
 
 

АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ 

 

РІШЕННЯ 

ТИМЧАСОВОЇ АДМІНІСТРАТИВНОЇ КОЛЕГІЇ  

 

 
19 червня 2019р.                                    м. Київ                                                      № 37-р/тк 

 
 

Про порушення законодавства 

про захист економічної конкуренції 

та накладення штрафу 

 
 

ТОВ «Будівельна компанія «Дорлідер» і ПП «Полтавабудцентр» подали пропозиції 

для участі в торгах, проведених у 2017 році Департаментом житлово-комунального 

господарства Миколаївської міської ради  за кодом ДК 021:2015: 45230000-8 — 

Будівництво трубопроводів, ліній зв’язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і 

залізничних доріг; вирівнювання поверхонь з використанням електронної системи 

закупівель «Prozorro» (ідентифікатори закупівель в системі: UA-2017-03-29-001326-b,  

UA-2017-03-30-000264-b,  UA-2017-03-30-000751-b, UA-2017-03-30-000493-b, UA-2017-

04-06-002007-b, UA-2017-04-06-001997-b, UA-2017-04-06-001983-b,  UA-2017-04-06-

001942-b, UA-2017-03-29-000414-b,  UA-2017-03-29-002453-b,  UA-2017-03-30-000936-b, 

UA-2017-04-06-002014-b,  UA-2017-06-16-000779-a, UA-2017-06-16-000907-a, UA-2017-06-

16-000776-a,  UA-2017-06-16-000714-a,  UA-2017-06-16-000550-a).  

Водночас, ТОВ «Будівельна компанія «Дорлідер» та ПП «Полтавабудцентр» 

узгодили свою поведінку, з метою усунення змагання під час підготовки та участі в 

зазначених торгах. 

За результатами розгляду справи № 2-26.206/4-2018 такі дії ТОВ «Будівельна 

компанія «Дорлідер» та ПП «Полтавабудцентр» визнано порушеннями пункту 1 статті 50 

та пункту 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції». 

На порушників накладено штрафи: на ТОВ «Будівельна компанія «Дорлідер» у 

розмірі 7 899 660 грн, на ПП «Полтавабудцентр» у розмірі 7 899 660 грн. 

 

Тимчасова адміністративна колегія Антимонопольного комітету України, 

розглянувши матеріали справи № 2-26.206/4-2018 про порушення ТОВ «Будівельна 

компанія «Дорлідер» та ПП «Полтавабудцентр» законодавства про захист економічної 

конкуренції та подання відділу досліджень та розслідувань Миколаївського обласного 

територіального відділення Антимонопольного комітету України від 27.05.2019 № 37-пв,  

 

 

ВСТАНОВИЛА: 

 

(1) Тимчасовою адміністративною колегією Антимонопольного комітету України 

розглянуто справу № 2-26.206/4-2018, розпочату за ознаками вчинення                       

ТОВ «Будівельна компанія «Дорлідер» та ПП «Полтавабудцентр» порушень 

законодавства про захист економічної конкуренції, передбачених пунктом 1              
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статті 50 та пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист 

економічної конкуренції» (далі – Закон), у вигляді вчинення антиконкурентних 

узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів, проведених 

Департаментом житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради на 

закупівлю:  

- «поточного ремонту дороги по вул. Погранична (непарний бік) від                          

вул. 5 Слобідська до вул. М. Морська в м. Миколаєві (ДК 021:2015: 45230000-8 — 

Будівництво трубопроводів, ліній зв’язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів 

і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь)», ідентифікатор закупівлі в системі 

«Prozorro» - UA-2017-03-29-001326-b (далі – Процедура закупівлі-1); 

- «поточного ремонту дороги по вул. 6 Слобідська від вул. Кузнецька до                          

вул. Чкалова в м. Миколаєві (ДК 021:2015: 45230000-8 — Будівництво 

трубопроводів, ліній зв’язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і 

залізничних доріг; вирівнювання поверхонь)», ідентифікатор закупівлі в системі 

«Prozorro» - UA-2017-03-30-000264-b (далі – Процедура закупівлі-2);  

- на закупівлю «поточного ремонту дороги по вул. Будівельників від пр. Миру до 

вул. Кругова в м. Миколаєві (ДК 021:2015: 45230000-8 — Будівництво 

трубопроводів, ліній зв’язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і 

залізничних доріг; вирівнювання поверхонь)»,  ідентифікатор закупівлі в системі 

«Prozorro» - UA-2017-03-30-000751-b (далі – Процедура закупівлі-3); 

- на закупівлю «поточного ремонту дороги по вул. Шосейна від пр. Центральний до 

Привокзальної площі в м. Миколаєві (ДК 021:2015: 45230000-8 — Будівництво 

трубопроводів, ліній зв’язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і 

залізничних доріг; вирівнювання поверхонь)», ідентифікатор закупівлі в системі 

«Prozorro» - UA-2017-03-30-000493-b (далі – Процедура закупівлі-4); 

- на закупівлю «поточного ремонту дороги по вул. Чкалова від вул. Московська до 

вул. Громадянська в м. Миколаєві (ДК 021:2015: 45230000-8 — Будівництво 

трубопроводів, ліній зв’язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і 

залізничних доріг; вирівнювання поверхонь)», ідентифікатор закупівлі в системі 

«Prozorro» - UA-2017-04-06-002007-b (далі – Процедура закупівлі-5); 

- на закупівлю «поточного ремонту дороги по вул. Нікольська від вул. Московська 

до вул. Садова в м. Миколаєві (ДК 021:2015: 45230000-8 — Будівництво 

трубопроводів, ліній зв’язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і 

залізничних доріг; вирівнювання поверхонь)»,  ідентифікатор закупівлі в системі 

«Prozorro» - UA-2017-04-06-001997-b (далі – Процедура закупівлі-6); 

- на закупівлю «поточного ремонту дороги по вул. Нікольська від вул. Терасна до 

вул. Шосейна в м. Миколаєві (ДК 021:2015: 45230000-8 — Будівництво 

трубопроводів, ліній зв’язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і 

залізничних доріг; вирівнювання поверхонь)», ідентифікатор закупівлі в системі 

«Prozorro»- UA-2017-04-06-001983-b (далі – Процедура закупівлі-7);   

- на закупівлю «поточного ремонту дороги по вул. Погранична від вул. Московська 

до вул. М. Морська в м. Миколаєві (ДК 021:2015: 45230000-8 — Будівництво 

трубопроводів, ліній зв’язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і 

залізничних доріг; вирівнювання поверхонь)», ідентифікатор закупівлі в системі 

«Prozorro» - UA-2017-04-06-001942-b (далі – Процедура закупівлі-8);   

- на закупівлю «поточного ремонту дороги по вул. Погранична (парний бік) від                 

пр. Богоявленського до вул. М.Морська в м. Миколаєві (ДК 021:2015: 45230000-8 — 

Будівництво трубопроводів, ліній зв’язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів 

і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь)», ідентифікатор закупівлі в системі 

«Prozorro» - UA-2017-03-29-000414-b (далі – Процедура закупівлі-9); 

- на закупівлю «поточного ремонту дороги по вул. Чкалова (парний бік) від                   

вул. Громадянська до вул. 6 Слобідська у м. Миколаєві (ДК 021:2015: 45230000-8 — 
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Будівництво трубопроводів, ліній зв’язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів 

і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь)», ідентифікатор закупівлі в системі 

«Prozorro» - UA-2017-03-29-002453-b (далі – Процедура закупівлі-10); 

- на закупівлю «поточного ремонту дороги по вул. Херсонське шосе від кордону           

м. Миколаєва (стела на в'їзді) до вул. Космонавтів в м. Миколаєві (ДК 021:2015: 

45230000-8 — Будівництво трубопроводів, ліній зв’язку та електропередач, шосе, 

доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь)», ідентифікатор 

закупівлі в системі «Prozorro» - UA-2017-03-30-000936-b (далі – Процедура 

закупівлі-11);  

- на закупівлю «поточного ремонту дороги по вул. Московська в м. Миколаєві             

(ДК 021:2015: 45230000-8 — Будівництво трубопроводів, ліній зв’язку та 

електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання 

поверхонь)», ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro»- UA-2017-04-06-002014-b 

(далі – Процедура закупівлі-12);   

- на закупівлю «капітального ремонту дороги по вул. Садова від вул. Чкалова до            

пр. Центрального в м. Миколаєві (ДК 021:2015: 45230000-8 — Будівництво 

трубопроводів, ліній зв’язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і 

залізничних доріг; вирівнювання поверхонь)», ідентифікатор закупівлі в системі 

«Prozorro» - UA-2017-06-16-000779-a (далі – Процедура закупівлі-13); 

- на закупівлю «капітального ремонту дороги по вул. Погранична від                            

вул. Пушкінська до вул. Фалєєвська (ДК 021:2015: 45230000-8 — Будівництво 

трубопроводів, ліній зв’язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і 

залізничних доріг; вирівнювання поверхонь)», ідентифікатор закупівлі в системі 

«Prozorro» - UA-2017-06-16-000907-a (далі – Процедура закупівлі-14);   

- на закупівлю «капітального ремонту дороги по вул. Погранична від                             

вул. Декабристів до пров. Корабелів в м. Миколаєві (ДК 021:2015: 45230000-8 — 

Будівництво трубопроводів, ліній зв’язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів 

і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь)», ідентифікатор закупівлі в системі 

«Prozorro» - UA-2017-06-16-000776-a (далі – Процедура закупівлі-15);   

- на закупівлю  «капітального ремонту дороги по вул. Погранична перехрестя з                   

вул. Корабелів в м. Миколаєві (ДК 021:2015: 45230000-8 — Будівництво 

трубопроводів, ліній зв’язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і 

залізничних доріг; вирівнювання поверхонь)», ідентифікатор закупівлі в системі 

«Prozorro» - UA-2017-06-16-000714-a (далі – Процедура закупівлі-16); 

- на закупівлю «капітального ремонту дороги по вул. Погранична від вул. Корабелів 

до вул. Московська в м. Миколаєві (ДК 021:2015: 45230000-8 — Будівництво 

трубопроводів, ліній зв’язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і 

залізничних доріг; вирівнювання поверхонь)», ідентифікатор закупівлі в системі 

«Prozorro» - UA-2017-06-16-000550-a (далі – Процедура закупівлі-17).   

 

1.   ВІДПОВІДАЧІ 

 

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

 

a)  товариство з обмеженою відповідальністю «Будівельна компанія «Дорлідер», 

ідентифікаційний код юридичної особи 37468590 (далі – ТОВ «БК «Дорлідер», 

Відповідач-1). Адреса місцезнаходження товариства: 65025, Одеська область, 

Комінтернівський район, 21-й км Старокиївського шляху, №30 «А». 

 

Згідно з відомостями, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних 

осіб, фізичних осіб − підприємців та громадських формувань (далі – ЄДР),                
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ТОВ «БК «Дорлідер» зареєстровано 11.03.2011, основним видом діяльності 

якого є будівництво доріг і автострад (код КВЕД  42.11). 

 

b) приватне підприємство «Полтавабудцентр», ідентифікаційний код юридичної 

особи 24565511 (далі – ПП «Полтавабудцентр», Відповідач-2). Адреса 

місцезнаходження підприємства: 36017, м. Полтава, Ленінський район, вул. 

Лісозахисна, буд. 14. 

 

Згідно з відомостями, що містяться в ЄДР, ПП «Полтавабудцентр» 

зареєстровано 27.01.1997, основним видом діяльності якого є будівництво доріг і 

автострад (код КВЕД  42.11). 

 

У розумінні статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції»               

ТОВ «Будівельна компанія «Дорлідер» та ПП «Полтавабудцентр» (далі разом – 

Відповідачі) є суб’єктами господарювання. 

 

2. ПРОЦЕСУАЛЬНІ ДІЇ  

 

(3) Розпорядженням адміністративної колегії Миколаївського обласного 

територіального відділення Антимонопольного комітету України (далі – Відділення) 

від 27.02.2018 № 4-р, розпочато розгляд справи № 2-26.206/4-2018 за ознаками 

вчинення  ТОВ «БК «Дорлідер» та ПП «Полтавабудцентр» сімнадцятьох 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 вчинення антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються 

спотворення результатів торгів, тендерів.  

(4) Листами від 27.05.2019 № 64-02/945 Відповідачеві-1 та від 27.05.2019 № 64-02/944 

Відповідачеві-2 було направлено копії подання з попередніми висновками у справі 

від 27.05.2019 № 37-пв.   

3. ОБСТАВИНИ СПРАВИ 

 

(5) Як було встановлено Тимчасовою адміністративною колегією Антимонопольного 

комітету України під час розслідування справи, ТОВ «БК «Дорлідер» та                        

ПП «Полтавабудцентр» під час участі у Процедурах закупівель 1-17 діяли 

узгоджено, що підтверджується таким.  

 

3.1. Інформація про торги 

 

3.1.1. Процедура закупівлі – 1 

 

(6) У 2017 році Замовником було проведено процедуру закупівлі робіт «поточний 

ремонт дороги по вул. Погранична (непарний бік) від вул. 5 Слобідська до               

вул. М. Морська в м. Миколаєві (ДК 021:2015: 45230000-8 — Будівництво 

трубопроводів, ліній зв’язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і 

залізничних доріг; вирівнювання поверхонь)», за допомогою системи електронних 

торгів «Prozorro», ідентифікатор закупівлі - UA-2017-03-29-001326-b (далі – 

Процедура закупівлі-1). 

(7) Відповідно до реєстру отриманих тендерних пропозицій, для участі у Процедурі 

закупівлі-1 свої тендерні пропозиції надали такі суб’єкти господарювання: 

- ТОВ «БК «Дорлідер»; 
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- ПП «Полтавабудцентр»; 

- КП «Експлуатаційне лінійне управління автодоріг» (ідентифікаційний код 

юридичної особи 03349499) (далі – КП «Експлуатаційне ЛУА»). 

(8) Процедура електронних торгів розпочалася 18.04.2017 о 13:41 та завершилася 

18.04.2017 о 14:08. 

(9) За результатами проведення електронного аукціону вищезазначені суб’єкти 

господарювання запропонували такі ціни для участі у Процедурі закупівлі-1 (див. 

табл. 1). 

Таблиця 1  
№ 
з/п 

Найменування учасника Тендерна пропозиція з ПДВ, грн 
Початкова  Кінцева 

1 ТОВ «БК «Дорлідер» 2 648 442,00 2 648 442,00 
2 ПП «Полтавабудцентр» 2 812 176,00 2 812 176,00 
3 КП «Експлуатаційне ЛУА» 2 944 495,55 2 811 507,55 

 

(10) Найбільш економічно вигідною визнано тендерну пропозицію ТОВ «БК «Дорлідер». 

(11) Із ТОВ «БК «Дорлідер» Замовник уклав договір № 643 від 13.05.2017  на загальну 

суму 2 648 442,00 грн з ПДВ. 

 

3.1.2. Процедура закупівлі – 2 

 

(12) У 2017 році Замовником було проведено процедуру закупівлі робіт «поточний 

ремонт дороги по вул. 6 Слобідська від вул. Кузнецька до вул. Чкалова в                          

м. Миколаєві (ДК 021:2015: 45230000-8 — Будівництво трубопроводів, ліній зв’язку 

та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання 

поверхонь)», за допомогою системи електронних торгів «Prozorro», ідентифікатор 

закупівлі - UA-2017-03-30-000264-b (далі – Процедура закупівлі -2). 

(13) Відповідно до реєстру отриманих тендерних пропозицій, для участі у Процедурі 

закупівлі-2 свої тендерні пропозиції надали такі суб’єкти господарювання: 

- ТОВ «БК «Дорлідер»; 

- ПП «Полтавабудцентр»; 

- КП «Експлуатаційне ЛУА». 

(14) Процедура електронних торгів розпочалася 18.04.2017 об 11:15 та завершилася 

18.04.2017 об 11:42. 

(15) За результатами проведення електронного аукціону вищезазначені суб’єкти 

господарювання запропонували такі ціни для участі у Процедурі закупівлі-2 (див. 

табл. 2). 

Таблиця 2 
№ 
з/п 

Найменування учасника Тендерна пропозиція з ПДВ, грн 
Початкова  Кінцева 

1 ТОВ «БК «Дорлідер» 2 388 526,80 2 360 608,00 
2 ПП «Полтавабудцентр» 2 528 426,40 2 528 426,40 
3 КП «Експлуатаційне  ЛУА» 2 652 267,00 2 387 000,00 

 

(16) Найбільш економічно вигідною визнано тендерну пропозицію ТОВ «БК «Дорлідер». 

(17) Із ТОВ «БК «Дорлідер» Замовник уклав договір № 642 від 13.05.2017  на загальну 

суму 2 360 608,00 грн з ПДВ. 

 

3.1.3. Процедура закупівлі – 3 

 

(18) У 2017 році Замовником було проведено процедуру закупівлі робіт «поточний 

ремонт дороги по вул. Будівельників від пр. Миру до вул. Кругова в м. Миколаєві 
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(ДК 021:2015: 45230000-8 — Будівництво трубопроводів, ліній зв’язку та 

електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання 

поверхонь)», за допомогою системи електронних торгів «Prozorro», ідентифікатор 

закупівлі - UA-2017-03-30-000751-b (далі – Процедура закупівлі -3). 

(19) Відповідно до реєстру отриманих тендерних пропозицій, для участі у Процедурі 

закупівлі-3 свої тендерні пропозиції надали такі суб’єкти господарювання: 

- ТОВ «БК «Дорлідер»; 

- ПП «Полтавабудцентр»; 

- КП «Експлуатаційне ЛУА». 

(20) Процедура електронних торгів розпочалася 18.04.2017 о 12:47 та завершилася 

18.04.2017 о 13:14. 

(21) За результатами проведення електронного аукціону вищезазначені суб’єкти 

господарювання запропонували такі ціни для участі у Процедурі закупівлі-3 (див. 

табл. 3). 

Таблиця 3 
№ 
з/п 

Найменування учасника Тендерна пропозиція з ПДВ, грн 
Початкова  Кінцева 

1 ТОВ «БК «Дорлідер» 1 380 199,20 1 380 199,20 
2 ПП «Полтавабудцентр» 1 464 954,00 1 464 954,00 
3 КП «Експлуатаційне  ЛУА» 1 536 627,85 1 463 277,85 

 

(22) Найбільш економічно вигідною визнано тендерну пропозицію ТОВ «БК «Дорлідер». 

(23) Із ТОВ «БК «Дорлідер» Замовник уклав договір № 642 від 13.05.2017  на загальну 

суму 1 380 199,20 грн  з ПДВ. 

 

3.1.4. Процедура закупівлі – 4 

 

(24) У 2017 році Замовником було проведено процедуру закупівлі робіт «поточний 

ремонт дороги по вул. Шосейна від пр. Центральний до Привокзальної площі в            

м. Миколаєві (ДК 021:2015: 45230000-8 — Будівництво трубопроводів, ліній зв’язку 

та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання 

поверхонь)», за допомогою системи електронних торгів «Prozorro», ідентифікатор 

закупівлі - UA-2017-03-30-000493-b (далі – Процедура закупівлі-4). 

(25) Відповідно до реєстру отриманих тендерних пропозицій, для участі у Процедурі 

закупівлі-4 свої тендерні пропозиції надали такі суб’єкти господарювання: 

- ТОВ «БК «Дорлідер»; 

- ПП «Полтавабудцентр»; 

- КП «Експлуатаційне ЛУА». 

