
 

 

СХІДНЕ МІЖОБЛАСНЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ 

АНТИМОНОПОЛЬНОГО КОМІТЕТУ УКРАЇНИ 

ВИТЯГ З РІШЕННЯ 

АДМІНІСТРАТИВНОЇ КОЛЕГІЇ СХІДНОГО  

МІЖОБЛАСНОГО ТЕРИТОРІАЛЬНОГО ВІДДІЛЕННЯ 
 

18.01.2023 № 70/4 – р/к                          Справа № 2/01-162-19 

м. Київ 

 

Про закриття провадження  

у справі 

Адміністративна колегія Східного міжобласного територіально 

відділення Антимонопольного комітету України, розглянувши матеріали 

справи № 2/01-162-19, розпочате за ознаками порушень ТОВАРИСТВОМ З 

ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТОРГОВИЙ ДІМ «БУДКОМ» 

(ідентифікаційний код юридичної особи – (конфіденційна інформація) (надалі 

– ТОВ «ТД «БУДКОМ»), ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КРАСИЛІВСЬКИЙ ЛИВАРНИЙ ЗАВОД» 

(ідентифікаційний код юридичної особи – (конфіденційна інформація) (надалі 

– ТОВ «КЛЗ»), ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«НІЖИНСЬКИЙ ДОСЛІДНО – МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД» (ідентифікаційний 

код юридичної особи – (конфіденційна інформація) (надалі –  

ТОВ «НДМЗ») законодавства про захист економічної конкуренції, 

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

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

досліджень і розслідувань від 03.01.2023 № 70-03/3-П, 

ВСТАНОВИЛА: 

На виконання доручення Голови Антимонопольного комітету України  

від 22.11.2019 № 13-01/1216 (вх. № 1/654 від 22.11.2019) Харківським 

обласним територіальним відділенням Антимонопольного комітету України 

проведено дослідження щодо наявності або відсутності в діях  

ТОВ «ТД «БУДКОМ», ТОВ «КЛЗ» та ТОВ «НДМЗ» (надалі разом – 

Учасники) ознак порушень законодавства про захист економічної конкуренції 

під час їх участі у процедурах закупівель, проведених: 

 ФІЛІЄЮ «ПАСАЖИРСЬКА КОМПАНІЯ» ПУБЛІЧНОГО 

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ»  

(надалі – ФІЛІЯ «ПАСАЖИРСЬКА КОМПАНІЯ») по закупівлі «Колодка 

гальмівна тип «С» з каркасом – 9000 шт., ДК 021:2015: 34630000-2 — Частини 



2 
 

залізничних або трамвайних локомотивів чи рейкового рухомого складу; 

обладнання для контролю залізничного руху» (ідентифікатор закупівлі в 

системі «Prozorro»: UA-2018-10-26-001568-c) (надалі – Торги № 1); 

 ФІЛІЄЮ «ПАСАЖИРСЬКА КОМПАНІЯ» по закупівлі «Колодка 

гальмівна тип «С» з каркасом – 9000 шт., ДК 021:2015: 34630000-2 — Частини 

залізничних або трамвайних локомотивів чи рейкового рухомого складу; 

обладнання для контролю залізничного руху» (ідентифікатор закупівлі в 

системі «Prozorro»: UA-2018-10-26-001552-c) (надалі – Торги № 2); 

 ФІЛІЄЮ «ПАСАЖИРСЬКА КОМПАНІЯ» по закупівлі «Колодка 

гальмівна тип «С» з каркасом – 9000 шт., ДК 021:2015: 34630000-2 — Частини 

залізничних або трамвайних локомотивів чи рейкового рухомого складу; 

обладнання для контролю залізничного руху» (ідентифікатор закупівлі в 

системі «Prozorro»: UA-2018-10-26-001584-c) (надалі – Торги № 3); 

 ФІЛІЄЮ «ПАСАЖИРСЬКА КОМПАНІЯ» по закупівлі «Колодка 

гальмівна тип «С» з каркасом – 8500 шт., ДК 021:2015: 34630000-2 — Частини 

залізничних або трамвайних локомотивів чи рейкового рухомого складу; 

обладнання для контролю залізничного руху» (ідентифікатор закупівлі в 

системі «Prozorro»: UA-2019-05-03-001256-b) (надалі – Торги № 4); 

 ФІЛІЄЮ «ПАСАЖИРСЬКА КОМПАНІЯ» по закупівлі «Колодка 

гальмівна тип «С» з каркасом – 8500 шт., ДК 021:2015: 34630000-2 — Частини 

залізничних або трамвайних локомотивів чи рейкового рухомого складу; 

обладнання для контролю залізничного руху» (ідентифікатор закупівлі в 

системі «Prozorro»: UA-2019-05-03-001914-a) (надалі – Торги № 5); 

 ФІЛІЄЮ «ПАСАЖИРСЬКА КОМПАНІЯ» по закупівлі «Колодка 

гальмівна тип «С» з каркасом – 8500 шт., ДК 021:2015: 34630000-2 — Частини 

залізничних або трамвайних локомотивів чи рейкового рухомого складу; 

обладнання для контролю залізничного руху» (ідентифікатор закупівлі в 

системі «Prozorro»: UA-2019-05-03-001939-a) (надалі – Торги № 6); 

 ФІЛІЄЮ «ПАСАЖИРСЬКА КОМПАНІЯ» по закупівлі «Колодка 

гальмівна тип «С» з каркасом – 9000 шт., ДК 021:2015: 34630000-2 — Частини 

залізничних або трамвайних локомотивів чи рейкового рухомого складу; 

обладнання для контролю залізничного руху» (ідентифікатор закупівлі в 

системі «Prozorro»: UA-2019-01-24-001669-b) (надалі – Торги № 7); 

 ФІЛІЄЮ «ПАСАЖИРСЬКА КОМПАНІЯ» по закупівлі «Колодка 

гальмівна тип «С» з каркасом – 9000 шт., ДК 021:2015: 34630000-2 — Частини 

залізничних або трамвайних локомотивів чи рейкового рухомого складу; 

обладнання для контролю залізничного руху» (ідентифікатор закупівлі в 

системі «Prozorro»: UA-2019-01-24-001697-b) (надалі – Торги № 8); 

 ФІЛІЄЮ «ПАСАЖИРСЬКА КОМПАНІЯ» по закупівлі «Колодка 

гальмівна тип «С» з каркасом – 9000 шт., ДК 021:2015: 34630000-2 — Частини 

залізничних або трамвайних локомотивів чи рейкового рухомого складу; 

обладнання для контролю залізничного руху» (ідентифікатор закупівлі в 

системі «Prozorro»: UA-2019-01-24-001686-b) (надалі – Торги № 9); 
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 РЕГІОНАЛЬНОЮ ФІЛІЄЮ «ЛЬВІВСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ»  

ПАТ «УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ» (надалі – ФІЛІЯ «ЛЬВІВСЬКА 

ЗАЛІЗНИЦЯ») по закупівлі «Колодка гальмівна локомотивна гребенева тип 

«М» – 8000 шт., ДК 021:2015: 34630000-2 — Частини залізничних або 

трамвайних локомотивів чи рейкового рухомого складу; обладнання для 

контролю залізничного руху» (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro»:  

UA-2018-03-19-000916-a) (надалі – Торги № 10); 

 ФІЛІЄЮ «ЛЬВІВСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ» по закупівлі «Колодка 

гальмівна локомотивна гребенева тип «М» – 9000 шт., ДК 021:2015: 34630000-

2 — Частини залізничних або трамвайних локомотивів чи рейкового рухомого 

складу; обладнання для контролю залізничного руху» (ідентифікатор закупівлі 

в системі «Prozorro»: UA-2018-05-10-000813-c) (надалі – Торги № 11); 

 ФІЛІЄЮ «ЛЬВІВСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ» по закупівлі «Колодка 

гальмівна локомотивна гребенева тип «М» – 4445 шт., ДК 021:2015: 34630000-

2 — Частини залізничних або трамвайних локомотивів чи рейкового рухомого 

складу; обладнання для контролю залізничного руху» (ідентифікатор закупівлі 

в системі «Prozorro»: UA-2018-10-03-000513-b) (надалі – Торги № 12); 

 ФІЛІЄЮ «ЛЬВІВСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ» по закупівлі «Колодка 

гальмівна локомотивна гребенева тип «М» – 7900 шт., ДК 021:2015: 34630000-

2 — Частини залізничних або трамвайних локомотивів чи рейкового рухомого 

складу; обладнання для контролю залізничного руху» (ідентифікатор закупівлі 

в системі «Prozorro»: UA-2018-10-30-001334-b) (надалі – Торги № 13); 

 РЕГІОНАЛЬНОЮ ФІЛІЄЮ «ОДЕСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ»  

ПАТ «УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ» (надалі – ФІЛІЯ «ОДЕСЬКА 

ЗАЛІЗНИЦЯ») по закупівлі «Колодка гальмівна чавунна гребенева тип «М» – 

10000 шт., ДК 021:2015: 34630000-2 — Частини залізничних або трамвайних 

локомотивів чи рейкового рухомого складу; обладнання для контролю 

залізничного руху» (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro»:  

UA-2018-04-26-000208-b) (надалі – Торги № 14); 

 ФІЛІЄЮ «ОДЕСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ» по закупівлі «Колодка гальмівна 

чавунна гребенева тип «М» – 10000 шт., ДК 021:2015: 34630000-2 — Частини 

залізничних або трамвайних локомотивів чи рейкового рухомого складу; 

обладнання для контролю залізничного руху» (ідентифікатор закупівлі в 

системі «Prozorro»: UA-2018-05-15-000077-c) (надалі – Торги № 15); 

 ФІЛІЄЮ «ОДЕСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ» по закупівлі «Колодка гальмівна 

чавунна гребенева тип «М» – 6000 шт., ДК 021:2015: 34630000-2 — Частини 

залізничних або трамвайних локомотивів чи рейкового рухомого складу; 

