
 

СХІДНЕ МІЖОБЛАСНЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ 

АНТИМОНОПОЛЬНОГО   КОМІТЕТУ   УКРАЇНИ 

 

ВИТЯГ РІШЕННЯ 

АДМІНІСТРАТИВНОЇ КОЛЕГІЇ СХІДНОГО  

МІЖОБЛАСНОГО ТЕРИТОРІАЛЬНОГО ВІДДІЛЕННЯ 

 
 

18.01.2023 № 70/2-р/к                                                              Справа № 7/01-124-21 

м. Київ  

 

Про закриття провадження у справі  

Адміністративна колегія Східного міжобласного територіального 

відділення Антимонопольного комітету України (далі – Відділення), 

розглянувши матеріали справи № 7/01-124-21 про порушення ПУБЛІЧНИМ 

АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «МУКАЧІВСЬКИЙ ЗАВОД 

«ТОЧПРИЛАД» та ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«МОДЕРН ТЕЛЕКОМ ІНЖИНІРИНГ» законодавства про захист економічної 

конкуренції та подання відділу досліджень і розслідувань в Полтавській області 

від 03.01.2023 № 70-03/11-П 

ВСТАНОВИЛА: 

1. Предмет справи 

(1) Антиконкурентні узгоджені дії, які стосуються спотворення результатів 

торгів під час проведення КОМУНАЛЬНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ 

«МІСЬКСВІТЛО» ГОРІШНЬОПЛАВНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (далі – 

Замовник) відкритих торгів за допомогою системи Prozorro (ідентифікатор 

закупівлі UA-2018-07-09-001388-a) на закупівлю «Світлодіодні світильники 

ДКУ 51У 22 У1 STRIKE 4 EKO (або еквівалент). Світлодіодні світильники 

ДКУ 51У 30У1 STRIKE 6 EKO (або еквівалент)» (код за ДК 021:2015: 

31520000-7 — Світильники та освітлювальна арматура) (далі – Торги). 

2. Відповідачі 

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

- ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МУКАЧІВСЬКИЙ 

ЗАВОД «ТОЧПРИЛАД» зареєстроване (конфіденційна інформація). 

Ідентифікаційний код юридичної особи – (конфіденційна інформація). 

Місцезнаходження: (конфіденційна інформація). Основним видом 

діяльності є (конфіденційна інформація). 
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Відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, 

фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 15.11.2021 за 

кодом 205358853035 станом на 15.11.2021 ПУБЛІЧНЕ 

АКЦІОНЕРНЕТОВАРИСТВО «МУКАЧІВСЬКИЙ ЗАВОД 

«ТОЧПРИЛАД»  змінило організаційно-правову форму господарювання на 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО«МУКАЧІВСЬКИЙ ЗАВОД 

«ТОЧПРИЛАД» (далі - ПРАТ «МУКАЧІВСЬКИЙ ЗАВОД «ТОЧПРИЛАД», 

Товариство). 

- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«МОДЕРН ТЕЛЕКОМ ІНЖИНІРИНГ» (далі - ТОВ «МТІ») зареєстроване 

(конфіденційна інформація). Ідентифікаційний код юридичної особи – 

(конфіденційна інформація). Місцезнаходження: (конфіденційна 

інформація). Основним видом діяльності є (конфіденційна інформація). 

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

конкуренції» ПРАТ «МУКАЧІВСЬКИЙ ЗАВОД «ТОЧПРИЛАД» та  

ТОВ «МТІ» (далі разом – Учасники торгів, Відповідачі) є суб’єктами 

господарювання. 

3. Процесуальні дії 

(4) Розпорядженням адміністративної колегії Полтавського обласного 

територіального відділення Антимонопольного комітету України (далі – 

ПОТВ АМКУ) від 12.12.2018 № 66/20-рп/к розпочато розгляд справи № 66-

1-50/16-18 за ознаками вчинення ПРАТ «МУКАЧІВСЬКИЙ ЗАВОД 

«ТОЧПРИЛАД» та ТОВ «МТІ» порушення законодавства про захист 

економічної конкуренції, передбаченого пунктом 1 статті 50, пунктом 4 

частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної 

конкуренції» у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, які 

стосуються спотворення результатів торгів, тендерів. 

