178.215.172.12 22.03.2022 13:32 

(47) Аналізом інформації, наданої ГОЛОВНИМ УПРАВЛІННЯМ ДПС У 

ДІНПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ листом від 19.07.2021                                         

№ 21372/5/04-36-12-04-05 (вх. № 4180 від 26.07.2021) та ГОЛОВНИМ 

УПРАВЛІННЯМ ДПС У ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ листом від 22.07.2021              

№ 44515/6/08-01-12-03-08 (вх. № 1059кі від 26.07.2021) Відділенням 

встановлено, що вхід до електронних кабінетів платника податків та 

подачу податкової звітності Учасниками торгів протягом періоду 

проведення Торгів здійснювався з однієї і тієї ж IP-адреси.  

(48) Інформація про дати, час та ІР-адреси, з яких Учасниками торгів 

здійснювався вхід до електронного кабінету платника податків та подачу 

податкової звітності з дати оголошення Торгів № 1 (21.08.2017) по дату 

проведення аукціону у Торгах № 1 (01.09.2017), наведена в таблиці № 3: 

Таблиця № 3 

ТОВ «БІОНІК» ТОВ «СЕПТОМАКС» 

Дата та час входу ІР-адреса Дата та час входу ІР-адреса 

конфіденційна інформація конфіденційна інформація - - 

конфіденційна інформація конфіденційна інформація 
- - 

  
конфіденційна 

інформація 

конфіденційна 

інформація 

конфіденційна інформація конфіденційна інформація 
  

конфіденційна інформація конфіденційна інформація 
  

конфіденційна інформація конфіденційна інформація 
  

конфіденційна інформація конфіденційна інформація 
  

конфіденційна інформація конфіденційна інформація 
  

конфіденційна інформація конфіденційна інформація 
  

конфіденційна інформація конфіденційна інформація 
  

конфіденційна інформація конфіденційна інформація 
  

  
конфіденційна 

інформація 

конфіденційна 

інформація 

  
конфіденційна 

інформація 

конфіденційна 

інформація 

  
конфіденційна 

інформація 

конфіденційна 

інформація 

  
конфіденційна 

інформація 

конфіденційна 

інформація 

  
конфіденційна 

інформація 
конфіденційна 

інформація 

  
конфіденційна 

інформація 

конфіденційна 

інформація 

  
конфіденційна 

інформація 

конфіденційна 

інформація 

  
конфіденційна 

інформація 

конфіденційна 

інформація 
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конфіденційна 

інформація 

конфіденційна 

інформація 

(49) Інформація про дати, час та ІР-адреси, з яких Учасники торгів 

здійснювали вхід до електронного кабінету платника податків та подачу 

податкової звітності з дати оголошення Торгів № 2 (27.11.2017) по дату 

проведення аукціону у Торгах № 2 (13.12.2017) наведена в таблиці № 4: 

Таблиця № 4 

ТОВ «БІОНІК» ТОВ «СЕПТОМАКС 

Дата та час входу ІР-адреса Дата та час входу ІР-Адреса 

конфіденційна інформація конфіденційна 

інформація 
- - 

- - 
конфіденційна 

інформація 

конфіденційна 

інформація 

- - 
конфіденційна 

інформація 

конфіденційна 

інформація 

- - 
конфіденційна 

інформація 

конфіденційна 

інформація 

- - 
конфіденційна 

інформація 

конфіденційна 

інформація 

- - 
конфіденційна 

інформація 

конфіденційна 

інформація 

- - 
конфіденційна 

інформація 

конфіденційна 

інформація 

конфіденційна інформація конфіденційна 

інформація 
- - 

конфіденційна інформація конфіденційна 

інформація 
- - 

конфіденційна інформація конфіденційна 

інформація 
- - 

конфіденційна інформація конфіденційна 

інформація 
- - 

конфіденційна інформація конфіденційна 

інформація 
- - 

конфіденційна інформація конфіденційна 

інформація 
- - 

конфіденційна інформація конфіденційна 

інформація 
- - 

конфіденційна інформація конфіденційна 

інформація 
- - 

- - 
конфіденційна 

інформація 

конфіденційна 

інформація 

- - 
конфіденційна 

інформація 
конфіденційна 

інформація 

-- - 
конфіденційна 

інформація 

конфіденційна 

інформація 

- - 
конфіденційна 

інформація 

конфіденційна 

інформація 

- - 
конфіденційна 

інформація 

конфіденційна 

інформація 

- - 
конфіденційна 

інформація 

конфіденційна 

інформація 

конфіденційна інформація конфіденційна 

інформація 
- - 

- - 
конфіденційна 

інформація 

конфіденційна 

інформація 

конфіденційна інформація конфіденційна 

інформація 
- - 

- - 
конфіденційна 

інформація 

конфіденційна 

інформація 
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- - 
конфіденційна 

інформація 

конфіденційна 

інформація 

конфіденційна інформація конфіденційна 

інформація 
- - 

конфіденційна інформація конфіденційна 

інформація 
- - 

- - 
конфіденційна 

інформація 

конфіденційна 

інформація 

конфіденційна інформація конфіденційна 
інформація 

- - 

конфіденційна інформація конфіденційна 
інформація 

- - 

конфіденційна інформація конфіденційна 
інформація 

- - 

- - 
конфіденційна 

інформація 
конфіденційна 

інформація 

- - 
конфіденційна 

інформація 

конфіденційна 

інформація 

- - 
конфіденційна 

інформація 

конфіденційна 

інформація 

- - 
конфіденційна 

інформація 

конфіденційна 

інформація 

- - 
конфіденційна 

інформація 

конфіденційна 

інформація 

- - 
конфіденційна 

інформація 

конфіденційна 

інформація 

- - 
конфіденційна 

інформація 

конфіденційна 

інформація 

- - 
конфіденційна 

інформація 

конфіденційна 

інформація 

(50) Інформація про дати, час та ІР-адреси, з яких Учасники торгів 

здійснювали вхід до електронного кабінету платника податків та подачу 

податкової звітності з дати оголошення Торгів № 3 (22.12.2017) по дату 

проведення аукціону у Торгах № 3 (09.01.2018) наведена в таблиці № 5:  

Таблиця № 5 

ТОВ «БІОНІК» ТОВ «СЕПТОМАКС 

Дата та час входу ІР-адреса Дата та час входу ІР-адреса 

- - 
конфіденційна 

інформація 

конфіденційна 

інформація 

- - 
конфіденційна 

інформація 

конфіденційна 

інформація 

- - 
конфіденційна 

інформація 

конфіденційна 

інформація 

- - 
конфіденційна 

інформація 

конфіденційна 

інформація 

- - 
конфіденційна 

інформація 
конфіденційна 

інформація 

конфіденційна інформація конфіденційна 

інформація 
- - 

конфіденційна інформація конфіденційна 

інформація 
- - 

- - 
конфіденційна 

інформація 

конфіденційна 

інформація 

- - 
конфіденційна 

інформація 

конфіденційна 

інформація 

- - 
конфіденційна 

інформація 

конфіденційна 

інформація 

конфіденційна інформація конфіденційна 

інформація 
- - 
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конфіденційна інформація конфіденційна 

інформація 
- - 

конфіденційна інформація конфіденційна 

інформація 
- - 

- - 
конфіденційна 

інформація 
конфіденційна 

інформація 

- - 
конфіденційна 

інформація 

конфіденційна 

інформація 

- - 
конфіденційна 

інформація 

конфіденційна 

інформація 

- - 
конфіденційна 

інформація 

конфіденційна 

інформація 

- - 
конфіденційна 

інформація 

конфіденційна 

інформація 

- - 
конфіденційна 

інформація 

конфіденційна 

інформація 

(51) Інформація про дати, час та ІР-адреси, з яких Учасники торгів 

здійснювали вхід до електронного кабінету платника податків та подачу 

податкової звітності з дати оголошення Торгів № 4 (02.03.2018) по дату 

проведення аукціону у Торгах № 4 (22.03.2018) наведена в Таблиці № 6.  