обладнання для контролю залізничного руху» (ідентифікатор закупівлі в 

системі «Prozorro»: UA-2018-09-27-001490-c) (надалі – Торги № 16); 

 ФІЛІЄЮ «ОДЕСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ» по закупівлі «Колодка гальмівна 

чавунна гребенева тип «М» (Знам’янський регіон) – 7000 шт.,  

ДК 021:2015: 34630000-2 — Частини залізничних або трамвайних локомотивів 

чи рейкового рухомого складу; обладнання для контролю залізничного руху» 
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(ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro»: UA-2019-01-18-003480-c) 

(надалі – Торги № 17); 

 ФІЛІЄЮ «ОДЕСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ» по закупівлі «Колодка гальмівна 

чавунна гребенева тип «М» – 7000 шт., ДК 021:2015: 34630000-2 — Частини 

залізничних або трамвайних локомотивів чи рейкового рухомого складу; 

обладнання для контролю залізничного руху» (ідентифікатор закупівлі в 

системі «Prozorro»: UA-2019-01-18-003524-c) (надалі – Торги № 18); 

 РЕГІОНАЛЬНОЮ ФІЛІЄЮ «ПРИДНІПРОВСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ»  

ПАТ «УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ» (надалі – ФІЛІЯ «ПРИДНІПРОВСЬКА 

ЗАЛІЗНИЦЯ») по закупівлі «Колодки гальмівні типу «М» – 3960 шт.,  

ДК 021:2015: 34630000-2 — Частини залізничних або трамвайних локомотивів 

чи рейкового рухомого складу; обладнання для контролю залізничного руху» 

(ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro»: UA-2018-05-04-000584-b) 

(надалі – Торги № 19); 

 ФІЛІЄЮ «ПРИДНІПРОВСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ» по закупівлі «Колодки 

гальмівні типу «М» – 4620 шт., ДК 021:2015: 34630000-2 — Частини 

залізничних або трамвайних локомотивів чи рейкового рухомого складу; 

обладнання для контролю залізничного руху» (ідентифікатор закупівлі в 

системі «Prozorro»: UA-2018-10-02-001129-c) (надалі – Торги № 20); 

 ФІЛІЄЮ «ПІВДЕННО – ЗАХІДНА ЗАЛІЗНИЦЯ»  

ПАТ «УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ» (надалі – ФІЛІЯ «ПІВДЕННО – ЗАХІДНА 

ЗАЛІЗНИЦЯ») по закупівлі «Колодки гальмівні, ДК 021:2015: 34630000-2 — 

Частини залізничних або трамвайних локомотивів чи рейкового рухомого 

складу; обладнання для контролю залізничного руху» (ідентифікатор закупівлі 

в системі «Prozorro»: UA-2018-10-26-001848-c) (надалі – Торги № 21); 

 РЕГІОНАЛЬНОЮ ФІЛІЄЮ «ПІВДЕННА ЗАЛІЗНИЦЯ»  

ПАТ «УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ» (надалі – ФІЛІЯ «ПІВДЕННА 

ЗАЛІЗНИЦЯ») по закупівлі «Колодка гальмівна чавунна гребенева для 

локомотивів тип «М» – 4300 шт., ДК 021:2015: 34630000-2 — Частини 

залізничних або трамвайних локомотивів чи рейкового рухомого складу; 

обладнання для контролю залізничного руху» (ідентифікатор закупівлі в 

системі «Prozorro»: UA-2019-02-06-002667-b) (надалі – Торги № 22) (надалі 

разом – Торги). 

На підставі подання другого відділу досліджень і розслідувань  

від 19.12.2019 № 503 за ознаками вчинення ТОВ «ТД «БУДКОМ», ТОВ «КЛЗ» 

та ТОВ «НДМЗ» 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, адміністративною колегією Харківського обласного 

територіального відділення Антимонопольного комітету України прийнято 

розпорядження від 19.12.2019 № 193-рп/к про початок розгляду справи  

№ 2/01-162-19. 
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Згідно з підпунктом 7.6 пункту 7 розпорядженням Голови 

Антимонопольного комітету України від 28.11.2019 № 23–рп (в редакції 

розпорядження Голови Антимонопольного комітету України від 07.05.2020  

№ 5-рп) Харківське обласне територіальне відділення Антимонопольного 

комітету України з 12.06.2020 змінило найменування на Східне міжобласне 

територіальне відділення Антимонопольного комітету України. 

І. Відповідачі 

Відповідачами у справі є: 

- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТОРГОВИЙ 

ДІМ «БУДКОМ», ідентифікаційний код юридичної особи – (конфіденційна 

інформація); місцезнаходження: (конфіденційна інформація); основним видом 

діяльності є (конфіденційна інформація); 

- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«КРАСИЛІВСЬКИЙ ЛИВАРНИЙ ЗАВОД», ідентифікаційний код юридичної 

особи – (конфіденційна інформація); місцезнаходження: (конфіденційна 

інформація); основним видом діяльності (конфіденційна інформація); 

- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«НІЖИНСЬКИЙ ДОСЛІДНО – МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД», ідентифікаційний 

код юридичної особи – (конфіденційна інформація); місцезнаходження: 

(конфіденційна інформація); основним видом діяльності (конфіденційна 

інформація). 

У розумінні статті 1 Закону України «Про захист економічної 

конкуренції» ТОВ «ТД «БУДКОМ», ТОВ «КЛЗ» та ТОВ «НДМЗ» є 

суб’єктами господарювання. 

ІІ. Інформація про торги 

Торги № 1  

ФІЛІЄЮ «ПАСАЖИРСЬКА КОМПАНІЯ» на веб-порталі публічних 

закупівель «Prozorro» 26.10.2018 опубліковано оголошення  

(UA-2018-10-26-001568-c) про проведення Торгів № 1.  

Кінцевий строк подання тендерних пропозицій (дата і час) –  

14.11.2018 (15 год. 00 хв.). 

Очікувана вартість закупівлі – 4 098 600, 00 грн. з ПДВ. 

Відповідно до реєстру отриманих тендерних пропозицій для участі у 

Торгах № 1 подані тендерні пропозиції від:  

 ТОВ «КЛЗ»; 

 ТОВ «НДМЗ». 

Ціна тендерних пропозицій, запропонована ТОВ «КЛЗ» та ТОВ «НДМЗ» 

на Торги № 1, становила: 

№ 

з/п 

Назва суб’єкта 

господарювання 

Первинна 

пропозиція, грн.                

Остаточна пропозиція  

(за результатами аукціону), 
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з ПДВ грн. з ПДВ 

1 ТОВ «КЛЗ» 4 098 600, 00 4 098 600, 00 

2 ТОВ «НДМЗ» 4 098 600, 00 4 098 600, 00 

Згідно з протоколом від 15.11.2019 № 78-18/11/18 засідання тендерного 

комітету ФІЛІЇ «ПАСАЖИРСЬКА КОМПАНІЯ» переможцем Торгів № 1 

визнано ТОВ «КЛЗ» з пропозицією 4 098 600, 00 грн. з ПДВ, з яким укладено 

договір від 04.12.2018 № УЗ-ЦЛ-18705-Ю. 

Торги № 2 

ФІЛІЄЮ «ПАСАЖИРСЬКА КОМПАНІЯ» на веб-порталі публічних 

закупівель «Prozorro» 26.10.2018 опубліковано оголошення  

(UA-2018-10-26-001552-c) про проведення Торгів № 2.  

Кінцевий строк подання тендерних пропозицій (дата і час) –  

14.11.2018 (15 год. 00 хв.). 

Очікувана вартість закупівлі – 4 098 600, 00 грн. з ПДВ. 

Відповідно до реєстру отриманих тендерних пропозицій для участі у 

Торгах № 2 подані тендерні пропозиції від:  

 ТОВ «КЛЗ»; 

 ТОВ «НДМЗ»; 

 ТОВ «ТД «БУДКОМ». 

Ціна тендерних пропозицій, запропонована ТОВ «КЛЗ», ТОВ «НДМЗ» та 

ТОВ «ТД «БУДКОМ» на Торги № 2, становила: 

№ 

з/п 

Назва суб’єкта 

господарювання 

Первинна 

пропозиція, грн.                

з ПДВ 

Остаточна пропозиція  

(за результатами аукціону), 

грн. з ПДВ 

1 ТОВ «КЛЗ» 4 098 600, 00 4 098 600, 00 

2 ТОВ «НДМЗ» 4 098 600, 00 4 098 600, 00 

3 ТОВ «ТД «БУДКОМ» 4 098 600, 00 4 098 600, 00 

Згідно з протоколом від 15.11.2019 № 78-20/11/18 засідання тендерного 

комітету ФІЛІЇ «ПАСАЖИРСЬКА КОМПАНІЯ» переможцем Торгів № 2 

визнано ТОВ «НДМЗ» з пропозицією 4 098 600, 00 грн. з ПДВ, з яким 

укладено договір від 04.12.2018 № УЗ-ЦЛ-18704-Ю. 

Торги № 3 

ФІЛІЄЮ «ПАСАЖИРСЬКА КОМПАНІЯ» на веб-порталі публічних 

закупівель «Prozorro» 26.10.2018 опубліковано оголошення  

(UA-2018-10-26-001584-c) про проведення Торгів № 3.  

Кінцевий строк подання тендерних пропозицій (дата і час) –  

14.11.2018 (15 год. 00 хв.). 

Очікувана вартість закупівлі – 4 098 600, 00 грн. з ПДВ. 

 

Відповідно до реєстру отриманих тендерних пропозицій для участі у 
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Торгах № 3 подані тендерні пропозиції від:  

 ТОВ «КЛЗ»; 

 ТОВ «НДМЗ»; 

 ТОВ «ТД «БУДКОМ». 

Ціна тендерних пропозицій, запропонована ТОВ «КЛЗ», ТОВ «НДМЗ» та 

ТОВ «ТД «БУДКОМ» на Торги № 3, становила: 

№ 

з/п 

Назва суб’єкта 

господарювання 

Первинна 

пропозиція, грн.              