(26) Процедура електронних торгів розпочалася 18.04.2017 о 12:36 та завершилася 

18.04.2017 о 13:03. 

(27) За результатами проведення електронного аукціону вищезазначені суб’єкти 

господарювання запропонували такі ціни для участі у Процедурі закупівлі-4 (див. 

табл. 4). 

Таблиця 4 
№ 
з/п 

Найменування учасника Тендерна пропозиція з ПДВ, грн 
Початкова  Кінцева 

1 ТОВ «БК «Дорлідер» 3 206 014,80 3 206 014,80 
2 ПП «Полтавабудцентр» 3 405 284,40 3 405 284,40 
3 КП «Експлуатаційне  ЛУА» 3 559 863,75 3 404 919,75 

 

(28) Найбільш економічно вигідною визнано тендерну пропозицію ТОВ «БК «Дорлідер». 
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(29) Із ТОВ «БК «Дорлідер» Замовник уклав договір № 640 від 13.05.2017  на загальну 

суму 3 206 014,80 грн з ПДВ. 

 

3.1.5. Процедура закупівлі – 5 

 

(30) У 2017 році Замовником було проведено процедуру закупівлі робіт «поточний 

ремонт дороги по вул. Чкалова від вул. Московська до вул. Громадянська в                  

м. Миколаєві (ДК 021:2015: 45230000-8 — Будівництво трубопроводів, ліній зв’язку 

та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання 

поверхонь)», за допомогою системи електронних торгів «Prozorro», ідентифікатор 

закупівлі - UA-2017-04-06-002007-b (далі – Процедура закупівлі-5). 

(31) Відповідно до реєстру отриманих тендерних пропозицій, для участі у Процедурі 

закупівлі-5 свої тендерні пропозиції надали такі суб’єкти господарювання: 

- ТОВ «БК «Дорлідер»; 

- ПП «Полтавабудцентр». 

(32) Процедура електронних торгів розпочалася 26.04.2017 о 13:24 та завершилася 

26.04.2017 о 13:45. 

(33) За результатами проведення електронного аукціону вищезазначені суб’єкти 

господарювання запропонували такі ціни для участі у Процедурі закупівлі-5 (див. 

табл. 5). 

Таблиця 5 
№ 
з/п 

Найменування учасника Тендерна пропозиція з ПДВ, грн 
Початкова  Кінцева 

1 ТОВ «БК «Дорлідер» 807 920,40 807 920,40 
2 ПП «Полтавабудцентр» 849 974,40 849 974,40 

 

(34) Найбільш економічно вигідною визнано тендерну пропозицію ТОВ «БК «Дорлідер». 

(35) Із ТОВ «БК «Дорлідер» Замовник уклав договір № 679 від 18.05.2017  на загальну 

суму 807 920,40 грн з ПДВ. 

 

3.1.6. Процедура закупівлі – 6 

 

(36) У 2017 році Замовником було проведено процедуру закупівлі робіт «поточний 

ремонт дороги по вул. Нікольська від вул. Московська до вул. Садова в м. Миколаєві 

(ДК 021:2015: 45230000-8 — Будівництво трубопроводів, ліній зв’язку та 

електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання 

поверхонь)», за допомогою системи електронних торгів «Prozorro», ідентифікатор 

закупівлі - UA-2017-04-06-001997-b (далі – Процедура закупівлі-6). 

(37) Відповідно до реєстру отриманих тендерних пропозицій, для участі у Процедурі 

закупівлі-6 свої тендерні пропозиції надали такі суб’єкти господарювання: 

- ТОВ «БК «Дорлідер»; 

- ПП «Полтавабудцентр». 

(38) Процедура електронних торгів розпочалася 26.04.2017 о 12:58 та завершилася 

26.04.2017 о 13:19. 

(39) За результатами проведення електронного аукціону вищезазначені суб’єкти 

господарювання запропонували такі ціни для участі у Процедурі закупівлі-6 (див. 

табл. 6). 

   Таблиця 6 
№ 
з/п 

Найменування учасника Тендерна пропозиція з ПДВ, грн 
Початкова  Кінцева 

1 ТОВ «БК «Дорлідер» 1 321 702,80 1 306 350,00 
2 ПП «Полтавабудцентр» 1 392 150,00 1 320 000,00 
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(40) Найбільш економічно вигідною визнано тендерну пропозицію ТОВ«БК «Дорлідер». 

(41) Із ТОВ «БК «Дорлідер» Замовник уклав договір № 677 від 18.05.2017  на загальну 

суму 1 306 350,00 грн з ПДВ. 

 

3.1.7. Процедура закупівлі – 7 

 

(42) У 2017 році Замовником було проведено процедуру закупівлі робіт «поточний 

ремонт дороги по вул. Нікольська від вул. Терасна до вул. Шосейна в м. Миколаєві 

(ДК 021:2015: 45230000-8 — Будівництво трубопроводів, ліній зв’язку та 

електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання 

поверхонь)», за допомогою системи електронних торгів «Prozorro», ідентифікатор 

закупівлі - UA-2017-04-06-001983-b (далі – Процедура закупівлі-7). 

(43) Відповідно до реєстру отриманих тендерних пропозицій, для участі у Процедурі 

закупівлі-7 свої тендерні пропозиції надали такі суб’єкти господарювання: 

- ТОВ «БК «Дорлідер»; 

- ПП «Полтавабудцентр». 

(44) Процедура електронних торгів розпочалася 26.04.2017 о 12:30 та завершилася 

26.04.2017 о 12:51. 

(45) За результатами проведення електронного аукціону вищезазначені суб’єкти 

господарювання запропонували такі ціни для участі у Процедурі закупівлі-7 (див. 

табл. 7). 

     Таблиця 7 
№ 
з/п 

Найменування учасника Тендерна пропозиція з ПДВ, грн 
Початкова  Кінцева 

1 ТОВ «БК «Дорлідер» 2 342 902,80 2 315 680,00 
2 ПП «Полтавабудцентр» 2 472 891,60 2 340 000,00 

 

(46) Найбільш економічно вигідною визнано тендерну пропозицію ТОВ «БК «Дорлідер». 

(47) Із ТОВ «БК «Дорлідер» Замовник уклав договір № 676 від 18.05.2017  на загальну 

суму 2 315 680,00 грн  з ПДВ. 

 

3.1.8. Процедура закупівлі – 8 

 

(48) У 2017 році Замовником було проведено процедуру закупівлі робіт «поточний 

ремонт дороги по вул. Погранична від вул. Московська до вул. М. Морська в                      

м. Миколаєві (ДК 021:2015: 45230000-8 — Будівництво трубопроводів, ліній зв’язку 

та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання 

поверхонь)», за допомогою системи електронних торгів «Prozorro», ідентифікатор 

закупівлі - UA-2017-04-06-001942-b (далі – Процедура закупівлі-8). 

(49) Відповідно до реєстру отриманих тендерних пропозицій, для участі у Процедурі 

закупівлі-8 свої тендерні пропозиції надали такі суб’єкти господарювання: 

- ТОВ «БК «Дорлідер»; 

- ПП «Полтавабудцентр»; 

- КП «Експлуатаційне ЛУА». 

(50) Процедура електронних торгів розпочалася 25.04.2017 о 12:04 та завершилася 

25.04.2017 о 12:31. 

(51) За результатами проведення електронного аукціону вищезазначені суб’єкти 

господарювання запропонували такі ціни для участі у Процедурі закупівлі-8 (див. 

табл. 8). 
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  Таблиця 8 
№ 
з/п 

Найменування учасника Тендерна пропозиція з ПДВ, грн 
Початкова  Кінцева 

1 ТОВ «БК «Дорлідер» 746 410,80 706 900,00 
2 ПП «Полтавабудцентр» 786 808,80 722 000,00 
3 КП «Експлуатаційне ЛУА» 866 904,00 707 000,00 

 

(52) Найбільш економічно вигідною визнано тендерну пропозицію ТОВ «БК «Дорлідер». 

(53) Із ТОВ «БК «Дорлідер» Замовник уклав договір № 678 від 18.05.2017  на загальну 

суму 706 900,00 грн з ПДВ. 

 

3.1.9. Процедура закупівлі – 9 

 

(54) У 2017 році Замовником було проведено процедуру закупівлі робіт «поточний 

ремонт дороги по вул. Погранична (парний бік) від пр. Богоявленського до                            

вул. М. Морська в м. Миколаєві (ДК 021:2015: 45230000-8 — Будівництво 

трубопроводів, ліній зв’язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і 

залізничних доріг; вирівнювання поверхонь)», за допомогою системи електронних 

торгів «Prozorro», ідентифікатор закупівлі - UA-2017-03-29-000414-b (далі – 

Процедура закупівлі-9). 

(55) Відповідно до реєстру отриманих тендерних пропозицій, для участі у Процедурі 

закупівлі-9 свої тендерні пропозиції надали такі суб’єкти господарювання: 

- ТОВ «БК «Дорлідер»; 

- ПП «Полтавабудцентр». 

(56) Процедура електронних торгів розпочалася 19.05.2017 о 13:01 та завершилася 

19.05.2017 о 13:22. 

(57) За результатами проведення електронного аукціону вищезазначені суб’єкти 

господарювання запропонували такі ціни для участі у Процедурі закупівлі-9 (див. 

табл. 9). 

     Таблиця 9 
№ 
з/п 

Найменування учасника Тендерна пропозиція з ПДВ, грн 
Початкова  Кінцева 

1 ТОВ «БК «Дорлідер» 5 316 609,60 5 316 609,60 
2 ПП «Полтавабудцентр» 5 511 099,60  5 511 099,60 

 

(58) Найбільш економічно вигідною визнано тендерну пропозицію ТОВ «БК «Дорлідер». 

(59) Із ТОВ «БК «Дорлідер» Замовник уклав договір №798 від 06.06.2017  на загальну 

суму 5 316 609,60 грн з ПДВ. 

 

3.1.10. Процедура закупівлі – 10 

 

(60) У 2017 році Замовником було проведено процедуру закупівлі робіт «поточний 

ремонт дороги по вул. Чкалова (парний бік) від вул. Громадянська до                              

вул. 6 Слобідська у м. Миколаєві (ДК 021:2015: 45230000-8 — Будівництво 

трубопроводів, ліній зв’язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і 

залізничних доріг; вирівнювання поверхонь)», за допомогою системи електронних 

торгів «Prozorro», ідентифікатор закупівлі - UA-2017-03-29-002453-b (далі – 

Процедура закупівлі-10). 

(61) Відповідно до реєстру отриманих тендерних пропозицій, для участі у Процедурі 

закупівлі-10 свої тендерні пропозиції надали такі суб’єкти господарювання: 

- ТОВ «БК «Дорлідер»; 
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- ПП «Полтавабудцентр». 

(62) Процедура електронних торгів розпочалася 19.05.2017 о 12:59 та завершилася 

19.05.2017 о 13:20. 

(63) За результатами проведення електронного аукціону вищезазначені суб’єкти 

господарювання запропонували такі ціни для участі у Процедурі закупівлі-10 (див. 

табл. 10). 

     Таблиця 10 
№ 
з/п 

Найменування учасника Тендерна пропозиція з ПДВ, грн 
Початкова  Кінцева 

1 ТОВ «БК «Дорлідер» 4 254 415,20 4 254 415,20 
2 ПП «Полтавабудцентр» 4 490 634,00  4 490 634,00 

 

(64) Найбільш економічно вигідною визнано тендерну пропозицію ТОВ «БК «Дорлідер». 

(65) Із ТОВ «БК «Дорлідер» Замовник уклав договір №810 від 12.06.2017  на загальну 

суму 4 254 415,20 грн з ПДВ. 

 

3.1.11. Процедура закупівлі – 11 

 

(66) У 2017 році Замовником було проведено процедуру закупівлі робіт «поточний 

ремонт дороги по вул. Херсонське шосе від кордону м. Миколаєва (стела на в'їзді) до 

вул. Космонавтів в м. Миколаєві (ДК 021:2015: 45230000-8 — Будівництво 

трубопроводів, ліній зв’язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і 

залізничних доріг; вирівнювання поверхонь)», за допомогою системи електронних 

торгів «Prozorro», ідентифікатор закупівлі - UA-2017-03-30-000936-b (далі – 

Процедура закупівлі-11). 

(67) Відповідно до реєстру отриманих тендерних пропозицій, для участі у Процедурі 

закупівлі-11 свої тендерні пропозиції надали такі суб’єкти господарювання: 

- ТОВ «БК «Дорлідер»; 

- ПП «Полтавабудцентр»; 

- КП «Експлуатаційне ЛУА». 

(68) Процедура електронних торгів розпочалася 19.05.2017 о 13:53 та завершилася 

19.05.2017 о 14:20. 

(69) За результатами проведення електронного аукціону вищезазначені суб’єкти 

господарювання запропонували такі ціни для участі у Процедурі закупівлі-11 (див. 

табл. 11). 

Таблиця 11 
№ 
з/п 

Найменування учасника Тендерна пропозиція з ПДВ, грн 
Початкова  Кінцева 

1 ТОВ «БК «Дорлідер» 5 010 895,20 5 010 895,20 
2 ПП «Полтавабудцентр» 5 252 907,60  5 252 907,60 
3 КП «Експлуатаційне ЛУА» 5 965 111,00 5 251 907,60 

 

(70) Найбільш економічно вигідною визнано тендерну пропозицію ТОВ «БК «Дорлідер». 

(71) Із ТОВ «БК «Дорлідер» Замовник уклав договір №806 від 12.06.2017  на загальну 

суму 5 010 895,20 грн з ПДВ. 

 

3.1.12. Процедура закупівлі – 12 

 

(72) У 2017 році Замовником було проведено процедуру закупівлі робіт «поточний 

ремонт дороги по вул. Московська в м. Миколаєві (ДК 021:2015: 45230000-8 — 

Будівництво трубопроводів, ліній зв’язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів 

і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь)», за допомогою системи електронних 
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торгів «Prozorro», ідентифікатор закупівлі - UA-2017-04-06-002014-b (далі – 

Процедура закупівлі-12). 

(73) Відповідно до реєстру отриманих тендерних пропозицій, для участі у Процедурі 

закупівлі-12 свої тендерні пропозиції надали такі суб’єкти господарювання: 

- ТОВ «БК «Дорлідер»; 

- ПП «Полтавабудцентр»; 

- КП «Експлуатаційне ЛУА»; 

- ТОВ «Афінацентр» ( ідентифікаційний код юридичної особи 39107995) (далі – 

ТОВ «Афінацентр».  

(74) Згідно з рішенням тендерного комітету Замовника від 25.05.2017, тендерну 

пропозицію КП «Експлуатаційне ЛУА» було відхилено як таку, що не відповідає 

умовам тендерної документації. 

(75) Процедура електронних торгів розпочалася 31.05.2017 о 15:16 та завершилася 

31.05.2017 о 15:43. 

(76) За результатами проведення електронного аукціону вищезазначені суб’єкти 

господарювання запропонували такі ціни для участі у Процедурі закупівлі-12 (див. 

табл. 12). 

Таблиця 12 
№ 
з/п 

Найменування учасника Тендерна пропозиція з ПДВ, грн 
Початкова  Кінцева 

1 ТОВ «БК «Дорлідер» 4 748 091,60 4 748 091,60 
2 ПП «Полтавабудцентр» 5 013 734,40 5 013 734,40 
3 ТОВ «Афінацентр» 5 082 809,42 5 082 809,42 

 

(77) Найбільш економічно вигідною визнано тендерну пропозицію ТОВ «БК «Дорлідер». 

(78) Із ТОВ «БК «Дорлідер» Замовник уклав договір №868/1 від 20.06.2017  на загальну 

суму 4 748 091,60 грн з ПДВ. 

 

3.1.13. Процедура закупівлі – 13 

 

(79) У 2017 році Замовником було проведено процедуру закупівлі робіт «капітальний 

ремонт дороги по вул. Садова від вул. Чкалова до пр. Центрального в м. Миколаєві 

(ДК 021:2015: 45230000-8 — Будівництво трубопроводів, ліній зв’язку та 

електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання 

поверхонь)», за допомогою системи електронних торгів «Prozorro», ідентифікатор 

закупівлі - UA-2017-06-16-000779-a (далі – Процедура закупівлі-13). 

(80) Відповідно до реєстру отриманих тендерних пропозицій, для участі у Процедурі 

закупівлі-13 свої тендерні пропозиції надали такі суб’єкти господарювання: 

- ТОВ «БК «Дорлідер»; 

- ПП «Полтавабудцентр»; 

(81) Процедура електронних торгів розпочалася 04.07.2017 о 15:13 та завершилася 

04.07.2017 о 15:34. 

(82) За результатами проведення електронного аукціону вищезазначені суб’єкти 

господарювання запропонували такі ціни для участі у Процедурі закупівлі-13 (див. 

табл. 13). 

Таблиця 13 
№ 
з/п 

Найменування учасника Тендерна пропозиція з ПДВ, грн 
Початкова  Кінцева 

1 ТОВ «БК «Дорлідер» 1 858 292,40 1 858 292,40 
2 ПП «Полтавабудцентр» 1 996 174,80 1 996 174,80 

 

(83) Найбільш економічно вигідною визнано тендерну пропозицію ТОВ «БК «Дорлідер». 
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(84) Із ТОВ «БК «Дорлідер» Замовник уклав договір № 1037 від 24.07.2017  на загальну 

суму 1 858 292,40 грн з ПДВ. 

 

3.1.14. Процедура закупівлі – 14 

 

(85) У 2017 році Замовником було проведено процедуру закупівлі робіт «капітальний 

ремонт дороги по вул. Погранична від вул. Пушкінська до вул. Фалєєвська                      

(ДК 021:2015: 45230000-8 — Будівництво трубопроводів, ліній зв’язку та 

електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання 

поверхонь)», за допомогою системи електронних торгів «Prozorro», ідентифікатор 

закупівлі - UA-2017-06-16-000907-a (далі – Процедура закупівлі-14). 

(86) Відповідно до реєстру отриманих тендерних пропозицій, для участі у Процедурі 

закупівлі-14 свої тендерні пропозиції надали такі суб’єкти господарювання: 

- ТОВ «БК «Дорлідер»; 

- ПП «Полтавабудцентр»; 

(87) Процедура електронних торгів розпочалася 04.07.2017 о 12:24 та завершилася 

04.07.2017 о 12:45. 

(88) За результатами проведення електронного аукціону вищезазначені суб’єкти 

господарювання запропонували такі ціни для участі у Процедурі закупівлі-14 (див. 

табл. 14). 

Таблиця 14 
№ 
з/п 

Найменування учасника Тендерна пропозиція з ПДВ, грн 
Початкова  Кінцева 

1 ТОВ «БК «Дорлідер» 2 279 512,80 2 279 512,80 
2 ПП «Полтавабудцентр» 2 437 612,80 2 437 612,80 

 

(89) Найбільш економічно вигідною визнано тендерну пропозицію ТОВ «БК «Дорлідер». 

(90) Із ТОВ «БК «Дорлідер» Замовник уклав договір № 1056 від 26.07.2017  на загальну 

суму 2 279 512,80 грн  з ПДВ. 

 

3.1.15. Процедура закупівлі – 15 

 

(91) У 2017 році Замовником було проведено процедуру закупівлі робіт «капітальний 

ремонт дороги по вул. Погранична від вул. Декабристів до пров. Корабелів в                            

м. Миколаєві (ДК 021:2015: 45230000-8 — Будівництво трубопроводів, ліній зв’язку 

та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання 

поверхонь)», за допомогою системи електронних торгів «Prozorro», ідентифікатор 

закупівлі - UA-2017-06-16-000776-a (далі – Процедура закупівлі-15). 