Таблиця № 6  

ТОВ «БІОНІК» ТОВ «СЕПТОМАКС 

Дата та час входу ІР-адреса Дата та час входу ІР-адреса 

конфіденційна інформація конфіденційна 

інформація 
- - 

конфіденційна інформація конфіденційна 

інформація 
- - 

конфіденційна інформація конфіденційна 

інформація 
- - 

конфіденційна інформація конфіденційна 

інформація 
- - 

конфіденційна інформація конфіденційна 

інформація 
- - 

конфіденційна інформація конфіденційна 

інформація 
- - 

конфіденційна інформація конфіденційна 

інформація 
- - 

конфіденційна інформація конфіденційна 
інформація 

- - 

- - 
конфіденційна 

інформація 

конфіденційна 

інформація 

- - 
конфіденційна 

інформація 

конфіденційна 

інформація 

- - 
конфіденційна 

інформація 

конфіденційна 

інформація 

конфіденційна інформація конфіденційна 

інформація 

конфіденційна 

інформація 

конфіденційна 

інформація 

- - 
конфіденційна 

інформація 

конфіденційна 

інформація 

конфіденційна інформація конфіденційна 

інформація 

конфіденційна 

інформація 

конфіденційна 

інформація 

- - 
конфіденційна 

інформація 

конфіденційна 

інформація 

конфіденційна інформація конфіденційна 

інформація 
- - 

конфіденційна інформація конфіденційна 

інформація 
- - 
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(52) Отже, Учасники торгів входили до електронних кабінетів платника 

податків та подачу податкової звітності здійснювали з однієї і тієї ж              

ІР-адреси конфіденційна інформація. 

(53) Згідно з листом ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДПС У 

ДІНПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ від 19.07.2021                                                 

№ 21372/5/04-36-12-04-05 (вх. № 4180 від 26.07.2021) серед відкритих 

(діючих) рахунків ТОВ «БІОНІК» у період з 01.01.2017 по 01.01.2019 

року (в тому числі період проведення Торгів) є банківський рахунок                

№ 26005515491700, який відкритий у АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ 

«УКРСИББАНК» (далі – АТ «УКРСИББАНК»). 

(54) АТ «УКРСИББАНК» листом від 19.08.2021 № 55-1/09-59 (вх. № 1321кі 

від 25.08.2021) надало інформацію про вхід до банківського рахунку 

ТОВ «БІОНІК» конфіденційна інформація через систему інтернет-

банкінгу протягом періоду проведення Торгів.  

(55) Інформація про вхід до вищезазначеного банківського рахунку                       

ТОВ «БІОНІК» наведена в таблиці № 7. 

Таблиця № 7 

Банківський рахунок ТОВ «БІОНІК» 

Дата та час входу ІР-адреса 

Період проведення Торгів № 1 

конфіденційна інформація конфіденційна інформація 

конфіденційна інформація конфіденційна інформація 

конфіденційна інформація конфіденційна інформація 

конфіденційна інформація конфіденційна інформація 

конфіденційна інформація конфіденційна інформація 

конфіденційна інформація конфіденційна інформація 

конфіденційна інформація конфіденційна інформація 

конфіденційна інформація конфіденційна інформація 

конфіденційна інформація конфіденційна інформація 

конфіденційна інформація конфіденційна інформація 

конфіденційна інформація конфіденційна інформація 

Період проведення Торгів № 2 

конфіденційна інформація конфіденційна інформація 

конфіденційна інформація конфіденційна інформація 

конфіденційна інформація конфіденційна інформація 

конфіденційна інформація конфіденційна інформація 

конфіденційна інформація конфіденційна інформація 

конфіденційна інформація конфіденційна інформація 

конфіденційна інформація конфіденційна інформація 

конфіденційна інформація конфіденційна інформація 

конфіденційна інформація конфіденційна інформація 

Період проведення Торгів № 3 

конфіденційна інформація конфіденційна інформація 

конфіденційна інформація конфіденційна інформація 

Період проведення Торгів № 4 

конфіденційна інформація конфіденційна інформація 
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конфіденційна інформація конфіденційна інформація 

конфіденційна інформація конфіденційна інформація 

(56) Отже, вхід до банківського рахунку ТОВ «БІОНІК» здійснювався з             

ІР-адреси конфіденційна інформація, з якої Учасники торгів 

здійснювали вхід на майданчик, вхід на аукціон, вхід до електронного 

кабінету платника податків та подавали податкову звітність. 

(57) Згідно з інформацією, розміщеною на веб-сайті за посиланням 

https://2ip.ua встановлено, що ІР-адреса 178.215.172.12 належить до 

блоків ІР-адрес інтернет-провайдера ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕЛЕМІСТ» (далі – ТОВ «ТЕЛЕМІСТ») 

(оператор телекомунікаційних послуг, місцезнаходження: 49083, місто 

Дніпро, вулиця Каруни, будинок 75, офіс 207). 

(58) ТОВ «ТЕЛЕМІСТ» листами від 10.06.2021 № 14/02-415                           

(вх. № 3514 від 22.06.2021), від 27.07.2021 № 14/02-416 (вх. № 4270 від 

30.07.2021) повідомило, що вказати користувачів за ІР-адресою 

178.215.172.12 не є можливим.  

(59) Також, ТОВ «ТЕЛЕМІСТ» повідомило, що ІР-адреса 178.215.172.12 є 

статичною та на дату надання відповіді (27.07.2021) не 

використовується/не видається. 

(60) Варто зазначити, що відповідно пункту 39 постанови Кабінету Міністрів 

України від 11.04.2012 № 295 «Про затвердження Правил надання та 

отримання телекомунікаційних послуг» (зі змінами), оператори 

телекомунікаційних послуг повинні зберігати інформацію протягом 

строку позовної давності визначену законом. Відповідно до статті 257 

Цивільного кодексу України загальна позовна давність складає три роки. 

(61) Тобто, інформація про користувача Ір-адреси 178.215.172.12 у                     

ТОВ «ТЕЛЕМІСТ» відсутня. 

(62) Крім того, ТОВ «ТЕЛЕМІСТ» повідомило, що з ТОВ «БІОНІК»,              

ТОВ «СЕПТОМАКС» договори щодо доступу до мережі Інтернет не 

укладалися. 

(63) ТОВ «СЕПТОМАКС» листом від 12.06.2020 № 5/06 (вх. № 3209 від 

16.06.2020) повідомило, що доступ до мережі Інтернет здійснювався за 

попередньою оплатою без укладання договору.  