з ПДВ 

Остаточна пропозиція  

(за результатами аукціону), 

грн. з ПДВ 

1 ТОВ «КЛЗ» 4 098 600, 00 4 098 600, 00 

2 ТОВ «НДМЗ» 4 098 600, 00 4 098 600, 00 

3 ТОВ «ТД «БУДКОМ» 4 098 600, 00 4 098 600, 00 

Згідно з протоколом від 15.11.2019 № 78-19/11/18 засідання тендерного 

комітету ФІЛІЇ «ПАСАЖИРСЬКА КОМПАНІЯ» переможцем Торгів № 3 

визнано ТОВ «ТД «БУДКОМ» з пропозицією 4 098 600, 00 грн. з ПДВ, з яким 

укладено договір від 04.12.2018 № УЗ-ЦЛ-18706-Ю. 

Торги № 4 

ФІЛІЄЮ «ПАСАЖИРСЬКА КОМПАНІЯ» на веб-порталі публічних 

закупівель «Prozorro» 03.05.2019 опубліковано оголошення  

(UA-2019-05-03-001256-b) про проведення Торгів № 4.  

Кінцевий строк подання тендерних пропозицій (дата і час) –  

20.05.2019 (18 год. 00 хв.). 

Очікувана вартість закупівлі – 3 870 900, 00 грн. з ПДВ. 

Відповідно до реєстру отриманих тендерних пропозицій для участі у 

Торгах № 4 подані тендерні пропозиції від:  

 ТОВ «КЛЗ»; 

 ТОВ «НДМЗ». 

Ціна тендерних пропозицій, запропонована ТОВ «КЛЗ» та ТОВ «НДМЗ» 

на Торги № 4, становила: 

 

№ 

з/п 

Назва суб’єкта 

господарювання 

Первинна 

пропозиція, грн.               

з ПДВ 

Остаточна пропозиція  

(за результатами аукціону), 

грн. з ПДВ 

1 ТОВ «КЛЗ» 3 870 900, 00 3 870 900, 00 

2 ТОВ «НДМЗ» 3 870 900, 00 3 870 900, 00 

Згідно з протоколом від 28.05.2019 № 28-26/05/19 засідання тендерного 

комітету ФІЛІЇ «ПАСАЖИРСЬКА КОМПАНІЯ» переможцем Торгів № 4 

визнано ТОВ «КЛЗ» з пропозицією 3 870 900, 00 грн. з ПДВ, з яким укладено 

договір від 10.06.2019 № УЗ/ЦЛ-19402/Ю. 

Торги № 5 
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ФІЛІЄЮ «ПАСАЖИРСЬКА КОМПАНІЯ» на веб-порталі публічних 

закупівель «Prozorro» 03.05.2019 опубліковано оголошення  

(UA-2019-05-03-001914-a) про проведення Торгів № 5.  

Кінцевий строк подання тендерних пропозицій (дата і час) –  

20.05.2019 (18 год. 00 хв.). 

Очікувана вартість закупівлі – 3 870 900, 00 грн. з ПДВ. 

Відповідно до реєстру отриманих тендерних пропозицій для участі у 

Торгах № 5 подані тендерні пропозиції від:  

 ТОВ «КЛЗ»; 

 ТОВ «НДМЗ»; 

 ТОВ «ТД «БУДКОМ». 

Ціна тендерних пропозицій, запропонована ТОВ «КЛЗ», ТОВ «НДМЗ» та 

ТОВ «ТД «БУДКОМ» на Торги № 3, становила: 

№ 

з/п 

Назва суб’єкта 

господарювання 

Первинна 

пропозиція, грн.              

з ПДВ 

Остаточна пропозиція  

(за результатами аукціону), 

грн. з ПДВ 

1 ТОВ «КЛЗ» 3 870 900, 00 3 870 900, 00 

2 ТОВ «НДМЗ» 3 870 900, 00 3 870 900, 00 

3 ТОВ «ТД «БУДКОМ» 3 870 900, 00 3 870 900, 00 

Згідно з протоколом від 28.05.2019 № 28-25/05/19 засідання тендерного 

комітету ФІЛІЇ «ПАСАЖИРСЬКА КОМПАНІЯ» переможцем Торгів № 5 

визнано ТОВ «НДМЗ» з пропозицією 3 870 900, 00 грн. з ПДВ, з яким 

укладено договір від 10.06.2019 № УЗ-ЦЛ-19403-Ю. 

Торги № 6 

ФІЛІЄЮ «ПАСАЖИРСЬКА КОМПАНІЯ» на веб-порталі публічних 

закупівель «Prozorro» 03.05.2019 опубліковано оголошення  

(UA-2019-05-03-001939-a) про проведення Торгів № 6.  

Кінцевий строк подання тендерних пропозицій (дата і час) –  

20.05.2019 (18 год. 00 хв.). 

Очікувана вартість закупівлі – 3 870 900, 00 грн. з ПДВ. 

Відповідно до реєстру отриманих тендерних пропозицій для участі у 

Торгах № 6 подані тендерні пропозиції від:  

 ТОВ «КЛЗ»; 

 ТОВ «НДМЗ»; 

 ТОВ «ТД «БУДКОМ». 

Ціна тендерних пропозицій, запропонована ТОВ «КЛЗ», ТОВ «НДМЗ» та 

ТОВ «ТД «БУДКОМ» на Торги № 6, становила: 

 

№ Назва суб’єкта Первинна Остаточна пропозиція  
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з/п господарювання пропозиція, грн.               

з ПДВ 

(за результатами аукціону), 

грн. з ПДВ 

1 ТОВ «КЛЗ» 3 870 900, 00 3 870 900, 00 

2 ТОВ «НДМЗ» 3 870 900, 00 3 870 900, 00 

3 ТОВ «ТД «БУДКОМ» 3 870 900, 00 3 870 900, 00 

Згідно з протоколом від 28.05.2019 № 28-27/05/19 засідання тендерного 

комітету ФІЛІЇ «ПАСАЖИРСЬКА КОМПАНІЯ» переможцем Торгів № 6 

визнано ТОВ «ТД «БУДКОМ» з пропозицією 3 870 900, 00 грн. з ПДВ, з яким 

укладено договір від 10.06.2019 № УЗ/ЦЛ-19401/Ю. 

Торги № 7 

ФІЛІЄЮ «ПАСАЖИРСЬКА КОМПАНІЯ» на веб-порталі публічних 

закупівель «Prozorro» 24.01.2019 опубліковано оголошення  

(UA-2019-01-24-001669-b) про проведення Торгів № 7.  

Кінцевий строк подання тендерних пропозицій (дата і час) –  

28.03.2019 (20 год. 00 хв.). 

Очікувана вартість закупівлі – 4 098 600, 00 грн. з ПДВ. 

Відповідно до реєстру отриманих тендерних пропозицій для участі у 

Торгах № 7 подані тендерні пропозиції від:  

 ТОВ «КЛЗ»; 

 ТОВ «НДМЗ»; 

 ТОВ «ТД «БУДКОМ». 

Ціна тендерних пропозицій, запропонована ТОВ «КЛЗ», ТОВ «НДМЗ» та 

ТОВ «ТД «БУДКОМ» на Торги № 7, становила: 

№ 

з/п 

Назва суб’єкта 

господарювання 

Первинна 

пропозиція, грн.              

з ПДВ 

Остаточна пропозиція  

(за результатами аукціону), 

грн. з ПДВ 

1 ТОВ «КЛЗ» 4 098 600, 00 4 098 600, 00 

2 ТОВ «НДМЗ» 4 098 600, 00 4 098 600, 00 

3 ТОВ «ТД «БУДКОМ» 4 098 600, 00 4 098 600, 00 

Згідно з протоколом від 02.04.2019 № 11-17/04/19 засідання тендерного 

комітету ФІЛІЇ «ПАСАЖИРСЬКА КОМПАНІЯ» переможцем Торгів № 7 

визнано ТОВ «НДМЗ» з пропозицією 4 098 600, 00 грн. з ПДВ, з яким 

укладено договір від 17.04.2019 № УЗ-ЦЛ-19272-Ю. 

Торги № 8 

ФІЛІЄЮ «ПАСАЖИРСЬКА КОМПАНІЯ» на веб-порталі публічних 

закупівель «Prozorro» 24.01.2019 опубліковано оголошення  

(UA-2019-01-24-001697-b) про проведення Торгів № 8.  

Кінцевий строк подання тендерних пропозицій (дата і час) –  

28.03.2019 (20 год. 00 хв.). 

Очікувана вартість закупівлі – 4 098 600, 00 грн. з ПДВ. 

Відповідно до реєстру отриманих тендерних пропозицій для участі у 
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Торгах № 8 подані тендерні пропозиції від:  

 ТОВ «КЛЗ»; 

 ТОВ «НДМЗ»; 

 ТОВ «ТД «БУДКОМ». 

Ціна тендерних пропозицій, запропонована ТОВ «КЛЗ», ТОВ «НДМЗ» та 

ТОВ «ТД «БУДКОМ» на Торги № 8, становила: 

№ 

з/п 

Назва суб’єкта 

господарювання 

Первинна 

пропозиція, грн.            

з ПДВ 

Остаточна пропозиція  

(за результатами аукціону), 

грн. з ПДВ 

1 ТОВ «КЛЗ» 4 098 600, 00 4 098 600, 00 

2 ТОВ «НДМЗ» 4 098 600, 00 4 098 600, 00 

3 ТОВ «ТД «БУДКОМ» 4 098 600, 00 4 098 600, 00 

Згідно з протоколом від 02.04.2019 № 11-15/04/19 засідання тендерного 

комітету ФІЛІЇ «ПАСАЖИРСЬКА КОМПАНІЯ» переможцем Торгів № 8 

визнано ТОВ «ТД «БУДКОМ» з пропозицією 4 098 600, 00 грн. з ПДВ, з яким 

укладено договір від 17.04.2019 № УЗ-ЦЛ-19274-Ю. 