(92) Відповідно до реєстру отриманих тендерних пропозицій, для участі у Процедурі 

закупівлі-15 свої тендерні пропозиції надали такі суб’єкти господарювання: 

- ТОВ «БК «Дорлідер»; 

- ПП «Полтавабудцентр»; 

(93) Процедура електронних торгів розпочалася 04.07.2017 о 14:55 та завершилася 

04.07.2017 о 15:16. 

(94) За результатами проведення електронного аукціону вищезазначені суб’єкти 

господарювання запропонували такі ціни для участі у Процедурі закупівлі-15 (див. 

табл. 15). 

Таблиця 15 
№ 
з/п 

Найменування учасника Тендерна пропозиція з ПДВ, грн 
Початкова  Кінцева 

1 ТОВ «БК «Дорлідер» 2 317 408,80 2 317 408,80 
2 ПП «Полтавабудцентр» 2 475 778,80 2 475 778,80 
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(95) Найбільш економічно вигідною визнано тендерну пропозицію ТОВ «БК «Дорлідер». 

(96) Із ТОВ «БК «Дорлідер» Замовник уклав договір № 1057 від 26.07.2017  на загальну 

суму 2 317 408,80 грн з ПДВ. 

 

3.1.16. Процедура закупівлі – 16 

 

(97) У 2017 році Замовником було проведено процедуру закупівлі робіт «капітальний 

ремонт дороги по вул. Погранична перехрестя з вул. Корабелів в м. Миколаєві                

(ДК 021:2015: 45230000-8 — Будівництво трубопроводів, ліній зв’язку та 

електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання 

поверхонь)», за допомогою системи електронних торгів «Prozorro», ідентифікатор 

закупівлі - UA-2017-06-16-000714-a (далі – Процедура закупівлі-16). 

(98) Відповідно до реєстру отриманих тендерних пропозицій, для участі у Процедурі 

закупівлі-16 свої тендерні пропозиції надали такі суб’єкти господарювання: 

- ТОВ «БК «Дорлідер»; 

- ПП «Полтавабудцентр»; 

(99) Процедура електронних торгів розпочалася 04.07.2017 о 15:02 та завершилася 

04.07.2017 о 15:23. 

(100) За результатами проведення електронного аукціону вищезазначені суб’єкти 

господарювання запропонували такі ціни для участі у Процедурі закупівлі-16 (див. 

табл. 16). 

Таблиця 16 
№ 
з/п 

Найменування учасника Тендерна пропозиція з ПДВ, грн 
Початкова  Кінцева 

1 ТОВ «БК «Дорлідер» 1 980 961,20 1 980 961,20 
2 ПП «Полтавабудцентр» 2 120 109,60 2 120 109,60 

 

(101) Найбільш економічно вигідною визнано тендерну пропозицію ТОВ «БК «Дорлідер». 

(102) Із ТОВ «БК «Дорлідер» Замовник уклав договір № 1055 від 26.07.2017  на загальну 

суму 1 980 961,20 грн з ПДВ. 

 

3.1.17. Процедура закупівлі – 17 

 

(103) У 2017 році Замовником було проведено процедуру закупівлі робіт «капітальний 

ремонт дороги по вул. Погранична від вул. Корабелів до вул. Московська в                   

м. Миколаєві (ДК 021:2015: 45230000-8 — Будівництво трубопроводів, ліній зв’язку 

та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання 

поверхонь)», за допомогою системи електронних торгів «Prozorro», ідентифікатор 

закупівлі - UA-2017-06-16-000550-a (далі – Процедура закупівлі-17). 

(104) Відповідно до реєстру отриманих тендерних пропозицій, для участі у Процедурі 

закупівлі-17 свої тендерні пропозиції надали такі суб’єкти господарювання: 

- ТОВ «БК «Дорлідер»; 

- ПП «Полтавабудцентр»; 

(105) Процедура електронних торгів розпочалася 04.07.2017 об 11:08 та завершилася 

04.07.2017 об 11:29. 

(106) За результатами проведення електронного аукціону вищезазначені суб’єкти 

господарювання запропонували такі ціни для участі у Процедурі закупівлі-17 (див. 

табл. 17). 
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Таблиця 17 
№ 
з/п 

Найменування учасника Тендерна пропозиція з ПДВ, грн 
Початкова  Кінцева 

1 ТОВ «БК «Дорлідер» 2 235 609,60 2 235 609,60 
2 ПП «Полтавабудцентр» 2 387 258,40 2 387 258,40 

 

(107) Найбільш економічно вигідною визнано тендерну пропозицію ТОВ «БК «Дорлідер». 

(108) Із ТОВ «БК «Дорлідер» Замовник уклав договір № 1058 від 26.07.2017  на загальну 

суму 2 235 609,60 грн з ПДВ. 

 

3.2. Встановлення антиконкурентних узгоджених дій  

 
(109) Аналіз матеріалів Справи свідчить про антиконкурентну узгоджену поведінку  

ТОВ «БК «Дорлідер» та ПП «Полтавабудцентр» під час участі у Процедурах 

закупівель – 1-17. 

 

3.2.1.  Одночасне перебування одних і тих же фізичних осіб у трудових відносинах з 

Відповідачами, перехід працівників між Відповідачами, пов’язаність Відповідачів 

через фізичних осіб 

 

(110) У ході аналізу відповідей ТОВ «БК «Дорлідер» (лист від 25.10.2017 № 25/10) та 

ПП «Полтавабудцентр» (лист від 23.10.2017 № 25), наданих до Відділення, 

встановлено, що станом на момент участі у Процедурах закупівель № 1-17, одні і ті 

ж особи перебували у трудових відносинах з Відповідачами або переходили від 

одного Відповідача до іншого, а саме: 

 

(111) Особа 1. 

 

Посада в ПП «Полтавабудцентр»:  

- з 14.03.2017 по 29.03.2017 рр. - Начальник виробничо-технічного відділу 

(відповідно до наказу ПП «Полтавабудцентр» про прийняття на роботу № 9 від 

14.03.2017, наказу про припинення трудового договору № 12 від 29.03.2017 р.). 

Згідно з інформацією, наданою Головним управлінням Пенсійного фонду України в 

Полтавській області листом від 05.04.2018 № 4773/06-23, ПП «Полтавабудцентр» 

здійснювало відрахування на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування по 

зазначеній особі за березень 2017 року.  

   

 Посада в ТОВ «БК «Дорлідер»:  

- з 01.11.2013 – «сметчица (мовою оригіналу)» (згідно з наказом                                     

ТОВ «БК «Дорлідер» № 11-к від 01.11.2013); 

 - з 30.03.2016 по 31.01.2017 – ведучий інженер виробничо-технічного відділу 

(згідно з інформацією, наданою Товариством у табличній формі про колишніх та 

діючих працівників; прийнята на посаду згідно наказу ТОВ «БК «Дорлідер» № 8-к 

від 30.03.2016; звільнена згідно наказу ТОВ «БК «Дорлідер» № 2-к від 30.01.2017). 

Згідно з інформацією, наданою Головним управлінням Пенсійного фонду України в 

Одеській області листом від 03.04.2018 №5332/05, ТОВ «БК «Дорлідер» здійснювало 

відрахування на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування по Особі 1 за 

період з січня 2016 року – по січень 2017 року.  

 

(112) Особа 2. 

 

Посада в ПП «Полтавабудцентр»:  
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- з 18.05.2017р. – дорожній робітник (відповідно до Наказу ПП «Полтавабудцентр» 

про прийняття на роботу №29 від 18.05.2017,станом на момент надання інформації 

до Відділення дані про звільнення відсутні.) 

Згідно з інформацією, наданою Головним управлінням Пенсійного фонду України в 

Полтавській області листом від 05.04.2018 №4773/06-23, ПП «Полтавабудцентр» 

здійснювало відрахування на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування по 

Особі 2 за період з червня 2017 р. – по січень 2018 р.  

 

 Посада в ТОВ «БК «Дорлідер»:  

- з 03.07.2017 – дорожній робітник 3 розряду (згідно з наказом ТОВ «БК «Дорлідер» 

№19-к від 30.06.2017 р., станом на момент надання інформації до Відділення дані 

про звільнення відсутні). 

Згідно з інформацією, наданою Головним управлінням Пенсійного фонду України в 

Одеській області листом від 03.04.2018 №5332/05 ТОВ «БК «Дорлідер» здійснювало 

відрахування на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування по Особі 2 за 

період з липня 2017 року – по лютий 2018 року.  

  

Отже, в період з липня 2017р. по січень 2018р., Особа 2 одночасно перебував у 

трудових відносинах і з ТОВ «БК «Дорлідер», і з ПП «Полтавабудцентр». 

 

(113) Особа 3. 

 

Посада в ПП «Полтавабудцентр»:  

- з 05.05.2017р. – майстер (відповідно до наказу ПП «Полтавабудцентр» про 

прийняття на роботу № 27 від 05.05.2017, станом на момент надання інформації до 

Відділення дані про звільнення відсутні.) 

Згідно з інформацією, наданою Головним управлінням Пенсійного фонду України в 

Полтавській області листом від 05.04.2018 №4773/06-23, ПП «Полтавабудцентр» 

здійснювало відрахування на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування по 

Особі 3 за період з травня 2017 р. – по січень 2018 р. 

 

 Посада в ТОВ «БК «Дорлідер»:   

- з 11.11.2016 – майстер будівельних робіт ( згідно з наказом ТОВ «БК «Дорлідер»        

№ 31-к від 10.11.2017 р., станом на момент надання інформації до Відділення дані 

про звільнення відсутні.) 

Згідно з інформацією, наданою Головним управлінням Пенсійного фонду України в 

Одеській області листом від 03.04.2018 №5332/05, у відповідь на запит 

територіального відділення від 27.03.2018 №2-292/90-198, ТОВ «БК «Дорлідер» 

здійснювало відрахування на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування по 

Особі 3 за період з листопада 2016 року – по лютий 2018 року.  

 

(114)  Особа 4.  

 

ПП «Полтавабудцентр» листом від 30.10.2017 № 33 надало до територіального 

відділення копію договору про надання послуг від 22.05.2017 р.  №141, укладеного з 

Особою 4  (інформація з обмеженим доступом), згідно з предметом якого, 

Виконавець (Особа 4) зобов’язується за замовленням Замовника                                     

(ПП «Полтавабудцентр») надавати послуги виконроба будівельних та монтажних 

робіт, а саме послуги з контролю та забезпечення терміну, об’єму та якості 

виконуваних дорожніх будівельних робіт, супроводження передачі об’єктів в 

експлуатацію, контролю майстрів будівельних робіт та інші необхідні послуги 

відповідно до технічного завдання Замовника. Строк дії вказаного договору 
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становив період з моменту його підписання (22.05.2017 р.) до 31.12.2017 р., а в 

частині виконання зобов’язання передбачених даним Договором – до моменту їх 

повного виконання. 

 

 Посада в ТОВ «БК «Дорлідер»:   

- з 06.06.2016 – виконроб (згідно з наказом ТОВ «БК «Дорлідер» № 14-к                            

від 06.06.2016, станом на момент надання інформації до Відділення дані про 

звільнення відсутні.) 

Згідно з інформацією, наданою Головним управлінням Пенсійного фонду України в 

Одеській області листом від 03.04.2018 №5332/05, ТОВ «БК «Дорлідер» здійснювало 

відрахування на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування по Особі 4 

(інформація з обмеженим доступом) за період з червня 2016 року – по лютий 2018 

року.  

 

(115)  Особа 5. 

 

ПП «Полтавабудцентр» листом від 10.12.2018р. № 173 надало до Відділення копію 

рішення засновника ПП «Полтавабудцентр»  від 22.03.2018 р., згідно з яким, з 

23.03.2018 р. на посаду директора вказаного підприємства призначено Особу 5 

(інформація з обмеженим доступом). 

 

 Посада в ТОВ «БК «Дорлідер»:   

- з 01.10.2014 – геодезист  (згідно з наказом ТОВ «БК «Дорлідер» № 11-к                          

від 01.10.2014р.); 

-  з 31.10.2016р. – виконроб (згідно з наказом ТОВ «БК «Дорлідер» № 29-к                        

від 31.10.2016р.) 

Згідно з інформацією, наданою Головним управлінням Пенсійного фонду України в 

Одеській області листом від 03.04.2018 №5332/05, ТОВ «БК «Дорлідер» здійснювало 

відрахування на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування по Особі 5  

(інформація з обмеженим доступом) за період з січня 2016 року – по лютий 2018 

року.  

 

(116) Єдність інтересів Відповідачів обумовлює їх зацікавленість у результатах роботи 

певних осіб, одночасно пов’язаних трудовими відносинами із цими Відповідачами. 
(117) Отже, розподіл цього результату задовольняє зазначених Відповідачів, оскільки в 

іншому випадку з такими працівниками були б припинені трудові відносини. 
(118) Трудові відносини, які виникають між працівником та роботодавцем, зобов’язують 

працівника виконувати певну роботу у визначений строк з підляганням 

внутрішньому трудовому розпорядку. 
(119) У свою чергу одночасне перебування декількох або багатьох працівників у трудових 

відносинах із різними суб’єктами господарювання передбачає необхідність 

погодження між суб’єктами господарювання, в яких працюють відповідні 

працівники, графіка чи черговості виконуваної роботи. 
(120) Такий погоджений розподіл роботи між суб’єктами господарювання можливий за 

умови, що вони не конкурують між собою, а господарську діяльність ведуть 

скоординовано з метою досягнення спільних результатів. 
(121) Слід зауважити, що в умовах справжньої конкуренції суб’єкти господарювання, які 

позиціонують себе  як конкуренти по відношенню один до одного, будуть уникати 

ситуацій щодо наявності спільних працівників, оскільки такі працівники за 

матеріальні або інші вигоди можуть вдатись до збирання інформації, у тому числі 

комерційної таємниці, розголошення якої завдасть шкоду суб’єкту господарювання 
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або надасть неправомірні переваги в конкуренції суб’єкту господарювання, в 

інтересах якого ця інформація збиралась. 
(122) Отже, одночасне перебування одних і тих же фізичних осіб у трудових відносинах з 

Відповідачами, а також перехід працівників з одного підприємства на інше свідчить 

про спільне здійснення Відповідачами господарської діяльності, у зв’язку з чим 

Відповідачі не могли бути не обізнані з діяльністю один одного та мали можливість 

доступу до інформації один одного та обміну інформацією між ними щодо 

господарської діяльності. 

(123) Згідно з інформацією, наданою Головним управлінням Пенсійного фонду України 

в Одеській області листом від 03.04.2018 №5332/05, у відповідь на запит 

територіального відділення від 27.03.2018 №2-292/90-198, ТОВ «БК «Дорлідер» 

здійснювало відрахування на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування по 

Особі 6 (інформація з обмеженим доступом) за період з червня 2016 року – по 

лютий 2018 року.  

(124) Разом з тим, відповідно до інформації, що містяться в ЄДР, Відділенням було 

встановлено, що ідентифікаційний код  (інформація з обмеженим доступом)  було 

присвоєно фізичній особі-підприємцю Особа 6, місцем проживання якої є: Адреса 1; 

номер контактного телефону: (інформація з обмеженим доступом). ФОП Особа 6 

припинила господарську діяльність 29.12.2011 року.  

(125) Слід зазначити, що місцезнаходженням ПП «Полтавабудцентр» також є:                   

Адреса 1.  

(126) Згідно з інформацією, наданою Управлінням державної реєстрації Головного 

територіального управління юстиції в Одеській області листом від 06.04.2018                  

№ 08.1-1921УДР (вх. від 10.05.2018 № 91-03/1044), у відповідь на запит Відділення 

від 27.03.2018  № 2-292/91-196, яким було запитано копії документів щодо реєстрації 

актів цивільного стану відносно Особи 6 (інформація з обмеженим доступом), 

29.09.2000 року відділом державної реєстрації актів цивільного стану Одеського 

міського управління юстиції складено актовий запис про шлюб № (інформація з 

обмеженим доступом) відносно Особи 7 та Особи 6. 

(127) Під час участі ТОВ «БК «Дорлідер» у Процедурі закупівлі №2, ним у складі 

тендерних пропозицій були завантажені  фотокопії диплому серії (інформація з 

обмеженим доступом), виданого Національною юридичною академією                            

ім. Ярослава Мудрого та диплому серії (інформація з обмеженим доступом), 

виданого Національним юридичним університетом «Юридична академія                         

ім. Ярослава Мудрого». 

(128) Відповідно до інформації, наданої Національним юридичним університетом               

ім. Ярослава Мудрого листом вих. від 27.05.2019 № 125-01-899/186, батьком               

Особи 6 є Особа 8, директор ПП «Полтавабудцентр». 

(129) Одночасно, згідно з відомостями, які містяться в ЄДР, станом на момент проведення 

Процедур закупівель № 1-17 та на час складання подання з попередніми висновками 

у цій справі, єдиним засновником та директором ПП «Полтавабудцентр» був              

Особа 8.  

(130) ТОВ «БК «Дорлідер» листами від 25.10.2017 № 25/10 та від 07.12.2018 № 07/4 

надало, зокрема, копію наказу № 13/1-к від 03.06.2016 про прийняття Особи 6 на 

посаду начальника тендерного відділу з 04.06.2016 та копію посадової інструкції 

начальника тендерного відділу (далі – Інструкція). 

(131) Згідно з пунктом 2 розділу I Інструкції, начальник тендерного відділу безпосередньо 

підпорядкований директору. 

(132) Розділом III Інструкції визначено, що до посадових обов’язків начальника 

тендерного відділу належить продаж продукції компанії шляхом участі в тендерних 

процедурах, зокрема: 

- пошук тендерів за розпорядженням керівника; 
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- отримання інформації про майбутні тендери; 

- отримання та подальше подання в тендерний відділ технічного завдання на 

підготовку; 

- подання тендерної пропозиції на участь в тендері за розпорядженням керівника; 

- надання пропозицій по змінах та ін.   

(133) Перебування доньки засновника та директора ПП «Полтавабудцентр» на посаді 

начальника тендерного відділу ТОВ «БК «Дорлідер» створювало умови для обміну 

інформацією між Відповідачами, у тому числі і під час проведення Процедур 

закупівель № 1-17. 

 

3.2.2. Залучення Відповідачами однієї особи для підготовки документів до участі у 

Процедурах закупівель 

 

(134) На виконання вимоги про надання інформації від 11.10.2017 № 1-292/80-1398,        

ПП «Полтавабудцентр» надало копію договору про надання послуг № 1-С                       

від 01.06.2017, укладеного між вказаним Підприємством та Особою 9 (інформація з 

обмеженим доступом), згідно з умовами якого, Виконавець (Особа 9) 

зобов’язується за замовленням  Замовника (ПП «Полтавабудцентр») надавати 

послуги інженера-кошторисника, а саме послуги зі складання кошторисної 

документації, розрахунків вартості робіт (послуг) та інших необхідних документів 

для участі Замовника у процедурах закупівель та для оформлення договорів підряду, 

та інші необхідні послуги відповідно до технічного завдання Замовника, у обсягах 

указаних Замовником, а Замовник зобов’язується прийняти та оплатити належно 

надані Виконавцем послуги в порядку передбаченому цим Договором.  