(64) ТОВ «БІОНІК» листом від 02.06.2020 № 6 (вх. № 2876 від 03.06.2020) 

повідомило, що доступ до мережі Інтернет здійснювався на умовах 

передплаченого сервісу. 

(65) Отже, Учасники торгів завантажували тендерні пропозиції на Торги, 

здійснювали вхід на аукціон у Торгах, вхід до електронного кабінету 

платника податків, вхід через систему інтернет-банкінгу до банківського 

рахунку ТОВ «БІОНІК» та подачу податкової звітності протягом періоду 

проведення Торгів з однієї і тієї ж ІР-адреси 178.215.172.12.  

 

 

https://2ip.ua/
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5.2 Доступ до рахунків конкурента 

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

ДІНПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ листом від 19.07.2021                                                 

№ 21372/5/04-36-12-04-05 (вх. № 4180 від 26.07.2021) та                        

ГОЛОВНИМ УПРАВЛІННЯМ ДПС У ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ листом 

від 22.07.2021 № 44515/6/08-01-12-03-08 (вх. № 1059кі від 26.07.2021), 

відкритими (діючими) рахунками у період з 01.01.2017 по 01.01.2019 

року (в тому числі період проведення Торгів) в АКЦІОНЕРНОМУ 

ТОВАРИСТВІ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ПРИВАТБАНК» (далі – АТ КБ 

«ПРИВАТБАНК») були: 

- у ТОВ «СЕПТОМАКС» - конфіденційна інформація                            

(далі – Рахунки ТОВ «СЕПТОМАКС»); 

- у ТОВ «БІОНІК» - конфіденційна інформація (далі – Рахунки ТОВ 

«БІОНІК»). 

(67) АТ КБ «ПРИВАТБАНК» листом від 20.08.2021                                                     

№ 20.1.0.0.0/7-210819/4408 (вх. № 1317кі від 20.08.2021) повідомило, що 

конфіденційна інформація.  

(68) ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ У ЗАПОРІЗЬКІЙ 

ОБЛАСТІ повідомило, що конфіденційна інформація. 

(69) ТОВ «СЕПТОМАКС» листом від 12.06.2020 № 5/06 (вх. № 3209 від 

16.06.2020) повідомило, що конфіденційна інформація. 

(70) Отже, маючи доступ до рахунків конкурента, БОРЩ ЛАРИСА 

ІВАНІВНА (директор ТОВ «СЕПТОМАКС») була обізнана з 

фінансовою діяльністю ТОВ «БІОНІК», внаслідок чого між 

Відповідачами існувала можливість обміну інформацією, що свідчить 

про існування спільних інтересів між Учасниками торгів. 

5.3 Аналіз цінових пропозицій 

(71) Аналізом цінових пропозицій ТОВ «БІОНІК» та ТОВ «СЕПТОМАКС» 

на Торгах встановлено наступне:  

(72) У Торгах № 1 Учасники торгів подали однакові тендерні пропозиції та 

ТОВ «СЕПТОМАКС» не здійснював кроків по зниженню пропозицій.  

(73) Інформація про цінову пропозицію в Учасників торгів на Торги № 1 

наведена в таблиці № 8. 

Таблиця № 8 

№ 

з/п 
Назва суб’єкта господарювання 

Первинна 

пропозиція, грн. 

Остаточна пропозиція  

(за результатами аукціону), грн. 

1 ТОВ «БІОНІК» 14 364,37 14 287,67 

2 ТОВ «СЕПТОМАКС» 14 364,37 14 364,37 

(74) У Торгах № 2 різниця між ціновими пропозиціями Учасниками торгів 

складає 11 909,1 грн. та Учасники торгів не здійснювали кроки зі 

зниження цінової пропозиції. 
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(75) Інформація про цінову пропозицію в Учасників торгів на Торги № 2 

наведена в таблиці № 9. 

Таблиця № 9 

№ 

з/п 
Назва суб’єкта господарювання 

Первинна 

пропозиція, грн. 

Остаточна пропозиція  

(за результатами аукціону), грн. 

1 ТОВ «БІОНІК» 345 363,90 345 363,90 

2 ТОВ «СЕПТОМАКС» 357 273,00 357 273,00 

(76) У Торгах № 3 різниця між ціновими пропозиціями Учасників торгів 

складає 11 909,1 грн. та ТОВ «БІОНІК» не здійснювало кроки зі 

зниження цінової пропозиції.  

(77) Інформація про цінову пропозицію в Учасників торгів на Торги № 3 

наведена в таблиці № 10. 

Таблиця № 10 

№ 

з/п 
Назва суб’єкта господарювання 

Первинна пропозиція, 

грн. 

Остаточна пропозиція  

(за результатами аукціону), грн. 

1 ТОВ «СЕПТОМАКС» 357 273,00 356 915,16 

2 ТОВ «БІОНІК» 345 363,90 345 363,90 

(78) У Торгах № 4 різниця між ціновими пропозиціями складає 32,31 грн. та 

ТОВ «СЕПТОМАКС» не здійснювало кроки зі зниження цінової 

пропозиції. 

(79) Інформація про цінову пропозицію в Учасників торгів на Торги № 4 

наведена в таблиці № 11. 

Таблиця № 11 

№ 

з/п 
Назва суб’єкта господарювання 

Первинна пропозиція, 

грн. 

Остаточна пропозиція  

(за результатами аукціону), грн. 

1 ТОВ «СЕПТОМАКС» 209 992,53 209 992,53 

2 ТОВ «БІОНІК» 209 960,22 208 829,23 

(80) ТОВ «БІОНІК» листом від 02.06.2020 № 6 (вх. № 2876 від 03.06.2020) 

повідомило, що цінові пропозиції на Торги формувалися за ринковими 

цінами, які існували на час проведення Торгів, та з врахуванням наміру 

перемоги у Торгах.  

(81) ТОВ «СЕПТОМАКС» листом від 12.06.2020 № 5/06 (вх. № 3209 від 

16.06.2020), повідомило, що цінова пропозиція формувалася з 

врахуванням середньої ціни товарів, які були предметом закупівлі. 

(82) Тобто, незважаючи на досить незначну різницю між ціновими 

пропозиціями, ТОВ «СЕПТОМАК» не здійснювало кроків зі зниження 

цінових пропозицій у Торгах № 1, № 2, № 4, що свідчить про не 

зацікавленість ТОВ «СЕПТОМАКС» у здобутті перемоги на Торгах та 

впевненість ТОВ «БІОНІК» у перемозі на Торгах, що, в свою чергу, 



 - 17 - 

 

підтверджує відсутність конкуренції між Учасниками торгів завдяки 

погодженій і скоординованій поведінці.  

5.4 Використання одних і тих електронних поштових скриньок 

(83) За інформацією ТОВ «ЗАКУПКИ.ПРОМ.УА», наданою листами від 

02.07.2020 № 872/07 (вх. № 3681 від 13.07.2020), від 02.06.2021 № 586/06 

(вх. № 3252 від 03.06.2021), встановлено, що під час реєстрації на 

майданчику Учасники торгів зазначили наступні реєстраційні дані: 

Назва компанії-учасника ТОВ «СЕПТОМАКС» ТОВ «БІОНІК» 

Телефон +380681703756 +380957882540 

Контактні дані 

відповідальної особи 
Лариса Борщ Ганна Авілова 

ПІБ контактної особи Лариса Борщ Ганна Авілова 

e-mail вказаний при 

реєстрації 
aavilova207@gmail.com 2014_a@mail.ua 

Логін, який 

використовується для 

входу 

aavilova207@gmail.com 2014_a@mail.ua 

(84) Отже, назва електронної поштової скриньки ТОВ «СЕПТОМАКС» 

aavilova207@gmail.com співпадає з прізвищем відповідальної особи                     

ТОВ «БІОНІК», яка була зазначена останнім при реєстрації на 

майданчик Zakupki.prom.ua для участі у Торгах. 

