
 

 

 

АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ 
 

РІШЕННЯ 
 

ТИМЧАСОВОЇ АДМІНІСТРАТИВНОЇ КОЛЕГІЇ  
 

 
12 червня 2019 р.                                           Київ                                               № 33-р/тк 

 

 

Про порушення законодавства  

про захист економічної конкуренції 

та накладення штрафу 
 

Приватне підприємство «Екіпаж» (ідентифікаційний код юридичної особи 21241245) і 

товариство з обмеженою відповідальністю «МК Сфера» (ідентифікаційний код юридичної 

особи 39673040) подали заявки на участь у торгах, проведених (у системі електронних торгів 

Prozorro): 

- районною адміністрацією Запорізької міської ради по Заводському району 

(ідентифікаційний код юридичної особи 37573534) на закупівлю капітального ремонту 

фасаду адміністративної будівлі районної адміністрації Запорізької міської ради по 

Заводському району по вул. Лізи Чайкіної, буд. 56 в м. Запоріжжя, лот № 1 – Капітальний 

ремонт фасаду, прорізи (вікна, відкоси) [оголошення про проведення процедури закупівлі 

розміщено на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель – 

https://prozorro.gov.ua/tender/ UA-2017-05-19-000670-а]; 

- комунальним закладом «Центр первинної медико-санітарної допомоги №8» 

(ідентифікаційний код юридичної особи 38783662)  на  закупівлю капітального ремонту - 

заміни вікон в будівлях КЗ «Центр ПМСД № 8» по вул. Харчова, 2, м. Запоріжжя, 

[оголошення про проведення процедури закупівлі розміщено на веб-порталі Уповноваженого 

органу з питань закупівель – https://prozorro.gov.ua/tender/  № UA-2017-05-25-000523-a]; 

- комунальною установою «Міська лікарня №1» (ідентифікаційний код юридичної 

особи  20498781) на закупівлю капітального ремонту (заміни) вікон та дверей у приміщенні 

КУ «Міська клінічна лікарня № 1» [оголошення про проведення процедури закупівлі 

розміщено на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель – 

https://prozorro.gov.ua/tender/ № UA-2017-05-19-000530-c]. 

При цьому приватне підприємство «Екіпаж» і товариство з обмеженою 

відповідальністю «МК Сфера»  діяли не самостійно, а узгоджували свою поведінку з метою 

усунення змагання під  час підготовки та участі в тендерах. 

За результатами розгляду справи № 02/37-17/02/06-18 такі дії приватного 

підприємства «Екіпаж» і товариства з обмеженою відповідальністю «МК Сфера» визнано 

антиконкурентними узгодженими діями, що стосуються спотворення результатів торгів на 

закупівлю: 

- районною адміністрацією Запорізької міської ради по Заводському району 

капітального ремонту фасаду адміністративної будівлі районної адміністрації Запорізької 
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міської ради по Заводському району по вул. Лізи Чайкіної, буд. 56 в м. Запоріжжя, лот № 1 – 

Капітальний ремонт фасаду, прорізи (вікна, відкоси); 

- комунальним закладом «Центр первинної медико-санітарної допомоги №8»  

капітального ремонту – заміни вікон в будівлях КЗ «Центр ПМСД № 8» по вул. Харчова, 2,  

м. Запоріжжя; 

- комунальною установою «Міська лікарня №1» капітального ремонту (заміни) вікон 

та дверей у приміщенні КУ «Міська клінічна лікарня № 1», 

що є порушенням пункту 1 статті 50 та пункту 4 частини другої статті 6 Закону 

України «Про захист економічної конкуренції». 

На порушників накладено штрафи: на приватне підприємство «Екіпаж» у сумі  

501 500 (п’ятсот одна тисяча п’ятсот) грн, на товариство з обмеженою відповідальністю 

«МК Сфера» у сумі 501 500 (п’ятсот одна тисяча п’ятсот) грн. 

Тимчасова адміністративна колегія Антимонопольного комітету України, створена 

відповідно до наказу Голови Антимонопольного комітету України від 28.05.2019 №42-ОД, 

розглянувши матеріали справи № 02/37-17/02/06-18, розпочатої розпорядженнями 

адміністративної колегії Запорізького обласного територіального відділення 

Антимонопольного комітету України (далі – Відділення) від 10.10.2017 № 67-р та від 

23.05.2018 № 14-р, та подання про попередні висновки Відділення від 19.12.2018   

№ 02-70-спр, 

ВСТАНОВИЛА: 

1. Предмет справи  

(1) Антиконкурентні узгоджені дії, які стосуються спотворення результатів торгів, 

проведених у системі електронних закупівель «Prozorro»:  

районною адміністрацією Запорізької міської ради по Заводському району (далі – 

Замовник 1) (ідентифікаційний код юридичної особи 37573534) на  закупівлю 

капітального ремонту фасаду адміністративної будівлі районної адміністрації 

Запорізької міської ради по Заводському району по вул. Лізи Чайкіної, буд. 56 в 

м. Запоріжжя, лот № 1 – Капітальний ремонт фасаду, прорізи (вікна, відкоси) (ДК 

021:2015 «45450000-6 — Інші завершальні будівельні роботи») [UA-2017-05-19-

000670-а] (далі – Торги 1); 

комунальним закладом «Центр первинної медико-санітарної допомоги №8» (далі – 

Замовник 2) (ідентифікаційний код юридичної особи 38783662) на закупівлю 

капітального ремонту - заміни вікон в будівлях КЗ «Центр ПМСД №8» по 

вул. Харчова, 2, м. Запоріжжя (ДК 021:2015 44221000-5 «Вікна, двері та супутні 

вироби») [UA-2017-05-25-000523-a] (далі – Торги 2); 

комунальною установою «Міська лікарня №1» (далі – Замовник 3) 

(ідентифікаційний код юридичної особи 20498781) на закупівлю капітального 

ремонту (заміни) вікон та дверей у приміщенні КУ «Міська клінічна лікарня № 1» 

(ДК 021:2015 44221000-5 «Вікна, двері та супутні вироби») [UA-2017-05-19-000530-

c] (далі – Торги 3). 

 

2. Відповідачі 

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

приватне підприємство «Екіпаж» (далі – ПП «Екіпаж», Відповідач 1, Підприємство) 

(ідентифікаційний код юридичної особи 21241245; адреса: вул. Дорожня, 28, 

м. Первомайський, Харківська обл., 64107); 

ПП «Екіпаж» здійснює таку господарську діяльність: «Виробництво будівельних 
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виробів із пластмас» (код КВЕД 22.23) (основний),  «Будівництво житлових і 

нежитлових будівель» (код КВЕД 41.20); 

товариство з обмеженою відповідальністю «МК Сфера» (далі – ТОВ «МК Сфера», 

Відповідач 2, Товариство (ідентифікаційний код юридичної особи  39673040; 

адреса: до 11.04.2018 – пр. Соборний, буд. 135, оф. 619, м. Запоріжжя, 69005, після 

11.04.2018 – вул. Рекордна, буд. 36, кв. 12, м. Запоріжжя, 69035); 

ТОВ «МК Сфера» здійснює таку господарську діяльність: «Організація будівництва 

будівель» (код КВЕД 41.10); «Будівництво житлових і нежитлових будівель» (код 

КВЕД 41.20).  

(3) Отже, Відповідачі є суб’єктами господарювання у розумінні статті 1 Закону України 

«Про захист економічної конкуренції». 

 

3. Процесуальні дії 

(4) Розпорядженням адміністративної колегії Запорізького обласного територіального 

відділення Антимонопольного комітету України від 10.10.2017 № 67-р розпочато розгляд 

справи № 02/37-17 за ознаками вчинення порушення законодавства про захист 

економічної конкуренції, передбаченого пунктом 1 статті 50 та пунктом 4 частини другої 

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

антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів Торгів 1. 

(5) Розпорядженням адміністративної колегії Відділення від 23.05.2018 № 14-р розпочато 

розгляд справи  № 02/06-18 за ознаками вчинення порушення законодавства про захист 

економічної конкуренції, передбаченого пунктом 1 статті 50 та пунктом 4 частини другої 

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

антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів Торгів 2 і 

Торгів 3, та об’єднано цю справу зі справою № 02/37-17 у справу № 02/37-17/02/06-18. 

(6) Листами від 20.12.2018 № 58-02/09-2682 та від 20.12.2018 № 58-02/09-2681 ТОВ 

«МК Сфера» та ПП «Екіпаж» були направлені витяги з подання про попередні висновки 

від 19.12.2018 № 02-70-спр у справі № 02/37-17/02/06-18. 

(7) У зв’язку з неотриманням ТОВ «МК Сфера» листа Відділення  від 20.12.2018 № 58-02/09-

2682, інформацію про попередні висновки від 19.12.2018  № 02-70-спр у справі № 02/37-

17/02/06-18 було розміщено на офіційному веб-порталі Антимонопольного комітету 

України http://www.amc.gov.ua (субсайті територіального відділення в рубриці «До уваги 

суб’єктів господарювання»).  

(8) На витяги з подання про попередні висновки від 19.12.2018 № 02-70-спр у справі  

№ 02/37-17/02/06-18 Відповідачами Відділенню пояснень та заперечень не надано. 

 

4. Інформація про Торги 

4.1. Торги 1 

(9) Оголошення про проведення відкритих торгів опубліковано на веб-порталі 

Уповноваженого органу з питань закупівель https://prozorro.gov.ua/, ідентифікатор 

закупівлі UA-2017-05-19-000670-а. 

(10) Місце надання послуг: вул. Лізи Чайкіної, буд. 56 в м. Запоріжжя. 

(11) Термін подання тендерних пропозицій (дата і час) – 06.06.2017 до 20 год. 06 хв. 

(12) Початок аукціону (дата і час) – 07.06.2017 о 13 год. 16 хв. 

(13) Тендерні пропозиції подали такі суб’єкти господарювання: 

- ТОВ «Фауна Гранд» із первинною ціновою пропозицією – 648 000,00 грн з 

ПДВ, з остаточною ціновою пропозицією – 619 990,00 грн; 

- ПП «Екіпаж» із первинною ціновою пропозицією – 677 300,00 грн з ПДВ, з 
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остаточною ціновою пропозицією – 620 000,00 грн; 

- ТОВ «Компанія Позитив» з первинною ціновою пропозицією – 669 998,40 грн з 

ПДВ, з остаточною ціновою пропозицією – 669 998,40 грн; 

- ТОВ «МК Сфера» із первинною ціновою пропозицією – 929 000,00 грн з ПДВ, 

з остаточною ціновою пропозицією – 924 000,00 грн. 

(14) Аукціон проводився в 3 раунди, однак зниження цін на предмет закупівлі всіма 

суб’єктами господарювання, які брали участь в аукціоні, відбулося в 1-му раунді. 

(15) Розкриття тендерних пропозицій Торгів 1 відбулось 07.06.2017 о 13 год. 49 хв. 

(16) Тендерні пропозиції ТОВ «Фауна Гранд» та ПП «Екіпаж» були відхилені (протоколи 

тендерного комітету від 13.06.2017 № 77 та від 14.06.2017 № 78 відповідно).  

(17) Переможцем Торгів визнано ТОВ «Компанія Позитив» (протокол тендерного комітету 

від 19.06.2017 № 80), з  яким Замовником 1 було укладено договір підряду  

від 05.07.2017 № 1/31 про закупівлю товару, що був предметом Торгів 1. 

 

4.2. Торги 2 

(18) Оголошення про проведення процедури допорогової  закупівлі опубліковано на  

веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель https://prozorro.gov.ua/, 

ідентифікатор закупівлі UA-2017-05-25-000523-a]. 

(19) Місце надання послуг: вул. Харчова, буд.  2, Запорізька обл., м.  Запоріжжя, 69014. 

(20) Термін подання тендерних пропозицій (дата і час) – 07.06.2017 до 15 год. 03 хв. 

(21) Початок аукціону (дата і час) – 08.06.2017 об 11 год. 02 хв. 

(22) Тендерні пропозиції подали такі суб’єкти господарювання: 

- ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «КАСКАД ТРЕЙД» із первинною ціновою пропозицією 

– 814 000,00 грн, з остаточною ціновою пропозицією – 802 599,00 грн; 

- ПП «ВКФ КОНКОРД» із первинною ціновою пропозицією – 818 892,00 грн, з 

остаточною ціновою пропозицією – 752 698,00 грн; 

- ТОВ «Харвест Індустріалес, С.Л.» із первинною ціновою пропозицією –  

826 814,40 грн, з остаточною ціновою пропозицією – 762 599,00 грн; 

- ПП «Екіпаж»і з первинною ціновою пропозицією  – 850 000,00 грн, з 

остаточною ціновою пропозицією – 790 000,00 грн; 

- ТОВ «Компанія Позитив» із первинною ціновою пропозицією  – 870 000,00 грн, 

з остаточною ціновою пропозицією – 789 000,00 грн; 

- ТОВ «Фауна Гранд» із первинною ціновою пропозицією  – 920 000,00 грн, з 

остаточною ціновою пропозицією – 760 000,00 грн; 

- ТОВ «МК Сфера» із первинною ціновою пропозицією  – 1 035 000,00 грн, з 

остаточною ціновою пропозицією – 990 000,00 грн. 

(23) Розкриття тендерних пропозицій Торгів 2 відбулось 08.06.2017 об 11 год. 53 хв.  

(24) Тендерні пропозиції ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «КАСКАД ТРЕЙД», 

ПП «ВКФ КОНКОРД», ТОВ «Харвест Індустріалес, С.Л.», ТОВ «Компанія Позитив», 

ТОВ «Фауна Гранд» та ПП «Екіпаж» були відхилені (протоколи засідання тендерного 

комітету від 13.06.2017 №№ 5, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5).  