(5) Відповідно до підпункту 6.5 пункту 6 розпорядження Антимонопольного 

комітету України від 28.11.2019 № 23-рп «Про реорганізацію 

територіальних відділень Антимонопольного комітету України (в редакції 

розпорядження Антимонопольного комітету України від 07.05.2020 

№ 5-рп) (далі – Розпорядження № 23-рп) з 01.06.2020 припинено Полтавське 

обласне територіальне відділення Антимонопольного комітету України 

(ідентифікаційний код – 21076316) шляхом приєднання до Харківського 

обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України 

(ідентифікаційний код – 22630473). 

(6) Згідно з підпунктом 6.6 пункту 6 Розпорядження № 23-рп, Харківське 

обласне територіальне відділення Антимонопольного комітету України 

визначено правонаступником всіх майнових прав та обов’язків 

Полтавського обласного територіального відділення Антимонопольного 

комітету України. 
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(7) Відповідно до підпункту 7.6 пункту 7 Розпорядження № 23-рп, змінено 

найменування Харківського обласного територіального відділення 

Антимонопольного комітету України на Східне міжобласне територіальне 

відділення Антимонопольного комітету України. 

(8) Розпорядженням адміністративної колегії Східного міжобласного 

територіального відділення Антимонопольного комітету України прийнято 

розпорядження від 11.03.2021 № 70/129-рп/к про прийняття до провадження 

Східного міжобласного територіального відділення Антимонопольного 

комітету України матеріалів справи № 66-1-50/16-18 та присвоєно 

прийнятій справі номер 7/01-124-21 (далі – Справа). 

4. Інформація про Торги 

(9) Замовником 09.07.2018 на вебпорталі публічних закупівель «Prozorro» 

опубліковано оголошення (UA-2018-07-09-001388-a) щодо проведення 

Торгів. 

(10) Назва предмета закупівлі – Світлодіодні світильники ДКУ 51У 22 У1 

STRIKE 4 EKO (або еквівалент). Світлодіодні світильники ДКУ 51У 30У1 

STRIKE 6 EKO (або еквівалент) (ДК 021:2015: 31520000-7 — Світильники 

та освітлювальна арматура). 

(11) Місце надання послуг – 39800, Україна, Полтавська область, м. Горішні 

Плавні, пров. Молодіжний, буд.12. 

(12) Строк надання послуг – до 21.09.2018. 

(13) Очікувана вартість предмета закупівлі – 1 156285,98 грн з ПДВ. 

(14) Розмір мінімального кроку пониження ціни – 11 562,86 грн. 

(15) Кінцевий строк подачі пропозицій – 30.07.2018о 18:10 год. 

(16) Дата та час початку аукціону – 31.07.2018 о 12:07 год. 

(17) Дата та час розкриття тендерних пропозицій – 31.07.2018 о 12:28 год.  

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

подали тендерні пропозиції наступні учасники: 

- ПРАТ «МУКАЧІВСЬКИЙ ЗАВОД «ТОЧПРИЛАД»; 

- ТОВ «МТІ». 

(19) Згідно з реєстром отриманих тендерних пропозицій, учасниками подані 

наступні пропозиції (Таблиця 1): 

Таблиця 1 

Найменування учасника 
Первинна пропозиція, 

грн 

Остаточна пропозиція 

(за результатами 

аукціону), грн 

ПРАТ 

«МУКАЧІВСЬКИЙ 
1 152 450,00 1 152 450,00 
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ЗАВОД 

«ТОЧПРИЛАД» 

ТОВ «МТІ» 1 156 110,00 1 156 110,00 

(20) Згідно з протоколом розгляду тендерних пропозицій Замовника від 

06.08.2018 № 56 та звіту про результати проведення процедури закупівлі від 

23.08.2018, переможцем Торгів обрано ПРАТ «МУКАЧІВСЬКИЙ ЗАВОД 

«ТОЧПРИЛАД» з яким Замовником укладено договір від 23.08.2018 № 

23/08. 

5. Обставини справи 

(21) За результатами аналізу інформації, зібраної Відділенням в ході розгляду 

Справи, виявлено обставини, які можуть свідчити про узгодженість дій 

Відповідачів під час участі у Торгах. 