(85) ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ У 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ листом від 20.07.2021                                                

№ 0400-010704-6/96311 (вх. № 1061кі від 26.07.2021) повідомило, що 

конфіденційна інформація. 

(86) ТОВ «БІОНІК» листом від 02.06.2020 № 6 (вх. № 2876 від 03.06.2020) 

повідомило, що Авілова Ганна Леонідівна у період з 26.08.2015 по 

31.07.2018 (в тому числі період проведення Торгів) обіймала посаду 

директора ТОВ «БІОНІК».  

(87) АТ «УКРСИББАНК» листом від 19.08.2021 № 55-1/09-59 (вх. № 1321кі 

від 25.08.2021) повідомило, що конфіденційна інформація.  

(88) ТОВ «ЗАКУПКИ.ПРОМ.УА» листами від 02.07.2020 № 872/07                              

(вх. № 3681 від 13.07.2020), від 02.06.2021 № 586/06 (вх. № 3252 від 

03.06.2021) повідомило, що рахунки за оплату послуг електронного 

майданчика у Торгах № 1, № 2, № 4 за допомогою онлайн-сервісу 

«Вчасно» ТОВ «СЕПТОМАКС» були направлені на електронну адресу 

учасника: 2014_a@mail.ua.  

(89) Крім цього, ТОВ «ЗАКУПКИ.ПРОМ.УА» повідомило, що рахунки за 

оплату послуг електронного майданчика на Торгах № 4 за допомогою 

онлайн-сервісу «Вчасно» ТОВ «БІОНІК» були направлені на електрону 

поштову скриньку: 2014_a@mail.ua.  

mailto:aavilova207@gmail.com
mailto:2014_a@mail.ua
mailto:aavilova207@gmail.com
mailto:2014_a@mail.ua
mailto:aavilova207@gmail.com
mailto:2014_a@mail.ua
mailto:2014_a@mail.ua
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(90) Отже, Учасники торгів спільно використовують електронну пошту 

2014_a@mail.ua. 

(91) Таким чином, Учасниками торгів використовували у господарській 

діяльності одні і ті ж електронні поштові скриньки 

(aavilova207@gmail.com, 2014_a@mail.ua), що свідчить про існування 

обміну інформації між Відповідачами та наявністю спільних інтересів, в 

тому числі й щодо участі в Торгах. 

5.5 Наявність господарських відносин 

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

ДІНПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ листом від 19.07.2021                                          

№ 21372/5/04-36-12-04-05 (вх. № 4180 від 26.07.2021) та ГОЛОВНИМ 

УПРАВЛІННЯМ ДПС У ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ листом від 22.07.2021               

№ 44515/6/08-01-12-03-08 (вх. № 1059кі від 26.07.2021) відкритими 

(діючими) рахунками у період з 01.01.2017 по 01.01.2019 року (період 

проведення Торгів) є: 

- у ТОВ «СЕПТОМАКС» - конфіденційна інформація; 

- у ТОВ «БІОНІК» - конфіденційна інформація. 

(93) AT КБ «ПРИВАТБАНК» листом від 20.08.2021                                                        

№ 20.1.0.0.0/7-210819/4408 (вх. № 1317кі від 20.08.2021) повідомило, що 

протягом 2017-2018 між зазначеним рахунками ТОВ «СЕПТОМАКС» та 

ТОВ «БІОНІК» конфіденційна інформація.  

(94) АТ «УКРСИББАНК» листом від 19.08.2021 № 55-1/09-59 (вх. № 1321кі 

від 25.08.2021) підтвердило інформацію про конфіденційна інформація. 

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

03.06.2020) (ТОВ «БІОНІК»), від 12.06.2020 від 5/06 (вх. № 3209 

від16.06.2020) (ТОВ «СЕПТОМАКС») надали копії видаткових 

накладних за оплату по договору від 23.01.17 N Н-2017/2.  

(96) Також, ТОВ «СЕПТОМАКС» листом від 12.06.2020 № 5/06 (вх. № 3209 

від 16.06.2020) повідомило, що у період з 01.01.2017 по 31.12.2018                     

(в тому числі період проведення Торгів) у користуванні знаходилось 

нежитлове приміщення площею 377,20 кв.м. за адресою м. Дніпро, 

вулиця Каруни, буд. 137. Дане приміщення ТОВ «СЕПТОМАКС» 

орендує у фізичної особи Батс А.К., з яким укладений договір оренди 

нежитлового приміщення від 01.01.2016 б/н. 

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

фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 23.09.2021                

№ 510542824088, № 382904577066, № 266873416046, 46412892008                      

(з урахуванням на дату проведення аукціону у Торгах) засновником                          

ТОВ «БІОНІК» є Батс Аніл Кумар. 

(98) Отже, між Учасниками торгів існували господарські відносини. 

Внаслідок існування господарських відносин між Учасниками торгів 

усувається або відчутно зменшується взаємна невизначеність суб’єктів 

господарювання - Учасників торгів щодо їхньої поведінки під час участі 

mailto:2014_a@mail.ua
mailto:aavilova207@gmail.com
mailto:2014_a@mail.ua
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в торгах. Наявність господарських відносин зумовлює виникнення у 

суб’єктів, які пов’язані такими відносинами, певних прав та обов'язків, 

крім того, такі відносини свідчать про те, що                                            

ТОВ «СЕПТОМАКС» та ТОВ «БІОНІК» були обізнані стосовно 

діяльності та фінансової спроможності один одного.  

5.6 Надання поворотної фінансової допомоги 

(99) Згідно з інформацією АТ КБ «ПРИВАТБАНК», наданою листом від 

20.08.2021 № 20.1.0.0.0/7-210819/4408 (вх. № 1317кі від 20.08.2021) 

встановлено, що конфіденційна інформація. 

(100) Так, згідно з додатком до листа АТ КБ «ПРИВАТБАНК» від 20.08.2021 

№ 20.1.0.0.0/7-210819/4408, інформація, яка збережена на оптичному 

носії Verbatim CD-R 700MB 52X № LH3152YK0104539D4, встановлено, 

що відповідно до договору конфіденційна інформація: 

- конфіденційна інформація; 

- конфіденційна інформація; 

- конфіденційна інформація; 

- конфіденційна інформація; 

- конфіденційна інформація. 

(101) Варто зазначити, що ТОВ «СЕПТОМАКС» платіжними дорученнями від 

21.06.2017 № 125, від 18.07.2017 № 154, від 21.07.2017 №157, від 

27.07.2017 №165, від 31.08.2017 № 205 (в тому числі періоду до 

опублікування оголошення про проведення Торгів № 1 та період 

проведення аукціону у Торгах № 1) та від 18.12.2017 №355 (в тому числі 

період до опублікування оголошення про проведення Торгів № 3) було 

здійснено повернення фінансової допомоги ТОВ «БІОНІК» по договору 

від 13.02.17 N 1. 