(25) Переможцем Торгів визнано ТОВ «МК Сфера» (протокол засідання  комітету з 

конкурсних торгів від 13.06.2017 № 5.6),  з  яким Замовником 2 було укладено договір 

підряду від 20.06.2017 № 02/17 про закупівлю товару, що був предметом Торгів 2. 

 

4.3. Торги 3 

(26) Оголошення про проведення процедури допорогової закупівлі опубліковано на веб-
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порталі Уповноваженого органу з питань закупівель https://prozorro.gov.ua/, 

ідентифікатор закупівлі UA-2017-05-19-000530-c]. 

(27) Місце надання послуг: вул. Чумаченка, 21А, Запорізька обл., м. Запоріжжя, 

Комунарівський район. 

(28) Термін подання тендерних пропозицій (дата і час) – 26.05.2017 до 15 год. 29 хв. 

(29) Початок аукціону (дата і час) – 29.05.2017 об 11 год. 05 хв. 

(30) Тендерні пропозиції подали такі суб’єкти господарювання: 

- ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «КАСКАД ТРЕЙД» з первинною ціновою пропозицією   

795 000,00 грн, з остаточною ціновою пропозицією – 795 000,00 грн; 

- ПП «Екіпаж»  з первинною ціновою пропозицією  845 000,00 грн, з остаточною 

ціновою пропозицією – 799 000,00 грн; 

- ТОВ «Компанія Позитив» із первинною ціновою пропозицією  – 819 999,60 грн, з 

остаточною ціновою пропозицією – 798 000,00 грн; 

- ТОВ «МК Сфера» із первинною ціновою пропозицією – 1 045 000,00 грн, з остаточною 

ціновою пропозицією – 999 000,00 грн. 

(31) Розкриття тендерних пропозицій Торгів 3 відбулось 29.05.2017 об 11 год. 38 хв.  

(32) Тендерні пропозиції ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «КАСКАД ТРЕЙД» були відхилені 

(протоколи засідання тендерного комітету від 31.05.2017 № 50/дп).  

(33) Переможцем Торгів визнано ТОВ «Компанія Позитив» (протокол засідання тендерного 

комітету від 31.05.2017 № 51/дп), з  яким  Замовником 3 було укладено договір на 

виконання капітального ремонту від 06.06.2017 № 151/17 про закупівлю товару, що був 

предметом Торгів 3. 

 

5. Встановлення антиконкурентних узгоджених дій 

(34) Аналіз справи № 02/37-17/02/06-18 свідчить про антиконкурентні узгоджені дії 

Відповідачів під час підготовки та участі в Торгах 1, Торгах 2 та Торгах 3, що 

підтверджується наступним. 

 

5.1. Наявність сталих господарських відносин між Відповідачами 

(35) Між ПП «Екіпаж» і ТОВ «МК Сфера» (на відміну від інших учасників Торгів) 

впродовж 2016 – 2017 років були наявні сталі господарські відносини.  

(36) Так, впродовж 2016 року та січня – вересня 2017 року між Відповідачами було 

укладено 13 договорів підряду щодо капітального та поточного ремонту приміщень, 

заміни віконних блоків (від 04.05.2016 № 37, від 25.04.2016 № 31, від 19.05.2016 № 45, 

від 19.05.2016 № 46, від 17.06.2016 № 46, від 09.08.2016 № 1607/8, від 30.08.2016 

№ 3008/3, 3008/4, від 01.02.2017 № 2107/5, від 01.02.2017 № МД-2107/4, від 22.03.2017 

№№ ШО-0604/5, ШО-0604/6, від 29.03.2017 № ШО-3003/1), згідно з якими замовником 

робіт виступало Товариство, підрядником – Підприємство. Загальна сума договорів 

становила  2 463 736,59 грн (2016 рік – 841 323,82 грн, 2017 рік – 1 622 412,77 грн). 

(37) Відповідно до банківських виписок АТ «ПРОКРЕДИТ БАНК» по рахунку 

№ (конфіденційна інформація), за проведення капітального та поточного ремонту 

приміщень, заміну віконних блоків, постачання віконних блоків, металопластикових 

конструкцій впродовж 2016 та січня – вересня 2017 року Підприємством від Товариства 

було отримано коштів на загальну суму (Інформація 1), згідно з виписками                         

АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» по рахунку № (конфіденційна інформація) – на 

суму (Інформація 2). 

(38) Також, між Товариством та Підприємством був укладений договір оренди обладнання 

від 01.01.2017 № 001, предметом якого є надання ТОВ «МК Сфера» у тимчасове платне 
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користування обладнання (інструменту), яке є об’єктом власності Товариства. На 

підставі вказаного договору Товариством було передано Підприємству в оренду 

обладнання (дриль ударний, перфоратор, кутова шліфувальна машина, комплект база, 

діагональ об’ємна, комплект стабілізаторів) на загальну суму 61 276,67 грн. 

(39) Отже, до/після оприлюднення Замовниками оголошень про проведення Торгів (травень 

2017 року), між Відповідачами існували господарські відносини. 

(40) Тобто, ще до подання Відповідачами своїх пропозицій на Торги, ПП «Екіпаж» і 

ТОВ «МК «Сфера» були пов’язані господарськими відносинами, що створювало умови 

для обміну інформацією між ними. 

 

5.2. Надання поворотної фінансової допомоги 

(41) Впродовж 2016 та січня – вересня 2017 року Підприємством від ТОВ «МК Сфера» на 

підставі 6 укладених договорів (від 06.05.2016 № 1, від 23.08.2016 № 3, від 23.06.2016 

№ 4, від 06.10.2016 № 5, від 06.10.2016 № 6, від 08.08.2017 № 08-08-2017) було 

отримано поворотну фінансову допомогу на загальну суму (Інформація 3), що 

підтверджено банківськими виписками АТ «ПРОКРЕДИТ БАНК» по рахунку 

№ (конфіденційна інформація). 

(42) Одночасно ПП «Екіпаж» було надано Товариству поворотну фінансову допомогу на 

підставі 5 укладених договорів (від 13.01.2017 №№ 1-13-1, 1-13-2, 1-13-3, 1-13-4 та від 

20.02.2017 № 2-20-1) на загальну суму (Інформація 4), що підтверджено банківськими 

виписками АТ «ПРОКРЕДИТ БАНК» по рахунку № (конфіденційна інформація). 

(43) В цей же час, відповідно до банківських виписок АТ «ПРОКРЕДИТ БАНК» по рахунку 

№ (конфіденційна інформація), ПП «Екіпаж» на підставі укладених з                               

АТ «ПРОКРЕДИТ БАНК» договорів про відкриття кредитної лінії                                            

№ 202.45065/FW207.628 від 11.08.2015 та про відкриття кредитної лінії                                   

№ 202.45770/FW207.628 від 08.06.2017, постійно отримувало кредити в межах вказаних 

кредитних ліній. Загальна сума отриманих впродовж 2016 та січня – вересня 2017 року 

кредитних коштів становила (Інформація 5) (у 2016 році – (Інформація 6), за січень – 

вересень 2017 року – (Інформація 7). 

(44) За використання вказаних кредитних коштів Підприємство сплачувало банківській 

установі проценти. Так, впродовж лише 2016 року ПП «Екіпаж» було погашено 

процентів за кредитною лінією згідно з Кредитним договором № 202.45065/FW207.628  

від 11.08.2015 на загальну суму Інформація (8).  

(45) Відповідно до абзацу восьмого підпункту 14.1.257 пункту 14.1 статті 14 Податкового 

кодексу України поворотна фінансова допомога – це сума коштів, що надійшла 

платнику податків у користування за договором, який не передбачає нарахування 

процентів або надання інших видів компенсацій у вигляді плати за користування 

такими коштами. 

(46) Отже, ПП «Екіпаж», беручи у банківських установах кредити, за використання яких 

сплачувало відсотки, надавало безвідсоткові поворотні фінансові допомоги  

ТОВ «МК Сфера». Для ПП «Екіпаж» вказані дії є економічно недоцільними, оскільки 

призводять до необґрунтованого завищення витрат підприємства. 

(47) 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. 

(48) Враховуючи поведінку учасників Торгів 1 – 3 та суть терміна «конкуренція», слід було 

очікувати, що кожний з окремо взятих учасників буде змагатися з іншими учасниками 

для здобуття переваг над ними. 
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(49) При цьому означене змагання не залишає місця таким обставинам, як надання 

фінансової допомоги. 

(50) Виходячи з наведеного суб’єкт господарювання, який надає фінансову допомогу, крім 

всього переліченого, зацікавлений у фінансових результатах того, хто таку допомогу 

отримує, оскільки розраховує на її повернення. 

(51) Отже, за своєю суттю фінансова допомога може надаватися між суб’єктами 

господарювання, які поєднані або споріднені між собою спільністю економічних 

інтересів, оскільки надається на безвідсотковій основі. 

 

5.3. Спільне подання документів на Торги  

(52) Для участі в Торгах 1, Торгах 2 та Торгах 3 ТОВ «МК Сфера» подавало початкову 

пропозицію з авторизованого електронного майданчика zakupki.prom.ua  

(ТОВ «Закупки.Пром.УА»), ПП «Екіпаж» – з авторизованого електронного майданчика 

Держзакупівлі.Онлайн (ТОВ «Держзакупівлі.Онлайн») (листи ДП «Прозорро» від 

15.09.2017 № 206/2982/06 та від 18.12.2017 № 206/3796/06). 

(53) За інформацією ТОВ «Закупки.Пром.УА» (листи від 18.09.2017 № 02-18/05-1972,  

від 21.03.2018 № 02-19/05-556) і ТОВ «Держзакупівлі.Онлайн» (листи від 26.09.2017 

№ 260917-2, від 29.03.2018 № 290318-1), документи Відповідачів, передбачені для 

подання у складі тендерних пропозицій на Торги 1 – 3, завантажувалися з 

використанням IP-адреси: 46.119.205.228 (крім завантажених ПП «Екіпаж» на Торги 1, 

з використанням ІР-адреси – 80.254.3.6). 

(54) Разом з тим, під  час участі впродовж 2017 року в інших торгах, в яких Відповідачі 

брали участь окремо один від одного, ТОВ «МК Сфера» та ПП «Екіпаж» свої тендерні 

пропозиції завантажували з різних ІР-адрес  (див. табл. 1 додатка до цього рішення). 

(55) ПрАТ «Київстар» повідомило (лист від 14.05.2018 № 9771/02), що унікальну мережеву 

адресу вузла в комп’ютерній мережі, побудованій за протоколом IP (Internet Protocol 

address): (ІР-адреса 1), використовував (ОСОБА 1) (АДРЕСА 1) для доступу до 

мережі Інтернет (послуга «Домашній Інтернет»).  

(56) У свою чергу (ОСОБА 1) є уповноваженою особою ТОВ «МК Сфера» за довіреністю 

(видана 01.09.2018) та має право представляти інтереси ТОВ «Сфера» в усіх судових 

установах України, у міністерствах, відомствах, органах внутрішніх справ, прокуратурі, 

органах доходів і зборів, державних, громадських та інших установах, підприємствах, 

організаціях України незалежно від форми власності чи підпорядкування … при 

вирішенні питань, що стосуються прав та інтересів довірителя. 

(57) Отже, ТОВ «МК Сфера» та ПП «Екіпаж» (які здійснюють свою діяльність у різних 

населених пунктах: м. Запоріжжя та м. Первомайський Харківської області 

відповідно), під час участі в Торгах (завантаження тендерних пропозицій) спільно 

заходили до мережі Інтернет з однієї і тієї ж точки доступу, яка при цьому надається за 

адресою: (АДРЕСА 1), яка не є місцезнаходженням Відповідачів, що свідчить про їх 

узгоджену участь у Торгах 2 – 3 та обізнаність щодо цінових пропозицій один одного.  

 

5.4. Спільна участь в електронних аукціонах з використанням однієї ІР-адреси  

(58) ДП «Прозорро» листами від 15.09.2017 № 206/2982/06 та від 18.12.2017 № 206/3796/06 

повідомило, що під  час проведення електронних аукціонів зі зниження тендерних 

пропозицій Відповідачі на Торгах 1 – 3 заходили до системи «Prozorro» з однієї і тієї ж 

ІР-адреси – 80.254.3.6. 

(59) Водночас, під  час  участі впродовж 2017 року в інших торгах, в яких Відповідачі брали 

участь окремо один від одного, Товариство та Підприємство під час проведення 

аукціонів заходили в аукціони з різних ІР-адрес. При цьому, відповідно до інформації 
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ДП «Прозорро» (лист від 12.01.2018 № 206/76/06), в аукціон з ІР-адреси 80.254.3.6 

заходило лише ТОВ «МК Сфера» (див. табл. 2 додатка). 

(60) Крім того, за інформацією  Головного управління ДФС у Запорізькій області (лист від 

13.11.2018 № 39592/10/08-01-08-01-08) ТОВ «МК Сфера» в період з 01.02.2017 по 

16.06.2017 надсилало на поштові скриньки Головного управління ДФС у Запорізькій 

області (його структурні/територіальні підрозділи) податкову звітність та/або інші 

документи (листи, повідомлення тощо), зокрема, з ІР-адреси 80.254.3.6. 

(61) АТ «Укрсиббанк» надало інформацію (лист від 13.11.2018 № 13-2-3/1188 «БТ») щодо 

використання в період з 04.01.2017 по 16.06.2017 при входженні до електронного 

кабінету для проведення операцій по рахунках ТОВ «МК Сфера» ІР-адреси 80.254.3.6. 

(62) Водночас фактів використання ПП «Екіпаж» ІР-адреси 80.254.3.6, зокрема, при 

входженні до електронного кабінету для проведення операцій по рахунках, відкритих в  

АТ «Райффайзен Банк Аваль», АТ КБ «Приватбанк», АТ «Укрсиббанк», 

АБ «Укргазбанк», АТ «ПроКредит Банк», впродовж 2017 року не встановлено. 