(135)  На виконання вимоги про надання інформації від 30.10.2018 № 64-02/2-292/80-1072, 

якою, зокрема, було запитано відомості щодо третіх осіб, яких                                         

ПП «Полтавабудцентр» залучало до підготовки документів, що були надані 

Підприємством в складі  тендерних пропозицій до досліджуваних у цій справі 

сімнадцятьох процедур закупівель, ПП «Полтавабудцентр» повідомило, що у період 

проведення визначених процедур закупівель, залучало до підготовки таких 

документів третіх осіб, які не є працівниками вказаного Підприємства, зокрема, 

Особу 9.  

(136) Також, указаною вимогою про надання інформації у ПП «Полтавабудцентр» було 

запитано копії додаткових угод, змін, доповнень та документів, підтверджуючих 

здійснення оплати наданих послуг до Договору про надання послуг № 1-с                       

від 01.06.2017, укладеного між Підприємством та Особою 9,                                      

ПП «Полтавабудцентр» повідомило Відділення про те, що вказаний договір був 

продовжений шляхом автоматичної пролонгації та є чинним  станом на 09.11.2018, 

втім будь-яких додаткових угод, змін та доповнень не укладалось. Водночас, 

упродовж усього періоду дії вказаного договору, кошти за його виконання не 

перераховувались.   

(137) Згідно з інформацією, наданою Головним управлінням Пенсійного фонду України в 

Одеській області (лист від 03.04.2018 № 5322/05), ТОВ «Будівельна компанія 

«Дорлідер» з січня 2016 року – по березень 2018 року здійснювало відрахування на 

загальнообов’язкове державне пенсійне страхування  на фізичну Особу 9 

(інформація з обмеженим доступом). 

(138) Водночас листом від 25.10.2017 № 25/10 ТОВ «БК «Дорлідер» надало до Відділення 

копію наказу Товариства № 12-к від 13.10.2014, відповідно до якого, Особа 9 

прийнятий на посаду начальника виробничо-технічного відділу з 13.10.2014. Станом 

на момент надання відповіді на вимогу територіального відділення (25.10.2017), 

Особа 9 продовжував працювати на займаній посаді.  
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(139) Указаним листом, ТОВ «БК «Дорлідер» повідомило, що Особа 9 залучався до 

підготовки та збору документів для участі у Процедурі закупівлі № 11. 

(140) Крім того, за результатами моніторингу даних, які знаходяться в системі 

електронних торгів «ProZorro», Відділенням було встановлено, що під час участі у 

процедурі закупівлі за ідентифікатором UA-2017-04-20-001037-b (не входить до 

складу досліджуваних у даній справі, але за датою проведення відповідає періоду 

проведення Процедур закупівлі №1-17), ТОВ «БК «Дорлідер» в складі тендерної 

пропозиції надало скановані копії документів (довідок, листів), які підписані 

начальником виробничо-технічного відділу Товариства – Особою 9.  

(141) У такий спосіб, начальник виробничо-технічного відділу ТОВ «БК «Дорлідер» - 

Особа 9, протягом 2017 року надавав ПП «Полтавабудцентр»  послуги, пов’язані з 

підготовкою документів для участі останнього у процедурах публічних закупівель на 

безоплатній основі, оскільки, згідно з інформацією, наданою ПП 

«Полтавабудцентр», кошти за виконання послуг Особі 9 Підприємством не 

сплачувались. 

(142) При цьому необхідно зазначити, що Відповідачі знаходяться в різних населених 

пунктах, ТОВ «БК «Дорлідер» - Одеська обл., ПП «Полтавабудцентр» - м. Полтава.  

(143) Отже, зазначені вище факти, свідчать про здійснення Відповідачами спільної 

господарської діяльності, підтверджують обмін інформацією між ними, що було б 

неможливим за наявності конкуренції між ними.  

 

3.2.3. Оренда обома Відповідачами матеріально-технічної бази у одного й того ж 

суб'єкта господарювання, який є пов’язаним з ТОВ «БК «Дорлідер»  

  

(144) Відповідно до листа ТОВ «СПМК-17» від 28.12.2017 № 83/12, у період проведення 

Процедур закупівель №1-17 засновником з часткою 100% у статутному капіталі 

товариства була Особа 10 (адреса Засновника: Адреса 2). 

(145) Згідно з інформацією, наданою ТОВ «СПМК-17» вказаним листом, Товариство 

перебуває у відносинах контролю  в розумінні положень статті 1 Закону України 

«Про захист економічної конкуренції» з фермерським господарством «Каріна» 

(ідентифікаційний код юридичної особи 24538419). Крім того, згідно наданої                 

ТОВ «СПМК-17» інформацією, Особа 10, Особа 11, Особа 12 є пов’язаними 

особами. 

(146) Відповідно до зазначеного вище листа, місце проживання Особи 11 співпадає з 

адресою засновника ТОВ «СПМК-17». 

(147) Відповідно до відомостей, що містяться в ЄДР, адресою засновника ФГ «Каріна» 

Особи 12 також є: Адреса 2. 

(148) Листом від 25.10.2017 № 25/10, ТОВ «БК «Дорлідер» надало копію Статуту 

Товариства та копії документів, що підтверджують повноваження директора 

Товариства. Так, згідно Статуту ТОВ «БК «Дорлідер», затвердженого Протоколом 

Загальних зборів учасників Товариства від 15 серпня 2016р. №8 (нова редакція), 

єдиним засновником (учасником) ТОВ «БК «Дорлідер» є Особа 12.  

(149) Особа 12 одночасно обіймає посаду директора ТОВ «БК «Дорлідер» починаючи з 

травня 2017 року. В якості підтверджуючих документів повноважень директора, 

Товариство надало до Відділення копію паспорта Особи 12. Так, згідно 

реєстраційного запису про сімейний стан у паспорті, (інформація з обмеженим 

доступом) Двинською с/радою Аржаматського району Вірменії зареєстровано шлюб 

між Особою 12 та Особою 10 (інформація з обмеженим доступом), яка є 

засновником ТОВ «СПМК-17». 

(150) Отже, станом на час проведення Процедур закупівель № 1-17 ТОВ «СПМК-17» та 

ТОВ «БК «Дорлідер» були пов’язані через фізичних осіб, що обумовлювало 

обізнаність товариств про діяльність один одного. 



20 

 

(151) Під час розслідування справи було встановлено, що ТОВ «СПМК-17», яке було 

пов’язано з ТОВ «БК «Дорлідер», надавало в оренду ПП «Полтавабудцентр» 

транспортні засоби та механізми. 

(152) Так  листом від 23.10.2017 № 25 ПП «Полтавабудцентр», на виконання пунктів 4 та 5 

вимоги Відділення від 11.10.2017 № 1-292/80-1398, якими було запитано копії всіх 

документів, в яких міститься інформація, що підтверджує право власності та/або 

користування ПП «Полтавабудцентр» майном та/або майновими правами на підставі 

договорів оренди, суборенди, лізингу тощо у період з 2015 р. – станом на момент 

надання відповіді на вимогу, надало до Відділення копії господарських договорів, 

укладених між ПП «Полтавабудцентр» та ТОВ «СПМК-17», а саме: 

- Договору оренди транспортних засобів і механізмів № 01/06 від 01.06.2017 

Об'єктом договору є транспортні засоби та механізми за 26 найменуваннями, 

загальною кількістю 31 одиниця. Термін дії Договору, визначений його сторонами, 

становить період з моменту його підписання сторонами - по 31.12.2018 року; 

- Договору оренди обладнання від 28.04.2017 № 3. Об'єктом договору є «установка 

асфальтозмішувальна» ДС-1683, місце розташування орендованого майна: 

Миколаївська обл., смт. Воскресенськ, вул. Миру, 18 (ст. Горохівка). Термін дії 

Договору, визначений його сторонами, становить період з моменту його 

підписання сторонами – по 31.12.2018 року. 

(153) В умовах тендерних документацій Замовника до Процедур закупівель № 13-17, 

було встановлено вимогу щодо надання учасниками в складі тендерних пропозицій 

інформаційних довідок щодо наявності у учасників матеріально-технічної бази та 

обладнання, які вони планували використовувати при виконанні робіт, що були 

предметами вказаних процедур закупівель. Указані довідки мали містити 

інформацію про найменування, кількість, а також підставу користування 

(власність/оренда) матеріально-технічною базою та обладнанням. У разі якщо 

матеріально-технічна база чи обладнання орендоване, учасники мали надати 

відповідний договір оренди. 

(154) У складі тендерних пропозицій до Процедур закупівель № 13-17,                                     

ПП «Полтавабудцентр» на підтвердження наявності у нього матеріально-технічної 

бази та обладнання надало довідку від 30.06.2017 № 19, згідно з якою, вся 

матеріально-технічна база, яку ПП «Полтавабудцентр» планувало використовувати 

для виконання відповідних робіт, орендується останнім у ТОВ «СПМК-17». 

(155) З метою підтвердження факту оренди матеріально-технічної бази,                                   

ПП «Полтавабудцентр» в складі тендерних пропозицій також надало копію договору 

оренди транспортних засобів і механізмів № 01/06 від 01.06.2017, укладеного між 

ним та ТОВ «СПМК-17».  

(156) Крім того, за результатами моніторингу даних, що знаходяться в системі 

електронних торгів «ProZorro», було встановлено, що приймаючи участь у процедурі 

закупівлі за ідентифікатором UA-2017-04-20-001037-b (не входить до складу 

досліджуваних у даній справі), ПП «Полтавабудцентр» в складі власної тендерної 

пропозиції надало скановану копію договору оренди транспортних засобів і 

механізмів № 22/05 від 22.05.2017, згідно з умовами якого, ТОВ «СПМК-17» надає                              

ПП «Полтавабудцентр» у платне користування транспортні засоби і механізми за 16 

найменуваннями, загальною кількістю 28 одиниць. Термін дії Договору, визначений 

його сторонами, становить період з моменту його підписання сторонами - по 

31.12.2018 року. 

 

(157) У такий спосіб, ТОВ «СПМК-17», пов’язане з ТОВ «БК «Дорлідер», надавши в 

оренду транспортні засоби та механізми ПП «Полтавабудцентр», забезпечило 

останнього матеріально-технічною базою необхідною для виконання робіт по 
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ремонту доріг, у тому числі у Процедурах закупівлі, у разі обрання переможцем 

останнього. 

(158) Враховуючи, що вказане обладнання також зазначалось ПП «Полтавабудцентр» в 

тендерних пропозиціях, поданих до участі у Процедурах закупівлі № 13-17, в яких 

Замовником вимагалось відповідна наявність матеріально-технічної бази,                         

ТОВ «СПМК-17» забезпечило участь у вказаних закупівлях ПП «Полтавабудцентр». 

 

(159) Крім того, ТОВ «СПМК-17» також забезпечувало відповідною                      

матеріально-технічною базою іншого учасника Процедур закупівель № 1-17,                 

-  ТОВ «БК «Дорлідер». 

(160) Так  ТОВ «БК «Дорлідер» листом від 25.10.2017 № 25/10, на виконання пунктів 4 та 

5 вимоги територіального відділення від 11.10.2017 № 1-292/80-1396, якими було 

запитано копії всіх документів, в яких міститься інформація,  що підтверджує права 

власності та/або користування ТОВ «БК «Дорлідер» майном та/або майновими 

правами на підставі договорів оренди, суборенди, лізингу тощо у період з 2015 р. – 

станом на момент надання відповіді на вимогу, повідомило, що протягом                            

2015-2017 рр. Товариство не мало власного майна та майнових прав, та надало до 

Відділення копії наступних договорів: 

- договору оренди від 01.05.2016 б/н, згідно з яким, ТОВ «СПМК-17» надає                  

ТОВ «БК «Дорлідер» у тимчасове володіння та користування промисловий 

майданчик з асфальтною площадкою розміром 1 га, який розташований за адресою: 

Чернівецька обл., Новоселицький район, с. Маршинці, вул. Комарова, 4. Строк дії 

договору становив період з моменту його підписання до 31.12.2017 р. 

- договору оренди від 03.06.2015 б/н, згідно з яким, ТОВ «СПМК-17» 

(ідентифікаційний код юридичної особи 01353551) надає ТОВ «БК «Дорлідер» у 

тимчасове володіння та користування промисловий майданчик з асфальтною 

площадкою 400 кв.м., який розташований за адресою: Одеська обл., 

Комінтернівський район, 21 км Старокиївського шосе, 30-А для потреб орендаря. 

Строк дії договору становив період з моменту його підписання до 31.12.2017. 

- договору оренди обладнання № 04-01/16 УА від 04.01.2016, згідно з яким,                

ТОВ «СПМК-17» надає ТОВ «БК «Дорлідер» у строкове платне користування 

установку асфальтозмішувальну  ДС-1683, місце розташування орендованого 

майна – Одеська обл., Кілійський район, жд.ст. Дзінілор. Строк дії договору 

становив період протягом 24 місяців з моменту його підписання. 

- договору оренди обладнання № 08/01 від 08.01.2016, згідно з яким,                        

ТОВ «СПМК-17» надає ТОВ «БК «Дорлідер» у строкове платне користування 

установку асфальтозмішувальну  ДС-1683, місце розташування орендованого 

майна – Івано-Франківська обл., м. Рогатин, вул. Данила Галицького, 14-а. Строк 

дії договору становить період протягом 3 років з моменту його підписання. 

- договору оренди транспортних засобів та механізмів № SOF-01/11-16                           

від 01.11.2016, згідно з яким, ТОВ «СПМК-17» надає ТОВ «БК «Дорлідер» у 

платне користування транспортні засоби та механізми за 14 найменуваннями. 

Терміном дії договору, визначеним його сторонами, є період з моменту його 

підписання сторонами – по 31.12.2017. 

- договору оренди обладнання № 0101/17 від 01.01.2017, згідно з яким,                     

ТОВ «СПМК-17» надає ТОВ «БК «Дорлідер» у строкове платне користування 

установку асфальтозмішувальну  ДС-1683, місце розташування орендованого 

майна – Сумська обл., м. Охтирка, пров. Кириківський, 27. Строк дії договору 

становить період протягом 24 місяців з моменту його підписання. 

- договору оренди транспортних засобів та механізмів від 01.02.2017 № 01/02, 

укладеного між ТОВ «БК «Дорлідер» та ТОВ «СПМК-17». Об'єктом договору є 

транспортні засоби та механізми за 221 найменуваннями. Терміном дії Договору, 
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визначеним його сторонами, є період з моменту його підписання сторонами – по 

31.12.2018 року. 

- договору оренди транспортних засобів та механізмів № 16/05 від 16.05.2017, 

згідно з яким, ТОВ «СПМК-17» надає ТОВ «БК «Дорлідер» у платне користування 

транспортні засоби та механізми за 104 найменуваннями. Терміном дії договору, 

визначеним його сторонами, є період з моменту його підписання сторонами – по 

31.12.2018 року. 

(161) З вищевикладеного слідує, що станом на момент проведення Процедур закупівель 

№1-17 ТОВ «БК «Дорлідер» фактично не мало власного майна та майнових прав, а 

все майно, необхідне для здійснення господарської діяльності, та, відповідно, для 

виконання робіт, орендувало лише у одного суб'єкта господарювання –                            

ТОВ «СПМК-17».  

(162) У такий спосіб, станом на час участі у Процедурах закупівель №1-17, Відповідачі 

орендували матеріально-технічну базу у одного й того ж суб'єкта господарювання – 

ТОВ «СПМК-17», пов’язаного з одним із Відповідачів. 

 

3.2.4. Наявність  господарських відносин між Відповідачами  

 

(163) ПП «Полтавабудцентр», на виконання вимог голови територіального відділення від 

11.10.2017 №1-292/80-139 та від 30.10.2018 № 64-02/2-292/80-1072 надало до 

Відділення копії договорів субпідряду, укладених між ПП «Полтавабудцентр» та            

ТОВ «БК «Дорлідер», а саме:  

- договору № 1/96СП-15 від 16.12.2015, згідно з умовами якого,                                

ТОВ «БК «Дорлідер» (генпідрядник) доручає ПП «Полтавабудцентр» 

(субпідрядник) виконати роботи (надати послуги) по поточному середньому 

ремонту автомобільної дороги загального користування державного значення Т-16-

06 КПП «Виноградівка» Болград-/М-15/, км 30+700 – км 48+831 (окремими 

ділянками). Строк дії договору охоплює період з моменту підписання сторонами 

даного договору до 31.12.2016 року. 

- договору № 2Д-ДРЛ/17-СУБ від 06.11.2017, згідно з умовами якого,                           

ТОВ «БК «Дорлідер» (генпідрядник) доручає ПП «Полтавабудцентр» 

(субпідрядник) виконати роботи (надати послуги) по поточному ремонту 

автомобільної дороги загального користування державного значення Т-04-03 

Мар’янське – Берислав-/Р-47/ на ділянці 30 + 000 – км 36+ 000 в Херсонській 

області. Строк дії вказаного договору, визначений його сторонами становить 

період з моменту його підписання – по 31.12.2017 р. 

- договору № 22П/СУБ від 05.03.2017 р., згідно з умовами якого,                                       

ТОВ «БК «Дорлідер» (замовник) доручає ПП «Полтавабудцентр» (підрядник) 

виконати роботи (надати послуги) по поточному середньому ремонту 

автомобільної дороги загального користування державного значення Т-16-28 /М-

15/ - Спаське – Вилкове, км 17+552 км 32+000. Строк дії вказаного договору, 

визначений його сторонами становить період з моменту його підписання – по 

31.12.2017 р. 

- договору № 23П/СУБ від 11.05.2017 р., згідно з умовами якого,                                                  

ТОВ «БК «Дорлідер» (замовник) доручає ПП «Полтавабудцентр» (підрядник) 

виконати роботи (надати послуги) по поточному середньому ремонту 

автомобільної дороги загального користування державного значення Т-16-28 /М-

15/ - Спаське – Вилкове, км 32+000 – км 44+670.  Строк дії вказаного договору, 

визначений його сторонами становить період з моменту його підписання – по 

31.12.2017 р. 

- договору № 28-Б/СУБ від 14.08.2017 р., згідно з умовами якого,                           

ТОВ «БК «Дорлідер» (замовник) доручає ПП «Полтавабудцентр» (підрядник) 
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виконати роботи (надати послуги) по поточному середньому ремонту 

автомобільної дороги загального користування державного значення Т-15-08 

Калинівка – Снігурівка на ділянці км 8+600 – км 16+700, Миколаївська область 

(45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв’язку та електропередач, шосе, 

доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь). Строк дії 

вказаного договору, визначений його сторонами становить період з моменту його 

підписання – по 31.12.2017 р. 

- договору № 44-Б/СУБ від 22.08.2017 р., згідно з умовами якого,                                    

ТОВ «БК «Дорлідер» (замовник) доручає ПП «Полтавабудцентр» (підрядник) 

виконати роботи (надати послуги) по поточному середньому ремонту 

автомобільної дороги загального користування державного значення Т-15-08 

Калинівка – Снігурівка на ділянці км 40+000 – км 48+ 342, (45230000-8 

Будівництво трубопроводів, ліній зв’язку та електропередач, шосе, доріг, 

аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь). Строк дії вказаного 

договору, визначений його сторонами становить період з моменту його підписання 

– по 31.12.2017 р. 

- договору № 188/СУБ від 27.12.2016 р., згідно з умовами якого,                             

ТОВ «БК «Дорлідер» (підрядник) доручає ПП «Полтавабудцентр» (субпідрядник) 

виконати роботи: «Капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Чорноморська,  

с. Маяки, Біляївського району Одеської області (ДК 021:2015 – 45233000-9 

Будівництво, влаштування фундаменту та покриття шосе, доріг (45233142-6 Ремонт 

доріг)). Строк дії вказаного договору, визначений його сторонами становить період 

з моменту його підписання – по 31.12.2016 р. 