(102) Відповідно до 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, та є обов'язковою до 

повернення. 

(103) Правовою основою для отримання позики або поворотної фінансової 

допомоги є договір позики. Відносини за договором позики 

регулюються статтями 1046-1053 Цивільного кодексу України. 

(104) Фінансова допомога на поворотній основі не може вважатися 

фінансовим кредитом, тому що не передбачає ні цільового використання 

отриманих коштів, ні одержання їх під процент. 

(105) Оскільки за договором безвідсоткової позики немає 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 заміть 

прибутку наявний збиток. 
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(106) Згідно зі статтею 1 Закону України «Про захист економічної 

конкуренції» визначальною характеристикою економічної конкуренції є 

змагання між суб’єктами господарювання з метою здобуття завдяки 

власним досягненням переваги над іншими суб’єктами господарювання. 

(107) Враховуючи поведінку Відповідачів і суть терміна «конкуренція», слід 

було очікувати, що кожний з окремо взятих учасників буде змагатися з 

іншими учасниками для здобуття переваг над ними. 

(108) При цьому, означене змагання не залишає місця таким обставинам, як 

надання фінансової допомоги. 

(109) Отже, за своєю суттю фінансова допомога може надаватися між 

суб’єктами господарювання, які поєднані або споріднені між собою 

спільністю економічних інтересів, оскільки надається на безвідсотковій 

основі. 

5.7 Однакові властивості електронних файлів 

(110) В ході аналізу тендерних пропозицій, завантажених Учасниками торгів 

встановлено, що ТОВ «СЕПТОМАКС» та ТОВ «БІОНІК» на Торги 

завантажено до системи «Prozorro» файли, які мають одні і ті ж 

метадані. 

(111) Інформація про однакові метадані в Торгах № 1 наведена в таблиці                   

№ 12.  

Таблиця № 12 

№ 

Торгів 
ТОВ «БІОНІК» ТОВ «СЕПТОМАКС» 

Торги             

№ 1 

Назва файлу Автор Програма Назва файлу Автор Програма 

_Цінова 

пропозиція.pdf 
Terminal7 

Acrobat 

PDFMaker 

11 для 

Word 

Аналог.договори.pdf Terminal7 

Acrobat 

PDFMaker 

11 для 

Word 

Витяг та Виписка з 

Єдиного 

державного реєстру 

юридичних осіб, 

фізичних осіб-

підприємців та 
громадських 

формувань.pdf 

Terminal7 

Acrobat 

PDFMaker 

11 для 

Word 

Виписка.pdf Terminal7 

Acrobat 

PDFMaker 

11 для 

Word 

Відповідність 

технічним 

вимогам.pdf 

Terminal7 

Acrobat 

PDFMaker 

11 для 

Word 

Договори на 

транспортне 

обслуговування.pdf 

Terminal7 

Acrobat 

PDFMaker 

11 для 

Word 

Довідка щодо 

наявність 

працівників 

відповідної 

кваліфікації.pdf 

Terminal7 

Acrobat 

PDFMaker 

11 для 

Word 

Проект договору.pdf Terminal7 

Acrobat 

PDFMaker 

11 для 

Word 
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Згода на 

підписання 

наданого проекту 

договору.pdf 

Terminal7 

Acrobat 

PDFMaker 

11 для 

Word 

Статут.pdf Terminal7 

Acrobat 

PDFMaker 

11 для 

Word 

Копія витягу з 

реєстру платників 

податку на додану 

вартість.pdf 

 

Terminal7 

Acrobat 

PDFMaker 

11 для 

Word 

Щодо корупційних 

правопорушень.pdf 
Terminal7 

Acrobat 

PDFMaker 

11 для 

Word 

Копія протоколу 

Засновників, копія 

наказу про 

призначення 

диретора.pdf 

Terminal7 

Acrobat 

PDFMaker 

11 для 

Word 

- - - 

Копія Статуту.pdf Terminal7 

Acrobat 

PDFMaker 

11 для 

Word 

- - - 

Ліцензія.pdf Terminal7 

Acrobat 

PDFMaker 

11 для 

Word 

- - - 

Наявність 

метеріально-

технічної бази.pdf 

Terminal7 

Acrobat 

PDFMaker 

11 для 

Word 

- - - 

Цінова 

пропозиція.pdf 
Terminal7 

Acrobat 

PDFMaker 

11 для 

Word 

- - - 

Щодо аналогічних 

договорів.pdf 
Terminal7 

Acrobat 

PDFMaker 

11 для 

Word 

- - - 

(112) Інформація про однакові метадані в Торгах № 2 наведена в таблиці                   

№ 13.  

Таблиця № 13 

№ 

Торгів 
ТОВ «БІОНІК» ТОВ «СЕПТОМАКС» 

Торги             

№ 2 

Назва файлу Автор Програма Назва файлу Автор Програма 

Витяг та Виписка з 

Єдиного 
державного реєстру 

юридичних осіб, 

фізичних осіб-

підприємців та 

громадських 

формувань.pdf 

Terminal7 

Acrobat 

PDFMaker 

11 для Word 

Аналог.договори.pdf Terminal7 

Acrobat 

PDFMaker 

11 для 

Word 

Згода на 

підписання 
Terminal7 Acrobat 

PDFMaker 
Виписка.pdf Terminal7 Acrobat 

PDFMaker 
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наданого проекту 

договору.pdf 

11 для Word 11 для 

Word 

Копія витягу з 

реєстру платників 
податку на додану 

вартість.pdf 

Terminal7 

Acrobat 
PDFMaker 

11 для Word 

Договори на 
транспортне 

обслуговування.pdf 
Terminal7 

Acrobat 

PDFMaker 
11 для 

Word 

Копія протоколу 

Засновників, копія 

наказу про 

призначення 

диретора.pdf 

Terminal7 

Acrobat 

PDFMaker 

11 для Word 

Проект договору.pdf Terminal7 

Acrobat 

PDFMaker 

11 для 

Word 

Копія Статуту.pdf Terminal7 

Acrobat 
PDFMaker 

11 для Word 
Статут.pdf Terminal7 

Acrobat 

PDFMaker 
11 для 

Word 

Ліцензія.pdf Terminal7 

Acrobat 

PDFMaker 

11 для Word 

Щодо корупційних 

правопорушень.pdf 
Terminal7 

Acrobat 

PDFMaker 

11 для 

Word 

(113) Інформація про однакові метадані в Торгах № 3 наведена в таблиці                   

№ 14. 