(63) За інформацією інтернет-провайдера ТОВ «Експрес ЛТД» (лист від 13.12.2017 

№ 1312/2), ІР-адреса 80.254.3.6 використовувалася та використовується для надання 

телекомунікаційних послуг на підставі договору, укладеного вказаним товариством з 

ФОП Мануйловою О.С., адреса надання послуг (точка підключення) – пр. Соборний, 

буд. 135, м. Запоріжжя. 

(64) ФОП Мануйлова О.С. зазначила (лист від 26.12.2017 № 12), що надає 

телекомунікаційні послуги у приміщенні готелю «Інтурист». ІР-адресу 80.254.3.6 

використовують працівники ФОП Мануйлової О.С., гості готелю та орендарі 

приміщень готелю. 

(65) ТОВ «МК Сфера» під час підготовки та участі в Торгах знаходилося за тією ж адресою, 

що й точка підключення для надання ТОВ «Експрес ЛТД» телекомунікаційних послуг: 

пр. Соборний, буд. 135, оф. 619, м. Запоріжжя, 69005, на підставі укладеного з 

ПАТ «Інтурист-Запоріжжя» договору оренди об’єкта нерухомості  від 01.05.2015 № 3. 

(66) Відповідно до вказаного договору, Товариство орендує приміщення готелю та, крім 

орендної плати, сплачує кошти (компенсує витрати) за використання міжміських 

переговорів та Інтернету. 

(67) Отже, ТОВ «МК Сфера» та ПП «Екіпаж», які мали виступати конкурентами в Торгах 1 

 – 3, спільно заходили до мережі Інтернет з однієї і тієї ж точки доступу, яка при цьому 

надається за адресою: м. Запоріжжя, пр. Соборний, буд. 135, що була 

місцезнаходженням Відповідача 2 (до 11.04.2018), що свідчить про те, що в період 

участі в електронних торгах Відповідачі діяли спільно, узгоджуючи свої дії, участь в 

електронних торгах здійснював один із Відповідачів – ТОВ «МК Сфера», а відтак 

Відповідачі були обізнані щодо цінових пропозицій один одного, що свідчить про 

відсутність конкуренції між ними. 

 

5.5. Залучення ТОВ «МК Сфера» до виконання робіт, які були предметом закупівлі на 

Торгах 1 –  3,  як субпідрядної організації ПП «Екіпаж» 

(68) Умовами Тендерної документації на Торги 1, Торги 2 та Торги 3  передбачено надання 

учасником інформації про субпідрядників (у разі їх залучення до виконання робіт  

обсягом не менше ніж 20 відсотків вартості договору про закупівлю) та копій певних 

документів цих підрядних організацій. 

(69) Відповідно до «Довідок про залучення субпідрядних організацій», наданих 

ТОВ «МК Сфера» у складі тендерних пропозицій на Торги 1 – 3, Товариство планувало 

залучити як субпідрядника свого конкурента – ПП «Екіпаж». 

(70) При цьому ТОВ «МК Сфера» передбачало виконання всіх робіт, які були предметом 
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закупівлі на Торгах 1 – 3, силами ПП «Екіпаж». 

(71) За поясненням ТОВ «МК Сфера» (листи від 21.09.2017 № 21/09-1 та від 18.01.2018 

№ 18/01-1), Товариство не повідомляло  ПП «Екіпаж» про заплановане залучення до 

виконання робіт, що були предметом закупівлі на Торгах 1, Торгах 2 та Торгах 3,  як 

субпідрядної організації. В межах дилерського договору ТОВ «МК Сфера» заздалегідь 

прораховує вартість віконних та/або дверних конструкцій та включає її до загальної 

вартості підрядних робіт. У випадку відмови суб’єкта господарювання від виконання 

субпідрядних робіт, Товариство планувало завершити роботи власними силами. 

(72) Відповідно до дилерського договору від 17.06.2015 № 370, ТОВ «МК Сфера» є дилером 

ПП «Екіпаж». Предметом вказаного договору є виготовлення та передання 

Підприємством у власність Дилера металопластикових, алюмінієвих віконних та 

дверних блоків, що виробляє Підприємство, а також склопакетів та інших супутніх 

товарів, а Дилер зобов’язаний прийняти та сплатити за продукцію. 

(73) Тобто, виконання робіт щодо капітального ремонту будівель – заміни вікон і дверей, 

умовами вказаного дилерського договору не передбачено. 

(74) На Торги 1 – 3 ТОВ «МК Сфера» була запропонована продукція (виготовлені 

металопластикові, алюмінієві віконні та дверні блоки, склопакети) виробництва 

ПП «Екіпаж» та надані відповідні документи, що підтверджують якість вказаної 

продукції. 

(75) Відповідно до матеріалів справи, після перемоги ТОВ «МК Сфера» на Торгах 2 роботи, 

які були предметом закупівлі,  фактично були виконані ПП «Екіпаж», що підтверджено 

актом приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2017 року від 31.10.2017 на 

суму 797 000,0 грн та актом приймання виконаних будівельних робіт за листопад 

2017 року від 06.11.2017 на суму 193 000,0 грн. Загальна сума виконаних робіт 

становила 990 000,0 грн. За виконані роботи ТОВ «МК Сфера» кошти були 

перераховані на рахунок ПП «Екіпаж» № 26006210335415, відкритий в 

АТ «ПРОКРЕДИТ БАНК», у повному обсязі (09.10.2017 – у сумі 500 000,0 грн, 

25.10.2017 – у сумі 290 000,0 грн, 18.01.2018 – у сумі 200 000,0 грн).  

(76) Отже, наведені вище обставини (використання ТОВ «МК Сфера» при капітальному 

ремонті будівель продукції виробництва ПП «Екіпаж» та залучення його до виконання 

робіт у разі перемоги на Торгах) підтверджують спільність господарських інтересів 

Відповідачів під час участі в Торгах 1 – 3, свідчать про їх загальну зацікавленість, 

координованість дій Відповідачів під час підготовки та подання своїх конкурсних 

пропозицій для участі в процедурах закупівель та доводять наявність між ними 

антиконкурентних узгоджених дій. 

 

5.6. Спільні унікальні особливості властивостей файлів, завантажених Відповідачами 

в електронну систему закупівель  

(77) Відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі» пропозиції учасників 

розміщуються в електронній системі публічних закупівель на сайті: prozorro.gov.ua в 

електронній формі. 

(78) Свої пропозиції на конкурсні торги Відповідачі розмістили у форматі pdf.  

(79) За результатами аналізу властивостей цих файлів встановлено, що окремі електронні 

файли зазначених учасників, завантажені в електронну систему закупівель, мають 

спільні унікальні особливості, що може свідчити про єдине джерело походження цих 

файлів, а саме, у «властивостях» файлів таких документів ПП «Екіпаж» і 

ТОВ «МК Сфера» зазначено одного й того ж автора: 

 

№п/п Найменування документа Найменування файлу Автор Примітка 
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ПП «Екіпаж»  ТОВ «МК Сфера» документа 

1 2 3 4 5 6 

1 Довідка щодо 

відповідності учасника 

вимогам, визначеним у 

статті 17 Закону Украї ни 

«Про публічні закупівлі»   

17 СТАТТЯ.pdf 5. відсутність 

підстав для 

відмови.pdf 

«tatiana» Торги 1 

2 Лист про згоду з умовами 

проекту Договору підряду 

замовника 

ЗГОДА З 

ПРОЕКТОМ 

ДОГОВОРУ.pdf 

10. лист - згода з 

проектом договору 

pdf 

«НОМЕ» Торги 1 

3 Графічне технічне 

завдання на проведення 

робіт  

Графічне ТЗ.pdf 7.графічне 

тех.завдання.pdf 
«НОМЕ» Торги 1 

4 Технічне завдання на 

проведення робіт  

Торги 1 -

ТЕХНІЧНЕ 

ЗАВДАННЯ.pdf; 

Торги 2 – 

ТЕХНІЧНЕ 

ЗАВДАННЯ.pdf 

Торги 1 -

6.тех.завдання.pdf; 

 

Торги 2 –

15.тех.завдання.pdf 

 

«НОМЕ» Торги 1, 

Торги 2 

5 Календарний графік 

виконання робіт  

Торги 2 –

КАЛЕНДАРНИЙ 

ГРАФІК.рdf 

 

 

Торги 3 – 

КАЛЕНДАРНИЙ 

ГРАФІК. pdf 

 

Торги 2 – 

16.Календарний 

график виконання 

робіт.pdf 

 

Торги 3 –

16.Календарний 

график виконання 

робіт.pdf 

 

«User» Торги 2, 

Торги 3 

6 Цінові пропозиції (Торги 

1), «Пропозиції 

електронних торгів» 

(Торги 2 та Торги 3) 

Торги 1 – 

ЦІНОВА 

ПРОПОЗИЦІЯ.pdf; 

 

Торги 2 – ЦІНОВА 

ПРОПОЗИЦІЯ.pdf 

 

Торги 3 – ЦІНОВА 

ПРОПОЗИЦІЯ.pdf 

Торги 1 – 

1. Цінова 

пропозиція.pdf; 

 

Торги 2 – 

1.пропозиція.pdf 

 

Торги 3 –

1.пропозиція.pdf 

«НОМЕ» Торги 1,  

Торги 2, 

Торги 3 

 

(80) Також, у «властивостях» файлів документів «Технічний опис запропонованого товару», 

завантажених  ПП «Екіпаж»  на Торги 1 та завантажених ТОВ «МК Сфера» на Торги 3, 

зазначено автора «Юрист».  

(81) Однакові параметри («Автор») файлів, які синхронно змінюються у Відповідачів  

залежно від виду документа, свідчать про спільну підготовку ними цих документів. 

 

 

5.7. Завантаження Відповідачами файлів з однаковими особливостями 

(82) Під  час аналізу документів, поданих Відповідачами на Торги, встановлено, що всі 

електронні документи  ПП «Екіпаж» і ТОВ «МК Сфера», на відміну від інших 

учасників,  завантажені до системи «Prozorro» лише у вигляді архіву у форматі «zip».  

(83) Назви окремих файлів сканованих документів, наданих Відповідачами у складі 

тендерних пропозицій на Торги 1 – 3, дата та час створення/зміни окремих із них є 

однаковими, а саме: 
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Найменування файлу в 

обох Відповідачів 

Найменування документа в  обох 

Відповідачів 

Дата та час 

створення/зміни 

файлу 

Примітка 

1 2 3 4 

СЕРТИФІКАТ WDS-400  

WDS-500 IDEAL 2000.PDF 

Сертифікат відповідності на блоки 

віконні на блоки віконні та дверні 

балконні полівінілхлоридні з 

профілів  

серія ВГ UA1.007.00023'l6-17 від 

22.02.2017  

 

13.03.2017  11:27  

 

13.03.2017  12:27 

Торги 1, Торги 

3  

Торги 2 

СЕРТИФІКАТ АРМІР.pdf Сертифікат відповідності на профілі 

сталеві гнуті серія ВГ 

UA1.182.0050160-15 від 21.07.2015  

02.06.2017  12:38  Торги 1 

СЕРТИФІКАТ НА 

ПРОФІЛЬ.pdf 

Сертифікат відповідності на профілі 

полівінілхлоридні для віконних та 

дверних конструкцій серія ВГ 

UA1.196.0007283-17 від 19.05.2017  

25.05.2017  14:56  

 

Торги 1, Торги 

2 

СЕРТИФІКАТ 

СКЛОПАКЕТИ.PDF 

Сертифікат відповідності на 

склопакети клеєні будівельного 

призначення СПО, СПД без 

обрамлення 

серія ВГ 

UA1.007,0029621-16 від 15.06.2016  

24.06.2016  08:34  

 

Торги 1, Торги 

2 

сертифікат фурнітура.pdf Сертифікат відповідності на 

пристрої поворотні відкидні і 

повороньо-відкидні для віконних та 

балконних блоків ТМ AXOR серія 

ВГ 

UA1.1770003755-17 від 20.03.2017  

15.05.2017  07:06  

 

Торги 1 

СЕС ВІКНА ТА ДВЕРІ З 

ПВХ.pdf 

Висновок Державної санітарної 

державно-епідеміологічної 

експертизи (на вікна та двері з ПВХ) 

від 04.05.2012 № 05.03.02-04/39644  

25.05.2017  14:55 

 

Торги 1 

«ДОГОВІР ПІДРЯДУ.pdf» Проекти договорів підряду  Дати різняться Торги 1 

ВИТЯГ З РЕЄСТРУ 

ПЛАТНИКІВ ПОДАТКУ 

НА ДОДАНУ 

ВАРТІСТЬ.PDF   

 

Копія витягу з реєстру платників 

податку на додану вартість № 

16202884500036 (ПП «Екіпаж») 

05.05.2016 16:31 Торги 1 

ДОЗВІЛ З ТЕХНІЧНОГО 

ОБСЛУГ.. PDF  

 

Копія дозволу Держпраці № 

570.16.63 від 29.06.2016 (для ПП 

«Екіпаж») 

17.08.2016   8:13 Торги 1, Торги 

2, Торги 3 

ДОЗВІЛ НА 

ЕКСПЛУАТАЦІЮ 

ОБЛАДНАННЯ.PDF  

Копія дозволу Держпраці № 

415.16.63 від 11.05.2016 (для ПП 

«Екіпаж») 

09.06.2016   8:57 Торги 1, Торги 

2, Торги 3 

ДОЗВІЛ ПРО РОБОТИ НА 

ВИСОТІ.PDF 

  

Дозвіл Держпраці № 108.16.63 від 

09.02.2016 (для ПП «Екіпаж») 

06.05.2016 12:58 Торги 1, Торги 

2, Торги 3 

ЛІЦЕНЗІЯ.PDF   

 

Копія ліцензії Держархбудінспекції 

У країни від 19.09.2016 № 35-Л (для 

ПП «Екіпаж») 

25.11.2016 15:45 Торги 1, Торги 

2, Торги 3 

РІШЕННЯ ПРО 

ПРИЗНАЧЕННЯ 

ДИРЕКТОРА ПП 

ЕКІПАЖ.PDF. 