Торги № 9 

ФІЛІЄЮ «ПАСАЖИРСЬКА КОМПАНІЯ» на веб-порталі публічних 

закупівель «Prozorro» 24.01.2019 опубліковано оголошення  

(UA-2019-01-24-001686-b) про проведення Торгів № 9.  

Кінцевий строк подання тендерних пропозицій (дата і час) –  

28.03.2019 (20 год. 00 хв.). 

Очікувана вартість закупівлі – 4 098 600, 00 грн. з ПДВ. 

Відповідно до реєстру отриманих тендерних пропозицій для участі у 

Торгах № 9 подані тендерні пропозиції від:  

 ТОВ «КЛЗ»; 

 ТОВ «НДМЗ»; 

 ТОВ «ТД «БУДКОМ». 

Ціна тендерних пропозицій, запропонована ТОВ «КЛЗ», ТОВ «НДМЗ» та 

ТОВ «ТД «БУДКОМ» на Торги № 9, становила: 

№ 

з/п 

Назва суб’єкта 

господарювання 

Первинна 

пропозиція, грн.              

з ПДВ 

Остаточна пропозиція  

(за результатами аукціону), 

грн. з ПДВ 

1 ТОВ «КЛЗ» 4 098 600, 00 4 098 600, 00 

2 ТОВ «НДМЗ» 4 098 600, 00 4 098 600, 00 

3 ТОВ «ТД «БУДКОМ» 4 098 600, 00 4 098 600, 00 

Згідно з протоколом від 02.04.2019 № 11-16/04/19 засідання тендерного 

комітету ФІЛІЇ «ПАСАЖИРСЬКА КОМПАНІЯ» переможцем Торгів № 9 

визнано ТОВ «КЛЗ» з пропозицією 4 098 600, 00 грн. з ПДВ, з яким укладено 

договір від 17.04.2019 № УЗ-ЦЛ-19273-Ю. 

Торги № 10 
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ФІЛІЄЮ «ЛЬВІВСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ» на веб-порталі публічних 

закупівель «Prozorro» 19.03.2018 опубліковано оголошення  

(UA-2018-03-19-000916-a) про проведення Торгів № 10.  

Кінцевий строк подання тендерних пропозицій (дата і час) –  

04.04.2018 (18 год. 00 хв.). 

Очікувана вартість закупівлі – 3 200 640, 00 грн. з ПДВ. 

Відповідно до реєстру отриманих тендерних пропозицій для участі у 

Торгах № 10 подані тендерні пропозиції від:  

 ТОВ «КЛЗ»; 

 ТОВ «НДМЗ». 

Ціна тендерних пропозицій, запропонована ТОВ «КЛЗ» та ТОВ «НДМЗ» 

на Торги № 10, становила: 

№ 

з/п 

Назва суб’єкта 

господарювання 

Первинна 

пропозиція, грн.          

з ПДВ 

Остаточна пропозиція  

(за результатами аукціону), 

грн. з ПДВ 

1 ТОВ «КЛЗ» 3 200 640, 00 3 200 640, 00 

2 ТОВ «НДМЗ» 3 200 640, 00 3 200 640, 00 

Згідно з протоколом від 06.04.2018 № 1 засідання тендерного комітету 

ФІЛІЇ «ЛЬВІВСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ» переможцем Торгів № 10 визнано  

ТОВ «КЛЗ» з пропозицією 3 200 640, 00 грн. з ПДВ, з яким укладено договір  

від 18.04.2018 № Л/НХ-18407/НЮ. 

Торги № 11 

ФІЛІЄЮ «ЛЬВІВСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ» на веб-порталі публічних 

закупівель «Prozorro» 10.05.2018 опубліковано оголошення  

(UA-2018-05-10-000813-c) про проведення Торгів № 11.  

Кінцевий строк подання тендерних пропозицій (дата і час) –  

04.06.2018 (17 год. 00 хв.). 

Очікувана вартість закупівлі – 3 600 720, 00 грн. з ПДВ. 

Відповідно до реєстру отриманих тендерних пропозицій для участі у 

Торгах № 11 подані тендерні пропозиції від:  

 ТОВ «КЛЗ»; 

 ТОВ «НДМЗ». 

Ціна тендерних пропозицій, запропонована ТОВ «КЛЗ» та ТОВ «НДМЗ» 

на Торги № 11, становила: 

№ 

з/п 

Назва суб’єкта 

господарювання 

Первинна 

пропозиція, грн.             

з ПДВ 

Остаточна пропозиція  

(за результатами аукціону), 

грн. з ПДВ 

1 ТОВ «КЛЗ» 3 600 720, 00 3 600 720, 00 

2 ТОВ «НДМЗ» 3 600 720, 00 3 600 720, 00 

Згідно з протоколом від 05.06.2018 № 25 засідання тендерного комітету 
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ФІЛІЇ «ЛЬВІВСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ» переможцем Торгів № 11 визнано  

ТОВ «КЛЗ» з пропозицією 3 600 720, 00 грн. з ПДВ, з яким укладено договір  

від 18.06.2018 № Л/НХ-18611/НЮ. 

Торги № 12 

ФІЛІЄЮ «ЛЬВІВСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ» на веб-порталі публічних 

закупівель «Prozorro» 03.10.2018 опубліковано оголошення  

(UA-2018-10-03-000513-b) про проведення Торгів № 12.  

Кінцевий строк подання тендерних пропозицій (дата і час) –  

18.10.2018 (17 год. 00 хв.). 

Очікувана вартість закупівлі – 2 394 165, 90 грн. з ПДВ. 

Відповідно до реєстру отриманих тендерних пропозицій для участі у 

Торгах № 12 подані тендерні пропозиції від:  

 ТОВ «КЛЗ»; 

 ТОВ «НДМЗ». 

Ціна тендерних пропозицій, запропонована ТОВ «КЛЗ» та ТОВ «НДМЗ» 

на Торги № 12, становила: 

№ 

з/п 

Назва суб’єкта 

господарювання 

Первинна 

пропозиція, грн.               

з ПДВ 

Остаточна пропозиція  

(за результатами аукціону), 

грн. з ПДВ 

1 ТОВ «КЛЗ» 2 394 165, 90 2 394 165, 90 

2 ТОВ «НДМЗ» 2 394 165, 90 2 394 165, 90 

Згідно з протоколом від 24.10.2018 № 42 засідання тендерного комітету 

ФІЛІЇ «ЛЬВІВСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ» переможцем Торгів № 12 визнано  

ТОВ «КЛЗ» з пропозицією 2 394 165, 90 грн. з ПДВ, з яким укладено договір  

від 06.11.2018 № Л/НХ-181062/НЮ. 

Торги № 13 

ФІЛІЄЮ «ЛЬВІВСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ» на веб-порталі публічних 

закупівель «Prozorro» 30.10.2018 опубліковано оголошення (UA-2018-10-30-

001334-b) про проведення Торгів № 13.  

Кінцевий строк подання тендерних пропозицій (дата і час) –  

15.11.2018 (17 год. 00 хв.). 

Очікувана вартість закупівлі – 4 255 098, 00 грн. з ПДВ. 

Відповідно до реєстру отриманих тендерних пропозицій для участі у 

Торгах № 13 подані тендерні пропозиції від:  

 ТОВ «КЛЗ»; 

 ТОВ «НДМЗ». 

Ціна тендерних пропозицій, запропонована ТОВ «КЛЗ» та ТОВ «НДМЗ» 

на Торги № 13, становила: 

№ 

з/п 

Назва суб’єкта 

господарювання 

Первинна 

пропозиція, грн.            

Остаточна пропозиція  

(за результатами аукціону), 
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з ПДВ грн. з ПДВ 

1 ТОВ «КЛЗ» 4 255 098, 00 4 255 098, 00 

2 ТОВ «НДМЗ» 4 255 098, 00 4 255 098, 00 

Згідно з протоколом від 26.11.2018 № 3 засідання тендерного комітету 

ФІЛІЇ «ЛЬВІВСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ» переможцем Торгів № 13 визнано  

ТОВ «КЛЗ» з пропозицією 4 255 098, 00 грн. з ПДВ, з яким укладено договір  

від 14.12.2018 № Л/НХ-181173/НЮ. 

Торги № 14 

ФІЛІЄЮ «ОДЕСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ» на веб-порталі публічних закупівель 

«Prozorro» 26.04.2018 опубліковано оголошення (UA-2018-04-26-000208-b) 

про проведення Торгів № 14.  

Кінцевий строк подання тендерних пропозицій (дата і час) –  

14.05.2018 (10 год. 00 хв.). 

Очікувана вартість закупівлі – 3 334 000, 00 грн. з ПДВ. 

Відповідно до реєстру отриманих тендерних пропозицій для участі у 

Торгах № 14 подані тендерні пропозиції від:  

 ТОВ «КЛЗ»; 

 ТОВ «НДМЗ». 

Ціна тендерних пропозицій, запропонована ТОВ «КЛЗ» та ТОВ «НДМЗ» 

на Торги № 14, становила: 

№ 

з/п 

Назва суб’єкта 

господарювання 

Первинна 

пропозиція, грн.             

з ПДВ 

Остаточна пропозиція  

(за результатами аукціону), 

грн. з ПДВ 

1 ТОВ «КЛЗ» 3 334 000, 00 3 334 000, 00 

2 ТОВ «НДМЗ» 3 334 000, 00 3 334 000, 00 

Згідно з протоколом від 15.05.2018 № 1451 засідання тендерного комітету 

ФІЛІЇ «ОДЕСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ» переможцем Торгів № 14 визнано  

ТОВ «КЛЗ» з пропозицією 3 334 000, 00 грн. з ПДВ, з яким укладено договір  

від 29.05.2018 № ОД/НХ-18-470НЮ. 

Торги № 15 

ФІЛІЄЮ «ОДЕСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ» на веб-порталі публічних закупівель 

«Prozorro» 15.05.2018 опубліковано оголошення (UA-2018-05-15-000077-c) про 

проведення Торгів № 15.  