- договору № 190/СУБ від 27.12.2016 р., згідно з умовами якого,                             

ТОВ «БК «Дорлідер» (підрядник) доручає ПП «Полтавабудцентр» (субпідрядник) 

виконати роботи: «Капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Садова,              

с. Маяки, Біляївського району Одеської області (ДК 021:2015 – 45233000-9 

Будівництво, влаштування фундаменту та покриття шосе, доріг (45233142-6 Ремонт 

доріг)). Строк дії вказаного договору, визначений його сторонами становить період 

з моменту його підписання – по 31.12.2016 р. 

- договору № 39/СУБ від 02.03.2017  р., згідно з умовами якого,                             

ТОВ «БК «Дорлідер» (замовник) доручає ПП «Полтавабудцентр» (підрядник) 

виконати роботи: «Капітальний ремонт асфальтобетонного покриття вулиці 

Гонтаренко в с. Крижанівка Лиманського району Одеської області». Строк дії 

вказаного договору, визначений його сторонами становить період з моменту його 

підписання – по 31.12.2017 р. 

- договору № 81/СУБ від 09.10.2017 р., згідно з умовами якого,                             

ТОВ «БК «Дорлідер» (замовник) доручає ПП «Полтавабудцентр» (підрядник) 

виконати роботи: «Капітальний ремонт асфальтобетонного покриття вулиці 

Одеська від вул. Марсельська до вул. Заболотного с. Ліски Лиманського району 

Одеської області». Строк дії вказаного договору, визначений його сторонами 

становить період з моменту його підписання – по 31.12.2017 р. 

- договору № 39П/17/СУБ від 01.08.2017 р., згідно з умовами якого,                         

ТОВ «БК «Дорлідер» (замовник) доручає ПП «Полтавабудцентр» (підрядник) 

виконати роботи (виконати послуги): Поточний середній ремонт автомобільної 

дороги загального користування державного значення М-15 Одеса-Рені (на                     

м. Бухарест), км 145+000 – км 150+000. Строк дії вказаного договору, визначений 

його сторонами становить період з моменту його підписання – по 31.12.2017 р. 

- договору № 40П/СУБ від 01.08.2017 р., згідно з умовами якого,                                       

ТОВ «БК «Дорлідер» (замовник) доручає ПП «Полтавабудцентр» (підрядник) 

виконати роботи (виконати послуги): Поточний середній ремонт автомобільної 

дороги загального користування державного значення М-15 Одеса-Рені (на                     
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м. Бухарест), км 161+000 – км 166+000. Строк дії вказаного договору, визначений 

його сторонами становить період з моменту його підписання – по 31.12.2017 р. 

- договору № 41П/СУБ від 01.08.2017 р., згідно з умовами якого,                              

ТОВ «БК «Дорлідер» (замовник) доручає ПП «Полтавабудцентр» (підрядник) 

виконати роботи (виконати послуги): Поточний середній ремонт автомобільної 

дороги загального користування державного значення М-15 Одеса-Рені (на                    

м. Бухарест), км 166+000 – км 171+000. Строк дії вказаного договору, визначений 

його сторонами становить період з моменту його підписання – по 31.12.2017 р. 

- договору № 35П/17/СУБ від 01.08.2017 р., згідно з умовами якого,                         

ТОВ «БК «Дорлідер» (замовник) доручає ПП «Полтавабудцентр» (підрядник) 

виконати роботи (виконати послуги): Поточний середній ремонт автомобільної 

дороги загального користування державного значення М-15 Одеса-Рені (на                    

м. Бухарест), км 46+500 – км 52+230. Строк дії вказаного договору, визначений 

його сторонами становить період з моменту його підписання – по 31.12.2017 р. 

(164) Вказані  договори про господарські відносини між Відповідачами діяли під час 

виконання ремонтів автомобільних доріг як до початку проведення Процедур 

закупівель 1-17 (2016 рік), так і саме на момент їх проведення (2017 рік).  

(165) Крім того, господарські відносини між Відповідачами продовжували існувати також 

після завершення досліджуваних процедур закупівель, а саме протягом 2018 року.  

(166) Так  ПП «Полтавабудцентр», приймаючи участь у процедурі публічної                  

закупівлі за ідентифікатором UA-2018-04-06-001078-c (у вказаній процедурі                           

ТОВ «БК «Дорлідер» участі не приймало), в складі тендерної пропозиції надало 

скановану копію Договору №10-01/2018 від 10.01.2018, укладеного між                          

ПП «Полтавабудцентр» (Замовник) та ТОВ «БК «Дорлідер» (Виконавець), 

предметом якого визначено: «Замовник доручає, а виконавець бере на себе 

виконання лабораторних випробувань по дослідженню фізико-механічних 

характеристик дорожньо-будівельних матеріалів та підбір складу асфальтно-

бетонної суміші по типах відповідно до ДСТУ, власною лабораторією». Термін дії 

вказаного договору був визначений його сторонами, та становить період з моменту 

його підписання (10.01.2018р.) по 31.12.2019р. 

(167) Відділення листом від 11.01.2019 №64-02/32 звернулось до Головного управління 

Державної фіскальної служби України в Полтавській області стосовно надання 

інформації щодо податкових накладних (які є додатками до декларації з податку на 

додану вартість), виданих та отриманих ПП «Полтавабудцентр» протягом 2016-2018 

років. 

(168) Листом від 11.02.2019 №5660/10/16-31-08-01-18 (вх. від 15.02.2019 № 64-01/328), 

Головне управління ДФС у Полтавській області надало до  Відділення інформацію з 

Єдиного реєстру податкових накладних з 01.01.2016 по 31.12.2018 відносно                    

ПП «Полтавабудцентр».  

(169) Під час дослідження наданої інформації, Відділенням було проведено, зокрема, 

порівняльний аналіз щодо сум грошових коштів, сплачених ПП «Полтавабудцентр» 

іншим суб'єктам господарювання за придбання товарів, робіт, послуг.  

(170) В ході зазначеного було встановлено наступне. 

(171) Протягом 2016 року ПП «Полтавабудцентр» придбало товари, роботи та послуги на 

загальну суму (інформація з обмеженим доступом) грн, з них: 

- у ТОВ «БК «Дорлідер» (ідентифікаційний код юридичної особи 37468590) на 

суму (інформація з обмеженим доступом) грн; 

- у ТОВ «СПМК-17» (ідентифікаційний код юридичної особи 1353551) на суму 

(інформація з обмеженим доступом) грн; 

- у ПП «Південьдортех» (ідентифікаційний код юридичної особи 32863396) на суму 

(інформація з обмеженим доступом) грн; 

- у інших суб'єктів господарювання (разом) на суму (інформація з обмеженим 
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доступом) грн. 

 

Вищевикладені обставини зображені на наступній діаграмі, де за 100% взято 

загальну суму коштів, сплачених ПП «Полтавабудцентр» упродовж 2016 року 

контрагентам за придбання товарів, робіт, послуг (інформація з обмеженим 

доступом) грн: 

 

 
   

 

(172) Протягом 2017 року ПП «Полтавабудцентр» придбало товари, роботи та послуги на 

загальну суму (інформація з обмеженим доступом) грн, з них: 

- у ТОВ «БК «Дорлідер» (ідентифікаційний код юридичної особи 37468590)  на 

суму (інформація з обмеженим доступом) грн; 

- у ТОВ «СПМК-17» (ідентифікаційний код юридичної особи 1353551) на суму 

(інформація з обмеженим доступом) грн; 

- у ПП «Південьдортех» (ідентифікаційний код юридичної особи 32863396) на суму 

(інформація з обмеженим доступом) грн; 

- у інших суб'єктів господарювання (разом) на суму (інформація з обмеженим 

доступом) грн. 

 

Вищевикладені обставини зображені на наступній діаграмі, де за 100% взято 

загальну суму коштів, сплачених ПП «Полтавабудцентр» упродовж 2017 року 

контрагентам за придбання товарів, робіт, послуг (інформація з обмеженим 

доступом) грн):  
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(173) Протягом 2018 року ПП «Полтавабудцентр» придбало товари, роботи та послуги на 

загальну суму (інформація з обмеженим доступом) грн, з них: 

- у ТОВ «БК «Дорлідер» (ідентифікаційний код юридичної особи 37468590)  на 

суму (інформація з обмеженим доступом) грн; 

- у ТОВ «СПМК-17» (ідентифікаційний код юридичної особи 1353551)  на суму 

(інформація з обмеженим доступом) грн; 

- у інших суб'єктів господарювання (разом) на суму (інформація з обмеженим 

доступом) грн. 

 

Вищевикладені обставини зображені на наступній діаграмі, де за 100% взято 

загальну суму коштів, сплачених ПП «Полтавабудцентр» протягом 2018 року 

контрагентам за придбання товарів, робіт, послуг (інформація з обмеженим 

доступом) грн).  

 

 
 

 

(174) Таким чином, ПП «Полтавабудцентр»: 

- протягом 2016 року, сплачуючи грошові кошти контрагентам за придбання 

товарів, робіт, послуг, 93% від загальної суми таких коштів сплатило саме                
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ТОВ «БК «Дорлідер» та ТОВ «СПМК-17», пов’язаного з ТОВ «БК «Дорлідер»; 

- протягом 2017 року, сплачуючи грошові кошти контрагентам за придбання 

товарів, робіт, послуг, понад 99% від загальної суми таких коштів сплатило саме 

ТОВ «БК «Дорлідер» та ТОВ «СПМК-17», пов’язаного з ТОВ «БК «Дорлідер»; 

- протягом 2018 року, сплачуючи грошові кошти контрагентам за придбання 

товарів, робіт, послуг, понад 91% від загальної суми таких коштів сплатило саме 

ТОВ «БК «Дорлідер» та ТОВ «СПМК-17», яке є пов’язаним з                                

ТОВ «БК «Дорлідер». 

(175) Отже, як до подання Відповідачами тендерних пропозицій Замовнику Процедур 

закупівель так і після їх завершення,  ТОВ «БК «Дорлідер» та                                       

ПП «Полтавабудцентр», були пов’язані господарськими відносинами та інтересами 

стосовно спільної діяльності, що обумовило їх домовленість про результати цих 

Процедур закупівель.  

 

3.2.5. Фінансова допомога та фінансові займи 

 

(176) У ході розгляду даної справи, враховуючи інформацію, надану Відповідачами, 

Відділенням було встановлено, що ПП «Полтавабудцентр» та ТОВ «БК «Дорлідер» 

у період 2016-2018 рр. були клієнтами ПАТ «Марфін Банк»  (МФО 328168). 

(177) Згідно з даними, що містяться на офіційному веб-сайті Національного Банку України 

(https://bank.gov.ua/control/uk/index), станом на 2018 р., МФО 328168 належить                 

ПАТ «МТБ Банк». 

(178) Згідно зі  Статутом ПАТ «МТБ Банк», розміщеним на офіційному веб-сайті                

ПАТ «МТБ Банк», рішенням позачергових зборів акціонерів (протокол № 56                     

від 28.12.2017) назву ПАТ «Марфін Банк» змінено на ПАТ «МТБ Банк».  

(179) Так на адресу ПАТ «МТБ Банк»  (МФО 328168) було направлено вимогу про 

надання інформації від 28.11.2018 № 64-02/2-292/80-1244, якою запитано 

інформацію стосовно всіх банківських операцій, здійснених Відповідачами протягом 

2016-2018 рр.  

(180) За результатами аналізу інформації, наданої ПАТ «МТБ Банк» до територіального 

відділення (лист від 11.12.2018 № 2127/01-БТ), було встановлено, що протягом 

вказаного періоду ПП «Полтавабудцентр» систематично отримувало фінансову 

допомогу та фінансові займи від ТОВ «БК «Дорлідер» та ТОВ «СПМК-17».   

(181) Так: 

- протягом 2016 року ПП «Полтавабудцентр» отримувало поворотну фінансову 

допомогу та фінансові займи від: 

1) ТОВ «БК «Дорлідер» у розмірі (інформація з обмеженим доступом) грн, з них 

(інформація з обмеженим доступом) грн фінансової допомоги; 

2) ТОВ «СПМК-17» у розмірі (інформація з обмеженим доступом) гривень. 

 

 - протягом 2017 року ПП «Полтавабудцентр» отримувало фінансові займи від: 

1) ТОВ «БК «Дорлідер» у розмірі (інформація з обмеженим доступом) гривень. 

 

- протягом 2018 року ПП «Полтавабудцентр» отримувало поворотну фінансову 

допомогу та фінансові займи від: 

1) ТОВ «БК «Дорлідер» у розмірі (інформація з обмеженим доступом) грн, з них  

(інформація з обмеженим доступом) грн фінансової допомоги. 

2) ТОВ «СПМК-17» у розмірі (інформація з обмеженим доступом) гривень. 

 

(182) Крім того, територіальним відділенням було проаналізовано інформацію щодо 

надання приватним підприємством «Полтавабудцентр» фінансової допомоги іншим 

суб'єктам господарювання  протягом 2016-2018 рр., та  встановлено, що протягом 

https://bank.gov.ua/control/uk/index
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вказаного періоду, ПП «Полтавабудцентр» надавало фінансові займи                              

ТОВ «СПМК-17» (протягом  2017) у розмірі (інформація з обмеженим доступом) 

гривень.  

(183) Разом з тим, під час розслідування у справі було встановлено, що 29.06.2017 р., 

30.06.2017 р., 07.07.2017 р. та 10.07.2017 р., ПП «Полтавабудцентр», на виконання 

договору від 29.06.2017 № 29/06/2017, здійснило перерахування коштів у вигляді 

займу загальною сумою (інформація з обмеженим доступом) гривень  на картковий 

Рахунок 1, який належить Особі 13 (інформація з обмеженим доступом). 

(184) Згідно з інформацією, що міститься в статуті товариства з обмеженою 

відповідальністю «Миколаївбудцентр» (далі – ТОВ «Миколаївбудцентр»), єдиним 

засновником (учасником) останнього є: Особа 13 (РНОКПП (інформація з 

обмеженим доступом), адреса реєстрації: Адреса 2). Статут                                             

ТОВ «Миколаївбудцентр» розміщено, зокрема, у процедурі закупівлі за 

ідентифікатором UA-2018-10-04-002244-c. 

(185) Адреса реєстрації Особи 13 збігається з адресою реєстрації Особи 10, Особи 11, 

особи 12. 

(186) 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. 
(187) Водночас таке означене змагання не залишає місця таким обставинам, як надання 

фінансової допомоги або поворотного фінансового займу, оскільки вказані 

перерахування коштів збільшують шанси того суб’єкта господарювання у змаганні, 

який ці кошти отримує, по відношенню до того суб’єкта господарювання, який такі 

кошти надає. 
(188) Відповідно до статті 42 Господарського кодексу України підприємництво - це 

самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність, що 

здійснюється суб'єктами господарювання (підприємцями) з метою досягнення 

економічних і соціальних результатів та одержання прибутку. 
(189) Отже, у разі неповернення фінансової допомоги або займу прибуток суб’єкта 

господарювання зменшиться на відповідну величину, а такий суб’єкт 

господарювання не досягне мети своєї діяльності. 
(190) Виходячи з наведеного суб’єкт господарювання, який надає фінансову допомогу або 

займ, крім всього переліченого, зацікавлений у фінансових результатах того, хто 

отримує такі фінансові ресурси, оскільки розраховує на їх повернення. 
 

3.2.6. Використання Відповідачами одних ІР-адрес  

 

(191) Листом від 20.04.2018 №200418-2, ТОВ «Держзакупівлі.онлайн» надало 

інформацію щодо ІР-адрес, з яких Учасники здійснювали дії, пов’язані з 

розміщенням їх тендерних пропозицій до Процедур закупівель, за результатами 

аналізу якої Відділенням встановлено наступне (табл. 18).  
Таблиця 18 

Процедура 

закупівлі 
 

Учасник процедури 

закупівлі 
Дата та час розміщення 

тендерної пропозиції 
Ip-адреса, яка 

використовувала

сь учасником для 

розміщення 

тендерної 

пропозиції 
1 
 

ТОВ «БК «Дорлідер» 

ПП «Полтавабудцентр» 

12.04.2017 о 16:57год. 

14.04.2017 о 09:53 год. 

194.54.160.214 

194.28.71.3 
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2 
 

ТОВ «БК «Дорлідер» 

ПП «Полтавабудцентр» 

12.04.2017 о 16:51 год. 

14.042017 о 10:02 год. 

194.54.160.214 

194.28.71.3 
 

3 
 

ТОВ «БК «Дорлідер» 

ПП «Полтавабудцентр» 

12.04.2017 о 16:39год. 

14.04.2017 о 10:16год. 

194.54.160.214 

194.28.71.3  
 

4 
 

ТОВ «БК «Дорлідер» 

ПП «Полтавабудцентр» 

12.04.2017 о 16:46год. 

14.04.2017 о 10:10 год. 

194.54.160.214 

194.28.71.3 
 

5 
 

ТОВ «БК «Дорлідер» 

ПП «Полтавабудцентр» 

21.04.2017 о 15:56год. 

24.04.2017 о 13:42 год. 

194.54.160.214 

194.28.71.3 
 

6 
 

ТОВ «БК «Дорлідер» 

ПП «Полтавабудцентр» 

21.04.2017 о 15:57год. 

24.04.2017 о 13:27 год. 

194.54.160.214 

194.28.71.3 
 

7 ТОВ «БК «Дорлідер» 

ПП «Полтавабудцентр» 

21.04.2017 о 15:58год. 

24.04.2017 о 13:53 год. 

194.54.160.214 

194.28.71.3 
 

8 
 

ТОВ «БК «Дорлідер» 

ПП «Полтавабудцентр» 

21.04.2017 о 15:55год. 

24.04.2017 о 13:06 год. 

194.54.160.214 

194.28.71.3  
 

9 
 

ТОВ «БК «Дорлідер» 

ПП «Полтавабудцентр» 

29.04.2017 о 16:21год. 

02.05.2017 о 13:58 год. 

194.28.71.12 

194.28.71.3 
 

10 
 

ТОВ «БК «Дорлідер» 

ПП «Полтавабудцентр» 

29.04.2017 о 16:29год. 

05.02.2017 о 13:48 год. 
194.28.71.12 

194.28.71.3 

11 
 

ТОВ «БК «Дорлідер» 

ПП «Полтавабудцентр» 

29.04.2017 о 16:13год. 

05.02.2017 о 13:40год. 
 

194.28.71.12 

194.28.71.3 

12 
 

ТОВ «БК «Дорлідер» 

ПП «Полтавабудцентр» 

05.05.2017 о 17:42год. 

10.05.2017 о 10:02год 

194.28.71.12 

194.28.71.3 

13 
 

ТОВ «БК «Дорлідер» 

ПП «Полтавабудцентр» 

03.07.2017 о 09:45год. 

02.07.2017 о 13:43год. 

78.111.186.21 

213.231.4.52 

14 
 

ТОВ «БК «Дорлідер» 

ПП «Полтавабудцентр» 

03.07.2017 о 09:53год. 

02.07.2017 о 13:28 год. 

78.111.186.21 

213.231.4.52 

15 
 

ТОВ «БК «Дорлідер» 

ПП «Полтавабудцентр» 

03.07.2017 о 09:49год. 

02.07.2017 о 14:06год.  