/ 

РІШЕННЯ ПРО 

ПРИЗНАЧЕННЯ 

КЕРІВНИКА.pdf  

 

Копії:  

- наказу (розпорядження) ПП 

«Екіпаж»  про переведення на іншу 

роботу від 02.03.2012, 

- рішення засновника ПП «Екіпаж» 

від 02.03.2012 № 0203/ 

- рішення засновника ПП «Екіпаж» 

від 03.03.2012 № 2812/1, 

Дати різняться Торги 1 
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1 2 3 4 

СТАТУТ.PDF  

 

Копія Статуту ПП «Екіпаж» (від 

10.05.2017) 

11.05.2017 10:10 Торги 1 

ВИПИСКА.PDF 

 

Копія виписки з ЄДРЮОтаФОП ПП 

«Екіпаж» серії ААВ № 798490 від 

03.11.2014 

10.05.2016   9:56 Торги 2, Торги 

3 

  

(84) Отже, зазначене підтверджує, що під час підготовки та участі в Торгах між 

Відповідачами здійснювався обмін інформацією, в тому числі в електронній формі, або 

підготовка тендерних пропозицій, поданих ПП «Екіпаж» і ТОВ «МК Сфера» на Торги, 

здійснювалась одним із Відповідачів. 

 

5.8. Надання Відповідачами на Торги одних і тих же документів, спільність інтересів 

(85) У складі тендерних пропозицій на Торги 1 – 3 Відповідачами надано скановані копії 

одних і тих же висновків санітарно-епідеміологічної експертизи на вікна; сертифікатів 

відповідності на профіль, блоки віконні та дверні, склопакети. 

(86) За інформацією ТОВ «МК Сфера», під час підготовки конкурсної пропозиції 

Товариство не зверталося до органів державної влади з метою одержання відповідних 

документів (довідок, свідоцтв, сертифікатів тощо), як вимагалось конкурсною 

документацією на Торги.  

Сертифікати відповідності на профіль, фурнітуру та склопакети, надані Товариством на 

Торги у складі конкурсних пропозицій, були отримані ним у виробника ПП «Екіпаж» 

на підставі дилерського договору від 17.06.2015 № 370. 

(87) Однак, як зазначено вище, назви файлів сканованих висновків санітарно-

епідеміологічної експертизи на вікна; сертифікатів відповідності на профіль, блоки 

віконні та дверні, склопакети, наданих Відповідачами у складі тендерних пропозицій на 

Торги 1 – 3, дата та час їх створення/зміни, є однаковими. 

(88) Також ТОВ «МК Сфера» (як учасник, який планував залучити як субпідрядника 

ПП «Екіпаж») у складі тендерних пропозицій надало скановані копії певних документів 

ПП «Екіпаж» (перелік наведено в пункті 83 цього рішення), завірені печаткою та 

підписом керівника Підприємства (паспорта керівника Підприємства, дозвільних 

документів Головного управління Держпраці у Харківській області, Державної 

архітектурно-будівельної інспекції України, статуту, витягу з реєстру платників 

податків на додану вартість тощо).  

(89) Такі ж самі документи надавало у складі тендерних пропозицій на Торги 1 – 3 

безпосередньо й ПП «Екіпаж».  

(90) Крім того, ТОВ «МК Сфера» (виконуючи вимоги пункту 5 додатка 7 до Тендерної 

документації Замовника 1) у складі тендерної пропозиції на Торги 1 надало «Лист – 

згоду на обробку даних» ПП «Екіпаж» від 23.05.2017 № 2305/10, адресований голові 

тендерного комітету  (Особа 2) який ПП «Екіпаж» надало на Торги 1 у складі своєї 

тендерної пропозиції.  

(91) Зазначене свідчить про те, що під час підготовки до участі в Торгах ТОВ «МК Сфера» 

отримувало від ПП «Екіпаж» документи, які Товариство включило до складу своїх 

пропозицій. 

(92) Ці документи вимагались тендерною документацією, їх ненадання могло бути 

підставою для відхилення пропозиції ТОВ «МК Сфера». 

(93) Надання Підприємством  цих документів іншому учаснику Торгів – ТОВ «МК Сфера» 

свідчить  про зацікавленість ПП «Екіпаж»  в участі Товариства в Торгах. 

(94) Така зацікавленість ПП «Екіпаж» може пояснюватися спільністю інтересів 

Відповідачів. 



13 

 

(95) В умовах конкуренції ПП «Екіпаж» утрималося б від забезпечення участі в Торгах 

свого потенційного конкурента – ТОВ «МК Сфера». 

 

5.9. Схожість дій Відповідачів під час визначення вартості робіт  

(96) Сума коштів, необхідних для виконання ремонтних робіт, обчислюється на основі 

чинної кошторисно-нормативної документації та складається з кошторисної вартості 

ремонтних робіт, устаткування та інших витрат, безпосередньо пов'язаних із 

проведенням ремонту.  

(97) Розрахунок ціни пропозиції учасники здійснюють у кошторисній документації.  

(98) За результатами порівняльного аналізу кошторисних документацій Товариства та 

Підприємства, поданих на Торги 1, Торги 2 та Торги 3 (зокрема Підсумкових 

відомостей ресурсів до локального кошторису), встановлено, що на відміну від інших 

учасників Торгів: 

поточні ціни за одиницю будівельних матеріалів (виробів, конструкцій) є 

абсолютно однаковими: 

- на Торги 1 – щодо 15 найменувань із 16;  

- на Торги 2 – щодо 39 найменувань із 44; 

- на Торги 3 – щодо 25 найменувань із 29;  

шифри та найменування ресурсів будівельних матеріалів (виробів і конструкцій) є 

однаковими, мають однакову кількість позицій та розташовані в однаковій 

послідовності (див. табл. 3 – 5 додатка). 

(99) Так, наприклад, на Торги 1 обома Відповідачами запропоновано дюбель-шурупи 

100х10мм (шифр ресурсу +С111-155-1) за ціною 1833,33 грн/1 000шт., при тому, що 

ТОВ «Компанія Позитив» було запропоновано вказані матеріальні ресурси за шифром 

С111-1478-1-Х за ціною 0,67 грн/шт., ТОВ «Фауна Гранд» – за шифром С111-1851-1 за 

ціною 1,50 грн/шт. тощо.  

(100) На Торги 2 обома Відповідачами було запропоновано однакові матеріальні ресурси за 

44 найменуваннями, з яких щодо 39 поточні ціни встановлені в одному розмірі, тоді як 

іншими учасниками торгів були запропоновані матеріальні ресурси з меншою 

кількістю найменувань, які в більшості випадків є відмінними від найменувань, 

запропонованих Відповідачами, та за іншими цінами. Так, ТОВ «Компанія Позитив» 

було запропоновано матеріальні ресурси щодо 14 найменувань, ПП «ВКФ Конкорд» – 

щодо 15 найменувань, ТОВ «Торговий дім «Каскад Трейд» – 25 найменувань. 

(101) Аналогічна ситуація щодо кількості, найменувань та цін на матеріальні ресурси 

спостерігається в кошторисних документаціях, наданих учасниками на Торги 3.  

(102) Зазначення Відповідачами (на відміну від інших учасників закупівель) у кошторисних 

документаціях, наданих у складі тендерних пропозицій на Торги 1 – 3, однакових 

шифрів та найменувань ресурсів будівельних матеріалів (виробів і конструкцій), які 

мають однакову кількість та розташовані в однаковій послідовності, зазначення 

однакових поточних цін за одиницю будівельних матеріалів (виробів, конструкцій) 

було б неможливим без взаємодії та обміну інформацією між Відповідачами. 

(103) При складанні кошторисної документації, зокрема локальних кошторисів, учасники 

Торгів 1 повинні враховувати перелік, обсяги робіт, визначені Замовником 1 у 

тендерній документації. 

(104) Однак Відповідачі під час складання локальних кошторисів однаково не дотримались 

Технічного завдання Замовника 1 (див. табл. 6 додатка), а саме:  

 найменування робіт і витрат (ресурсів) зазначено в однаковій послідовності, яка 

відрізняється від послідовності, визначеної Замовником 1; 
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 деякі шифри норм (ресурсів) та їх варіанти визначені іншими, ніж встановлені 

Замовником 1 у Технічному завданні. 

(105) В наданих на Торги 2 «Пояснювальних записках» Відповідачі зазначили, що 

кошторисна документація складена, зокрема, із застосуванням: Ресурсних елементних 

кошторисних норм на будівельні роботи (ДСТУ БД.2.2-2012), Ресурсних елементних 

кошторисних норм на ремонтно-будівельні роботи (ДСТУ БД.2.4-2012). 

(106) Водночас у графі 11 «Витрати труда робітників, люд*год., на одиницю» локальних 

кошторисів, наданих Відповідачами на Торги 2, витрати труда на певні види робіт 

визначені в однаковому розмірі, які відрізняються від норм витрат труда робітників 

(на одиницю робіт), визначених ДСТУ БД.2.2-2012 та ДСТУ БД.2.4-2012 (далі – 

ДСТУ), на певні коефіцієнти  (див. табл. 7 додатка). 

(107) Так, наприклад, витрати труда робітників на одиницю робіт під час виконання 

«демонтажу віконних коробок в кам’яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах» 

передбачені ДСТУ в розмірі 159,58 люд./год., тоді як Відповідачами – в розмірі 

191,496 люд./год., під час «заміни засклених віконних рам»  ДСТУ передбачені витрати 

в розмірі 56,88 люд./год., Відповідачами – 68,256 люд./год. тощо. 

При цьому Замовник 2 у тендерній документації на Торги 2 не визначав будь-яких 

коефіцієнтів, що враховують специфічні особливості виконання робіт.  

Однак Товариство та Підприємство застосовують однакові коефіцієнти під час 

визначення витрат труда на одні й ті ж види робіт. Так, під час визначення в локальних 

кошторисах витрат труда робітників (шифри норм ЕН10-20-1, ЕН10-20-2, ЕН10-20-3, 

ЕН10-20-4, ЕН10-25-4, ЕН10-25-3),  Відповідачами передбачено застосування 

коефіцієнтів К=1,15 (стовпець 2 локального кошторису), тоді як фактично ними 

застосовані інші коефіцієнти - 1,38:   

 ЕН10-20-1       К= 1,38  (264,0354* : 191,33**); 

 ЕН10-20-2  К= 1,38  (206,31* : 149,5**);   

 ЕН10-20-3   К= 1,38  (156,423*: 113,35**); 

 ЕН10-20-4  К= 1,38  (119,6046*: 86,67**), 

де * - витрати труда робітників на одиницю робіт, визначені Відповідачами в графі 11  

локальних кошторисів; 

** - витрати труда робітників на одиницю робіт, визначені ДСТУ БД.2.4-2012 та 

ДСТУ БД.2.2-2012. 

(108) Наведені особливості формування кошторисів свідчать про те, що в період підготовки 

та участі у процедурах закупівель Відповідачі діяли спільно, узгоджуючи свої дії та 

були обізнані щодо цінових пропозицій один одного. 

 

5.10. Схожості в оформленні Відповідачами кошторисної документації 

(109) Надані Товариством та Підприємством на Торги кошторисні документації («Локальні 

кошториси», «Підсумкові відомості ресурсів», «Розрахунки до договірної ціни» тощо) 

відрізняються від наданих іншими учасниками й форм Замовників, та мають однакову 

закономірність в оформленні, а саме: 

Торги 1  

(110) «Локальні кошториси» Відповідачів: 

- мають однаковий текст назви документа; складаються з 3 розділів, які мають 

однакові назви та включають перелік робіт та матеріальних витрат з 29 пунктів; 

мають однакові шифри норми (обґрунтування) робіт та найменування робіт, які 

розташовані в однаковій послідовності, тощо. 

(111) «Підсумкові відомості ресурсів до локального кошторису  2-1-1 заміну вікон»: 
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 мають наскрізну нумерацію, що складається з 23 пунктів; мають однакові шифри 

ресурсів, які розташовані в однаковій послідовності; зверху першої сторінки 

однаково двічі наведено таку інформацію: «Капітальний ремонт фасаду 

адміністративної будівлі районної адміністрації Запорізької міської ради по 

Заводському району по вул. Лізи Чайкіної, буд.56 в м. Запоріжжя, Лот №1-

Капітальний ремонт фасаду, прорізи (вікна, відкоси) (ДК 021:2015 «45450000-6 Інші 

завершальні будівельні роботи» тощо. 

(112) «Розрахунки до договірної ціни»:  

 Відповідачі однаково змінили назву шостого рядка першого стовпчика табличної 

форми та замість визначеної Замовником 1 назви «Телефон мобільний» вказали 

«Телефон для контактів»; однаково змінили назви пунктів 18 та 19 розділу таблиці 

«Параметри Договірної ціни пропозиції», та замість викладених  Замовником 1 назв: 

«Планована чисельність персоналу для виконання робіт, осіб» та «Плановане 

залучення субпідрядників (ні / так - зазначити)», зазначили  «Кількість 

персоналу, яку планується залучити для виконання робіт, осіб» та «Залучення 

субпідрядників (ні / так - зазначити)»; Відповідачами в пункті 20  розділу таблиці 

«Параметри Договірної ціни пропозиції» слова «календарних днів» надруковані 

жирним шрифтом тощо. 