Кінцевий строк подання тендерних пропозицій (дата і час) –  

31.05.2018 (10 год. 00 хв.). 

Очікувана вартість закупівлі – 3 334 000, 00 грн. з ПДВ. 

Відповідно до реєстру отриманих тендерних пропозицій для участі у 

Торгах № 15 подані тендерні пропозиції від:  

 ТОВ «КЛЗ»; 

 ТОВ «НДМЗ». 
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Ціна тендерних пропозицій, запропонована ТОВ «КЛЗ» та ТОВ «НДМЗ» 

на Торги № 15, становила: 

№ 

з/п 

Назва суб’єкта 

господарювання 

Первинна 

пропозиція, грн.              

з ПДВ 

Остаточна пропозиція  

(за результатами аукціону), 

грн. з ПДВ 

1 ТОВ «КЛЗ» 3 334 000, 00 3 334 000, 00 

2 ТОВ «НДМЗ» 3 334 000, 00 3 334 000, 00 

Згідно з протоколом від 07.06.2018 № 1621 засідання тендерного комітету 

ФІЛІЇ «ОДЕСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ» переможцем Торгів № 15 визнано  

ТОВ «КЛЗ» з пропозицією 3 334 000, 00 грн. з ПДВ, з яким укладено договір  

від 19.06.2018 № ОД/НХ-18-530НЮ. 

Торги № 16 

ФІЛІЄЮ «ОДЕСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ» на веб-порталі публічних закупівель 

«Prozorro» 27.09.2018 опубліковано оголошення (UA-2018-09-27-001490-c) про 

проведення Торгів № 16.  

Кінцевий строк подання тендерних пропозицій (дата і час) –  

16.10.2018 (10 год. 00 хв.). 

Очікувана вартість закупівлі – 2 693 100, 00 грн. з ПДВ. 

Відповідно до реєстру отриманих тендерних пропозицій для участі у 

Торгах № 16 подані тендерні пропозиції від:  

 ТОВ «КЛЗ»; 

 ТОВ «НДМЗ». 

Ціна тендерних пропозицій, запропонована ТОВ «КЛЗ» та ТОВ «НДМЗ» 

на Торги № 16, становила: 

№ 

з/п 

Назва суб’єкта 

господарювання 

Первинна 

пропозиція, грн.             

з ПДВ 

Остаточна пропозиція  

(за результатами аукціону), 

грн. з ПДВ 

1 ТОВ «КЛЗ» 2 693 100, 00 2 693 100, 00 

2 ТОВ «НДМЗ» 2 693 100, 00 2 693 100, 00 

Згідно з протоколом від 24.10.2018 № 2885 засідання тендерного комітету 

ФІЛІЇ «ОДЕСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ» переможцем Торгів № 16 визнано  

ТОВ «КЛЗ» з пропозицією 2 693 100, 00 грн. з ПДВ, з яким укладено договір  

від 07.11.2018 № ОД/НХ-18-1059НЮ. 

Торги № 17 

ФІЛІЄЮ «ОДЕСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ» на веб-порталі публічних закупівель 

«Prozorro» 18.01.2019 опубліковано оголошення (UA-2019-01-18-003480-c) про 

проведення Торгів № 17.  

Кінцевий строк подання тендерних пропозицій (дата і час) –  

22.02.2019 (10 год. 00 хв.). 

Очікувана вартість закупівлі – 3 141 950, 00 грн. з ПДВ. 

Відповідно до реєстру отриманих тендерних пропозицій для участі у 
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Торгах № 17 подані тендерні пропозиції від:  

 ТОВ «КЛЗ»; 

 ТОВ «НДМЗ». 

Ціна тендерних пропозицій, запропонована ТОВ «КЛЗ» та ТОВ «НДМЗ» 

на Торги № 17, становила: 

№ 

з/п 

Назва суб’єкта 

господарювання 

Первинна 

пропозиція, грн.            

з ПДВ 

Остаточна пропозиція  

(за результатами аукціону), 

грн. з ПДВ 

1 ТОВ «КЛЗ» 3 141 950, 00 3 141 950, 00 

2 ТОВ «НДМЗ» 3 141 950, 00 3 141 950, 00 

Згідно з протоколом від 27.02.2019 № 280 засідання тендерного комітету 

ФІЛІЇ «ОДЕСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ» переможцем Торгів № 17 визнано  

ТОВ «КЛЗ» з пропозицією 3 141 950, 00 грн. з ПДВ, з яким укладено договір  

від 11.03.2019 № ОД/НХ-19-26НЮ. 

Торги № 18 

ФІЛІЄЮ «ОДЕСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ» на веб-порталі публічних закупівель 

«Prozorro» 18.01.2019 опубліковано оголошення (UA-2019-01-18-003524-c) про 

проведення Торгів № 18.  

Кінцевий строк подання тендерних пропозицій (дата і час) –  

22.02.2019 (10 год. 00 хв.). 

Очікувана вартість закупівлі – 3 141 950, 00 грн. з ПДВ. 

Відповідно до реєстру отриманих тендерних пропозицій для участі у 

Торгах № 18 подані тендерні пропозиції від:  

 ТОВ «КЛЗ»; 

 ТОВ «НДМЗ». 

Ціна тендерних пропозицій, запропонована ТОВ «КЛЗ» та ТОВ «НДМЗ» 

на Торги № 18, становила: 

№ 

з/п 

Назва суб’єкта 

господарювання 

Первинна 

пропозиція, грн.           

з ПДВ 

Остаточна пропозиція  

(за результатами аукціону), 

грн. з ПДВ 

1 ТОВ «КЛЗ» 3 141 950, 00 3 141 950, 00 

2 ТОВ «НДМЗ» 3 141 950, 00 3 141 950, 00 

Згідно з протоколом від 27.02.2019 № 279 засідання тендерного комітету 

ФІЛІЇ «ОДЕСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ» переможцем Торгів № 18 визнано  

ТОВ «КЛЗ» з пропозицією 3 141 950, 00 грн. з ПДВ, з яким укладено договір  

від 11.03.2019 № ОД/НХ-19-23НЮ. 

Торги № 19 

ФІЛІЄЮ «ПРИДНІПРОВСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ» на веб-порталі публічних 

закупівель «Prozorro» 04.05.2018 опубліковано оголошення  

(UA-2018-05-04-000584-b) про проведення Торгів № 19.  
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Кінцевий строк подання тендерних пропозицій (дата і час) –  

22.05.2018 (19 год. 00 хв.). 

Очікувана вартість закупівлі – 1 584 316, 80 грн. з ПДВ. 

Відповідно до реєстру отриманих тендерних пропозицій для участі у 

Торгах № 19 подані тендерні пропозиції від:  

 ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РКГРУП», 

ідентифікаційний код юридичної особи – (конфіденційна інформація); 

 ТОВ «НДМЗ»; 

 ТОВ «ТД «БУДКОМ». 

Ціна тендерних пропозицій, запропонована ТОВ «РКГРУП»,  

ТОВ «НДМЗ» та ТОВ «ТД «БУДКОМ» на Торги № 19, становила: 

№ 

з/п 

Назва суб’єкта 

господарювання 

Первинна 

пропозиція, грн.             

з ПДВ 

Остаточна пропозиція  

(за результатами аукціону), 

грн. з ПДВ 

1 ТОВ «РКГРУП» 1 505 196, 00 1 342 202, 40 

2 ТОВ «НДМЗ» 1 584 316, 80 1 584 316, 80 

3 ТОВ «ТД «БУДКОМ» 1 584 316, 80 1 346 400, 00 

Згідно з протоколом від 25.05.2018 № 250520182424871-3 засідання 

тендерного комітету ФІЛІЇ «ПРИДНІПРОВСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ» переможцем 

Торгів № 19 визнано ТОВ «НДМЗ» з пропозицією 1 584 316, 80 гривень, з 

яким укладено договір від 05.06.2018 № ПР/НХ-18485/НЮ. 

Торги № 20 

ФІЛІЄЮ «ПРИДНІПРОВСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ» на веб-порталі публічних 

закупівель «Prozorro» 02.10.2018 опубліковано оголошення  

(UA-2018-10-02-001129-c) про проведення Торгів № 20.  

Кінцевий строк подання тендерних пропозицій (дата і час) –  

17.10.2018 (19 год. 00 хв.). 

Очікувана вартість закупівлі – 2 488 424, 40 грн. з ПДВ. 

Відповідно до реєстру отриманих тендерних пропозицій для участі у 

Торгах № 20 подані тендерні пропозиції від:  

 ТОВ «НДМЗ»; 

 ТОВ «ТД «БУДКОМ». 

Ціна тендерних пропозицій, запропонована ТОВ «НДМЗ» та ТОВ «ТД 

«БУДКОМ» на Торги № 20, становила: 

№ 

з/п 

Назва суб’єкта 

господарювання 

Первинна 

пропозиція, грн.             

з ПДВ 

Остаточна пропозиція  

(за результатами аукціону), 

грн. з ПДВ 

1 ТОВ «НДМЗ» 2 488 424, 40 2 488 424, 40 

2 ТОВ «ТД «БУДКОМ» 2 488 424, 40 2 488 424, 40 
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Згідно з протоколом від 23.10.2018 № 231020182980313 засідання 

тендерного комітету ФІЛІЇ «ПРИДНІПРОВСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ» переможцем 

Торгів № 20 визнано ТОВ «НДМЗ» з пропозицією 2 488 424, 40 грн. з ПДВ, з 

яким укладено договір від 05.11.2018 № ПР/НХ-181185/НЮ. 

Торги № 21 

ФІЛІЄЮ «ПІВДЕННО – ЗАХІДНА ЗАЛІЗНИЦЯ» на веб-порталі 

публічних закупівель «Prozorro» 26.10.2018 опубліковано оголошення  

(UA-2018-10-26-001848-c) про проведення Торгів № 21.  

Кінцевий строк подання тендерних пропозицій (дата і час) –  

12.11.2018 (17 год. 00 хв.). 