5.1. Надання ТОВ «МТІ» та ПРАТ «МУКАЧІВСЬКИЙ ЗАВОД 

«ТОЧПРИЛАД» у складі тендерної пропозиції ідентичних документів 

(22) ТОВ «МТІ» у складі тендерної пропозиції подало довідку від 20.02.2018  

№ 647/60/1 про надання ПРАТ «МУКАЧІВСЬКИЙ ЗАВОД «ТОЧПРИЛАД» 

ТОВ «МТІ» права на продаж вуличних світлодіодних світильників STRIKE 

на території України. 

(23) Учасники торгів у складі тендерних пропозицій надали ідентичні 

документи, а саме: 

- сертифікат відповідності від 23.07.2018 № UA036.TR0029-2018 на 

світильники світлодіодні для зовнішнього освітлення типу ДКУ 51У (з 

додатком), виданий Державним підприємством «Український 

світлотехнічний інститут» ПРАТ «МУКАЧІВСЬКИЙ ЗАВОД 

«ТОЧПРИЛАД»; 

- протоколи випробувань світильників світлодіодних вуличних від 

20.07.2018  № 16.013-2018, від 20.07.2018 № 16.012-2018, від 23.07.2018 

№ 06.024-2018, від 23.07.2018  № 06.023-2018, видані Державним 

підприємством «Український світлотехнічний інститут»  

ПРАТ «МУКАЧІВСЬКИЙ ЗАВОД «ТОЧПРИЛАД»; 

- паспорти на світильники для зовнішнього освітлення STRIKE МЗТП 

676142 ПС, які містять печатку ПРАТ «МУКАЧІВСЬКИЙ ЗАВОД 

«ТОЧПРИЛАД». 

(24) Листом від 10.01.2019 № 22/72 (вх. від 06.02.2019 № 66-01/183)  

ПРАТ «МУКАЧІВСЬКИЙ ЗАВОД «ТОЧПРИЛАД» повідомило, що надало 

право продажу вуличних світильників типу STRIKE на території України 

ТОВ «МТІ» на підставі довідки про надання права продажу від 20.02.2018 

№ 647/60/1 (з наданням копії). 

(25) Листом від 18.02.2022 № 4 (вх. від 18.02.2022 № 70-01/879) ТОВ «МТІ» 

надало копію звернення від 15.01.2018 №2 до ПРАТ «МУКАЧІВСЬКИЙ 

ЗАВОД «ТОЧПРИЛАД» щодо надання права на продаж світильників типу 
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STRIKE на території України та зазначило, що не закуповувало у інших 

виробників продукцію, що була предметом закупівлі у Торгах. 

(26) Отже, надання ТОВ «МТІ» ідентичних документів у складі тендерної 

пропозиції, отриманих від ПРАТ «МУКАЧІВСЬКИЙ ЗАВОД 

«ТОЧПРИЛАД», пояснюється об’єктивними причинами, а саме, 

отриманням права на продаж вуличних світлодіодних світильників STRIKE 

на території України безпосередньо від виробника продукції ПРАТ 

«МУКАЧІВСЬКИЙ ЗАВОД «ТОЧПРИЛАД» та, з урахуванням сукупності 

всіх обставин Справи, не свідчить про вчинення ними порушення 

законодавства про захист економічної конкуренції, у вигляді 

антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів 

торгів. 

5.2.  Пов’язаність Відповідачів через Войтенка Сергія Миколайовича 

(27) Згідно з інформацією, розміщеною на офіційному сайті www.smida.gov.ua 

директор ТОВ «МТІ» Войтенко Сергій Миколайович є акціонером  

ПРАТ «МУКАЧІВСЬКИЙ ЗАВОД «ТОЧПРИЛАД» і загальними зборами 

акціонерів (протокол від 24.04.2017 № 18) обраний членом Наглядової ради 

ПРАТ «МУКАЧІВСЬКИЙ ЗАВОД «ТОЧПРИЛАД» на строк 3 (три) роки. 