Торги 2 

(113) «Договірні ціни» Відповідачів: 

- мають однаковий текст назви документа; однаково оформлені, мають 12 пунктів, з 

яких 5 не заповнені (№№ 3, 4, 5, 9, 11) тощо; 

(114) «Локальні кошториси» Відповідачів: 

- мають однаковий текст назви документів та однакове розташування на аркуші; 

складаються із 7 розділів, які мають однакові назви; мають наскрізну нумерацію, що 

складається з 53 пунктів; на кожній сторінці «Локальних кошторисів» надруковано 

інформацію з однаковою кількістю пунктів; однакові шифри норми (обґрунтування) 

робіт та найменування робіт, які розташовані в однаковій послідовності, тощо. 

(115) «Розрахунки загальновиробничих витрат до локального кошторису» Відповідачів:  

- текст назви документів викладено та розташовано на аркуші однаково; вказані 

однакові номери позицій локальних кошторисів (31-ша позиція); на кожній сторінці 

«Розрахунку загальновиробничих витрат до локального кошторису» надруковано 

інформацію з однаковою кількістю пунктів; зазначено однакові шифри й номери 

позиції нормативу, які розташовані в однаковій послідовності, тощо. 

(116) «Підсумкові відомості ресурсів до локального кошторису 2-1-1 заміну вікон», 

Відповідачів: 

- складаються із 4 розділів, які мають однакові назви; мають наскрізну нумерацію, що 

складається із 63 пунктів; на кожній сторінці надруковано інформацію з однаковою 

кількістю пунктів; зазначено однакові шифри ресурсів, які розташовані в однаковій 

послідовності; зверху першої сторінки однаково двічі зазначено: «Капітальний 

ремонт: заміна віконних блоків КЗ «Центр первинної медико-санітарної допомоги 

№8» за адресою м. Запоріжжя, вул. Харчова, 2» тощо. 

(117) «Пояснювальні записки» Відповідачів: 

- складені на 2 аркушах, схожі між собою оформленням та розташуванням тексту (за 

наявності на першій сторінці достатньо вільного місця, частину тексту надруковано з 

2-ї сторінки, починаючи з однієї і тієї ж інформації) тощо.  

Торги 3 

(118) «Договірні ціни» Відповідачів: 
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- однаково оформлені у вигляді таблиці, що має 12 пунктів, з яких 7 – не заповнені 

(№№ 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11); на кожній сторінці надруковано інформацію з однаковою 

кількістю пунктів; у назві документа в однаковій редакції викладено предмет 

закупівлі («Капітальний ремонт: заміна віконних блоків КУ «Міська лікарня 

№1» за адресою м. Запоріжжя, вул. Чумаченка 21 а. Заміна віконних блоків, що 

здійснюється в 2017 році»), що відрізняються від предмета закупівлі, передбаченого 

Замовником 3 («Капітальний ремонт (заміна) вікон та дверей у приміщенні 

КУ «Міська клінічна лікарня № 1» (ДК 021:2015 44221000-5 «Вікна, двері та супутні 

вироби»). 

(119) «Локальні кошториси» Відповідачів: 

- текст назви документів викладено та розташовано на аркуші однаково; найменування 

об’єктів будівництва (назви виконання робіт) відрізняються від предмета закупівлі, 

передбаченого Замовником 3; на кожній сторінці надруковано інформацію з 

однаковою кількістю пунктів; вказані однакові шифри норми (обґрунтування) робіт; 

(120) «Розрахунки загальновиробничих витрат до локального кошторису № 2-1-1 на заміну 

віконних блоків»» Відповідачів:  

- текст назви документів викладено та розташовано на аркуші однаково; на кожній 

сторінці надруковано інформацію з однаковою кількістю пунктів; мають однакові 

шифри й номери позиції нормативу, які розташовані в однаковій послідовності. 

(121) «Підсумкові відомості ресурсів до локального кошторису 2-1-1 заміну вікон» 

Відповідачів:  

- мають наскрізну нумерацію, що складається із 42 пунктів; на кожній сторінці 

надруковано інформацію з однаковою кількістю пунктів; мають однакові шифри 

ресурсів, які розташовані в однаковій послідовності; зверху першої сторінки двічі 

наведено таку інформацію: «Капітальний ремонт приміщення КУ «Міська лікарня 

№1» за адресою м. Запоріжжя, вул. Чумаченка 21 а. Заміна віконних блоків». 

(122) «Пояснювальні записки» Відповідачів: 

- мають однакову назву виконання робіт «ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

Капітальний ремонт приміщення КУ «Міська лікарня №1» за адресою 

м. Запоріжжя, вул. Чумаченка 21 а. Заміна віконних блоків»), яка відрізняються 

від назви предмета закупівлі, передбаченого Замовником 3 («Капітальний ремонт 

(заміна) вікон та дверей у приміщенні КУ «Міська клінічна лікарня № 1»). При цьому 

в назві Пояснювальної записки обома Відповідачами не зазначено такий вид робіт, як 

заміна дверей (дверних блоків) тощо.  

(123) Варто зазначити, що «Пояснювальні записки», «Локальні кошториси», «Підсумкові 

відомості ресурсів до локального кошторису», надані Відповідачами у складі 

кошторисних документацій на Торги 2 та Торги 3, схожі в оформленні та за змістом 

із проектно-кошторисними документаціями Замовника 2 та Замовника 3, на підставі 

яких ці Замовники визначали очікувану вартість закупівлі робіт відповідно на Торги 2 

та Торги 3. 

(124) Під  час розслідування Відділенням з’ясовано, що вказану проектно-кошторисну 

документацію для Замовників 1 – 3 було виготовлено ТОВ «МК Сфера» (лист 

Замовника 1 від 28.08.2017 № 1847/01-19, лист Замовника 2 від 02.04.2018                            

№ 185/01-27/01.4 та лист Замовника 3 від 05.04.2018 № 01-10/268). 

(125) Отже, той факт, що вищезазначені документи, згідно з якими ТОВ «МК Сфера» та  

ПП «Екіпаж» визначали вартість цінової пропозиції, є схожими в оформленні та за 

змістом із проектно-кошторисною документацією Замовника 2 та Замовника 3, яку 

було виготовлено для них ТОВ «МК Сфера», а також схожість в оформленні та за 

змістом кошторисних документацій, наданих Відповідачами на Торги 1, свідчить про 

обізнаність у цінових пропозиціях Відповідачів та про підготовку їх тендерних 
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пропозицій одним із Відповідачів. 

 

5.11. Приклади схожості в оформленні Відповідачами інших документів у складі 

тендерних пропозицій 

Торги 1 

(126) «Графічні технічні завдання на проведення робіт» Відповідачів: 

- мають однакове розташування тексту та креслень (схематичних зображень віконних 

блоків) на сторінках.  

(127) «Листи-згоди з проектом договору» Відповідачів: 

- на відміну від встановленої форми Замовника 1, Відповідачами перед своєю назвою 

надруковано займенник «Ми»: «Ми, Товариство з обмеженою відповідальністю «МК 

СФЕРА»/ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЕКІПАЖ», як учасник тендеру…» 

(128) «Проекти договорів підряду» Відповідачів: 

- надані з незаповненими даними щодо виконавця робіт, заповнення  яких 

передбачалося в першому абзаці тексту договору та в 15 розділі «Місцезнаходження 

та банківські реквізити сторін» проекту договору. 

(129) В «Цінових пропозиціях» Відповідачі: 

- свої назви в тексті: «Ми, (назва Учасника), код ЄДРПОУ_______, надаємо свою 

пропозицію щодо участі у торгах…» зазначили жирним шрифтом, з великої літери, а 

також без скорочення (застосовано повну назву організаційно-правової форми 

юридичної особи); код ЄДРПОУ надруковано жирним шрифтом з підкресленням;   

пропущено такий текст: «Ціна включає в себе всі витрати Учасника (якщо учасник не 

є платником ПДВ, то він зазначає ціну з позначкою «без ПДВ»)»; у графі 

«Керівництво (ПІБ, посада, контактні телефони)» та в графі «Особа, відповідальна за 

участь у торгах» (ПІБ, посада, контактні телефони)» після коми (яка поставлена за 

вказаним П.І.Б.) посаду зазначено з великої літери: «Директор»; номер телефону 

наведено після двокрапки: «тел.: ______» (див. табл. 8 додатка) тощо. 

Торги 2 

(130) «Технічні завдання» Відповідачів: 

- тексти та креслення (схематичні зображення віконних блоків) однаково  розташовані 

на 9 сторінках, зокрема:  текстова інформація розташована на 1-й та частково на 2-й 

сторінці; починаючи з 2-ї сторінки, однаковим способом розташовано схематичні 

зображення віконних блоків (на кожній сторінці попарно, у  два стовпчики, по 2 

одиниці в рядку). 

(131) «Довіреність» щодо повноважень службових (посадових) осіб: 

- одні й ті ж слова тексту виділено жирним шрифтом (простим або курсивом): слово 

«ДОВІРЕНІСТЬ» (великими літерами простим шрифтом); місце та дату складання 

документа: (ПП «Екіпаж» – «м. Первомайський, вісімнадцяте квітня дві тисячі 

сімнадцятого року»; ТОВ «МК Сфера» – «м. Запоріжжя, першого квітня дві тисячі 

сімнадцятого року») (простим шрифтом); слово «уповноважую» (курсивом); фразу 

«представляти інтереси Довірителя» (курсивом); термін дії довіреності (простим 

шрифтом); посаду, прізвище, ім’я, по батькові посадової особи, що підписала 

Довіреність (простим шрифтом). 

(132) «Календарні графіки виконання робіт»  

- мають однакові найменування; складені в табличній формі; таблиці складаються з 9 

рядків та 16 стовпців, які мають повністю однакові назви та однакове розташування 

(вирівнювання) тексту (цифр) у них. Водночас форму вказаного графіка Замовник 2 

не надавав. 
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(133) В «Пропозиціях електронних торгів» Відповідачів: 

- найменування надруковано курсивом та жирним шрифтом; у графі «Найменування 

предмета закупівлі» вказано код та предмет закупівлі (ДСТУ Б.Д.1.1.-1:2013 

«Правила визначення вартості будівництва» (код CPV згідно ДК 021:2015 45421132-

8 «Встановлення вікон»). Капітальний ремонт (заміна) вікон у приміщенні 

Комунальний заклад «Центр первинної медико-санітарної допомоги №8»), які 

відрізняються  від коду та предмета закупівлі, визначених тендерною документацією 

Замовника 2 (ДСТУ Б.Д.1.1.-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва, (код 

CPV згідно ДК 021:2015 44221000-5 «Вікна, двері та супутні вироби». Капітальний 

ремонт - заміна вікон в будівлях КЗ «Центр ПМСД №8»); у таблицях «Пропозицій 

електронних торгів» найменування робіт, а також дані в графах «Суми без ПДВ», 

«Суми ПДВ», «Всього з ПДВ» надруковано жирним шрифтом тощо. 

 

5.12. Надання Відповідачами документів, які не вимагалися тендерною документацією 

Замовників 

(134) Умовами тендерної документації Замовника 1 (на Торги 1) та Замовника 2 (на  

Торги 2) не передбачалося надання учасниками торгів дефектного акта. Крім того, у 

тендерних документаціях був відсутній дефектний акт. Підприємством і Товариством у 

складі своїх конкурсних пропозицій на Торги 1 та Торги 2 були надані тотожні 

дефектні акти, в яких в однаковій послідовності зазначені однакові види робіт, однакові 

найменування матеріалів, одиниць виміру та розмірів (об’ємів). 

(135) За вимогами тендерної документації Замовника 1 (Торги 1), учасники надають копію 

дозволу Держпраці або  Держгірпромнагляду (та/чи його територіальними органами) на 

вид робіт підвищеної небезпеки, які зазначені в додатку 5 до Тендерної документації. У 

випадку якщо не передбачено виконання робіт або використання машин та механізмів, 

які підлягають дозволу Держпраці або Держгірпромнагляду, дозвіл не надається. 

ПП «Екіпаж» і ТОВ «МК Сфера» надали довідки (пояснювальні листи) щодо 

необов’язковості подання у складі тендерної пропозиції декларації відповідності 

матеріально-технічної бази роботодавця вимогам законодавства з питань охорони праці  

та промислової безпеки, які є однаковими за змістом, оформленням, виділенням 

(жирним шрифтом, підкресленням) однакових фраз у тексті (крім назви суб’єктів 

господарювання). 

(136) Обома Відповідачами у складі тендерних пропозицій на Торги 3 надано «Технічний 

опис пропонованого товару», надання якого не передбачено Тендерною документацією 

Замовника 3.  

(137) Схожість в оформленні Відповідачами документів, наданих у складі тендерних 

пропозицій на Торги 1, Торги 2 та Торги 3, свідчить про їх узгоджену поведінку ще на 

стадії підготовки пропозицій конкурсних торгів та обізнаність змісту пропозицій 

конкурсних торгів один одного під час підготовки та участі у процедурах закупівлі. 

 

6. Кваліфікація дій Відповідачів 

(138) Матеріалами справи встановлено, що поведінка ПП «Екіпаж» і ТОВ «МК Сфера» у 

Торгах 1,  Торгах 2 і Торгах 3 становить антиконкурентні узгоджені дії, які стосуються 

спотворення результатів торгів. 

(139) Координація (узгоджені дії) суб’єктів господарювання може здійснюватись у будь-якій 

узгодженій поведінці (дія, бездіяльність) суб’єктів ринку, зокрема при укладенні ними 

угод в будь-якій формі, прийнятті об’єднанням рішень в якій-небудь формі, створенні 

суб’єкта господарювання, метою або наслідком якого є координація конкурентної 

поведінки між суб’єктами господарювання, які створили вказаний суб’єкт 

господарювання, або між ними і новоствореним суб’єктом господарювання. 
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(140) 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, установленими цим 

Законом (крім переговорної процедури закупівлі). 

(141) Узгодженням дій учасників тендера (торгів) (не менше двох) є відмова таких учасників 

від самостійної участі в тендері та самостійного прийняття рішень щодо формування 

та зміни конкурсних (тендерних) пропозицій, що полягає в координації поведінки 

таких суб’єктів як на стадії підготовки конкурсної документації (узгодження цін та 

інших умов, спільна підготовка документів), так і на стадії безпосередньо проведення 

конкурсу (поділ лотів тощо). 