78.111.186.21 

213.231.4.52 

16 
 

ТОВ «БК «Дорлідер» 

ПП «Полтавабудцентр» 

03.07.2017 о 09:40год. 

02.07.2017 о 14:10год. 

78.111.186.21 

213.231.4.52 

17 
 

ТОВ «БК «Дорлідер» 

ПП «Полтавабудцентр» 

03.07.2017 о 09:33год. 

02.07.2017 о 14:13год. 

78.111.186.21 

213.231.4.52 
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(192) З наведеного слідує, що ТОВ «БК «Дорлідер» розміщувало тендерні пропозиції до 

Процедур закупівель №1-8 з ІР-адреси 194.54.160.214. 

(193) Головне управління ДФС у Полтавській області листом від 11.02.2019                        

№5660/10-16-31-08-01-18 надало до Відділення інформацію щодо ІР-адрес, з яких                               

ПП «Полтавабудцентр» протягом 2016 р. – лютого 2019 р., надсилало на поштові 

скриньки органів ДФС України в Полтавській області податкову звітність та інші 

документи. 

(194) За результатами аналізу вказаної інформації встановлено наступне: 

-  в період з 22.01.2018 по 20.02.2018 ПП «Полтавабудцентр»  надсилало документи 

в електронній формі на електронні поштові скриньки органів ДФС України з                    

ІР-адреси 194.54.160.214; 

- в період з 28.02.2018 по 15.01.2019 ПП «Полтавабудцентр» надсилало документи 

з ІР-адреси 194.54.160.207.  

(195) Крім того, Відділення листом від 28.03.2019 №64-02/52 звернулось до Головного 

управління ДФС в Одеській області щодо надання інформації про ip-адреси, з яких 

протягом лютого 2016 р. – 2019 р. ТОВ «БК «Дорлідер» та ТОВ «СПМК-17» 

надсилало на електронні поштові скриньки органів ДФС України в Одеській області 

податкову звітність та інші документи. 

(196) У свою чергу Южненське управління Головного управління ДФС в Одеській області 

листом від 10.04.2019 №11075/9/15-32-54-03-19 надало до Відділення інформацію, 

згідно з якою: 

- ТОВ «БК «Дорлідер» в період з 26.06.2017 по 23.02.2018 надсилало документи з 

ІР-адреси 194.54.160.214; 

- ТОВ «БК «Дорлідер» в період з 23.02.2018 по 15.01.2019 надсилало документи з 

ІР-адреси 194.54.160.207; 

- ТОВ «СПМК-17» в період з 29.06.2017 по 19.02.2018 надсилало документи з               

ІР-адреси 194.54.160.214; 

- ТОВ «СПМК-17» в період з 26.02.2018 по 11.02.2019 надсилало документи з              

ІР-адреси 194.54.160.207; 

(197) Зазначене свідчить, що ІР-адреса 194.54.160.214 (з якої ТОВ «БК «Дорлідер» 

розміщувало тендерні пропозиції до процедур закупівель №1-№8) та ІР-адреса 

194.54.160.207, в одні й ті самі періоди часу спільно використовувалась                          

ТОВ «БК «Дорлідер», ТОВ «СПМК-17» та ПП «Полтавабудцентр» для надсилання 

документів до органів ДФС України.  

(198) Відповідно до інформації, розміщеної в базі даних RIPE NCC (https://www.ripe.net/), 

на яку покладені функції розподілу і реєстрації інтернет-ресурсів у відповідному 

регіоні, IP-адреси  194.54.160.214 та 194.54.160.207 протягом 2017-2018рр., належали 

до одного з блоків IP-адрес провайдера «Лєкол». 

(199) Листом від 18.04.2019 товариство з обмеженою відповідальністю «Лєкол», на 

виконання вимоги про надання інформації від 28.03.2019  №64-02/524, повідомило 

що IP-адреси  194.54.160.214 та 194.54.160.207 протягом  2017 - 2018 рр. 

використовувалась виключно однією юридичною особою – ТОВ «СПМК-17». 

Телекомунікаційні послуги з наданням ip-адреси: 

- 194.54.160.214 надавались  ТОВ «СПМК-17» за адресою: Одеська область, 

Лиманський район, 21-км Старокиївського шосе, буд. 21; 

- 194.54.160.207 надавались  ТОВ «СПМК-17» за адресою: Одеська область, 

Лиманський район, 21-км Старокиївського шосе, буд. 30-А. 

(200) Вищевикладене свідчить про спільне здійснення Відповідачами господарської 

діяльності, доступ до інформації про господарську діяльність один одного, а також 
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про сприяння в обміні інформацією між ними, у тому числі і після проведення 

Процедур закупівель № 1-17.   

 

3.2.7. Обставини знаходження печаток ПП «Полтавабудцентр» за адресою                  

ТОВ «БК «Дорлідер» 

 

(201) Згідно з Ухвалою слідчого судді Малиновського районного суду м. Одеси                           

від 23.03.2017 у справі  № 521/3747/17 ( надалі – Ухвала), у 2017 році слідчим 

відділом фінансових розслідувань ДПІ у Малиновському районі м. Одеси ГУ ДФС в 

Одеській області здійснювалося досудове розслідування у кримінальному 

провадженні № 32015160000000034, в межах якого, 06.03.2017 року за місцем 

фактичного розташування офісних приміщень ПП «Дорлідер»                                         

(ПП «Південьдортех») та ТОВ «БК «Дорлідер»: Одеська область, Лиманський район, 

сільська рада Красносільська, цілісний майновий комплекс, Старокиївське шосе,            

21 км, 30А, було проведено обшук. 

(202) Як зазначено в Ухвалі, під час проведення вказаного обшуку, було виявлено та 

вилучено речі, предмети та документи, які необхідні для проведення всебічного, 

повного і неупередженого дослідження всіх обставин вчинення кримінального 

правопорушення та можуть мати доказове значення при подальшому досудовому 

розслідуванні, зокрема: 

- печатка ПП «Полтава-Будцентр» (код ЄДРПОУ 24565511); 

- штамп із надписом «Директор ПП «Полтавабудцентр» ОСОБА_66». 

(203) Враховуючи вищевикладене, територіальне відділення звернулось до ГУ ДФС 

України в Одеській області (лист від 21.11.2018 № 64-02/2-292/110-1204) стосовно 

надання інформації щодо наявності в матеріалах кримінального провадження 

№32015160000000034 документів, в яких зафіксовано факт вилучення вище 

визначених предметів (печатка та штамп) під час обшуку за місцем фактичного 

розташування офісних приміщень ПП «Дорлідер» (ПП «Південьдортех») та                    

ТОВ «БК «Дорлідер». 

(204) Листом від  28.11.2018р. № 21371/9/15-32-23-02-04, ГУ ДФС України в Одеській 

області надало до територіального відділення інформацію, згідно з якою, в рамках 

кримінального провадження № 32015160000000034, на підставі ухвали 

Приморського районного суду м. Одеси, 06.03.2017 проведено обшук офісного 

приміщення ПП «Дорлідер»  (ПП «Південьдортех») та ТОВ «БК «Дорлідер», за 

адресою: Одеська обл., Лиманський район, сільська рада Красносільська,                     

21 км Старокиївського шосе 30А. Під час проведення обшуку виявлені печатка                 

ПП «Полтава-Будцентр» (ідентифікаційний код юридичної особи 24565511) та 

штамп із надписом «Директор ПП «Полтавабудцентр» Особа 8» (вказана інформація 

відображена у протоколі обшуку від 06.03.2017). 

(205) Зазначена вище адреса, вказана на бланках документів ТОВ «БК «Дорлідер», які 

подавались до участі у Процедурах закупівлі № 1-17. 

(206) Таким чином, у 2017 році (відповідає року проведення досліджуваних у даній справі 

процедур закупівель) ТОВ «БК «Дорлідер» мало у власному розпорядженні печатку 

ПП «Полтавабудцентр» та штамп з надписом «Директор ПП «Полтавабудцентр» 

Особа 8».  
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(207) Необхідно звернути увагу на тому, що ПП «Полтавабудцентр» листом  

від 23.10.2017 № 24, на виконання вимоги про надання інформації від 11.10.2017  

№ 1-292/80-1398, повідомило Відділення про те, що випадків крадіжки, втрати, 

несанкціонованого використання печатки ПП «Полтавабудцентр» не було.  

(208) Отже, враховуючи все вищевикладене, Відповідачі спільно та узгоджено здійснюють 

господарську діяльність, що виключає можливість їх конкурування між собою, в 

тому числі під час участі у процедурах публічних закупівель.  

 

3.2.8. Схожості в документах, що увійшли до складу тендерних пропозицій 

Відповідачів до процедур закупівель 

 

(209) Під час здійснення порівняльного аналізу документів, що увійшли до складу 

тендерних пропозицій Відповідачів до досліджуваних процедур закупівель, 

територіальним відділенням було встановлено, що окремі з таких документів 

мають певні схожості. 

(210) Так   в складі тендерних пропозицій: 

      до процедур закупівель за ідентифікаторами UA-2017-03-29-001326-b, UA-2017-

03-30-000264-b, UA-2017-03-30-000751-b, UA-2017-03-30-000493-b: 

- ПП «Полтавабудцентр» надало скановані копії довідки № 35 від 13.04.2017 «про 

відсутність підстав для відмови учаснику в участі у процедурі закупівлі, зазначених 

у ст. 17 Закону України «Про публічні закупівлі»; 

- ТОВ «БК «Дорлідер» надало скановані копії довідки № 17/1 від 07.04.2017 про 

відсутність підстав для відмови учаснику в участі у процедурі закупівлі, зазначених 

у ст. 17 Закону України «Про публічні закупівлі»; 

 до процедур закупівель за ідентифікаторами UA-2017-04-06-002007-b, UA-2017-

04-06-001997-b, UA-2017-04-06-001983-b, UA-2017-04-06-001942-b: 

- ПП «Полтавабудцентр» надало скановані копії довідки № 36/1 від 13.04.2017 «про 

відсутність підстав для відмови учаснику в участі у процедурі закупівлі, зазначених 

у ст. 17 Закону України «Про публічні закупівлі»; 

- ТОВ «БК «Дорлідер» надало скановані копії довідки № 17 від 23.04.2017 про 

відсутність підстав для відмови учаснику в участі у процедурі закупівлі, зазначених 

у ст. 17 Закону України «Про публічні закупівлі»; 

 до процедур закупівель за ідентифікаторами UA-2017-03-29-000414-b, UA-2017-

03-29-002453-b, UA-2017-03-30-000936-b: 

- ПП «Полтавабудцентр» надало скановані копії довідки № 11 від 01.05.2017 «про 

відсутність підстав для відмови учаснику в участі у процедурі закупівлі, зазначених 

у ст. 17 Закону України «Про публічні закупівлі»; 

- ТОВ «БК «Дорлідер» надало скановані копії довідки № 21 від 02/05.2017 про 

відсутність підстав для відмови учаснику в участі у процедурі закупівлі, зазначених 

у ст. 17 Закону України «Про публічні закупівлі»; 

 до процедури закупівлі за ідентифікатором UA-2017-04-06-002014-b:  

- ПП «Полтавабудцентр» надало скановану копію довідки № 16 від 05.05.2017 «про 

відсутність підстав для відмови учаснику в участі у процедурі закупівлі, зазначених 

у ст. 17 Закону України «Про публічні закупівлі»; 

- ТОВ «БК «Дорлідер» надало скановану копію довідки № 5 від 05.05.2017 про 

відсутність підстав для відмови учаснику в участі у процедурі закупівлі, зазначених 

у ст. 17 Закону України «Про публічні закупівлі». 

(211) Текст (за виключенням найменування Відповідача та П.І.Б. уповноважених осіб) в 

усіх вище перелічених довідках, його структура та розміщення на аркуші є 

ідентичними. Так, вказані довідки виконані у вигляді структурованого списку, який 

складається з одинадцяти абзаців. Крім того, вказані довідки містили спільні 

помилки. 
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(212) Так, у абзаці п’ятому довідок Відповідачі замість слова «спотворення» написали 

слово «створення», далі мова оригіналу – «протягом останніх трьох років не 

притягувався до відповідальності за порушення, передбачених пунктом 4 частини 

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

конкуренції», у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються 

створення результатів торгів (тендерів)».  

(213) Вищевикладені обставини свідчать про обмін інформацією між Відповідачами під 

час підготовки та участі у Процедурах закупівлі № 1-12. 
 

4. КВАЛІФІКАЦІЯ ПОРУШЕННЯ ВІДПОВІДАЧАМИ КОНКУРЕНТНОГО 

ЗАКОНОДАВСТВА 

 

(214) Координація (узгоджені дії) суб'єктів господарювання може здійснюватись в будь-

якій узгодженій поведінці (дія, бездіяльність) суб'єктів, зокрема, при укладенні ними 

угод в будь-якій формі; створенні суб'єкта господарювання, метою або наслідком 

якого є координація конкурентної поведінки між суб'єктами господарювання, які 

створили вказаний суб'єкт, або між ними і новоствореним суб'єктом 

господарювання.  

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

«Про публічні закупівлі», визначається як здійснення конкурентного відбору 

учасників з метою визначення переможця торгів згідно з процедурами, 

встановленими цим Законом (крім переговорної процедури закупівлі). 

(216) Узгодженням дій учасників торгів є відмова таких учасників від самостійної участі в 

торгах та самостійного прийняття рішень щодо формування та зміни тендерних 

пропозицій, що полягає в координації поведінки таких суб'єктів як на стадії 

підготовки тендерних пропозицій (узгодження цін та інших умов, спільна підготовка 

документів), так і на стадії безпосередньо проведення.  

(217) Установлені Тимчасовою адміністративною колегією Антимонопольного комітету 

України  факти у своїй сукупності, а саме: 

-  одночасне перебування одних і тих же фізичних осіб у трудових відносинах з 

Відповідачами, перехід працівників між Відповідачами, пов’язаність Відповідачів 

через фізичних осіб;  

-  залучення Відповідачами однієї особи для підготовки документів до участі у 

Процедурах закупівель; 

- оренда обома Відповідачами матеріально-технічної бази у одного й того ж суб'єкта 

господарювання, який є пов’язаним з ТОВ «БК «Дорлідер»;  

- наявність господарських відносин між Відповідачами; 

- надання фінансової допомоги та фінансових займів; 

- використання Відповідачами одних ІР-адрес;  

- знаходження печаток ПП «Полтавабудцентр» за адресою ТОВ «БК «Дорлідер»; 

- схожості в документах, що увійшли до складу тендерних пропозицій Відповідачів 

до процедур закупівель, 

не можуть бути результатом випадкового збігу обставин чи наслідком дії 

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

поведінки при підготовці до участі та участі у Процедурах закупівель 1-17. 

(218) З огляду на зазначене, Відповідачі під час підготовки тендерних пропозицій та 

участі у торгах, проведених Департаментом житлово-комунального господарства 

Миколаївської міської ради: 
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 - на закупівлю «поточного ремонту дороги по вул. Погранична (непарний бік) 

від вул. 5 Слобідська до вул. М. Морська в м. Миколаєві (ДК 021:2015: 45230000-8 

— Будівництво трубопроводів, ліній зв’язку та електропередач, шосе, доріг, 

аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь)», ідентифікатор закупівлі в 

системі «Prozorro» - UA-2017-03-29-001326-b; 

 - на закупівлю «поточного ремонту дороги по вул. 6 Слобідська від                           

вул. Кузнецька до вул. Чкалова в м. Миколаєві (ДК 021:2015: 45230000-8 — 

Будівництво трубопроводів, ліній зв’язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів 

і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь)», ідентифікатор закупівлі в системі 

«Prozorro» - UA-2017-03-30-000264-b;  

  - на закупівлю «поточного ремонту дороги по вул. Будівельників від пр. Миру 

до вул. Кругова в м. Миколаєві (ДК 021:2015: 45230000-8 — Будівництво 

трубопроводів, ліній зв’язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і 

залізничних доріг; вирівнювання поверхонь)»,  ідентифікатор закупівлі в системі 

«Prozorro» - UA-2017-03-30-000751-b; 

 - на закупівлю «поточного ремонту дороги по вул. Шосейна від пр. Центральний 

до Привокзальної площі в м. Миколаєві (ДК 021:2015: 45230000-8 — Будівництво 

трубопроводів, ліній зв’язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і 

залізничних доріг; вирівнювання поверхонь)», ідентифікатор закупівлі в системі 

«Prozorro» - UA-2017-03-30-000493-b; 

- на закупівлю «поточного ремонту дороги по вул. Чкалова від вул. Московська 

до вул. Громадянська в м. Миколаєві (ДК 021:2015: 45230000-8 — Будівництво 

трубопроводів, ліній зв’язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і 

залізничних доріг; вирівнювання поверхонь)», ідентифікатор закупівлі в системі 

«Prozorro» - UA-2017-04-06-002007-b; 

- на закупівлю «поточного ремонту дороги по вул. Нікольська від                            

вул. Московська до вул. Садова в м. Миколаєві (ДК 021:2015: 45230000-8 — 

Будівництво трубопроводів, ліній зв’язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів 

і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь)»,  ідентифікатор закупівлі в системі 

«Prozorro» - UA-2017-04-06-001997-b; 

- на закупівлю «поточного ремонту дороги по вул. Нікольська від                            

вул. Терасна до вул. Шосейна в м. Миколаєві (ДК 021:2015: 45230000-8 — 

Будівництво трубопроводів, ліній зв’язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів 

і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь)», ідентифікатор закупівлі в системі 

«Prozorro»- UA-2017-04-06-001983-b;   

- на закупівлю «поточного ремонту дороги по вул. Погранична від                           

вул. Московська до вул. М. Морська в м. Миколаєві (ДК 021:2015: 45230000-8 — 

Будівництво трубопроводів, ліній зв’язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів 

і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь)», ідентифікатор закупівлі в системі 

«Prozorro» - UA-2017-04-06-001942-b;   

- на закупівлю «поточного ремонту дороги по вул. Погранична (парний бік) від 

пр. Богоявленського до вул. М.Морська в м. Миколаєві (ДК 021:2015: 45230000-8 — 

Будівництво трубопроводів, ліній зв’язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів 

і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь)», ідентифікатор закупівлі в системі 

«Prozorro» - UA-2017-03-29-000414-b; 

- на закупівлю «поточного ремонту дороги по вул. Чкалова (парний бік) від                   

вул. Громадянська до вул. 6 Слобідська у м. Миколаєві (ДК 021:2015: 45230000-8 — 

Будівництво трубопроводів, ліній зв’язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів 

і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь)», ідентифікатор закупівлі в системі 

«Prozorro» - UA-2017-03-29-002453-b; 

- на закупівлю «поточного ремонту дороги по вул. Херсонське шосе від кордону 

м. Миколаєва (стела на в'їзді) до вул. Космонавтів в м. Миколаєві (ДК 021:2015: 
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45230000-8 — Будівництво трубопроводів, ліній зв’язку та електропередач, шосе, 

доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь)», ідентифікатор 

закупівлі в системі «Prozorro» - UA-2017-03-30-000936-b;  

- на закупівлю «поточного ремонту дороги по вул. Московська в м. Миколаєві 

(ДК 021:2015: 45230000-8 — Будівництво трубопроводів, ліній зв’язку та 

електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання 

поверхонь)», ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro»- UA-2017-04-06-002014-b.   