Очікувана вартість закупівлі – 3 276 605, 00 грн. з ПДВ. 

Відповідно до реєстру отриманих тендерних пропозицій для участі у 

Торгах № 21 подані тендерні пропозиції від:  

 ТОВ «НДМЗ»; 

 ТОВ «ТД «БУДКОМ». 

Ціна тендерних пропозицій, запропонована ТОВ «НДМЗ» та ТОВ «ТД 

«БУДКОМ» на Торги № 21, становила: 

№ 

з/п 

Назва суб’єкта 

господарювання 

Первинна 

пропозиція, грн.              

з ПДВ 

Остаточна пропозиція  

(за результатами аукціону), 

грн. з ПДВ 

1 ТОВ «НДМЗ» 3 276 605, 00 3 276 605, 00 

2 ТОВ «ТД «БУДКОМ» 3 276 605, 00 3 276 605, 00 

Згідно з протоколом від 14.11.2018 № 1019-А засідання тендерного 

комітету ФІЛІЇ «ПІВДЕННО – ЗАХІДНА ЗАЛІЗНИЦЯ» переможцем Торгів 

№ 21 визнано ТОВ «ТД «БУДКОМ» з пропозицією 3 276 605, 00 грн. з ПДВ, з 

яким укладено договір від 27.11.2018 № ПЗ/НХ-181751/НЮ. 

Торги № 22 

ФІЛІЄЮ «ПІВДЕННА ЗАЛІЗНИЦЯ» на веб-порталі публічних 

закупівель «Prozorro» 06.02.2019 опубліковано оголошення (UA-2019-02-06-

002667-b) про проведення Торгів № 22.  

Кінцевий строк подання тендерних пропозицій (дата і час) –  

21.02.2019 (17 год. 00 хв.). 

Очікувана вартість закупівлі – 2 316 066, 00 грн. з ПДВ. 

Відповідно до реєстру отриманих тендерних пропозицій для участі у 

Торгах № 22 подані тендерні пропозиції від:  

 ТОВ «НДМЗ»; 

 ТОВ «ТД «БУДКОМ». 

Ціна тендерних пропозицій, запропонована ТОВ «НДМЗ» та ТОВ «ТД 

«БУДКОМ» на Торги № 22, становила: 
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№ 

з/п 

Назва суб’єкта 

господарювання 

Первинна 

пропозиція, грн.              

з ПДВ 

Остаточна пропозиція  

(за результатами аукціону), 

грн. з ПДВ 

1 ТОВ «НДМЗ» 2 316 066, 00 2 316 066, 00 

2 ТОВ «ТД «БУДКОМ» 2 316 066, 00 2 316 066, 00 

Згідно з протоколом від 28.02.2019 № 82/2 засідання тендерного комітету 

ФІЛІЇ «ПІВДЕННА ЗАЛІЗНИЦЯ» переможцем Торгів № 22 визнано ТОВ «ТД 

«БУДКОМ» з пропозицією 2 316 066, 00 грн. з ПДВ, з яким укладено договір  

від 19.03.2019 № П/НХ-19354/НЮ. 

ІІІ. В ході розгляду Справи встановлено наступне. 

1. Відповідно до інформації ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА 

«ПРОЗОРРО» (надалі – ДП «ПРОЗОРРО») (лист від 21.12.2019 № 206/3310/03  

(вх. від 27.12.2019 № 6661)), Учасники подавали свої тендерні  

пропозиції для участі у Торгах з наступних електронних майданчиків, а саме:  

- ТОВ «ТД «БУДКОМ» – «Держзакупівлі.Онлайн», оператором  

якого є ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ДЕРЖЗАКУПІВЛІ.ОНЛАЙН» (надалі –  

ТОВ «ДЕРЖЗАКУПІВЛІ.ОНЛАЙН»); 

- ТОВ «КЛЗ» та ТОВ «НДМЗ» – «SmartTender.biz»,  оператором якого є 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СМАРТТЕНДЕР» 

(надалі – ТОВ «СМАРТТЕНДЕР»). 

При реєстрації на електронних майданчиках Учасники зазначили різні 

реєстраційні дані, які наведені в таблиці № 1 (листи  

ТОВ «ДЕРЖЗАКУПІВЛІ.ОНЛАЙН» від 24.01.2020 № 240120-2  

(вх. від 30.01.2020 № 46кі) та ТОВ «СМАРТТЕНДЕР» від 28.01.2020 № 65  

(вх. від 03.02.2020 № 458)).  

Таблиця № 1  

Реєстраційні 

дані 
ТОВ «ТД «БУДКОМ» ТОВ «КЛЗ» ТОВ «НДМЗ» 

Контактна особа 
(конфіденційна 

інформація) 

(конфіденційна 

інформація) 

(конфіденційна 

інформація) 

Телефон 
(конфіденційна 

інформація) 

(конфіденційна 

інформація) 

(конфіденційна 

інформація) 

Електронна пошта 
(конфіденційна 

інформація) 

(конфіденційна 

інформація) 

(конфіденційна 

інформація) 

Логін входу 
(конфіденційна 

інформація) 

(конфіденційна 

інформація) 

(конфіденційна 

інформація) 

Варто також зазначити, що оплату за послуги електронного майданчика 

Учасники здійснювали (конфіденційна інформація). Інформація наведена в 

таблиці № 2 (листи ТОВ «ДЕРЖЗАКУПІВЛІ.ОНЛАЙН» від 24.01.2020  

№ 240120-2 (вх. від 30.01.2020 № 46кі) та ТОВ «СМАРТТЕНДЕР»  

від 28.01.2020 № 65 (вх. від 03.02.2020 № 458), ТОВ «НДМЗ» від 26.09.2022  

№ 305 (вх. від 05.10.2022 № 1439), ТОВ «ТД «БУДКОМ» від 22.08.2022  

№ 177/08 (вх. від 22.08.2022 № 1160)). 
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Таблиця № 2 

(Конфіденційна інформація). 

Інформація щодо ІР-адрес, з яких Учасники завантажували свої тендерні 

пропозиції та здійснювали інші дії, пов’язані з подачею тендерних пропозицій 

на Торги наведена в таблиці № 3 (відповідно до листів  

ТОВ «ДЕРЖЗАКУПІВЛІ.ОНЛАЙН» від 24.01.2020 № 240120-2  

(вх. від 30.01.2020 № 46кі) та ТОВ «СМАРТТЕНДЕР» від 28.01.2020 № 65  

(вх. від 03.02.2020 № 458). 

Таблиця № 3 

(Конфіденційна інформація). 

Інформація щодо ІР-адрес, з яких Учасники здійснювали вхід до системи 

«Prozorro» під час проведення аукціонів у Торгах, наведена в таблиці № 4 

(лист ДП «ПРОЗОРРО» від 21.12.2019 № 206/3310/03 (вх. від 27.12.2019  

№ 6661)). 

Таблиця № 4 

№ Торгів ТОВ «ТД «БУДКОМ» ТОВ «КЛЗ» ТОВ «НДМЗ» 

Торги № 1 
Не брав участі у даній 

процедурі закупівлі 

ІР-адреса відсутня по 

можливій причині 

блокування або учасник 

не входив до аукціону 

195.114.136.99 

Торги № 2 31.129.172.21 

ІР-адреса відсутня по 

можливій причині 

блокування або учасник 

не входив до аукціону 

195.114.136.99 

Торги № 3 31.129.172.21 

ІР-адреса відсутня по 

можливій причині 

блокування або учасник 

не входив до аукціону 

195.114.136.99 

Торги № 4 
Не брав участі у даній 

процедурі закупівлі 
212.111.201.18 193.104.208.185 

Торги № 5 31.129.172.21 212.111.201.18 193.104.208.185 

Торги № 6 31.129.172.21 212.111.201.18 193.104.208.185 

Торги № 7 31.129.172.21 178.54.152.75 

ІР-адреса відсутня по 

можливій причині 

блокування або учасник 

не входив до аукціону 

Торги № 8 31.129.172.21 178.54.152.75 

ІР-адреса відсутня по 

можливій причині 

блокування або учасник 

не входив до аукціону 

Торги № 9 
Не брав участі у даній 

процедурі закупівлі 
178.54.152.75 195.114.136.81 
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Торги № 10 
Не брав участі у даній 

процедурі закупівлі 
178.54.152.75 46.164.171.241 

Торги № 11 
Не брав участі у даній 

процедурі закупівлі 
178.54.152.75 193.104.208.185 

Торги № 12 
Не брав участі у даній 

процедурі закупівлі 
212.111.198.202 195.114.136.171 

Торги № 13 
Не брав участі у даній 

процедурі закупівлі 
178.54.152.75 195.114.136.99 

Торги № 14 
Не брав участі у даній 

процедурі закупівлі 
178.54.152.75 46.164.173.131 

Торги № 15 
Не брав участі у даній 

процедурі закупівлі 
212.111.198.202 5.1.29.110 

Торги № 16 
Не брав участі у даній 

процедурі закупівлі 
178.54.152.75 195.114.138.158 

Торги № 17 
Не брав участі у даній 

процедурі закупівлі 
178.54.152.75 195.114.136.81 

Торги № 18 
Не брав участі у даній 

процедурі закупівлі 
178.54.152.75 195.114.136.81 

Торги № 19 31.129.172.21 
Не брав участі у даній 

процедурі закупівлі 
91.197.221.25 

Торги № 20 

ІР-адреса відсутня по 

можливій причині 

блокування або 

учасник не входив до 

аукціону 

Не брав участі у даній 

процедурі закупівлі 
195.114.136.171 

Торги № 21 31.129.172.21 
Не брав участі у даній 

процедурі закупівлі 
195.114.136.99 

Торги № 22 31.129.172.21 
Не брав участі у даній 

процедурі закупівлі 
195.114.136.81 

Проаналізувавши вищенаведене, встановлено, що Учасники 

завантажували свої тендерні пропозиції для участі у Торгах та здійснювали 

вхід до системи «Prozorro» під час проведення аукціонів у Торгах з різних  

ІР-адрес. 