(142) Установлені Відділенням факти у своїй сукупності: 

- наявність сталих господарських відносин між Відповідачами (наявність договорів 

підряду щодо капітального та поточного ремонту приміщень, заміни віконних блоків; 

постачання Відповідачем 1 Відповідачу 2 віконних блоків, металопластикових 

конструкцій; надання Відповідачем 2 Відповідачу 1 в оренду обладнання 

(інструменту)); 

- надання Відповідачами один одному поворотної фінансової допомоги, 

- подання/створення комерційної пропозиції та завантаження необхідної документації 

ТОВ «МК Сфера» та ПП «Екіпаж» через одну й ту ж фізичну особу з використанням 

однієї IP-адреси; 

- участь в аукціоні щодо Торгів 1 – 3 з використанням однієї IP-адреси; 

- планування ТОВ «МК Сфера» залучити ПП «Екіпаж» як субпідрядника для 

виконання робіт, що були предметом закупівлі на Торгах 1 – 3, та фактичне 

виконання ПП «Екіпаж» робіт, що були предметом закупівлі на Торгах 2; 

- зазначення в розрахунках вартості робіт, що були предметом закупівлі на Торгах 1 – 

3,  однакових шифрів та найменувань ресурсів будівельних матеріалів, однакових 

поточних цін за одиницю будівельних матеріалів, однакових розмірів витрат труда на 

певні види робіт, що відрізняються від визначених у ДСТУ БД.2.2-2012 та 

ДСТУ БД.2.4-2012 за рахунок застосування однакових коефіцієнтів; 

- схожість документів, наданих Відповідачами на Торги 1, Торги 2 та Торги 3 (як тих, 

що визначають ціну товарів, так і інших документів): однакові технічні, граматичні 

та інші помилки, однаковий спосіб оформлення документів, відмінність від форм 

Замовника, інших учасників; 

- однакові параметри файлів, які синхронно змінюються в ПП «Екіпаж» і  

ТОВ «МК Сфера» залежно від виду документа,  

не можуть бути випадковим збігом обставин чи наслідком дії об’єктивних чинників, а 

свідчать про узгодження (координацію) Відповідачами своєї поведінки під час 

підготовки до участі та участі в Торгах 1 – 3, зокрема, про обмін інформацією. 

(143) З огляду на викладене, Відповідачі під час підготовки документації в Торгах 1 – 3 

діяли не самостійно, а узгоджували свої дії та не змагалися між собою, що є 

обов’язковою умовою участі в конкурентних процедурах закупівель та за Законом 

України «Про публічні закупівлі». 

(144) Узгодивши свою поведінку та свої тендерні пропозиції, ТОВ «МК Сфера» і  

ПП «Екіпаж» тим самим усунули конкуренцію та змагальність між собою, а отже, 

спотворили результати проведення Замовниками 1 – 3 Торгів 1 – 3, порушивши право 

Замовників на отримання найбільш ефективних для них результатів, а отже, вчинили 

антиконкурентні узгоджені дії, заборонені Законом України «Про захист економічної 

конкуренції». 

(145) Враховуючи викладене, така поведінка ПП «Екіпаж» і ТОВ «МК Сфера»  становить 
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порушення законодавства про захист економічної конкуренції у вигляді 

антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів торгів, 

заборонених відповідно до пункту 1 статті 50, пункту 4 частини другої статті 6 Закону 

України «Про захист економічної конкуренції». 

 

7. Заперечення Відповідачів та їх спростування 

(146) Листами від 20.12.2018 № 58-02/09-2682 та від 20.12.2018 № 58-02/09-2681 до 

ТОВ «МК Сфера» та ПП «Екіпаж» були направлені витяги з подання про попередні 

висновки від 19.12.2018 № 02-70-спр у справі № 02/37-17/02/06-18. 

(147) У зв’язку з неотриманням ТОВ «МК Сфера» листа Відділення  від 20.12.2018  

№ 58-02/09-2682, інформацію про попередні висновки від 19.12.2018 № 02-70-спр у 

справі № 02/37-17/02/06-18 було розміщено на офіційному веб-порталі відділення у 

рубриці «До уваги суб’єктів господарювання»).  

(148) На витяги з подання про попередні висновки від 19.12.2018 № 02-70-спр у справі  

№ 02/37-17/02/06-18 Відповідачами Відділенню пояснень та заперечень не надано. 

 

8. Визначення розміру штрафу 

(149) Частиною другою статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції» за 

вчинення зазначеного порушення передбачена відповідальність у вигляді накладання 

штрафу 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. 

(150) Головне управління ДФС у Запорізькій області повідомило (листи від 06.03.2019 

№ 12076/10/08-01-12-04-10 та від 05.04.2019 № 19686/10/018-01-12-04-11), що до 

органів ДФС ТОВ «МК Сфера» податкової декларації з податку на прибуток та 

фінансової звітності за 2018 рік не надано.  

(151) Відповідно до частини п’ятої статті 52 Закону України «Про захист економічної 

конкуренції», якщо доходу (виручки) немає або відповідач на вимогу органів 

Антимонопольного комітету України, голови його територіального відділення не 

надав розмір доходу (виручки), штраф, передбачений абзацом другим частини другої 

цієї статті, накладається у розмірі до двадцяти тисяч неоподатковуваних мінімумів 

доходів громадян. 

(152) Відповідно до Податкової декларації з податку на прибуток підприємства за 2018 рік, 

дохід від будь-якої діяльності, визначений за правилами бухгалтерського обліку,  

ПП «Екіпаж» за 2018 рік становив 535 775 512 (п’ятсот тридцять п’ять мільйонів 

сімсот сімдесят п’ять тисяч п’ятсот дванадцять) грн. 

(153) При визначенні розміру штрафу враховується, що узгоджені дії учасників конкурсних 

процедур (торгів, тендерів тощо), спрямовані на досягнення узгодженого між ними 

результату (наприклад, забезпечення перемоги певному учаснику при завищеній ним 

ціні товару), належать до категорії найбільш шкідливих антиконкурентних узгоджених 

дій, оскільки у таких випадках вибір для замовника обмежений лише поданими 

конкурсними пропозиціями і змова учасників призводить до порушення права 

замовника на придбання товару за ціною, сформованою в умовах конкуренції, що у 

свою чергу має результатом необґрунтовані перевитрати (нераціональне витрачання) 

публічних коштів.   

Враховуючи викладене, керуючись статтями 7, 12
1
 і 14 Закону України «Про 
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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 06 травня 1994 року за № 90/299 (у редакції розпорядження 

Антимонопольного комітету України від 29 червня 1998 року № 169-р), із змінами та 

доповненнями, Тимчасова адміністративна колегія Антимонопольного комітету України 

ПОСТАНОВИЛА: 

1. Визнати, що товариство з обмеженою відповідальністю «МК Сфера»  

(ідентифікаційний код юридичної особи 39673040) та приватне підприємство «Екіпаж» 

(ідентифікаційний код юридичної особи 21241245) 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 тендера (торгів), проведених районною адміністрацією Запорізької 

міської ради по Заводському району, на закупівлю: ДК 021:2015 «45450000-6 — Інші 

завершальні будівельні роботи [оголошення про проведення відкритих торгів опубліковано 

на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель https://prozorro.gov.ua/, 

ідентифікатор закупівлі UA-2017-05-19-000670-а]. 

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

штраф на товариство з обмеженою відповідальністю «МК Сфера» у розмірі 154 833 (сто 

п’ятдесят чотири тисячі вісімсот тридцять три) гривні. 

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

штраф на приватне підприємство «Екіпаж» у розмірі 154 833 (сто п’ятдесят чотири тисячі 

вісімсот тридцять три) гривні. 

4. Визнати, що товариство з обмеженою відповідальністю «МК Сфера» та приватне 

підприємство «Екіпаж» 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: ДК 021:2015 44221000-5 «Вікна, двері та супутні вироби» [оголошення про 

проведення допорогових закупівель опубліковано на веб-порталі Уповноваженого органу з 

питань закупівель https://prozorro.gov.ua/, ідентифікатор закупівлі UA-2017-05-25-000523-a], 

проведених комунальним закладом «Центр первинної медико-санітарної допомоги №8». 

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

штраф на товариство з обмеженою відповідальністю «МК Сфера» у розмірі 172 500 (сто 

сімдесят дві тисячі п’ятсот) гривень. 

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

штраф на приватне підприємство «Екіпаж» у розмірі 172 500 (сто сімдесят дві тисячі п’ятсот) 

гривень. 

7. Визнати, що товариство з обмеженою відповідальністю «МК Сфера»  та приватне 

підприємство «Екіпаж» 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: ДК 021:2015 44221000-5 «Вікна, двері та супутні вироби» [оголошення про 

проведення допорогових закупівель опубліковано на веб-порталі Уповноваженого органу з 

питань закупівель https://prozorro.gov.ua/, ідентифікатор закупівлі UA-2017-05-19-000530-c], 

проведених комунальною установою «Міська лікарня №1». 

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

штраф на товариство з обмеженою відповідальністю «МК Сфера» у розмірі 174 167 (сто 

сімдесят чотири тисячі сто шістдесят сім) гривень. 

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

штраф на приватне підприємство «Екіпаж» у розмірі 174 167 (сто сімдесят чотири тисячі сто 
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шістдесят сім) гривень. 

 

Штраф підлягає сплаті у двомісячний строк з дня одержання рішення.  

Відповідно до статті 56 Закону України «Про захист економічної конкуренції» 

протягом п’яти днів з дня сплати штрафу суб’єкт господарювання зобов’язаний надіслати до 

Антимонопольного комітету України документи, що підтверджують сплату штрафу.  

Рішення може бути оскаржене до господарського суду міста Києва у двомісячний строк 

з дня його одержання. 

 

 

Голова Колегії                                                                                      Ю. ТЕРЕНТЬЄВ 



 

 

Додаток  

(до рішення у справі  

№ 02/37-17/02/06-18  

(абзаци 54, 59, 98, 104, 106, 129) 

Таблиця 1 

Дані щодо ІР-адрес, з яких проводилося завантаження ТОВ «МК Сфера» та                          

ПП «Екіпаж» тендерних пропозицій під час участі впродовж 2017 року в інших торгах 

 

Таблиця 2  

Дані щодо ІР-адрес, з яких ТОВ «МК Сфера» та ПП «Екіпаж» заходили в електронні 

аукціони під час участі впродовж 2017 року в інших торгах 

№ 

оголошення 

Назва Учасника IP адреса Дата входу Майданчик Дія, яку було здійснено 

учасником 

UA-2017-03-

28-002523-b 

ТОВ «МК Сфера» 46.119.205.228 2017-04-28 zakupki.prom.ua створення пропозицій, 

внесення змін 

UA-2017-03-

31-000382-b 

ТОВ «МК Сфера» 80.254.3.6 2017-04-11 zakupki.prom.ua створення пропозицій 

UA-2017-04-

11-001492-b 

ТОВ «МК Сфера» 89.162.213.114 2017-04-20 zakupki.prom.ua створення пропозицій 

UA-2017-04-

18-001325-b 

ТОВ «МК Сфера» 46.119.205.228 2017-05-03 zakupki.prom.ua створення пропозицій 

UA-2017-05-

16-001405-а 

ТОВ «МК Сфера» 46.119.205.228 

80.254.3.6 

2017-05-31 zakupki.prom.ua створення пропозицій, 

внесення змін 

UA-2017-06-

13-001007-а 

ТОВ «МК Сфера» 46.119.205.228 

80.254.3.6 

2017-06-21 zakupki.prom.ua створення пропозицій 

UA-2017-08-

21-000347-b 

ПП «Екіпаж» 94.27.37.150 2017-09-04 zakupki.prom.ua створення пропозицій 

UA-2017-08-

07-001720-b 

ПП «Екіпаж» 10.11.12.6 2017-08-22 Інформаційні 

технології 

подання комерційної 

пропозиції, 

завантаження 

документації 

UA-2017-08-

08-000350-а 

ПП «Екіпаж» 94.27.37.150 2017-08-23 zakupki.prom.ua створення пропозицій 

UA-2017-07-

11-000244-а 

ПП «Екіпаж» 94.27.37.150 2017-07-27 zakupki.prom.ua створення пропозицій, 

внесення змін 

UA-2017-06-

23-001614-b 

ПП «Екіпаж» 31.202.118.64 

 

2017-07-05 Інформаційні 

технології 

подання комерційної 

пропозиції, 

завантаження 

документації 

UA-2017-05-

19-000468-а 

ПП «Екіпаж» 178.217.215.26 2017-06-15 zakupki.prom.ua створення пропозицій 

UA-2017-05-

16-000379-с 

ПП «Екіпаж» 178.217.215.26 2017-05-25 zakupki.prom.ua створення пропозицій, 

внесення змін 

UA-2017-04-

14-000001-b 

ПП «Екіпаж» 178.217.215.26 2017-05-05 zakupki.prom.ua створення пропозицій, 

внесення змін 

UA-2017-04-

11-000512-с 

ПП «Екіпаж» 188.163.103.132 2017-04-27 Інформаційні 

технології 

подання комерційної 

пропозиції, 

завантаження 

документації 

UA-2017-03-

30-001269-b 

ПП «Екіпаж» 188.163.103.132 2017-04-18 Інформаційні 

технології 

подання комерційної 

пропозиції, 

завантаження 

документації 

UA-2017-05-

11-000440-а 

ПП «Екіпаж» 178.217.215.26 2017-05-29 zakupki.prom.ua створення пропозицій 

№ оголошення Назва Учасника IP адреса Дата входу Дія Учасника 

1 2 3 4 5 

UA-2017-03-28-002523-b ТОВ «МК Сфера»   в аукціон не заходив 

UA-2017-03-31-000382-b ТОВ «МК Сфера» 80.254.3.6 2017-04-12 заходив в аукціон 

UA-2017-04-11-001492-b ТОВ «МК Сфера»   в аукціон не заходив 
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Продовження таблиці 2 

 

Таблиця 3 

Порівняльний аналіз ресурсів будівельних матеріалів, наданих учасниками в 

«Підсумкових відомостях ресурсів до локального кошторису» на Торги 1 

 
№ 

з/п 
Відповідачі  ТОВ «Компанія Позитив» ТОВ «Фауна Гранд» 

Найменування та 

шифр ресурсу 

Ціна ресурсу  Найменування та 

шифр ресурсу 

Ціна ресурсу  Найменування 

та шифр ресурсу 

Ціна ресурсу  

1 2 3 4 5 6 7 

1 +С111-155-1 

Дюбель-шурупи 

100х10мм 

1833,33грн/

1000шт. 