- на закупівлю «капітального ремонту дороги по вул. Садова від вул. Чкалова до 

пр. Центрального в м. Миколаєві (ДК 021:2015: 45230000-8 — Будівництво 

трубопроводів, ліній зв’язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і 

залізничних доріг; вирівнювання поверхонь)», ідентифікатор закупівлі в системі 

«Prozorro» - UA-2017-06-16-000779-a; 

- на закупівлю «капітального ремонту дороги по вул. Погранична від                        

вул. Пушкінська до вул. Фалєєвська (ДК 021:2015: 45230000-8 — Будівництво 

трубопроводів, ліній зв’язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і 

залізничних доріг; вирівнювання поверхонь)», ідентифікатор закупівлі в системі 

«Prozorro» - UA-2017-06-16-000907-a;   

- на закупівлю «капітального ремонту дороги по вул. Погранична від                          

вул. Декабристів до пров. Корабелів в м. Миколаєві (ДК 021:2015: 45230000-8 — 

Будівництво трубопроводів, ліній зв’язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів 

і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь)», ідентифікатор закупівлі в системі 

«Prozorro» - UA-2017-06-16-000776-a;   

- на закупівлю  «капітального ремонту дороги по вул. Погранична перехрестя з 

вул. Корабелів в м. Миколаєві (ДК 021:2015: 45230000-8 — Будівництво 

трубопроводів, ліній зв’язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і 

залізничних доріг; вирівнювання поверхонь)», ідентифікатор закупівлі в системі 

«Prozorro» - UA-2017-06-16-000714-a; 

- на закупівлю «капітального ремонту дороги по вул. Погранична від                          

вул. Корабелів до вул. Московська в м. Миколаєві (ДК 021:2015: 45230000-8 — 

Будівництво трубопроводів, ліній зв’язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів 

і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь)», ідентифікатор закупівлі в системі 

«Prozorro» - UA-2017-06-16-000550-a,   

замінили ризик, що породжує конкуренція на координацію своєї поведінки.  

 

(219) Унаслідок узгодженості поведінки Відповідачів право на укладення договорів за 

результатами торгів одним із учасників було одержано не на конкурентних засадах, 

чим було спотворено результати цих торгів. 

(220) Узгодивши свою поведінку та свої пропозиції конкурсних торгів, Відповідачі тим 

самим усунули конкуренцію та змагальність між собою, а отже, спотворили 

результати проведених Замовником торгів, порушивши право Замовника на 

отримання найбільш ефективного для нього результату, тобто вчинили 

антиконкурентні узгоджені дії, заборонені Законом України «Про захист 

економічної конкуренції». 

 

5. ЗАПЕРЕЧЕННЯ ВІДПОВІДАЧІВ  

 

(221) На подання з попередніми висновками у справі № 2-26.206/4-2018, яке було 

надіслано Відповідачам, ТОВ «БК «Дорлідер» заперечень не надало.  

(222) На подання з попередніми висновками у справі № 2-26.206/4-2018, яке було 

надіслане сторонам у справі, ПП «Полтавабудцентр» листом від 10.06.2019 № 10/076 

(вх. № 8-01/6912 від 14.06.2019) надало свої заперечення. Як свідчить подана 
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відповідь, ПП «Полтавабудцентр» з висновками, викладеними в поданні з 

попередніми висновками у справі, не погоджується. 

(223) Проте зміст наданих заперечень не спростовує висновків і фактів, викладених у 

поданні з попередніми висновками. 

(224) ПП «Полтавабудцентр» надало зауваження, зокрема, щодо обставин оренди ним 

офісних приміщень у ТОВ «СПМК-17»: 

«…На підставі договору оренди від 09.01.2017 року, ТОВ «СПМК-17» передала в 

оренду ПП «Полтавабудцентр» нежитлові будівлі та споруди, загальною площею 

20,0 кв.м., які знаходяться за адресою: Одеська область, Комінтернівський район, 

21-й км Старокиївського шосе, буд. 30-А…» 

(225)  Разом з тим, у вимозі від 11.10.2017 № 1-292/80-1398 Відділенням було запитано у 

ПП «Полтавабудцентр» інформацію про всі фактичні та юридичні адреси                          

ПП «Полтавабудцентр» протягом 2015, 2016 та поточного періоду 2017 року з 

наданням відповідних договорів оренди, на підставі яких ПП «Полтавабудцентр» 

орендує (орендувало) приміщення за вказаними фактичними адресами. 

(226) Так, у листах ПП «Полтавабудцентр» від 23.10.2017 № 25 (вх. № 80-03/2173 від 

31.10.2017), від 03.11.2017 № 44 (вх. № 80-03/2236 від 09.11.2017), наданих на 

вимогу Відділення від 11.10.2017 № 1-292/80-1398, ПП «Полтавабудцентр»   

повідомляло, що адресою, за якою воно провадить господарською діяльність на час 

проведення торгів, є м. Полтава, вул. Лісозахисна, 14. 

(227) До заперечень на попередні висновки у справі ПП «Полтавабудцентр» надало копію 

договору оренди від 09.01.2017 року, укладеного між ПП «Полтавабудцентр»  та 

ТОВ «СПМК-17», відповідно до якого ТОВ «СПМК-17» передає в оренду 

«Полтавабудцентр» приміщення загальною площею 20 кв. м, які знаходяться за 

адресою: Одеська обл., 21-км Старокиївського шосе, буд. 30-А. 

(228) Разом з тим, ПП «Полтавабудцентр» на виконання вказаного договору оренди не 

надало жодного підтверджуючого документу (виписки з банківських рахунків, 

податкові накладні тощо). 

(229) Крім того, в ході аналізу виписок по банківському рахунку ПП «Полтавабудцентр», 

вказаного в реквізитах цього договору, встановлено, що з даного рахунку                        

ПП «Полтавабудцентр» не здійснювало перерахування коштів на користь                       

ТОВ «СПМК-17» за оренду приміщень.  

(230) Також, аналізом реєстру податкових  накладних, наданих ДФС у Полтавській 

області, встановлено, що протягом 2017-2018 років ПП «Полтавабудцентр» не 

перераховувало кошти ТОВ «СПМК-17» за оренду приміщень. 

(231) Слід зазначити, що договір оренди, укладений між ПП «Полтавабудцентр» та                   

ТОВ «СПМК-17» був підписаний від 09.01.2017 зі сторони ПП «Полтавабудцентр» 

Особа 5.  

(232) Водночас, згідно з інформацією, що міститься в ЄДР, станом на 09.01.2017, 

директором «Полтавабудцентр» був Особа 8. 

(233) Отже, договір оренди від 09.01.2017 року, укладений між ПП «Полтавабудцентр»  та 

ТОВ «СПМК-17» не може бути прийнятий до уваги, оскільки підписаний не 

уповноваженою особою (Особа 5), який, крім того, в період 2014-2018 перебував у 

трудових відносинах з ТОВ «БК «Дорлідер».  

(234) Інші заперечення ПП «Полтавабудцентр» не можуть бути взяті до уваги, оскільки 

спростовуються матеріалами справи або не стосуються предмета розгляду справи. 

 

6. ОСТАТОЧНІ ВИСНОВКИ ТИМЧАСОВОЇ АДМІНІСТРАТИВНОЇ КОЛЕГІЇ 

 

(235) Отже, доказами, зібраними у справі, доводиться, а дослідженням усієї сукупності 

факторів, що об’єктивно могли вплинути на поведінку Відповідачів, не 



37 

 

спростовується висновок Тимчасової адміністративної колегії Антимонопольного 

комітету України про те, що дії Відповідачів, які полягали у: 

  

-  одночасному перебуванні одних і тих же фізичних осіб у трудових відносинах з 

Відповідачами, переході працівників між Відповідачами, пов’язаності Відповідачів 

через фізичних осіб;  

-  залученні Відповідачами однієї особи для підготовки документів до участі у 

Процедурах закупівель; 

- оренді обома Відповідачами матеріально-технічної бази у одного й того ж суб'єкта 

господарювання, який є пов’язаним з ТОВ «БК «Дорлідер»;  

- наявності господарських відносин між Відповідачами; 

- наданні фінансової допомоги та фінансових займів; 

- використанні Відповідачами одних ІР-адрес;  

- знаходженні печаток ПП «Полтавабудцентр» за адресою ТОВ «БК «Дорлідер»; 

- схожості в документах, що увійшли до складу тендерних пропозицій Відповідачів 

до процедур закупівель, 

є узгодженою поведінкою, що стосується спотворення результатів Процедур 

закупівель – 1-17. 

(236) Така поведінка Відповідачів є порушенням законодавства про захист економічної 

конкуренції у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються 

спотворення результатів торгів, заборонених відповідно до пункту 1 статті 50 та 

пункту 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної 

конкуренції».  

 

7. ВИЗНАЧЕННЯ РОЗМІРІВ ШТРАФІВ. 

 

(237) Відповідно до частини другої статті 52 Закону України «Про захист економічної 

конкуренції» за порушення, передбачене пунктом 1 статті 50 Закону, накладається 

штраф у розмірі до десяти відсотків доходу (виручки) суб'єкта господарювання від 

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

року, в якому накладається штраф. У разі наявності незаконно одержаного прибутку, 

який перевищує десять відсотків зазначеного доходу (виручки), штраф накладається 

у розмірі, що не перевищує потрійного розміру незаконно одержаного прибутку. 

Розмір незаконно одержаного прибутку може бути обчислено оціночним шляхом. 

(238) Відповідно до копії форми 2 «Звіт про фінансові результати» за 2018 рік чистий 

дохід ТОВ «БК «Дорлідер» від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) у 2018 

році становив  871 156,0 тис. грн. 

(239) Відповідно до копії форми 2 «Звіт про фінансові результати» за 2018 рік чистий 

дохід ПП «Полтавабудцентр» від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) у 2018 

році становив 737 213,2 тис. грн. 

Враховуючи викладене, керуючись статтею 12-1 і 14 Закону України «Про 

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

економічної конкуренції» та пунктом 32 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 29.06.1998 року №169-р) (із змінами), Тимчасова 

адміністративна колегія Антимонопольного комітету України 
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ПОСТАНОВИЛА: 

 

 1. Визнати, що товариство з обмеженою відповідальністю «Будівельна компанія 

«Дорлідер» (ідентифікаційний код юридичної особи 37468590, місцезнаходження: 65025, 

Одеська область, Комінтернівський район, 21-й км Старокиївського шляху, №30 «А») та 

приватне підприємство «Полтавабудцентр» (ідентифікаційний код юридичної особи 

24565511, місцезнаходження: 36017, м. Полтава, Ленінський район, вул. Лісозахисна, буд. 

14), 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 на 

закупівлю «поточного ремонту дороги по вул. Погранична (непарний бік) від вул. 5 

Слобідська до вул. М. Морська в м. Миколаєві (ДК 021:2015: 45230000-8 — Будівництво 

трубопроводів, ліній зв’язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних 

доріг; вирівнювання поверхонь)», яку проводив Департамент житлово-комунального 

господарства Миколаївської міської ради за допомогою системи електронних торгів 

«Prozorro», ідентифікатор закупівлі - UA-2017-03-29-001326-b.  

2. За порушення, зазначене у пункті 1 резолютивної частини цього Рішення, 

відповідно до абзацу другого частини другої статті 52 Закону України «Про захист 

економічної конкуренції» накласти на товариство з обмеженою відповідальністю 

«Будівельна компанія «Дорлідер» штраф у розмірі 468 696 (чотириста шістдесят вісім 

тисяч шістсот дев’яносто шість) гривень. 

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

відповідно до абзацу другого частини другої статті 52 Закону України «Про захист 

економічної конкуренції»  накласти на приватне підприємство «Полтавабудцентр» штраф 

у розмірі 468 696 (чотириста шістдесят вісім тисяч шістсот дев’яносто шість) гривень. 

 4. Визнати, що товариство з обмеженою відповідальністю «Будівельна компанія 

«Дорлідер» (ідентифікаційний код юридичної особи 37468590, місцезнаходження: 65025, 

Одеська область, Комінтернівський район, 21-й км Старокиївського шляху, №30 «А») та 

приватне підприємство «Полтавабудцентр» (ідентифікаційний код юридичної особи 

24565511, місцезнаходження: 36017, м. Полтава, Ленінський район, вул. Лісозахисна, буд. 

14), 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 на 

закупівлю «поточного ремонту дороги по вул. 6 Слобідська від вул. Кузнецька до вул. 

Чкалова в м. Миколаєві (ДК 021:2015: 45230000-8 — Будівництво трубопроводів, ліній 

зв’язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання 

поверхонь)», яку проводив Департамент житлово-комунального господарства 

Миколаївської міської ради за допомогою системи електронних торгів «Prozorro», 

ідентифікатор закупівлі - UA-2017-03-30-000264-b.  

5. За порушення, зазначене у пункті 4 резолютивної частини цього Рішення, 

відповідно до абзацу другого частини другої статті 52 Закону України «Про захист 

економічної конкуренції» накласти на товариство з обмеженою відповідальністю 

«Будівельна компанія «Дорлідер» штраф у розмірі 421 404 (чотириста двадцять одна 

тисяча чотириста чотири) гривні. 

6. За порушення, зазначене у пункті 4 резолютивної частини цього Рішення, 

відповідно до абзацу другого частини другої статті 52 Закону України «Про захист 

економічної конкуренції»  накласти на приватне підприємство «Полтавабудцентр» штраф 

у розмірі 421 404 (чотириста двадцять одна тисяча чотириста чотири) гривні. 

 7. Визнати, що товариство з обмеженою відповідальністю «Будівельна компанія 

«Дорлідер» (ідентифікаційний код юридичної особи 37468590, місцезнаходження: 65025, 

Одеська область, Комінтернівський район, 21-й км Старокиївського шляху, №30 «А») та 

приватне підприємство «Полтавабудцентр» (ідентифікаційний код юридичної особи 
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24565511, місцезнаходження: 36017, м. Полтава, Ленінський район, вул. Лісозахисна, буд. 

14), 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 на 

закупівлю «поточного ремонту дороги по вул. Будівельників від пр. Миру до вул. Кругова 

в м. Миколаєві (ДК 021:2015: 45230000-8 — Будівництво трубопроводів, ліній зв’язку та 

електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь)», 

яку проводив Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської 

ради за допомогою системи електронних торгів «Prozorro», ідентифікатор закупівлі - UA-

2017-03-30-000751-b.  

8. За порушення, зазначене у пункті 7 резолютивної частини цього Рішення, 

відповідно до абзацу другого частини другої статті 52 Закону України «Про захист 

економічної конкуренції» накласти на товариство з обмеженою відповідальністю 

«Будівельна компанія «Дорлідер» штраф у розмірі 244 159 (двісті сорок чотири тисячі сто 

п’ятдесят дев’ять) гривень. 

9. За порушення, зазначене у пункті 7 резолютивної частини цього Рішення, 

відповідно до абзацу другого частини другої статті 52 Закону України «Про захист 

економічної конкуренції»  накласти на приватне підприємство «Полтавабудцентр» штраф 

у розмірі 244 159 (двісті сорок чотири тисячі сто п’ятдесят дев’ять) гривень. 

10. Визнати, що товариство з обмеженою відповідальністю «Будівельна компанія 

«Дорлідер» (ідентифікаційний код юридичної особи 37468590, місцезнаходження: 65025, 

Одеська область, Комінтернівський район, 21-й км Старокиївського шляху, №30 «А») та 

приватне підприємство «Полтавабудцентр» (ідентифікаційний код юридичної особи 

24565511, місцезнаходження: 36017, м. Полтава, Ленінський район, вул. Лісозахисна,           

буд. 14), 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 на 

закупівлю «поточного ремонту дороги по вул. Шосейна від пр. Центральний до 

Привокзальної площі в м. Миколаєві (ДК 021:2015: 45230000-8 — Будівництво 

трубопроводів, ліній зв’язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних 

доріг; вирівнювання поверхонь)», яку проводив Департамент житлово-комунального 

господарства Миколаївської міської ради за допомогою системи електронних торгів 

«Prozorro», ідентифікатор закупівлі - UA-2017-03-30-000493-b.   

11. За порушення, зазначене у пункті 10 резолютивної частини цього Рішення, 

відповідно до абзацу другого частини другої статті 52 Закону України «Про захист 

економічної конкуренції» накласти на товариство з обмеженою відповідальністю 

«Будівельна компанія «Дорлідер» штраф у розмірі 567 547 (п’ятсот шістдесят сім тисяч 

п’ятсот сорок сім) гривень. 

12. За порушення, зазначене у пункті 10 резолютивної частини цього Рішення, 

відповідно до абзацу другого частини другої статті 52 Закону України «Про захист 

економічної конкуренції»  накласти на приватне підприємство «Полтавабудцентр» штраф 

у розмірі 567 547 (п’ятсот шістдесят сім тисяч п’ятсот сорок сім) гривень. 

13. Визнати, що товариство з обмеженою відповідальністю «Будівельна компанія 

«Дорлідер» (ідентифікаційний код юридичної особи 37468590, місцезнаходження: 65025, 

Одеська область, Комінтернівський район, 21-й км Старокиївського шляху, №30 «А») та 

приватне підприємство «Полтавабудцентр» (ідентифікаційний код юридичної особи 

24565511, місцезнаходження: 36017, м. Полтава, Ленінський район, вул. Лісозахисна,           

буд. 14), 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 на 

закупівлю «поточного ремонту дороги по вул. Чкалова від вул. Московська до                      

вул. Громадянська в м. Миколаєві (ДК 021:2015: 45230000-8 — Будівництво 
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трубопроводів, ліній зв’язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних 

доріг; вирівнювання поверхонь)», яку проводив Департамент житлово-комунального 

господарства Миколаївської міської ради за допомогою системи електронних торгів 

«Prozorro», ідентифікатор закупівлі - UA-2017-04-06-002007-b.   

14. За порушення, зазначене у пункті 13 резолютивної частини цього Рішення, 

відповідно до абзацу другого частини другої статті 52 Закону України «Про захист 

економічної конкуренції» накласти на товариство з обмеженою відповідальністю 

«Будівельна компанія «Дорлідер» штраф у розмірі 141 662 (сто сорок одна тисяча шістсот 

шістдесят дві) гривні. 

15. За порушення, зазначене у пункті 13 резолютивної частини цього Рішення, 

відповідно до абзацу другого частини другої статті 52 Закону України «Про захист 

економічної конкуренції»  накласти на приватне підприємство «Полтавабудцентр» штраф 

у розмірі 141 662 (сто сорок одна тисяча шістсот шістдесят дві) гривні. 

16.  Визнати, що товариство з обмеженою відповідальністю «Будівельна компанія 

«Дорлідер» (ідентифікаційний код юридичної особи 37468590, місцезнаходження: 65025, 

Одеська область, Комінтернівський район, 21-й км Старокиївського шляху, №30 «А») та 

приватне підприємство «Полтавабудцентр» (ідентифікаційний код юридичної особи 

24565511, місцезнаходження: 36017, м. Полтава, Ленінський район, вул. Лісозахисна,            

буд. 14), 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 на 

закупівлю «поточного ремонту дороги по вул. Нікольська від вул. Московська до вул. 

Садова в м. Миколаєві (ДК 021:2015: 45230000-8 — Будівництво трубопроводів, ліній 

зв’язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання 

поверхонь)», яку проводив Департамент житлово-комунального господарства 

Миколаївської міської ради за допомогою системи електронних торгів «Prozorro», 

ідентифікатор закупівлі - UA-2017-04-06-001997-b.   