ТОВ «ТД «БУДКОМ» листом без номеру та дати (вх. від 02.03.2020                     

№ 1146), ТОВ «КЛЗ» листом від 25.02.2020 № 25/02-01 (вх. від 27.02.2020                

№ 1053), ТОВ «НДМЗ» листом від 26.02.2020 № 86 (вх. від 02.03.2020  

№ 1142) надали інформацію щодо суб’єктів господарювання, які надавали їм 

доступ до мережі Інтернет, а саме: 

 ТОВ «ТД «БУДКОМ»: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЄВРОЛАЙН УКРАЇНА»; ТОВАРИСТВО З 

ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ХОСТПРО ЛАБ»,  

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МАГНУС 

ЛІМІТЕД»; 
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 ТОВ «КЛЗ»: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  

«ІНФОНЕТ ТЕЛЕКОМ»; 

 ТОВ «НДМЗ»: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНТЕЛ СЕРВІС». 

Відповідно до листа ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МАГНУС ЛІМІТЕД» (надалі – ТОВ «МАГНУС 

ЛІМІТЕД») (Інтернет – провайдер) від 22.11.2021 № 160 (вх. від 01.12.2021  

№ 6633) ІР-адреса 31.129.172.21 (ІР-адреса (конфіденційна інформація) та 

входу в аукціони на Торгах) у період проведення Торгів виділена у 

користування ТОВ «ТД «БУДКОМ» за адресою: м. Біла Церква, вул. Андрія 

Шептицького (Чуйкова), 43. 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНФОНЕТ 

ТЕЛЕКОМ» (надалі – ТОВ «ІНФОНЕТ ТЕЛЕКОМ») (Інтернет – провайдер) 

листом від 10.12.2021 № 10 (вх. від 16.12.2021 № 6916) повідомило, що  

ІР-адреси 212.111.198.202 та 212.111.201.18 (ІР-адреси (конфіденційна 

інформація) та входу в аукціони на Торгах) у період проведення Торгів 

виділені у користування ТОВ «КЛЗ» за адресою: м. Красилів, вул. Центральна, 

буд. 16. 

Згідно з інформацією ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНТЕЛ-СЕРВІС» (надалі – ТОВ «ІНТЕЛ-СЕРВІС») 

(Інтернет – провайдер), наданою листом від 15.11.2021 № 1-151121  

(вх. від 22.12.2021 № 6473), ІР-адреса 193.104.208.185 ((конфіденційна 

інформація) та входу в аукціони на Торгах) у період проведення Торгів 

виділені у користування ТОВ «НДМЗ» за адресою: м. Ніжин, вул. Носівський 

шлях, 56. 

З листа ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДАТАГРУП» 

(надалі – ПРАТ «ДАТАГРУП») (Інтернет – провайдер) (вх. від 23.11.2021  

№ 6484) вбачається, що ІР-адреси 109.206.55.118, 176.241.133.154, 

31.128.88.127, 178.213.171.23 (ІР-адреси (конфіденційна інформація) та входу 

в аукціони на Торгах) та 195.114.136.99, 195.114.136.81, 46.164.171.241, 

46.164.187.17, 195.114.138.158, 80.77.36.168, 46.164.187.49, 195.114.136.82  

(ІР-адреси (конфіденційна інформація) та входу ТОВ «НДМЗ» в аукціони на 

Торгах) у період проведення Торгів використовувались у пулах динамічних 

ІР-адрес. Тобто, не можливо встановити абонентів, яким у період проведення 

Торгів були виділені вищезазначені ІР-адреси. 

Отже, Учасники під час ведення господарської діяльності, зокрема, під 

час участі у Торгах, використовували різних Інтернет – провайдерів та різні 

точки доступу до мережі Інтернет. 

2. Відповідно до інформації з витягів з Єдиного державного реєстру 

юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань 

(надалі – ЄДР) від 09.11.2021 № 457280522478, № 269679544846,                                      

№ 252092419243 (станом на період проведення Торгів) щодо ТОВ «ТД 

«БУДКОМ»:  
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 засновниками (учасниками) є Харченко Ольга Олексіївна та Харченко 

Василь Васильович; 

 керівником є Харченко Василь Васильович; 

 місцезнаходження: (конфіденційна інформація). 

Відповідно до інформації з витягів з ЄДР від 09.11.2021 № 298991233251,  

№ 117252102020, № 64488807911 (станом на період проведення Торгів) щодо  

ТОВ «КЛЗ»:  

 засновниками (учасниками) є Кисельова Алла Володимирівна та 

Навроцька Лариса Вікторівна; 

 керівником є Навроцький Валерій Вікторович; 

 місцезнаходження: (конфіденційна інформація). 

Відповідно до інформації з витягів з ЄДР від 09.11.2021 № 76213485413,  

№ 469008760080, № 252092767543 (станом на період проведення Торгів) щодо  

ТОВ «НДМЗ»:  

 засновником (учасником) є Приходько Олена Костянтинівна; 

 керівником є Оленченко Сергій Іванович; 

 місцезнаходження: (конфіденційна інформація). 

За результатами аналізу вищенаведеної інформації та інформації, наданої 

Учасниками, встановлено, що ТОВ «ТД «БУДКОМ», ТОВ «КЛЗ» та                   

ТОВ «НДМЗ» не пов’язані відносинами контролю у розумінні статті 1 Закону 

України «Про захист економічної конкуренції». Крім цього, у Учасників 

відсутні спільні керівники. 

3. ТОВ «ТД «БУДКОМ» листом без номеру та дати (вх. від 02.03.2020  

№ 1146), ТОВ «КЛЗ» листом від 25.02.2020 № 25/02-01 (вх. від 27.02.2020  

№ 1053), ТОВ «НДМЗ» листом від 26.02.2020 № 86 (вх. від 02.03.2020  

№ 1142) повідомили, що місцезнаходженням та фактичним місцем 

провадження господарської діяльності, зокрема, у період проведення Торгів 

були наступні адреси, а саме: 

 ТОВ «ТД «БУДКОМ»: (конфіденційна інформація); 

 ТОВ «КЛЗ»: (конфіденційна інформація); 

 ТОВ «НДМЗ»: (конфіденційна інформація). 

Враховуючи вищенаведене, встановлено, що Учасники не мають 

спільного місцезнаходження та здійснюють господарську діяльність за 

різними адресами. 

4. Відповідно до інформації АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

«РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (лист від 21.05.2020 № 81-15-9/3829-БТ  

(вх. від 25.05.2020 № 276кі)), для обслуговування своїх банківських рахунків 

(відкриття нових рахунків, здійснення операцій по рахункам, реєстрація та 
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доступ до рахунків за допомогою інтернет-банкінгу) Учасники зазначили 

наступну інформацію: (конфіденційна інформація). 

Згідно з листом АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРСИББАНК»  

від 14.05.2020 № 15-2-03/1260«БТ» (вх. від 18.05.2020 № 246кі) для 

обслуговування своїх банківських рахунків (відкриття нових рахунків, 

здійснення операцій по рахункам, реєстрація та доступ до рахунків за 

допомогою інтернет-банкінгу) ТОВ «НДМЗ» вказало наступну інформацію: 

(конфіденційна інформація).  

Відповідно до інформації АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

«СБЕРБАНК» (лист від 15.05.2020 № 5754/4/07-2-5-БТ (вх. від 21.05.2020 № 

256кі)) для обслуговування своїх банківських рахунків (відкриття нових 

рахунків, здійснення операцій по рахункам, реєстрація та доступ до рахунків 

за допомогою інтернет-банкінгу) ТОВ «КЛЗ» зазначило наступну інформацію: 

(конфіденційна інформація). 

Як вбачається з листа АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДЕРЖАВНИЙ 

ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ» від 14.05.2020 № 46-13/3910/4132БТ  

(вх. від 19.05.2020 № 252кі)) для обслуговування своїх банківських рахунків 

(відкриття нових рахунків, здійснення операцій по рахункам, реєстрація та 

доступ до рахунків за допомогою інтернет-банкінгу) ТОВ «НДМЗ» вказало 

наступну інформацію: (конфіденційна інформація). 

Отже, для обслуговування своїх банківських рахунків у банківських 

установах ТОВ «ТД «БУДКОМ», ТОВ «КЛЗ» та ТОВ «НДМЗ» зазначили 

різну інформацію (керівників, уповноважених осіб та контакті номери 

телефонів). 

5. У складі тендерних пропозицій для участі у Торгах Відповідачі 

завантажували, зокрема, банківські гарантії, а саме: 

‒ ТОВ «КЛЗ»: від 07.11.2018 № 21508/18-ТГ, від 14.05.2019  

№ 9078/19-ТГ, від 28.03.2019 № 5142/19-ТГ, від 07.05.2018  

№ 7437/18-ТГ, від 25.05.2018 8997/18-ТГ, від 12.10.2018 № 19997/18-ТГ,  

від 20.02.2019 № 1007/19-ТГ, від 20.02.2019 № 1005/19-ТГ; 

‒ ТОВ «НДМЗ»: від 08.11.2018 № 21894/18-ТГ, від 14.05.2019  

№ 9057/19-ТГ, від 28.03.2019 № 5167/19-ТГ, від 17.05.2018  

№ 8232/18-ТГ, від 12.10.2018 № 19896/18-ТГ; 

‒ ТОВ «ТД «БУДКОМ»: від 08.11.2018 № 21648/18-ТГ, від 17.05.2019  

№ 9242/19-ТГ, від 28.03.2019 № 5157/19-ТГ, від 06.11.2018  

№ 21557/18-ТГ (надалі разом – Банківські гарантії). 

За інформацією  ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

«БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ» (надалі – ПАТ «БАНК 

ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ») (лист від 01.09.2022 № 05-1/02/2017  

(вх. від 02.09.2022 № 286кі) із заявами про надання Банківських гарантій до 

ПАТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ» звертались:  (конфіденційна 

інформація) 
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Отримання Банківських гарантій відбувалось (конфіденційна інформація) 

(лист ПАТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ» від 01.09.2022  

№ 05-1/02/2017 (вх. від 02.09.2022 № 286кі)). 