С111-1478-1-Х 

Дюбель-шурупи 

100х10мм 

0,67грн/шт. С111-1851-1 

Дюбель-шурупи 

100х10мм 

1,50грн/шт. 

2 +С111-741 

Листи 

гіпсокартонні, 

товщина 9,5мм 

36,38грн/м
2
 +С111-741, 

Листи 

гіпсокартонні, 

товщина 12,5мм 

26,67грн/ м
2
 +С111-741, 

Листи 

гіпсокартонні, 

товщина 12,5мм 

24,53грн/ м
2
 

3 +С111-1493 

Вата мінеральна 

Роклайт 50мм 

29,21грн/ м
2
 +С111-762 плити 

мінераловатні 

Роклайт 50 мм 

25,0грн/ м
2
 +С111-762 

плити 

мінераловатні 

Роклайт 50 мм 

26,90грн/ м
2
 

4 +С111-1578 

Плівка 

гідроізоляційна 

6110,0 

грн/1000 м
2
 

відсутні  +С111-1578 

Плівка 

гідроізоляційна 

3888,89 

грн/1000 м
2
 

5 +С111-1604 

Папір 

шліфувальний 

110,5грн/ м
2
 відсутні  +С111-1604 

110,5грн/м2 

99,13грн/ м
2
 

6 +С111-1624-2 

Ґрунтовка 

глибокого 

проникнення 

15,6грн/л +С111-2014-6 

Ґрунтовка 

глибоко 

проникна  

12,50 грн/кг +С111-2014-6 

Ґрунтовка 

глибоко 

проникна  

13,47грн/.л 

7 +С111-1626-1 

Дисперсія 

полівінілацетатна 

непластифікована 

56,75грн/кг відсутні  відсутні  

8 +С111-1632 

Гермобутил 

53,00грн/кг відсутні  відсутні  

9 +С111-1642 

Клей для 

гіпсокартону  

4370,0грн/т +С111-327 клей  

Knauf Perifix 

2,90грн/кг +С111-327 клей  

Knauf Perifix 

2,60грн/кг 

10 +С111-1844-1 

Кутики профіля F 

та П-подібні 

6,40грн/м відсутні  відсутні  

 

1 2 3 4 5 

UA-2017-04-18-001325-b ТОВ «МК Сфера»   в аукціон не заходив 

UA-2017-05-16-001405-а ТОВ «МК Сфера»   в аукціон не заходив 

UA-2017-08-21-000347-b ПП «Екіпаж» 94.27.37.150 2017-09-06 заходив в аукціон 

UA-2017-08-07-001720-b ПП «Екіпаж» 31.202.118.64 

188.163.103.141 

2017-08-28 заходив в аукціон 

UA-2017-08-08-000350-а ПП «Екіпаж» 94.27.37.150 2017-08-28 заходив в аукціон 

UA-2017-07-11-000244-а ПП «Екіпаж» 94.27.37.150  заходив в аукціон 

UA-2017-06-23-001614-b ПП «Екіпаж» 31.202.118.64 

188.163.103.141 

2017-07-10 заходив в аукціон 

UA-2017-05-19-000468-а ПП «Екіпаж» 94.27.37.150 2017-06-19 заходив в аукціон 

UA-2017-05-16-000379-с ПП «Екіпаж» 178.217.215.26 2017-06-02 заходив в аукціон 

UA-2017-04-14-000001-b ПП «Екіпаж» 178.217.215.26 2017-05-10 заходив в аукціон 

UA-2017-04-11-000512-с ПП «Екіпаж» 31.202.118.64 

188.163.103.132 

2017-04-28 заходив в аукціон 

UA-2017-03-30-001269-b ПП «Екіпаж» 31.202.118.64 

188.163.103.132 

2017-04-18 заходив в аукціон 

UA-2017-05-11-000440-а ПП «Екіпаж» 178.217.215.26 2017-05-30 заходив в аукціон 
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Продовження таблиці 3 

1 2 3 4 5 6 7 

11 +С111-1859 

варіант 2 

Піна монтажна 

1шт =750 гр 

110,0грн/шт

. 

С111-196-1-68 

піна монтажна  

129,31грн/л С1550-38-1 піна 

монтажна  

88,80 грн/л 

12 +С111-1859 

варіант 4 

Герметик 

силіконовий 

1шт.=310 мл 

65грн/шт.. С111-196-1-68 

Герметик 

силіконовий 

66,67грн/л С1632-102-11 

Герметик 

силіконовий 

148,33грн/л 

13 +С113-2122 

Саморіз 3,5х9,5мм 

0,176грн/шт

. 

С111-1478-1-Х 

шуруп-саморіз 

3,5х9,5 

0,05грн/шт.. С111-1849-1 

шуруп-саморіз 

3,5х9,5 

0,06грн/шт. 

14 +С123-382 

Зливи віконні 230 

мм 

70,0грн/м +С123-523 Зливи 

віконні 230 мм 

60,0грн/м +С123-523 

Зливи віконні 

230 мм 

33,35грн/м 

15 +С123-385 

Дошки пiдвiконнi 

білі 

металопластикові 

ширина 450 мм 

145,0грн/м +С123-385 

Дошки 

пiдвiконнi ПВХ 

ширина 450 мм 

220,0грн/м +С123-385 

Дошки 

пiдвiконнi ПВХ 

ширина 450 мм 

127,29грн/м 

16   +С111-2016-3 

Акриловая 

фасадная краска 

54,17 грн/л +С111-2016-3 

Акриловая 

фасадная краска 

56,29грн/л 

17   +С111-1844-1 

пластиковий F-

профіль 

5грн/м +С111-1844-1 

пластиковий F-

профіль 

5,65грн/м 

18   +С111-599 

Мастика 

герметизувальна 

бутилкаучукова 

36,67грн/кг +С111-599 

Мастика 

герметизувальна 

бутилкаучукова 

90,58грн/кг 

19   +С111-1844-1 

пластиковий L-

профіль 

2,67грн/м +С111-1844-1 

пластиковий L-

профіль 

3,80грн/м 

 Всього позицій: 

 16 18 21 
 

 

Таблиця 4  

Порівняльний аналіз ресурсів будівельних матеріалів, наданих учасниками в 

«Підсумкових відомостях ресурсів до локального кошторису» на Торги 2 

 

№  

з/п 
Відповідачі   ТОВ «Компанія Позитив» ПП «ВКФ Конкорд» ТОВ «Торговий Дім 

«Каскад Трейд» 

Найменування 

ресурсу 

Ціна 

ресурсу  

Найменування 

ресурсу 

Ціна 

ресурсу  

Найменування 

ресурсу 

Ціна 

ресур

су  

Найменуванн

я ресурсу 

Ціна 

ресурсу  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 +С111-155-1 

Дюбель-

шурупи 

100х10мм 

1833,33 

грн/1000

шт 

відсутні  відсутні  відсутні  

2 +С111-179 

Цвяхи 

будівельні з 

плоскою 

головкою 

1,6х50мм 

17399,5

1 грн/т 

відсутні  відсутні  відсутні  

3 +С111-219 

Гіпсові в’яжучі 

Г-3 

1931,65

грн/т 

+С111-219-1 

Клей гіпсовий 

монтажний 

(сухі суміші) 

2,9 

грн/кг 

відсутні  відсутні  
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Продовження таблиці 4 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

4 +С111-324 

Кисень 

технічний 

газоподібний 

15,72 

грн/м
3
 

відсутні  відсутні  +С111-324 

Кисень 

технічний 

газоподібний 

15,53 

грн/м
3
 

5 +С111-387-1 

Фарба Барва 

біла 

46038,46 

грн/т 

відсутні  відсутні  відсутні  

6 +С111-388-1 

Фарба Super star 

53000 

грн/т 

відсутні  відсутні  +С111-388-1 

Фарба ПФ-115 

29267,06 

грн/т 

7 +С111-449-1 

Фарба олійна та 

алкідна, готова 

до 

застосування, 

для внутрішніх 

робіт 

57339,22 

грн/т 

відсутні  відсутні  відсутні  

8 +С111-485 

Фарба 

перхлорвінілов

а фасадна ХВ-

161, марки А, Б 

67534,66 

грн/т 

відсутні  відсутні  відсутні  

9 +С111-627 

Оліфа 

комбінована К-

2 

46194,05 

грн/т 

відсутні  відсутні  відсутні  

10 +С111-741 

Листи 

гіпсокартонні, 

товщина 9,5мм 

31,38 

грн/м
2
 

+С111-741 

Листи 

гіпсокартонні 

23,61 

грн/м
2
 

+С111-741 

Листи 

гіпсокартонні 

вологостійкі, 

товщина 

12мм 

30,0  

грн/м
2
 

відсутні  

11 +С111-874 

Сітка дротяна 

ткана з 

квадратними 

чарунками №05 

без покриття 

132,84 

грн/м
2
 

відсутні  відсутні  відсутні  

12 +С111-1150 

Прокат 

круглий 

стальний 10мм 

18000 

грн/т 

відсутні  відсутні  відсутні  

13 +С111-1292 

Уайт-спірт 

1229,9 

грн/т 

відсутні  відсутні  відсутні  

14 +С111-1305 

Портландцеме

нт загально 

будівельного 

призначення 

бездобавковий, 

марка 400 

2554,6 

грн/т 

відсутні  відсутні  відсутні  

15 +С111-1305 

Штукатурка 

для зовнішніх 

робіт 

3600 

грн/т 

відсутні  відсутні  відсутні  

16 +С111-1493 

Вата мінеральна 

Роклайт 50мм 

29,21 

грн/м
2
 

відсутні  відсутні  відсутні  
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Продовження таблиці 4 
 

 

Таблиця 5  

Порівняльний аналіз ресурсів будівельних матеріалів, наданих учасниками в 

«Підсумкових відомостях ресурсів до локального кошторису» на Торги 3 

 
 

№ 

з/п 
 Відповідачі ТОВ «Компанія Позитив» ТОВ «Торговий Дім «Каскад 

Трейд» 

Найменування 

ресурсу 

Ціна 

ресурсу  

Найменування 

ресурсу 

Ціна 

ресурсу  

Найменування 

ресурсу 

Ціна 

ресурсу  

1 2 3 4 5 6 7 

1 +С111-155-1 

Дюбель-шурупи 

100х10мм 

1833,33 

грн/1000шт 

С1545-42-В1-1С 

Дюбель-шурупи 

100х10мм 

166,67 

грн/100шт 

відсутні  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

17 +С111-2015-3 

Шпаклівка 

полімер 

цементна 

фінішна 

4,3 

грн/кг 

відсутні  +С111-2015-3 

Шпаклівка 

кнауф 

«фюгенфюллер

» 

5,4 

грн/кг 

+С111-2015-3  

Шпаклівка 

фінішна 

3,04 

грн/кг 

18 +С111-1604 

Папір 

шліфувальний 

110,5 

грн/м
2
 

відсутні  відсутні  +С111-1604 

Папір 

шліфувальний 

125,61

грн/м
2
  

19 +С111-1624-2 

Ґрунтовка 

глибокого 

проникнення 

15,6 

грн/л 

відсутні  відсутні  +С111-1624-2  

Ґрунтовка 

глибокого 

проникнення 

16,65 

грн/л 

20 +С111-1626-1 

Дисперсія 

полівінілацетат

на 

непластифікова

на 

66,33 

грн/кг 

+С111-1626-1  

Фарба 

водоемульсійн

а, готова до 

застосування 

45,93 

грн/кг 

відсутні  +С111-1626-1  

Дисперсія 

полівінілацета

тна 

непластифіков

ана 

32,25 

грн/кг 

21 +С111-1844-1 

Кутики 

профіля F та П-

подібні 

4,88 

грн/м 

відсутні  відсутні  +С111-1844-1 

Кутики 

штукатурні 

металеві 

оцинковані 

перфоровані 

2,70 

грн/м 

22 +С1425-11702 

Розчин готовий 

опоряджувальн

ий цементно-

вапняковий 

1:1:6 

922,84 

грн/м
3
 

+С1425-11702 

Розчин 

готовий 

опоряджуваль

ний цементно-

вапняковий 

1:1:6 

533,33 

грн/м
3
 

відсутні  +С1425-

11702 Розчин 

готовий 

опоряджувал

ьний 

цементно-

вапняковий 

1:1:6 

547,75 

грн/м
3
 

23 +С1425-11704 

Розчин готовий 

опоряджувальни

й вапняковий 

1:2,5 

719,3 

грн/м
3
 

відсутні  відсутні  +С1425-

11704  

Розчин 

готовий 

опоряджуваль

ний 

вапняковий 

1:2,5 

519,3 

грн/м
3
 

24 +С1546-66 

Пропан-бутан 

технічний 

77,61 

грн/м
3
 

відсутні  відсутні  +С1546-66 

Пропан-

бутан 

технічний 

43,38 

грн/м
3
 

 Всього позицій 

 44 14 15 25 
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Продовження таблиці 5 

 