17. За порушення, зазначене у пункті 16 резолютивної частини цього Рішення, 

відповідно до абзацу другого частини другої статті 52 Закону України «Про захист 

економічної конкуренції» накласти на товариство з обмеженою відповідальністю 

«Будівельна компанія «Дорлідер» штраф у розмірі 232 025 (двісті тридцять дві тисячі 

двадцять п’ять) гривень. 

18. За порушення, зазначене у пункті 16 резолютивної частини цього Рішення, 

відповідно до абзацу другого частини другої статті 52 Закону України «Про захист 

економічної конкуренції»  накласти на приватне підприємство «Полтавабудцентр» штраф 

у розмірі 232 025 (двісті тридцять дві тисячі двадцять п’ять) гривень. 

19. Визнати, що товариство з обмеженою відповідальністю «Будівельна компанія 

«Дорлідер» (ідентифікаційний код юридичної особи 37468590, місцезнаходження: 65025, 

Одеська область, Комінтернівський район, 21-й км Старокиївського шляху, №30 «А») та 

приватне підприємство «Полтавабудцентр» (ідентифікаційний код юридичної особи 

24565511, місцезнаходження: 36017, м. Полтава, Ленінський район, вул. Лісозахисна,             

буд. 14), 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 на 

закупівлю «поточного ремонту дороги по вул. Нікольська від вул. Терасна до                        

вул. Шосейна в м. Миколаєві (ДК 021:2015: 45230000-8 — Будівництво трубопроводів, 

ліній зв’язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; 

вирівнювання поверхонь)», яку проводив Департамент житлово-комунального 

господарства Миколаївської міської ради за допомогою системи електронних торгів 

«Prozorro», ідентифікатор закупівлі - UA-2017-04-06-001983-b.   

20. За порушення, зазначене у пункті 19 резолютивної частини цього Рішення, 

відповідно до абзацу другого частини другої статті 52 Закону України «Про захист 
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економічної конкуренції» накласти на товариство з обмеженою відповідальністю 

«Будівельна компанія «Дорлідер» штраф у розмірі 412 148 (чотириста дванадцять тисяч 

сто сорок вісім) гривень. 

21. За порушення, зазначене у пункті 19 резолютивної частини цього Рішення, 

відповідно до абзацу другого частини другої статті 52 Закону України «Про захист 

економічної конкуренції»  накласти на приватне підприємство «Полтавабудцентр» штраф 

у розмірі 412 148 (чотириста дванадцять тисяч сто сорок вісім) гривень. 

22. Визнати, що товариство з обмеженою відповідальністю «Будівельна компанія 

«Дорлідер» (ідентифікаційний код юридичної особи 37468590, місцезнаходження: 65025, 

Одеська область, Комінтернівський район, 21-й км Старокиївського шляху, №30 «А») та 

приватне підприємство «Полтавабудцентр» (ідентифікаційний код юридичної особи 

24565511, місцезнаходження: 36017, м. Полтава, Ленінський район, вул. Лісозахисна, буд. 

14), 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 на 

закупівлю «поточного ремонту дороги по вул. Погранична від вул. Московська до                   

вул. М. Морська в м. Миколаєві (ДК 021:2015: 45230000-8 — Будівництво трубопроводів, 

ліній зв’язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; 

вирівнювання поверхонь)», яку проводив Департамент житлово-комунального 

господарства Миколаївської міської ради за допомогою системи електронних торгів 

«Prozorro», ідентифікатор закупівлі - UA-2017-04-06-001942-b.   

23. За порушення, зазначене у пункті 22 резолютивної частини цього Рішення, 

відповідно до абзацу другого частини другої статті 52 Закону України «Про захист 

економічної конкуренції» накласти на товариство з обмеженою відповідальністю 

«Будівельна компанія «Дорлідер» штраф у розмірі 131 134 (сто тридцять одна тисяча сто 

тридцять чотири) гривні. 

24. За порушення, зазначене у пункті 22 резолютивної частини цього Рішення, 

відповідно до абзацу другого частини другої статті 52 Закону України «Про захист 

економічної конкуренції»  накласти на приватне підприємство «Полтавабудцентр» штраф 

у розмірі 131 134 (сто тридцять одна тисяча сто тридцять чотири) гривні. 

25. Визнати, що товариство з обмеженою відповідальністю «Будівельна компанія 

«Дорлідер» (ідентифікаційний код юридичної особи 37468590, місцезнаходження: 65025, 

Одеська область, Комінтернівський район, 21-й км Старокиївського шляху, №30 «А») та 

приватне підприємство «Полтавабудцентр» (ідентифікаційний код юридичної особи 

24565511, місцезнаходження: 36017, м. Полтава, Ленінський район, вул. Лісозахисна,             

буд. 14), 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 на 

закупівлю «поточного ремонту дороги по вул. Погранична (парний бік) від                             

пр. Богоявленського до вул. М.Морська в м. Миколаєві (ДК 021:2015: 45230000-8 — 

Будівництво трубопроводів, ліній зв’язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і 

залізничних доріг; вирівнювання поверхонь)», яку проводив Департамент житлово-

комунального господарства Миколаївської міської ради за допомогою системи 

електронних торгів «Prozorro», ідентифікатор закупівлі - UA-2017-03-29-000414-b.   

26. За порушення, зазначене у пункті 25 резолютивної частини цього Рішення, 

відповідно до абзацу другого частини другої статті 52 Закону України «Про захист 

економічної конкуренції» накласти на товариство з обмеженою відповідальністю 

«Будівельна компанія «Дорлідер» штраф у розмірі 918 516 (дев’ятсот вісімнадцять тисяч 

п’ятсот шістнадцять) гривень. 

27. За порушення, зазначене у пункті 25 резолютивної частини цього Рішення, 

відповідно до абзацу другого частини другої статті 52 Закону України «Про захист 
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економічної конкуренції»  накласти на приватне підприємство «Полтавабудцентр» штраф 

у розмірі 918 516 (дев’ятсот вісімнадцять тисяч п’ятсот шістнадцять) гривень. 

28. Визнати, що товариство з обмеженою відповідальністю «Будівельна компанія 

«Дорлідер» (ідентифікаційний код юридичної особи 37468590, місцезнаходження: 65025, 

Одеська область, Комінтернівський район, 21-й км Старокиївського шляху, №30 «А») та 

приватне підприємство «Полтавабудцентр» (ідентифікаційний код юридичної особи 

24565511, місцезнаходження: 36017, м. Полтава, Ленінський район, вул. Лісозахисна, буд. 

14), 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 на 

закупівлю «поточного ремонту дороги по вул. Чкалова (парний бік) від вул. Громадянська 

до вул. 6 Слобідська у м. Миколаєві (ДК 021:2015: 45230000-8 — Будівництво 

трубопроводів, ліній зв’язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних 

доріг; вирівнювання поверхонь)», яку проводив Департамент житлово-комунального 

господарства Миколаївської міської ради за допомогою системи електронних торгів 

«Prozorro», ідентифікатор закупівлі - UA-2017-03-29-002453-b.   

29. За порушення, зазначене у пункті 28 резолютивної частини цього Рішення, 

відповідно до абзацу другого частини другої статті 52 Закону України «Про захист 

економічної конкуренції» накласти на товариство з обмеженою відповідальністю 

«Будівельна компанія «Дорлідер» штраф у розмірі 748 439 (сімсот сорок вісім тисяч 

чотириста тридцять дев’ять) гривень. 

30. За порушення, зазначене у пункті 28 резолютивної частини цього Рішення, 

відповідно до абзацу другого частини другої статті 52 Закону України «Про захист 

економічної конкуренції»  накласти на приватне підприємство «Полтавабудцентр» штраф 

у розмірі 748 439 (сімсот сорок вісім тисяч чотириста тридцять дев’ять) гривень. 

31. Визнати, що товариство з обмеженою відповідальністю «Будівельна компанія 

«Дорлідер» (ідентифікаційний код юридичної особи 37468590, місцезнаходження: 65025, 

Одеська область, Комінтернівський район, 21-й км Старокиївського шляху, №30 «А») та 

приватне підприємство «Полтавабудцентр» (ідентифікаційний код юридичної особи 

24565511, місцезнаходження: 36017, м. Полтава, Ленінський район, вул. Лісозахисна, буд. 

14), 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 на 

закупівлю «поточного ремонту дороги по вул. Херсонське шосе від кордону м. Миколаєва 

(стела на в'їзді) до вул. Космонавтів в м. Миколаєві (ДК 021:2015: 45230000-8 — 

Будівництво трубопроводів, ліній зв’язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і 

залізничних доріг; вирівнювання поверхонь)», яку проводив Департамент житлово-

комунального господарства Миколаївської міської ради за допомогою системи 

електронних торгів «Prozorro», ідентифікатор закупівлі - UA-2017-03-30-000936-b.   

32. За порушення, зазначене у пункті 31 резолютивної частини цього Рішення, 

відповідно до абзацу другого частини другої статті 52 Закону України «Про захист 

економічної конкуренції»  накласти на товариство з обмеженою відповідальністю 

«Будівельна компанія «Дорлідер» штраф у розмірі 875 489 (вісімсот сімдесят п’ять тисяч 

чотириста вісімдесят дев’ять) гривень. 

33. За порушення, зазначене у пункті 31 резолютивної частини цього Рішення, 

відповідно до абзацу другого частини другої статті 52 Закону України «Про захист 

економічної конкуренції»  накласти на приватне підприємство «Полтавабудцентр» штраф 

у розмірі 875 489 (вісімсот сімдесят п’ять тисяч чотириста вісімдесят дев’ять) гривень. 

34. Визнати, що товариство з обмеженою відповідальністю «Будівельна компанія 

«Дорлідер» (ідентифікаційний код юридичної особи 37468590, місцезнаходження: 65025, 

Одеська область, Комінтернівський район, 21-й км Старокиївського шляху, №30 «А») та 

приватне підприємство «Полтавабудцентр» (ідентифікаційний код юридичної особи 
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24565511, місцезнаходження: 36017, м. Полтава, Ленінський район, вул. Лісозахисна,            

буд. 14), 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 на 

закупівлю «поточного ремонту дороги по вул. Московська в м. Миколаєві (ДК 021:2015: 

45230000-8 — Будівництво трубопроводів, ліній зв’язку та електропередач, шосе, доріг, 

аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь)», яку проводив Департамент 

житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради за допомогою системи 

електронних торгів «Prozorro», ідентифікатор закупівлі - UA-2017-04-06-002014-b.   

 35. За порушення, зазначене у пункті 34 резолютивної частини цього Рішення, 

відповідно до абзацу другого частини другої статті 52 Закону України «Про захист 

економічної конкуренції» накласти на товариство з обмеженою відповідальністю 

«Будівельна компанія «Дорлідер» штраф у розмірі 835 622 (вісімсот тридцять п’ять тисяч 

шістсот двадцять дві) гривні. 

36. За порушення, зазначене у пункті 34 резолютивної частини цього Рішення, 

відповідно до абзацу другого частини другої статті 52 Закону України «Про захист 

економічної конкуренції»  накласти на приватне підприємство «Полтавабудцентр» штраф 

у розмірі 835 622 (вісімсот тридцять п’ять тисяч шістсот двадцять дві) гривні. 

37. Визнати, що товариство з обмеженою відповідальністю «Будівельна компанія 

«Дорлідер» (ідентифікаційний код юридичної особи 37468590, місцезнаходження: 65025, 

Одеська область, Комінтернівський район, 21-й км Старокиївського шляху, №30 «А») та 

приватне підприємство «Полтавабудцентр» (ідентифікаційний код юридичної особи 

24565511, місцезнаходження: 36017, м. Полтава, Ленінський район, вул. Лісозахисна, буд. 

14), 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 на 

закупівлю «капітального ремонту дороги по вул. Садова від вул. Чкалова до                              

пр. Центрального в м. Миколаєві (ДК 021:2015: 45230000-8 — Будівництво 

трубопроводів, ліній зв’язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних 

доріг; вирівнювання поверхонь)», яку проводив Департамент житлово-комунального 

господарства Миколаївської міської ради за допомогою системи електронних торгів 

«Prozorro», ідентифікатор закупівлі - UA-2017-06-16-000779-a.   

38. За порушення, зазначене у пункті 37 резолютивної частини цього Рішення, 

відповідно до абзацу другого частини другої статті 52 Закону України «Про захист 

економічної конкуренції» накласти на товариство з обмеженою відповідальністю 

«Будівельна компанія «Дорлідер» штраф у розмірі 332 695 (триста тридцять дві тисячі 

шістсот дев’яносто п’ять) гривень. 

39. За порушення, зазначене у пункті 37 резолютивної частини цього Рішення, 

відповідно до абзацу другого частини другої статті 52 Закону України «Про захист 

економічної конкуренції»  накласти на приватне підприємство «Полтавабудцентр» штраф 

у розмірі 332 695 (триста тридцять дві тисячі шістсот дев’яносто п’ять) гривень. 

40. Визнати, що товариство з обмеженою відповідальністю «Будівельна компанія 

«Дорлідер» (ідентифікаційний код юридичної особи 37468590, місцезнаходження: 65025, 

Одеська область, Комінтернівський район, 21-й км Старокиївського шляху, №30 «А») та 

приватне підприємство «Полтавабудцентр» (ідентифікаційний код юридичної особи 

24565511, місцезнаходження: 36017, м. Полтава, Ленінський район, вул. Лісозахисна, буд. 

14), 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 на 

закупівлю «капітального ремонту дороги по вул. Погранична від вул. Пушкінська до                

вул. Фалєєвська (ДК 021:2015: 45230000-8 — Будівництво трубопроводів, ліній зв’язку та 

електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь)», 
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яку проводив Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської 

ради за допомогою системи електронних торгів «Prozorro», ідентифікатор закупівлі - UA-

2017-06-16-000907-a.   

41. За порушення, зазначене у пункті 40 резолютивної частини цього Рішення, 

відповідно до абзацу другого частини другої статті 52 Закону України «Про захист 

економічної конкуренції» накласти на товариство з обмеженою відповідальністю 

«Будівельна компанія «Дорлідер» штраф у розмірі 406 268 (чотириста шість тисяч двісті 

шістдесят вісім) гривень. 

42. За порушення, зазначене у пункті 40 резолютивної частини цього Рішення, 

відповідно до абзацу другого частини другої статті 52 Закону України «Про захист 

економічної конкуренції»  накласти на приватне підприємство «Полтавабудцентр» штраф 

у розмірі 406 268 (чотириста шість тисяч двісті шістдесят вісім) гривень. 

43. Визнати, що товариство з обмеженою відповідальністю «Будівельна компанія 

«Дорлідер» (ідентифікаційний код юридичної особи 37468590, місцезнаходження: 65025, 

Одеська область, Комінтернівський район, 21-й км Старокиївського шляху, №30 «А») та 

приватне підприємство «Полтавабудцентр» (ідентифікаційний код юридичної особи 

24565511, місцезнаходження: 36017, м. Полтава, Ленінський район, вул. Лісозахисна,              

буд. 14), 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 на 

закупівлю «капітального ремонту дороги по вул. Погранична від вул. Декабристів до 

пров. Корабелів в м. Миколаєві (ДК 021:2015: 45230000-8 — Будівництво трубопроводів, 

ліній зв’язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; 

вирівнювання поверхонь)», яку проводив Департамент житлово-комунального 

господарства Миколаївської міської ради за допомогою системи електронних торгів 

«Prozorro», ідентифікатор закупівлі - UA-2017-06-16-000776-a.   

44. За порушення, зазначене у пункті 43 резолютивної частини цього Рішення, 

відповідно до абзацу другого частини другої статті 52 Закону України «Про захист 

економічної конкуренції» накласти на товариство з обмеженою відповідальністю 

«Будівельна компанія «Дорлідер» штраф у розмірі 412 629 (чотириста дванадцять тисяч 

шістсот двадцять дев’ять) гривень. 

45. За порушення, зазначене у пункті 43 резолютивної частини цього Рішення, 

відповідно до абзацу другого частини другої статті 52 Закону України «Про захист 

економічної конкуренції»  накласти на приватне підприємство «Полтавабудцентр» штраф 

у розмірі 412 629 (чотириста дванадцять тисяч шістсот двадцять дев’ять) гривень. 

46. Визнати, що товариство з обмеженою відповідальністю «Будівельна компанія 

«Дорлідер» (ідентифікаційний код юридичної особи 37468590, місцезнаходження: 65025, 

Одеська область, Комінтернівський район, 21-й км Старокиївського шляху, №30 «А») та 

приватне підприємство «Полтавабудцентр» (ідентифікаційний код юридичної особи 

24565511, місцезнаходження: 36017, м. Полтава, Ленінський район, вул. Лісозахисна, буд. 

14), 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 на 

закупівлю  «капітального ремонту дороги по вул. Погранична перехрестя з вул. Корабелів 

в м. Миколаєві (ДК 021:2015: 45230000-8 — Будівництво трубопроводів, ліній зв’язку та 

електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь)», 

яку проводив Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської 

ради за допомогою системи електронних торгів «Prozorro», ідентифікатор закупівлі -              

UA-2017-06-16-000714-a.   

47. За порушення, зазначене у пункті 46 резолютивної частини цього Рішення, 

відповідно до абзацу другого частини другої статті 52 Закону України «Про захист 

економічної конкуренції»  накласти на товариство з обмеженою відповідальністю 
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«Будівельна компанія «Дорлідер» штраф у розмірі 353 351 (триста п’ятдесят три тисячі 

триста п’ятдесят одна) гривні. 

48. За порушення, зазначене у пункті 46 резолютивної частини цього Рішення, 

відповідно до абзацу другого частини другої статті 52 Закону України «Про захист 

економічної конкуренції»  накласти на приватне підприємство «Полтавабудцентр» штраф 

у розмірі 353 351 (триста п’ятдесят три тисячі триста п’ятдесят одна) гривні. 

49. Визнати, що товариство з обмеженою відповідальністю «Будівельна компанія 

«Дорлідер» (ідентифікаційний код юридичної особи 37468590, місцезнаходження: 65025, 

Одеська область, Комінтернівський район, 21-й км Старокиївського шляху, №30 «А») та 

приватне підприємство «Полтавабудцентр» (ідентифікаційний код юридичної особи 

24565511, місцезнаходження: 36017, м. Полтава, Ленінський район, вул. Лісозахисна,              

буд. 14), 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 на 

закупівлю «капітального ремонту дороги по вул. Погранична від вул. Корабелів до                  

вул. Московська в м. Миколаєві (ДК 021:2015: 45230000-8 — Будівництво трубопроводів, 

ліній зв’язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; 

вирівнювання поверхонь)», яку проводив Департамент житлово-комунального 

господарства Миколаївської міської ради за допомогою системи електронних торгів 

«Prozorro», ідентифікатор закупівлі - UA-2017-06-16-000550-a.   

50. За порушення, зазначене у пункті 49 резолютивної частини цього Рішення, 

відповідно до абзацу другого частини другої статті 52 Закону України «Про захист 

економічної конкуренції» накласти на товариство з обмеженою відповідальністю 

«Будівельна компанія «Дорлідер» штраф у розмірі 397 876 (триста дев’яносто сім тисяч  

вісімсот сімдесят шість) гривень. 

51. За порушення, зазначене у пункті 49 резолютивної частини цього Рішення, 

відповідно до абзацу другого частини другої статті 52 Закону України «Про захист 

економічної конкуренції»  накласти на приватне підприємство «Полтавабудцентр» штраф 

у розмірі 397 876 (триста дев’яносто сім тисяч  вісімсот сімдесят шість) гривень. 

 

 

 

Голова Колегії                              Ю. ТЕРЕНТЬЄВ                                  

 