(28) Листом від 10.01.2019 № 22/72 (вх. від 06.02.2019 № 66-01/183) ПАТ 

«МУКАЧІВСЬКИЙ ЗАВОД «ТОЧПРИЛАД» повідомило, що дійсно 

Войтенко Сергій Миколайович є акціонером ПАТ «МУКАЧІВСЬКИЙ 

ЗАВОД «ТОЧПРИЛАД», який володіє 2-ма акціями, що складає 0,000033% 

від загальної кількості (має 2 голоси ЦП з 2 955 775 загальних) та, 

відповідно до протоколу № 18 від 24.04.2017, обраний членом наглядової 

ради ПРАТ «МУКАЧІВСЬКИЙ ЗАВОД «ТОЧПРИЛАД» строком на 3 роки. 

(29) Також, додатком до вищезазначеного листа була надана довідка, видана 

Войтенку Сергію Миколайовичу, у тому, що він працював у  

ПРАТ «МУКАЧІВСЬКИЙ ЗАВОД «ТОЧПРИЛАД» за цивільно-правовим 

договором та отримав дохід, як член наглядової ради, зокрема, під час 

проведення Торгів (Таблиця 2): 

Таблиця 2 

Період Сукупний дохід Утримання Сума до виплати 
(конфіденційна 

інформація) 
(конфіденційна 

інформація) 
(конфіденційна 

інформація) 
(конфіденційна 

інформація) 
(конфіденційна 

інформація) 
(конфіденційна 

інформація) 
(конфіденційна 

інформація) 
(конфіденційна 

інформація) 
(конфіденційна 

інформація) 
(конфіденційна 

інформація) 
(конфіденційна 

інформація) 
(конфіденційна 

інформація) 

(30) Відповідно до інформації, наданої ФІЛІЄЮ ПУБЛІЧНОГО 

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-

ІМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ» В М. УЖГОРОД (далі – ФІЛІЯ ПАТ 

«ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ» В М. 

УЖГОРОД ) додатком до листа від 12.09.2019 № 0671600/1355-19/БТ (вх. 

http://www.smida.gov.ua/
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від 18.09.2019 № 66-01/75кі) протягом червня-серпня 2018 року, зокрема, 

під час проведення Торгів ПРАТ «МУКАЧІВСЬКИЙ ЗАВОД 

«ТОЧПРИЛАД» було виплачено Войтенку Сергію Миколайовичу наступні 

суми (Таблиця 3): 

Таблиця 3 

Дата Платник Одержувач 

платежу 

Сума Призначення 

платежу 
(конфіденцій

на 

інформація) 

(конфіденційна 

інформація) 
(конфіденційна 

інформація) 
(конфіде

нційна 

інформа

ція) 

(конфіденційна 

інформація) 

(конфіденцій

на 

інформація) 

(конфіденційна 

інформація) 
(конфіденційна 

інформація) 
(конфіде

нційна 

інформа

ція) 

(конфіденційна 

інформація) 

(конфіденцій

на 

інформація) 

(конфіденційна 

інформація) 
(конфіденційна 

інформація) 
(конфіде

нційна 

інформа

ція) 

(конфіденційна 

інформація) 

(31) Вищезазначені факти можуть свідчити про єдність інтересів та пов’язаність 

ПРАТ «МУКАЧІВСЬКИЙ ЗАВОД «ТОЧПРИЛАД» та  

ТОВ «МТІ», завдяки яким Учасники торгів могли бути обізнані з діяльністю 

один одного та мали можливість доступу до інформації один одного та 

обміну інформацією між собою щодо господарської та фінансової 

діяльності, у тому числі щодо участі у Торгах. 

(32) Разом з тим, листом від 10.03.2022 № 89/72 (вх. від 18.05.2022 № 70-01/1009) 

ПРАТ «МУКАЧІВСЬКИЙ ЗАВОД «ТОЧПРИЛАД» повідомило, що у 

Войтенка Сергія Миколайовича протягом 2017-2018 років був відсутній 

вплив на діяльність ПРАТ «МУКАЧІВСЬКИЙ ЗАВОД «ТОЧПРИЛАД» 

оскільки протягом 2017-2018 років: 