Таблиця № 14 

№ Торгів ТОВ «БІОНІК» ТОВ «СЕПТОМАКС» 

Торги             

№ 3 

Назва файлу Автор Програма Назва файлу Автор Програма 

Витяг та 

Виписка з 

Єдиного 

державного 

реєстру 
юридичних 

осіб, фізичних 

осіб-

підприємців та 

громадських 

формувань.pdf 

Terminal7 

Acrobat 
PDFMaker 

11 для Word 
Аналог.договори.pdf Terminal7 

Acrobat 
PDFMaker 

11 для Word 

Копія витягу з 

реєстру 

платників 

податку на 

додану 

вартість.pdf 

Terminal7 

Acrobat 

PDFMaker 

11 для Word 

Виписка.pdf Terminal7 

Acrobat 

PDFMaker 

11 для Word 

Копія 

протоколу 
Засновників, 

копія наказу 

про 

призначення 

диретора.pdf 

Terminal7 

Acrobat 

PDFMaker 

11 для Word 

Договори на 

транспортне 

обслуговування.pdf 

Terminal7 

Acrobat 

PDFMaker 

11 для Word 

Копія Terminal7 Acrobat Статут.pdf Terminal7 Acrobat 
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Статуту.pdf PDFMaker 

11 для Word 

PDFMaker 

11 для Word 

Ліцензія.pdf Terminal7 

Acrobat 

PDFMaker 

11 для Word 

- - - 

(114) Інформація про однакові метадані в Торгах № 4 наведена в таблиці                   

№ 15.  

Таблиця № 15 

№ 

Торгів 
ТОВ «БІОНІК» ТОВ «СЕПТОМАКС» 

Торги             

№ 4 

Назва файлу Програма Назва файлу Програма 

4_ВИПИСКА з 
Єдиного державного 

реєстру юридичних 

осіб, фізичних осіб-

підприємців та 

громадських 

формувань.pdf 

Adobe Acrobat Pro 

11.0.17 

Тендерна 

пропозиція.pdf 

Adobe Acrobat Pro 

11.0.17 

5_ВИТЯГ з Єдиного 

державного реєстру 

юридичних осіб, 

фізичних осіб-

підприємців та 

громадських 

формувань.pdf 

Adobe Acrobat Pro 

11.0.17 
кваліфікація.pdf 

Adobe Acrobat Pro 

11.0.17 

8_Проект договору та 

лист-згода на 

підписання наданого 

проекту договора.pdf 

Adobe Acrobat Pro 

11.0.17 
- - 

10_Копія паспорта 

відповідальнної 

особи.pdf 

Adobe Acrobat Pro 

11.0.17/ 
- - 

16_Iнформацiя про те, 

що службову(посадову) 

особу учасника не було 

притягнуто згідно із 

законом до 

відповідальності за 
вчинення у сфері 

закупівель 

корупц.правопор.pdf 

Adobe Acrobat Pro 

11.0.17 
- - 

18_Інформація про те, 

що службова(посадова) 

особа не була засудж. 

за злочин, вчинений з 

корисливих мотивів, 

судимість з якої не 

знято або не погашено 

у встановленому_.pdf 

Adobe Acrobat Pro 

11.0.17 
- - 
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19_Інформація про те, 

що Учасника не 

визнано у 
встановленому законом 

порядку банкрутом та 

відносно нього не 

відкрита ліквідаційна 

процедура.pdf 

Adobe Acrobat Pro 

11.0.17 
- - 

20_Інформація про те, 

що у Єдиному 

державному реєстрі 

юридичних осіб, 

фізичних осіб - 

підприємців та 

громадських 
формувань наявна 

інформація про 

Учасника.pdf 

Adobe Acrobat Pro 

11.0.17 
- - 

26_ВІДПОВІДНІСТЬ 

ЗАПРОПОНОВАНОГО 

ТОВАРУ ТЕХНІЧНИМ 

ВИМОГАМ.pdf 

Adobe Acrobat Pro 

11.0.17 
- - 

33_Інструкція із 

застосування 

лікарського засобу.pdf 

Adobe Acrobat Pro 

11.0.17 
- - 

(115) Отже, документи, подані у складі тендерних пропозицій                                   

ТОВ «БІОНІК» та ТОВ «СЕПТОМАКС» на Торги, які мають одні і ті ж 

самі властивості електронних документів, що не може бути наслідком 

випадкового збігу обставин та свідчить про однакове походження цих 

документів та/або про спільну (угоджену) підготовку до Торгів.  

6. Кваліфікація дій Відповідачів  

(116) Відділенням було встановлено, що поведінка ТОВ «БІОНІК» та                

ТОВ «СЕПТОМАКС» становить антиконкурентні узгоджені дії, які 

стосуються спотворення результатів торгів. 

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

конкуренції» передбачено, що узгодженими діями є укладення 

суб’єктами господарювання угод у будь-якій формі, прийняття 

об’єднаннями рішень у будь-якій формі, а також будь-яка інша 

погоджена конкурентна поведінка (діяльність, бездіяльність) суб’єктів 

господарювання; частиною другою цієї статті встановлено, що особи, які 

чинять або мають намір чинити узгоджені дії, є учасниками узгоджених 

дій.   

 

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

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

визначаються як здійснення конкурентного відбору учасників з метою 

визначення переможця торгів згідно з процедурами, установленими цим 

Законом (крім переговорної процедури закупівлі). 
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(119) Узгодженням дій учасників тендеру (торгів) (не менше двох) є відмова 

таких учасників від самостійної участі у тендері та самостійного 

прийняття рішень щодо формування та зміни конкурентних (тендерних) 

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

стадії підготовки конкурсної документації (спільна підготовка 

документів, узгодження інших умов), так і на стадії безпосереднього 

проведення конкурсу (поділ лотів тощо). 

(120) Суб’єкти господарювання, які беруть участь у конкурсних закупівлях, є 

конкурентами, а отже, повинні змагатися між собою з метою здобуття 

завдяки власним досягненням переваг у цій сфері та не вчиняти будь-

яких дій, які можуть негативно вплинути на конкуренцію. 

(121) Справжність змагання при проведенні торгів забезпечується таємністю 

інформації, що міститься у пропозиціях конкурсних торгів. Зокрема, 

учасники торгів під час підготовки своїх тендерних пропозицій 

конкурують між собою та повинні формувати пропозицію самостійно 

(незалежно від інших учасників). Враховуючи зазначене, під час 

проведення торгів пропозиція конкурсних торгів, що перемогла, 

повинна містити конкурентні та заздалегідь невідомі іншим учасникам 

умови. 

(122) Погодження поведінки при формуванні своїх конкурсних пропозицій 

Учасниками торгів призводить до заміни конкуренції на координацію 

поведінки зазначених суб’єктів господарювання з метою створення 

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

спотворення їх результатів.  

(123) Характер та кількість виявлених спільних рис можуть виключати 

можливість того, що тендерні пропозиції ТОВ «БІОНІК» та                          

ТОВ «СЕПТОМАКС» готувалися кожним з них окремо і без обміну 

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

тендерні пропозиції готувалися спільно (або однією особою) та мав 

місце обмін інформацією між Відповідачами. 

(124) Встановлені Відділенням факти у своїй сукупності, а саме:  

Торги № 1 

- використання одного і того ж електронного майданчика та однієї і тієї ж 

точки доступу до мережі Інтернет;  

- доступ до рахунків конкурента;  

- незначна різниця між ціновими пропозиціями;  

- спільне використання одних і тих поштових скриньок у господарській 

діяльності; 

- наявність господарських відносин;  

- надання поворотної фінансової допомоги; 

- однакові властивості електронних файлів. 
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Торги № 2 

- використання одного і того ж електронного майданчика та однієї і тієї ж 

точки доступу до мережі Інтернет;  

- доступ до рахунків конкурента;  

- незначна різниця між ціновими пропозиціями;  

- спільне використання одних і тих поштових скриньок у господарській 

діяльності; 

- наявність господарських відносин;  

- однакові властивості електронних файлів. 