Отже, Учасники отримували банківські гарантії для участі у Торгах 

окремо один від одного. 

6. В ході аналізу документів, завантажених Учасниками в електронному 

вигляді до системи «Prozorro» для участі у Торгах, не виявлено фактів 

використання однакової офісної техніки та ідентичного програмного 

забезпечення під час їх створення. 

7. За результатами аналізу інформації, наданої ГОЛОВНИМ 

УПРАВЛІННЯМ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ У КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ 

листом від 07.02.2020 № 1000-0603-5/5675 (вх. від 21.02.2020 № 101кі) та 

ГОЛОВНИМ УПРАВЛІННЯМ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ В 

ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ від 11.02.2020 № 2500-0602-5/2186  

(вх. від 14.02.2020 № 84кі), встановлено, що (конфіденційна інформація).  

8. ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ 

УКРАЇНИ У ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ листом від 10.02.2020  

№ 1629/10/25-01-02-02-06 (вх. від 14.02.2020 № 715) та ГОЛОВНЕ 

УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ У 

КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ листом від 12.02.2020 № 4280/9/10-36-02-01  

(вх. від 17.02.2020 № 758) надали інформацію щодо ІР-адрес та електронних 

поштових скриньок, з яких від Учасників протягом 2018 – 2019 років 

надходила звітність щодо сплати податків, а саме: 

 ТОВ «ТД «БУДКОМ»: Е-mail – 23581034z@ukr.net, 23581034@ukr.net; 

ІР-адреса – 31.129.172.21; 

 ТОВ «КЛЗ»: Е-mail – 36500140@ukr.net; ІР-адреси – 185.199.97.123, 

31.129.166.33, 31.129.166.94, 62.122.65.122, 91.107.117.124, 

91.142.172.145, 91.196.150.9, 95.132.86.228, 95.132.115.188, 

91.196.151.186; 

 ТОВ «НДМЗ»: Е-mail –  zvitzat@nomz.com.ua; ІР-адреси – 

46.164.179.175, 80.77.39.204, 46.164.171.145, 80.77.41.229, 80.77.35.222, 

80.77.38.221, 80.77.44.12, 80.77.36.222, 80.77.43.175, 46.164.180.200, 

31.128.85.70, 176.102.54.148, 46.164.165.75, 5.1.29.33, 46.164.181.121, 

46.164.190.105, 195.114.146.183. 

Отже, Учасники подавали податкову звітність з різних точок доступу до 

мережі Інтернет та різних електронних поштових скриньок. 

9. В ході розгляду Справи встановлено, що між (конфіденційна 

інформація) у 2018 році існували господарські відносини та проводились 

грошові взаєморозрахунки. 

Наявність господарських відносин підтверджуються рухом коштів між 

рахунками (конфіденційна інформація). 
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Щодо причин придбання Відповідачами колодок гальмівних до 

локомотивів один у одного, враховуючи те, що вони є безпосередніми 

виробниками аналогічних виробів, Відповідачі зазначили наступне: 

‒  ТОВ «НДМЗ» повідомило, що «враховуючи кількість замовленої 

продукції ТОВ «НДМЗ», беручі участь у аукціоні, враховує власні 

потужності на можливість її виготовлення в строки, передбачені 

договором. Натомість існують випадки, коли замовниками проводяться 

замовлення відразу великої кількості партії товару (іноді відразу всієї) 

або замовлення відбувається в кінці терміну дії договору. За такої 

ситуації товариство не може за такий короткий строк виготовити 

велику кількість товару в обмежений строк, що стало підставою для 

укладання договору з іншим виробником, оскільки неналежне 

виконання договору покладає на підприємство великі штрафні санкції» 

(мова оригіналу) (лист ТОВ «НДМЗ» від 26.09.2022 № 305  

(вх. від 05.10.2022 № 1439)); 

‒  ТОВ «ТД «БУДКОМ» повідомило, що «придбання колодок гальмівних 

у конкурентів було здійснено для власної економічної доцільності» 

(мова оригіналу) (лист ТОВ «ТД «БУДКОМ» від 22.08.2022 № 177/08  

(вх. від 22.08.2022 № 1160)). 

Отже, між (конфіденційна інформація) у 2018 році існували господарські 

відносини та проводились грошові взаєморозрахунки. 

10. ТОВ «ТД «БУДКОМ» листом без номеру та дати (вх. від 02.03.2020  

№ 1146) повідомило, що у господарській діяльності використовує, зокрема, 

мобільний номер телефону (067) 236-59-20. 

При реєстрації на майданчику «SmartTender.biz» ТОВ «КЛЗ» зазначило 

мобільний номер телефону: (097) 843-30-17 (лист ТОВ «СМАРТТЕНДЕР»  

від 28.01.2020 № 65 (вх. від 03.02.2020 № 458)). 

ТОВ «НДМЗ» листом від 26.02.2020 № 86 (вх. від 02.03.2020 № 1142) 

зазначило, що у господарській діяльності використовує, зокрема, мобільний 

номер телефону (067) 501-50-36. 

Разом з листом від 21.05.2020 № 10985/02 (вх. від 25.05.2020 № 275кі)  

ПРАТ «КИЇВСТАР» надало витяг із бази даних телефонних номерів, з якого 

вбачається, що (конфіденційна інформація). 

11. Аналізом цінових пропозицій ТОВ «ТД «БУДКОМ», ТОВ «КЛЗ» та  

ТОВ «НДМЗ» на Торгах встановлено, що розмір цінової пропозиції Учасників 

ідентичний очікуваній вартості, яка встановлюється замовником, у кожній 

процедурі закупівлі. 

Учасники не здійснювали кроків зі зниження своїх цінових пропозицій 

під час проведення аукціонів у Торгах. 

Як вбачається з документів, поданих ТОВ «ТД «БУДКОМ», ТОВ «КЛЗ» 

та ТОВ «НДМЗ» у складі своїх тендерних пропозицій на Торги, вони є 

виробниками колодок гальмівних, які є предметом закупівлі у Торгах. 
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Щодо способів формування тендерних пропозицій та надання копій 

документів (калькуляцій), на підставі яких та з урахуванням яких Відповідачі 

визначали ціни тендерних пропозицій, які пропонували під час участі у 

Торгах, а також причин не здійснення пониження тендерних пропозицій під 

час проведення аукціонів у Торгах: 

‒ ТОВ «НДМЗ» зазначило, що «ціна на продукцію формувалась на 

підставі фактичної калькуляції, складеної за даними бухгалтерського 

обліку, враховуючи мінімальний прибуток, щоб забезпечити 

беззбиткову роботу підприємства. Калькуляція не є первинним 

документом, а отже не передбачає його обов’язкове зберігання». 

Замовники при призначенні аукціонів встановлювали мінімально 

обґрунтовані економічно вигідні ціни, враховуючи їх обізнаність на 

даному ринку. Будь-яке пониження ціни негативно позначалось на 

діяльності самого підприємства. В кожному окремому випадку по 

кожних Торгах підприємство здійснювало участь з урахуванням 

власних загальногосподарських інтересів та економічної вигоди, яка 

визначалась замовником в мінімальних граничних показниках, 

пониження яких було економічно ризикове (мова оригіналу) (лист 

ТОВ «НДМЗ» від 26.09.2022 № 305 (вх. від 05.10.2022  

№ 1439)); 

‒ ТОВ «ТД «БУДКОМ» повідомило про те, що «здійснення пониження 

тендерних пропозицій не проводилось з міркувань економічної 

доцільності» (мова оригіналу). Також, ТОВ «ТД «БУДКОМ» надало 

копії калькуляцій на виготовлення продукції, яку вони пропонували 

під час участі у Торгах, за результатами аналізу яких встановлено, що 

цінові пропозиції ТОВ «ТД «БУДКОМ» є обґрунтованими (лист  

ТОВ «ТД «БУДКОМ» від 22.08.2022 № 177/08 (вх. від 22.08.2022  

№ 1160)). 

Отже, Відділенням встановлені наступні факти: 

‒ між (конфіденційна інформація) у 2018 році існували господарські 

відносини; 

‒ в період проведення Торгів між телефонними номерами 

(конфіденційна інформація) відбувалися телефонні розмови. 

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 «ТД «БУДКОМ», ТОВ «КЛЗ» та ТОВ «НДМЗ». А отже, факт вчинення 

ТОВ «ТД «БУДКОМ», ТОВ «КЛЗ» та ТОВ «НДМЗ» порушень законодавства 

про захист економічної конкуренції, 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, не доведено. 

Відповідно до абзацу шостого статті 49 Закону України «Про захист 
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економічної конкуренції», якщо не доведено вчинення порушення, розгляд 

справи про порушення законодавства про захист економічної конкуренції 

підлягає закриттю без прийняття рішення по суті. 

ІV. Заперечення Відповідачів 

На подання «Про закриття провадження у справі», яке було надіслано  

ТОВ «ТД «БУДКОМ» листом від 01.01.2023 № 70-02/2-10, ТОВ «ТД 

«БУДКОМ» листом від 13.01.2023 № 10/01 (вх. № 118) зазначило, що «цілком 

підтримує подання, просить закрити провадження у справі» (мова оригіналу). 

На подання «Про закриття провадження у справі», які були надіслані  

ТОВ «КЛЗ» та ТОВ «НДМЗ» листами від 01.01.2023 № 70-02/2-11 та 

№ 70-02/2-12 (відповідно) ТОВ «КЛЗ» та ТОВ «НДМЗ» заперечень та зауважень 

не надали. 

Враховуючи викладене, керуючись статтями 7 і 14 Закону України  

«Про Антимонопольний комітет України», статтями 48, 49 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), пунктом 36 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: 

Закрити провадження у справі № 2/01-162-19. 

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 