- Войтенко Сергій Миколайович не був бенефіціарним власником  

ПРАТ «МУКАЧІВСЬКИЙ ЗАВОД «ТОЧПРИЛАД» та у нього було відсутнє 

право, яке забезпечує вирішальний вплив на формування складу, 

результатів голосування та рішення органів управління Товариства; 

- не отримував жодного разу дивідендів від ПРАТ «МУКАЧІВСЬКИЙ 

ЗАВОД «ТОЧПРИЛАД»; 

- при голосуванні з питань порядку денного на засіданнях Наглядової ради 

ПРАТ «МУКАЧІВСЬКИЙ ЗАВОД «ТОЧПРИЛАД» Войтенку Сергію 

Миколайовичу належав 1 голос, який не був вирішальним, а питання 

продажу вуличних світильників та участі у тендерних закупівлях не 

відносилось до компетенції Наглядової ради Товариства; 

- у Войтенка Сергія Миколайовича було відсутнє право укладання договорів 

і контрактів, які дають можливість визначати умови господарської 
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діяльності, давати обов'язкові до виконання вказівки або виконувати 

функції органу управління ПРАТ «МУКАЧІВСЬКИЙ ЗАВОД 

«ТОЧПРИЛАД»; 

- Войтенко Сергій Миколайович не заміщував посади керівника, заступника 

керівника Наглядової ради, правління, іншого наглядового чи виконавчого 

органу ПРАТ «МУКАЧІВСЬКИЙ ЗАВОД «ТОЧПРИЛАД». 

(33) Враховуючи вищезазначене, перебування директора ТОВ «МТІ» Войтенка 

Сергія Миколайовича у відносинах з ПРАТ «МУКАЧІВСЬКИЙ ЗАВОД 

«ТОЧПРИЛАД» за цивільно-правовим договором і отримання доходу, як 

члена Наглядової ради та в сукупності інших обставин, не доводить 

вчинення узгоджених дій Відповідачів під час їх участі у Торгах. 

5.3.  Існування між Відповідачами господарських відносин 

(34) Відповідно до інформації, наданої АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ 

«РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (далі – АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК 

АВАЛЬ») додатками до листів від 12.09.2018 № 81-15-9/9759-БТ (вх. від 

17.09.2018 № 66-01/892) та від 04.09.2019 № 81-15-9/10650-БТ (вх. від 

09.09.2019 № 66-01/68кі) протягом червня-серпня 2018 року, зокрема, під 

час проведення Торгів між ТОВ «МТІ» та ПРАТ «МУКАЧІВСЬКИЙ 

ЗАВОД «ТОЧПРИЛАД» існували господарські відносини (Таблиця 4): 

Таблиця 4 

Дата Платник Одержувач 

платежу 

Сума Призначення 

платежу 
(конфіденцій

на 

інформація) 

(конфіденційна 

інформація) 
(конфіденційна 

інформація) 
(конфіде

нційна 

інформа

ція) 

(конфіденційна 

інформація) 

(конфіденцій

на 

інформація) 

(конфіденційна 

інформація) 
(конфіденційна 

інформація) 
(конфіде

нційна 

інформа

ція) 

(конфіденційна 

інформація) 

(конфіденцій

на 

інформація) 

(конфіденційна 

інформація) 
(конфіденційна 

інформація) 
(конфіде

нційна 

інформа

ція) 

(конфіденційна 

інформація) 

(конфіденцій

на 

інформація) 

(конфіденційна 

інформація) 
(конфіденційна 

інформація) 
(конфіде

нційна 

інформа

ція) 

(конфіденційна 

інформація) 

(конфіденцій

на 

інформація) 

(конфіденційна 

інформація) 
(конфіденційна 

інформація) 
(конфіде

нційна 

інформа

ція) 

(конфіденційна 

інформація) 

(конфіденцій

на 

інформація) 

(конфіденційна 

інформація) 
(конфіденційна 

інформація) 
(конфіде

нційна 

інформа

ція) 

(конфіденційна 

інформація) 
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(конфіденцій

на 

інформація) 

(конфіденційна 

інформація) 
(конфіденційна 

інформація) 
(конфіде

нційна 

інформа

ція) 

(конфіденційна 

інформація) 

(35) Таким чином, між Учасниками торгів існували господарські відносини у 

вигляді оплати за товари і послуги у період проведення Торгів. 