Торги № 3 

- використання одного і того ж електронного майданчика та однієї і тієї ж 

точки доступу до мережі Інтернет;  

- доступ до рахунків конкурента;  

- незначна різниця між ціновими пропозиціями;  

- спільне використання одних і тих поштових скриньок у господарській 

діяльності; 

- наявність господарських відносин;  

- надання поворотної фінансової допомоги; 

- однакові властивості електронних файлів.  

Торги № 4 

- використання одного і того ж електронного майданчика та однієї і тієї ж 

точки доступу до мережі Інтернет;  

- доступ до рахунків конкурента;  

- незначна різниця між ціновими пропозиціями;  

- спільне використання одних і тих поштових скриньок у господарській 

діяльності; 

- наявність господарських відносин;  

- однакові властивості електронних файлів,  

не можуть бути результатом випадкового збігу обставин чи наслідком 

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

Відповідачами своєї поведінки при підготовці до участі та участі у 

торгах (тендері), зокрема про обмін між ними інформацією.  

(125) Така координація поведінки Відповідачів призвела до усунення між 

ними конкуренції під час підготовки до Торгів. 

(126) З огляду на вищезазначене, Відповідачі під час підготовки документації 

для участі у тендері (торгах) проведених з використанням електронної 

системи закупівель «Prozorro»:  
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- СЛОВ'ЯНСЬКОЮ ФІЛІЄЮ ДЕРЖАВНОЇ УСТАНОВИ «ДОНЕЦЬКИЙ 

ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР КОНТРОЛЮ ТА ПРОФІЛАКТИКИ ХВОРОБ 

МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ» по закупівлі                     

«ДК 021:2015: 24320000-3 — Основні органічні хімічні речовини 

(Етанол)» (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro»:                                  

UA-2017-08-15-001286-a); 

- ВУГЛЕГІРСЬКОЮ ТЕПЛОВОЮ ЕЛЕКТРИЧНОЮ СТАНЦІЄЮ 

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЦЕНТРЕНЕРГО»:  

по закупівлі «код ДК 021:2015: 24320000-3 Основні органічні хімічні 

речовини (Спирт)» (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro»:                               

UA-2017-11-27-000528-b); 

по закупівлі «код ДК 021:2015: 24320000-3 Основні органічні хімічні 

речовини (Спирт)» (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro»:                  

UA-2017-12-22-000556-a ); 

- КОМУНАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ «ДНІПРОПЕТРОВСЬКЕ ОБЛАСНЕ 

ПАТОЛОГОАНАТОМІЧНЕ БЮРО» по закупівлі                                               

«ДК 021:2015 «24320000-3 Основні органічні речовини (етиловий спирт 

96% або еквівалент)» (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro»:                                 

UA-2018-03-02-001338-c), 

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

що є обов’язковою умовою участі у конкурентних процедурах 

закупівель за Законом України «Про публічні закупівлі». 

(127) 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. 

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

конкуренції» порушенням законодавства про захист економічної 

конкуренції є антиконкурентні узгоджені дії. 

(129) Відповідно до пункту 4 частини другої статті 6 Закону України                     

«Про захист економічної конкуренції» антиконкурентними узгодженими 

діями визнаються узгоджені дії, які стосуються спотворення результатів 

торгів, аукціонів, конкурсів, тендерів. 

(130) Таким чином, встановленими у Справі обставинами у їх сукупності 

доведено, що ТОВ «БІОНІК» та ТОВ «СЕПТОМАКС» вчинили 

порушення, передбаченого пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 

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

вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються 

спотворення результатів Торгів. 

(131) 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.  

7. Заперечення Учасників торгів 
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(132)  На подання з попередніми висновками у Справі, які були надіслані                   

ТОВ  «БІОНІК» та ТОВ «СЕПТОМАКС» листами від 30.08.2022                        

№ 70-02/2-1892 та від 30.08.2022 № 70-02/2-1893 відповідно,               

Відповідачі заперечень не надали. 

8.  Остаточні висновки 

(133) Таким чином, доказами, зібраними у Справі, доводиться, а 

дослідженням усієї сукупності факторів, що об’єктивно могли вплинути 

на поведінку Відповідачів, не спростовується висновок адміністративної 

колегії Відділення про те, що дії Відповідачів, які полягали у: 

Торги № 1 

- використанні одного і того ж електронного майданчика та однієї і тієї ж 

точки доступу до мережі Інтернет;  

- доступі до рахунків конкурента;  

- незначній різниці між ціновими пропозиціями;  

- спільному використані одних і тих поштових скриньок у господарській 

діяльності;  

- наявності господарських відносин;  

- надані поворотної фінансової допомоги; 

- однакових властивостях електронних файлів;  

Торги  № 2  

- використанні одного і того ж електронного майданчика та однієї і тієї ж 

точки доступу до мережі Інтернет;  

- доступі до рахунків конкурента;  

- незначній різниці між ціновими пропозиціями;  

- спільному використані одних і тих поштових скриньок у господарській 

діяльності;  

- наявності господарських відносин;  

- однакових властивостях електронних файлів; 

Торги № 3 

- використанні одного і того ж електронного майданчика та однієї і тієї ж 

точки доступу до мережі Інтернет;  

- доступі до рахунків конкурента;  

- незначній різниці між ціновими пропозиціями;  

- спільному використані одних і тих поштових скриньок у господарській 

діяльності;  

- наявності господарських відносин;  

- надані поворотної фінансової допомоги; 

- однакових властивостях електронних файлів; 
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Торги № 4 

- використанні одного і того ж електронного майданчика та однієї і тієї ж 

точки доступу до мережі Інтернет;  

- доступі до рахунків конкурента;  

- незначній різниці між ціновими пропозиціями;  

- спільному використані одних і тих поштових скриньок у господарській 

діяльності;  

- наявності господарських відносин;  

- однакових властивостях електронних файлів,  

є узгодженою поведінкою, що стосується спотворення результатів 

торгів, проведених з використанням електронної системи закупівель 

«Prozorro»:  

- СЛОВ'ЯНСЬКОЮ ФІЛІЄЮ ДЕРЖАВНОЇ УСТАНОВИ «ДОНЕЦЬКИЙ 

ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР КОНТРОЛЮ ТА ПРОФІЛАКТИКИ ХВОРОБ 

МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ» по закупівлі                   

«ДК 021:2015: 24320000-3 — Основні органічні хімічні речовини 

(Етанол)» проведеній (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro»:   

UA-2017-08-15-001286-a); 

- ВУГЛЕГІРСЬКОЮ ТЕПЛОВОЮ ЕЛЕКТРИЧНОЮ СТАНЦІЄЮ 

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЦЕНТРЕНЕРГО»:  

по закупівлі «код ДК 021:2015: 24320000-3 Основні органічні хімічні 

речовини (Спирт)» (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro»:                               

UA-2017-11-27-000528-b); 

по закупівлі «код ДК 021:2015: 24320000-3 Основні органічні хімічні 

речовини (Спирт)» (ідентифікатори закупівель в системі «Prozorro»:  

UA-2017-12-22-000556-a ); 

- КОМУНАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ «ДНІПРОПЕТРОВСЬКЕ ОБЛАСНЕ 

ПАТОЛОГОАНАТОМІЧНЕ БЮРО» по закупівлі «ДК 021:2015 

«24320000-3 Основні органічні речовини (етиловий спирт 96% або 

еквівалент)» (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro»:                                    

UA-2018-03-02-001338-c). 