(36) Отже, факт наявності господарських відносин між Відповідачами з 

урахуванням сукупності всіх обставин Справи не суперечить приписам 

чинного законодавства та, без встановлення інших обставин, не є 

свідченням узгодженості дій між Відповідачами. 

Щодо результатів встановлення сукупності обставин, які свідчать про 

антиконкурентні узгоджені дії Відповідачів 

(37) З метою встановлення сукупності обставин, які б свідчили про наявність або 

відсутність в діях ПРАТ «МУКАЧІВСЬКИЙ ЗАВОД «ТОЧПРИЛАД» та 

ТОВ «МТІ» порушень законодавства про захист економічної конкуренції 

під час участі у Торгах Відділенням опрацьовано наступну інформацію. 

(38) Відповідно до листа ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ПРОЗОРРО» (далі 

– ДП «ПРОЗОРРО») від 12.09.2018 № 206/2633/03 (вх. № 66-01/952 від 

25.09.2018) Учасники торгів подавали свої тендерні пропозиції для участі у 

Торгах з різних електронних майданчиків, а саме:  

- ПРАТ «МУКАЧІВСЬКИЙ ЗАВОД «ТОЧПРИЛАД» - 

ZAKUPKI.PROM.UA (оператор електронного майданчика – ТОВАРИСТВО 

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

ТОВ «ЗАКУПКИ.ПРОМ.УА»); 

- ТОВ «МТІ» - E-TENDER (оператор електронного майданчика – 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «Е-ТЕНДЕР» 

(далі – ТОВ «Е-ТЕНДЕР»). 

(39) Листом від 27.11.2019 № 388 (вх. № 66-01/2011 від 11.12.2019) 

ТОВ «ЗАКУПКИ.ПРОМ.УА» повідомило, що ПРАТ «МУКАЧІВСЬКИЙ 

ЗАВОД «ТОЧПРИЛАД» подало тендерну пропозицію для участі у Торгах 

26.07.2018 об 11:30 з ІР – адреси (конфіденційна інформація). 

(40) Листом від 10.09.2019 № 1005/09 (вх. № 66-01/1489 від 17.09.2019) 

ТОВ «Е-ТЕНДЕР» повідомило, що ТОВ «МТІ» подало тендерну 

пропозицію для участі у Торгах 30.07.2018 о 14:52 з ІР – адреси 

(конфіденційна інформація). 

(41) ДП «ПРОЗОРРО» листом від 12.09.2018 № 206/2633/03 (вх. № 66-01/952 від 

25.09.2018), повідомило, що Учасники торгів під час входу до аукціону 

використовували різні ІР – адреси, а саме: 

- ПРАТ «МУКАЧІВСЬКИЙ ЗАВОД «ТОЧПРИЛАД» - (конфіденційна 

інформація); 

- ТОВ «МТІ» - (конфіденційна інформація). 
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(42) Листом від 24.09.2018 № 8698/10/07-16-12-01-10 (вх. № 66-01/625 

від02.10.2018) ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ ФІСКАЛЬНОЇ 

СЛУЖБИ У ЗАКАРПАТСЬКІЙ ОБЛАСТІ (далі – ГУ ДФС У 

ЗАКАРПАТСЬКІЙ ОБЛАСТІ) надало інформацію, що протягом червня-

серпня 2018 року, в тому числі під час проведення Торгів,  

ПРАТ «МУКАЧІВСЬКИЙ ЗАВОД «ТОЧПРИЛАД» подавало податкову 

звітність з ІP-адрес (конфіденційна інформація). 

(43) Листом від 03.10.2018 № 30510/9/26-15-08-06-19 (вх. № 66-01/1156 

від30.10.2018) ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ ФІСКАЛЬНОЇ 

СЛУЖБИ У МІСТІ КИЄВІ надало інформацію, що протягом другого 

кварталу 2018 року ТОВ «МТІ» подавало податкову звітність з ІP-адрес 

(конфіденційна інформація). 

(44) Відповідно до інформації, наданої АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» 

додатком до листа від 12.09.2018 № 81-15-9/9759-БТ (вх. від 17.09.2018 № 

66-01/892) протягом червня-липня 2018 року, зокрема, під час проведення 

Торгів ТОВ «МТІ» входило до електронного кабінету для здійснення 

операцій по поточному рахунку з ІP - адреси (конфіденційна інформація). 