(134) Така поведінка Відповідачів становить порушення законодавства про 

захист економічної конкуренції у вигляді антиконкурентних узгоджених 

дій, які стосуються спотворення результатів тендеру (торгів), 

заборонених відповідно до пункту 1 статті 50 та пункту 4 частини другої 

статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції». 

9. Визначення розміру штрафу 

(135) 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 
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реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за останній звітний рік, що 

передував року, в якому накладається штраф.  

(136) Згідно з 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 розмір доходу (виручки), штраф, 

передбачений абзацом другим частини другої цієї статті, накладається у 

розмірі до двадцяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів 

громадян; штраф, передбачений абзацом третім частини другої цієї 

статті, - у розмірі до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів 

громадян; штраф, передбачений абзацом четвертим частини другої цієї 

статті, - у розмірі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів 

громадян. 

(137) Згідно з інформацією, наданою ДЕРЖАВНОЮ ПОДАТКОВОЮ 

СЛУЖБОЮ УКРАЇНИ листом від 08.09.2022                                               

№ 9702/5/99-00-04-03-01-05 (вх. № 70-01/1267 від 08.09.2022), чистий 

дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за 2021 у                      

ТОВ «БІОНІК» складає 5 966,8 тис. грн., ТОВ «СЕПТОМАКС» -                             

5 092,8 тис. грн.  

Враховуючи викладене, керуючись статтями 7 і 14 Закону України               

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

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

територіальне відділення Антимонопольного комітету України, затвердженого 

розпорядженням Антимонопольного комітету від 23.02.2001 № 32-р, 

зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 30.03.2001 за № 291/5482 (зі 

змінами), пунктами 29, 31, 32 Правил розгляду заяв і справ про порушення 

законодавства про захист економічної конкуренції (Правила розгляду справ), 

затверджених розпорядженням Антимонопольного комітету від 19.09.1994 № 5, 

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

редакції розпорядження Антимонопольного комітету України від 29.06.1998 

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

територіального відділення Антимонопольного комітету України 

ПОСТАНОВИЛА: 

1. Визнати, що ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«СЕПТОМАКС» (ідентифікаційний код юридичної особи – 40734808) та 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БІОНІК» 

(ідентифікаційний код юридичної особи – 38120926), вчинили 

порушення, передбачене пунктом 1 статті 50 та пунктом 4 частини 

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

вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення 

результатів торгів шляхом погодження своїх тендерних пропозицій під 

час їх підготовки та участі у торгах на закупівлю                                             

«ДК 021:2015: 24320000-3 — Основні органічні хімічні речовини 

(Етанол)» (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro»:                                

UA-2017-08-15-001286-a), проведеної СЛОВ'ЯНСЬКОЮ ФІЛІЄЮ 
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ДЕРЖАВНОЇ УСТАНОВИ «ДОНЕЦЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР 

КОНТРОЛЮ ТА ПРОФІЛАКТИКИ ХВОРОБ МІНІСТЕРСТВА 

ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ». 

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

накласти на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«СЕПТОМАКС» (ідентифікаційний код юридичної особи – 40734808) 

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

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

накласти на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  

«БІОНІК» (ідентифікаційний код юридичної особи – 38120926) штраф у 

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

4. Визнати, що ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«СЕПТОМАКС» (ідентифікаційний код юридичної особи – 40734808) та 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БІОНІК» 

(ідентифікаційний код юридичної особи – 38120926), вчинили 

порушення, передбачене пунктом 1 статті 50 та пунктом 4 частини 

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

вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення 

результатів торгів шляхом погодження своїх тендерних пропозицій під 

час їх підготовки та участі у торгах на закупівлю                                             

«код ДК 021:2015: 24320000-3 Основні органічні хімічні речовини 

(Спирт)» (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro»:                                 

UA-2017-11-27-000528-b), проведеної ВУГЛЕГІРСЬКОЮ ТЕПЛОВОЮ 

ЕЛЕКТРИЧНОЮ СТАНЦІЄЮ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА «ЦЕНТРЕНЕРГО». 

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

накласти на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«СЕПТОМАКС» (ідентифікаційний код юридичної особи – 40734808) 

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

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

накласти на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  

«БІОНІК» (ідентифікаційний код юридичної особи – 38120926) штраф у 

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

7. Визнати, що ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«СЕПТОМАКС» (ідентифікаційний код юридичної особи – 40734808) та 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БІОНІК» 

(ідентифікаційний код юридичної особи – 38120926), вчинили 

порушення, передбачене пунктом 1 статті 50 та                                  

пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист 

економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, 

які стосуються спотворення результатів торгів шляхом погодження своїх 

тендерних пропозицій під час їх підготовки та участі у торгах на 

закупівлю «код ДК 021:2015: 24320000-3 Основні органічні хімічні 

речовини (Спирт)» (ідентифікатори закупівель в системі «Prozorro»:  

UA-2017-12-22-000556-a), проведеної ВУГЛЕГІРСЬКОЮ ТЕПЛОВОЮ 
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ЕЛЕКТРИЧНОЮ СТАНЦІЄЮ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА «ЦЕНТРЕНЕРГО». 

8. За порушення, вказане в пункті 7 резолютивної частини цього рішення, 

накласти на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«СЕПТОМАКС» (ідентифікаційний код юридичної особи – 40734808) 

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

9. За порушення, вказане в пункті 7 резолютивної частини цього рішення, 

накласти на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  

«БІОНІК» (ідентифікаційний код юридичної особи – 38120926) штраф у 

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

10. Визнати, що ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«СЕПТОМАКС» (ідентифікаційний код юридичної особи – 40734808) та 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БІОНІК» 

(ідентифікаційний код юридичної особи – 38120926), вчинили 

порушення,  передбачене пунктом 1 статті 50 та пунктом 4 частини 

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

вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення 

результатів торгів шляхом погодження своїх тендерних пропозицій під 

час їх підготовки та участі у торгах на закупівлю                                             

«ДК 021:2015 «24320000-3 Основні органічні речовини (етиловий спирт 

96% або еквівалент)» (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro»:                      

UA-2018-03-02-001338-c), проведеної КОМУНАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ 

«ДНІПРОПЕТРОВСЬКЕ ОБЛАСНЕ ПАТОЛОГОАНАТОМІЧНЕ 

БЮРО». 

11. За порушення, вказане в пункті 10 резолютивної частини цього рішення, 

накласти на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«СЕПТОМАКС» (ідентифікаційний код юридичної особи – 40734808) 

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

12. За порушення, вказане в пункті 10 резолютивної частини цього рішення, 

накласти на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  

«БІОНІК» (ідентифікаційний код юридичної особи – 38120926) 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 Східного міжобласного 

територіального відділення Антимонопольного комітету України документи, 

що підтверджують сплату штрафу. 
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Згідно з частиною  першою статті 60 Закону України «Про захист 

економічної конкуренції» рішення органів Антимонопольного комітету 

України у двомісячний строк з дня одержання може бути оскаржене до 

господарського суду. 

 

Голова колегії       Юрій ГЛАДИК 