(45) Відповідно до інформації, наданої ФІЛІЄЮ ПАТ «ДЕРЖАВНИЙ 

ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ» В М. УЖГОРОД додатком 

до листа від 14.09.2018 № 067-06/614-/БТ (вх. від 20.09.2018 № 934) 

протягом червня-липня 2018 року, зокрема, під час проведення Торгів  

ПРАТ «МУКАЧІВСЬКИЙ ЗАВОД «ТОЧПРИЛАД» входило до 

електронного кабінету для здійснення операцій по поточному рахунку з  

ІP – адрес: (конфіденційна інформація). 

(46) Отже, Відділенням не виявлено використання Відповідачами одних і тих же 

точок доступу до мережі Інтернет, зокрема, для подачі тендерних 

пропозицій для участі у Торгах, входу до аукціону, подачі податкової 

звітності, для входу до електронних кабінетів для здійснення операцій по 

поточному рахунку, використання одного номеру телефону або електронної 

пошти, синхронності оплати за послуги майданчика, у тому числі в період 

проведення Торгів. 

(47) Також, Відділенням за результатом аналізу інформації, наданої                                     

АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» листом від 12.09.2018 № 81-15-9/9759-

БТ (вх. від 17.09.2018 № 66-01/892) та ФІЛІЄЮ ПАТ «ДЕРЖАВНИЙ 

ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ» В М. УЖГОРОД листом від 

14.09.2018 № 067-06/614-/БТ (вх. від 20.09.2018 № 934) не виявлено 

протягом 2018 року, в тому числі під час проведення Торгів, надання 

Відповідачами один одному безвідсоткової фінансової допомоги на 

зворотній основі. 

(48) За результатами опрацювання інформації, наданої ГОЛОВНИМ 

УПРАВЛІННЯМ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ В МІСТІ КИЄВІ (лист 

від 27.09.2018 № 83892/06 (вх. від 25.10.2018 № 66-01/1133)) та ГУ ДФС У 

ЗАКАРПАТСЬКІЙ ОБЛАСТІ(лист від 24.09.2018 № 8698/10/07-16-12-01-10 
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(вх. № 66-01/625 від 02.10.2018)) Відділенням не виявлено спільних 

працівників у Відповідачів. 

(49) Відділенням проаналізовано інформацію, наявну на сайті 

https://www.prozorro.gov.ua/ (тендерна документація Замовника, документи 

Відповідачів, завантажені у складі тендерних пропозицій тощо), у 

результаті якої не встановлено схожості у документах, спільних 

особливостей файлів, завантажених у складі тендерних пропозицій 

Відповідачів, не виявлено. 

(50) Відповідно до тендерних пропозицій ТОВ «МТІ» та  

ПРАТ «МУКАЧІВСЬКИЙ ЗАВОД «ТОЧПРИЛАД», поданих на Торги, ціни 

на складові предмету закупівлі, запропоновані Відповідачами були 

наступними (Таблиця 5): 

Таблиця 5 

Найменування учасника 

Cвітлодіодний світильник 

ДКУ51У22У1 STRIKE-4 

EKO, грн без ПДВ 

Cвітлодіодний світильник 

ДКУ51У30У1 STRIKE-6 

EKO, грн без ПДВ 

ПРАТ «МУКАЧІВСЬКИЙ 

ЗАВОД «ТОЧПРИЛАД» 
4750,00 4800,00 

ТОВ «МТІ» 5575,00 5585,00 

(51) Листом від 10.03.2022 № 89/72 (вх. від 18.05.2022 № 70-01/1009)  

ПРАТ «МУКАЧІВСЬКИЙ ЗАВОД «ТОЧПРИЛАД» повідомило Відділення, 

що протягом червня-вересня 2018 року відпускні ціни, що були предметом 

закупівлі у Торгах не змінювались та були наступними: 

- світлодіодний світильник ДКУ51У22У1 STRIKE-4 EKO - 4750,00 грн без 

ПДВ; 

- світлодіодний світильник ДКУ51У30У1 STRIKE-6 EKO - 5575,00 грн без 

ПДВ. 

(52) Листом від 18.02.2022 № 4 (вх. від 18.02.2022 № 70-01/879) ТОВ «МТІ» 

повідомило, що формування ціни на товари, які були предметом закупівлі у 

Торгах, здійснювалось з урахуванням ринкових цін. Зберігання розрахунків 

та інших документів, по яким відсутній факт здійснення господарської 

операції, не передбачено порядком документообігу  

ТОВ «МТІ». 

(53) З урахуванням вищезазначеного, ПРАТ «МУКАЧІВСЬКИЙ ЗАВОД 

«ТОЧПРИЛАД» запропонувало ціни на світлодіодні світильники, які 

відповідають відпускним цінам ПРАТ «МУКАЧІВСЬКИЙ ЗАВОД 

«ТОЧПРИЛАД» у період проведення Торгів, а ТОВ «МТІ» запропонувало 

ціни, які були вище закупівельних. 

(54) Отже, в ході розгляду справи, Відділенням не виявлено обставин, що 

можуть вказувати на узгоджені дії Відповідачів під час формування цінових 

пропозицій для участі у Торгах. 

https://www.prozorro.gov.ua/
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(55) З урахуванням вищезазначеного, Відділенням не виявлено інших доказів, 

які б свідчили про узгодженість поведінки Відповідачів. 

6. Заперечення Відповідачів та їх спростування 

(56) Відділенням, листом від 04.01.2023 № 70-02/П-18 за місцезнаходженням 

ТОВ «МТІ» рекомендованим листом направлено копію подання з 

попередніми висновками у Справі. 

(57) Листом від 12.01.2023 № 01 (вх. від 12.01.2023 № 70-01/109) ТОВ «МТІ» 

повідомило, що погоджується та не заперечує проти висновків викладених 

у поданні по справі № 7/01-124-21, щодо відсутності фактів вчинення 

порушення. 

(58) Відділенням, листом від 04.01.2023 № 70-02/П-17 за місцезнаходженням 

ПРАТ «МУКАЧІВСЬКИЙ ЗАВОД «ТОЧПРИЛАД» рекомендованим 

листом направлено копію пдання з попередніми висновками у Справі. 

(59) Листом від 12.01.2023 № 07/72 (вх. від 12.01.2023 № 70-01/108)  

ПРАТ «МУКАЧІВСЬКИЙ ЗАВОД «ТОЧПРИЛАД» повідомило, що 

погоджується та не заперечує проти висновків викладених у поданні по 

справі № 7/01-124-21, щодо відсутності фактів вчинення порушення. 

7. Остаточні висновки адміністративної колегії Відділення 

(60) Враховуючи наведене, за результатами збору та аналізу отриманої 

інформації в ході розгляду Справи, не виявлено повної сукупності 

взаємозалежних факторів, які б свідчили про антиконкурентні узгоджені дії 

ТОВ «МТІ» та ПРАТ «МУКАЧІВСЬКИЙ ЗАВОД «ТОЧПРИЛАД» під час 

участі у Торгах, а, отже, не доведено факт вчинення порушення 

законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченого пунктом 

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

економічної конкуренції», у вигляді вчинення антиконкурентних 

узгоджених дій шляхом спотворення результатів торгів, аукціонів, 

конкурсів, тендерів. 

(61) Відповідно до статті 49 Закону України «Про захист економічної 

конкуренції», розгляд справи про порушення законодавства про захист 

економічної конкуренції підлягає закриттю без прийняття рішення по суті, 

якщо, зокрема, не доведено вчинення порушення. 

На підставі вищевикладеного, керуючись статтями 7 і 14 Закону України 

«Про Антимонопольний комітет України», статтями 48, 49 і 52 Закону України 

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

територіальне відділення Антимонопольного комітету України, затвердженого 

розпорядженням Антимонопольного комітету України від 23.02.2001 № 32-р, 

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

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

про захист економічної конкуренції, затверджених розпорядженням 

Антимонопольного комітету України від 19.04.1994 № 5, зареєстрованих у 
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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. Закрити провадження у справі № 7/01-124-21.  

 

Відповідно до частини першої 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  

 