1 2 3 4 5 6 7 

2 +С111-387-1 

Фарба Барва біла 

46038,46 

грн/т 

відсутні  відсутні  

3 +С111-388-1 

Фарба Super star 

53000грн/т відсутні  відсутні  

4 +С111-627 

Оліфа 

комбінована К-2 

46194,05 

грн/т 

відсутні  відсутні  

5 +С111-741 

Листи 

гіпсокартонні, 

товщина 9,5мм 

31,38 

грн/м
2
 

С111-741  

Листи 

гіпсокартонні, 

товщина 9,5мм 

26,67  

грн/м
2
 

відсутні  

6 +С111-1493 

Вата мінеральна 

Роклайт 50мм 

29,21  

грн/м
2
 

С114-1-У11  

Вата мінеральна 

Роклайт 50мм 

25,0 

 грн/м
2
 

відсутні  

7 +С111-1604 

Папір 

шліфувальний 

110,5  

грн/м
 
 

С111-1604 Папір 

шліфувальний 

110,4166 

грн/м
2 

 

відсутній  

8 +С111-1624-2 

Ґрунтовка 

глибокого 

проникнення 

15,6 

грн/л 

+С111-1624-1 

Ґрунтовка 

вододисперсійна 

16,75 

грн/кг 

+С111-1624-2 

Ґрунтовка 

глибокого 

проникнення 

16,10 

грн/л 

9 +С111-1626-1 

Дисперсія 

полівінілацетатна 

непластифікована 

66,33 

грн/кг 

відсутній  +С111-1626-1 

Дисперсія 

полівінілацетатна 

непластифікована 

36,26 

грн/кг 

10 +С111-1632 

Гермобутил 

53,00 

грн/кг 

С111-1701-1-Н 

Гермобутил 

25,0 

грн/кг 

+С111-598 Мастика 

герметизувальна 

Гермобутил 

27,50 

грн/кг 

11 +С111-1642 

Клей  для 

гіпсокартону 

(витрати 5 кг/1м
2
) 

3170 

грн/т 

С111-219-1  

Клей  для 

гіпсокартону 

(витрати 5 кг/1м
2
) 

3,20 

грн/кг 

відсутні  

12 +С111-1844-1 

Кутики профіля F 

та П-подібні 

4,88 

грн/м 

+С111-1714-1 

Кутики профіля F та 

П-подібні 

5,0 

 грн/м 

+С111-1844-1  

Кутики штукатурні 

металеві оцинковані 

перфоровані 

3,59 

грн/м 

13 +С111-1859 

Герметик 

силіконовий 

1шт.=310 мл 

65 

грн/шт 

С111-200-6 

Герметик 

силіконовий 310 мл 

45,83 

грн/шт 

С1632-102-1А 53,50 

грн/шт 

14 +С111-1859 

Піна монтажна 

1шт =750 г 

101,36 

грн/шт 

+С1550-38 

Монтажна піна 

професійна 

універсальна (750 г) 

112,50 

грн/балон 

+С1550-38 

Монтажна піна 

Серезіт ТС 62 

професійна 

універсальна 750мл 

120,50 

грн/балон 

15 +С111-1895 

Шпаклівка 

клейкова 

9275,73 

грн/кг 

відсутні  відсутні  

16 +С111-2015-3 

Шпаклівка 

полімер цементна 

фінішна 

4,3 

грн/кг 

+С1113-296 

Шпаклівка полімер 

цементна фінішна 

3,20 

грн/кг 

+С111-2015-3 

Шпаклівка фінішна 

3,44 

грн/кг 

17 +С113-2122 

Саморіз 

3,5х9,5мм 

0,176 

грн/шт. 

С111-1849-2 Гвинти 

само нарізні 3,5х9,5 

0,20 

грн/шт 

С-111-136-5-1Р 

Саморіз 3,5х9,5мм 

0,10 

грн/шт 

18 +С123-382 

Зливи віконні 350 

мм 

74,0 

грн/м 

С111-1800-1 Зливиз 

оцинкованої сталі 

віконні 350 мм 

55,0 

грн/м 

С123-387-1 Зливи 

віконні 350 мм 

39,42 

грн/м 
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Продовження таблиці 5 

 

1 2 3 4 5 6 7 

19 +С123-382 

Зливи віконні 250 

мм 

72,0 

грн/м 

С111-1800-1 Зливи з  

оцинкованої сталі 

віконні 250 мм 

40,0 

грн/м 

С123-387-1 Зливи 

віконні 250 мм 

75,77 

грн/м 

20 +С123-382 

WDS з’єднувач ПС 

146,40 

грн/м 

С111-1714-45 WDS 

з’єднувач ПС 

429,17 

грн/м 

відсутні  

21 +С123-382 

WDS кістка 60/70 

246,40 

грн/м 

С111-1714-45 WDS 

кістка 60/70 

45,83 

грн/м 

відсутні  

22 +С123-385 

Дошки пiдвiконнi 

білі 

металопластикові 

ширина 450 мм 

140,0 

грн/м 

С123-388  

Дошки пiдвiконнi 

пластикові 450 мм 

160,0 

грн/м 

С123-387-1 Доски 

подоконние м/п 

ширина 450 мм 

135,24 

грн/м 

23 +С123-385 

Дошки пiдвiконнi 

білі 

металопластикові 

ширина 550 мм 

155,0 

грн/м 

С123-388  

Дошки пiдвiконнi 

пластикові 550 мм 

200,0 

грн/м 

С123-387-1 Доски 

подоконние м/п 

ширина 550 мм 

168,63 

грн/м 

24 +С123-385 

Дошки пiдвiконнi 

білі 

металопластикові 

ширина 650 мм 

169,0 

грн/м 

С123-388 Дошки 

пiдвiконнi 

пластикові 650 мм 

250,0 

грн/м 

С123-387-1 Доски 

подоконние м/п 

ширина 650 мм 

182,02 

грн/м 

25 +С1425-11702 

Розчин готовий 

опоряджувальний 

цементно-

вапняковий 1:1:6 

922,84 

грн/м
3
 

+С1425-11702 

Розчин готовий 

опоряджувальний 

цементно-

вапняковий 1:1:6 

733,33 

грн/кг 

+С1425-11702 

Розчин готовий 

опоряджувальний 

цементно-

вапняковий 1:1:6 

547,75 

грн/м
3
 

26   +С111-1626-1 

Фарба 

водоемульсійна, 

готова до 

застосування 

54,17 

грн/кг 

  

27   С1545-42-В1-1С  

Дюбель-шурупи 150 

мм 

160,67 

грн/100шт

. 

  

28   +С1113-246 

Емаль 

антикорозійна ПФ-

115 

48266,37 

грн/т 

  

29     С111-ГК-2Ф Профіль 

поєднуючий 

посилений з металом 

26,83 

грн/м 

30     С111-136-1-1П 

Дюбелі 6х40мм 

0,36 

грн/шт 

31     С111-136-5-1Р 

Саморіз 3х25мм 

0,10 

грн/шт 

32     +С111-388-1Фарба 

ПФ-115 

37489,67 

грн/т 

33     С111-1478-1 

Дюбелі 6х60мм 

0,45 

грн/шт 

34     С111-1846-6 

Анкер 8х120 

3,80 

грн/шт 

35     +С114-4-У Плити 

теплоізоляційні із 

мінеральної вати на 

синтетичному 

зв’язувальному, 

марка М75 

546,35 

грн/м
3
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Продовження таблиці 5 

1 2 3 4 5 6 7 

36     С126-1300-1 

Профілі для 

гіпсокартону СD 

60х27 

14,92 

грн/м 

37     С126-1300-2 

Профілі для 

гіпсокартону UD 

28х27 

9,70 

грн/м 

38     +С1428-11867 

Листи 

гіпсокартонні 

вологостійкі 

32,88 

грн/м
2
 

 Всього позицій: 

 29 26 26 

 

Таблиця 6  

Порівняльний аналіз «Локальних кошторисів», наданих на Торги 1 
 

№ 

з/п 

Замовник 1 Відповідачі  ТОВ «Компанія Позитив» 

Шифр 

ресурсу 

Найменування 

ресурсу 

Шифр 

ресурсу 

Найменування 

ресурсу 

Шифр 

ресурсу 

Найменування 

ресурсу 

1 2 3 4 5 6 7 

1 РН6-2-2 Знімання засклених 

віконних рам 

РН6-1-1 Демонтаж віконних 

коробок в кам'яних 

стінах з відбиванням 

штукатурки в укосах 

РН6-2-2 Знімання засклених 

віконних рам 

2 РН6-1-1 Демонтаж віконних 

коробок в кам'яних 

стінах з відбиванням 

штукатурки в укосах 

РН6-2-2 Знімання засклених 

віконних рам 

РН6-1-1 Демонтаж віконних 

коробок в кам'яних 

стінах з відбиванням 

штукатурки в укосах 

3 РН6-3-2 Знімання дерев'яних 

пiдвiконних дощок в 

кам'яних будівлях 

РН8-4-1 Розбирання відливів з 

листової сталі 

РН6-3-2 Знімання дерев'яних 

пiдвiконних дощок в 

кам'яних будівлях 

4 РН8-4-1 Разборка отливов из 

оцинкованной стали 

  

РН6-3-2 Знімання дерев'яних 

пiдвiконних дощок в 

кам'яних будівлях 

РН8-4-1 Разборка отливов из 

оцинкованной стали 

  

5 ЕН10-20-2 

Н2/Н5=1,

15 

Заповнення віконних 

прорiзiв готовими 

блоками площею до 2 

м
2
 з 

металопластику в 

кам'яних стінах 

житлових і 

громадських будівель 

ЕН10-

20-2 

К=1,15 

Заповнення віконних 

прорiзiв готовими 

блоками площею до 2 

м
2
 з 

металопластику в 

кам'яних стінах 

житлових і 

громадських будівель 

ЕН10-

20-2 

Н2/Н5=

1,15 

Заповнення віконних 

прорiзiв готовими 

блоками площею до 2 

м
2
 з 

металопластику в 

кам'яних стінах 

житлових і 

громадських будівель 

6 ЕН10-

20-3 

Н2/Н5=1

,15 

Заповнення віконних 

прорiзiв готовими 

блоками площею до 3 

м
2
 з 

металопластику в 

кам'яних стінах 

житлових і 

громадських будівель 

ЕН10-

20-3 

К=1,15 

Заповнення віконних 

прорiзiв готовими 

блоками площею до 3 

м
2
 з 

металопластику в 

кам'яних стінах 

житлових і 

громадських будівель 

ЕН10-

20-3 

Н2/Н5=

1,15 

Заповнення віконних 

прорiзiв готовими 

блоками площею до 3 

м
2
 з 

металопластику в 

кам'яних стінах 

житлових і 

громадських будівель 

7 ЕН10-

20-4 

Н2/Н5=1

,15 

Заповнення віконних 

прорiзiв готовими 

блоками площею 

більше 3 м2 з 

металопластику в 

кам'яних стінах 

житлових і 

громадських будівель 

ЕН10-

20-4 

К=1,15 

Заповнення віконних 

прорiзiв готовими 

блоками площею 

більше 3 м2 з 

металопластику в 

кам'яних стінах 

житлових і 

громадських будівель 

ЕН10-

20-4 

Н2/Н5=

1,15 

Заповнення віконних 

прорiзiв готовими 

блоками площею 

більше 3 м2 з 

металопластику в 

кам'яних стінах 

житлових і 

громадських будівель 
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Продовження таблиці 6 

 

1 2 3 4 5 6 7 

8 С123-33 

варіант 1 

Металлопластиковые 

окна 

 

С123-92-1 

варіант 2 

Блоки віконні для 

громадських 

будівель 

С123-33 

варіант 1 

Металлопластиковые 

окна 

 

9 & С111-

196- 

1-68 

варіант 

2 

Пена монтажная 

 

С111-

155-1 

варіант 

4 

Дюбель-шурупы 

10х100 мм 

 

& С111-

196- 

1-68 

варіант 2 

Пена монтажная 

 

10 & С111-

196- 

1-68 

варіант 1 

Герметик 

силиконовый 

 

С111-

1859 

варіант 

4 

Герметик 

силіконовий 

1шт.=310 мл 

& С111-

196- 

1-68 

варіант 1 

Герметик 

силиконовый 

 

11 & С111- 

1478-1 

варіант 1 

Дюбель-шурупы 

10х100 мм 

 

С111-

1859 

варіант 2 

Піна монтажна 

1шт.=750 гр. 

& С111- 

1478-1 

варіант 1 

Дюбель-шурупы 

10х100 мм 

 

12 С111-

1776 

варіант 1 

Сверла алмазные, 

диаметр 10 мм 

 

ЕН10-25-

4 

К=1,15 

Установлення 

віконних зливів 

 

С111-

1776 

варіант 1 

Сверла алмазные, 

диаметр 10 мм 

 

13 ЕН10-25-

3 

Н2/Н5=1

,15 

Установлення 

пластикових 

пiдвiконних 

дошок 

С113-

2122 

варіант 

2 

Саморіз 3,5х9,5 мм ЕН10-

25-3 

Н2/Н5=1

,15 

Установлення 

пластикових 

пiдвiконних 

дошок 

14 С123-385 

варіант 1 

Доски подоконные 

ПВХ шириной 450 

мм 

С111-

1632 

варіант 2 

Гермобутил С123-

385 

варіант 1 

Доски подоконные 

ПВХ шириной 450 

мм 

 

15 ЕН10-25-4 

Н2/Н5=1,1

5 

Установлення 

віконних зливів 

 

С123-382 

варіант 

9 

Зливи віконні 230 мм ЕН10-25-

4 

Н2/Н5=1,

15 

Установлення 

віконних зливів 

 

16 С1545-43 

варіант 1 

Шурупы 

самонарезные 

 

ЕН10-25-

3 

К=1,15 

Установлення 

пластикових 

пiдвiконних 

дощок 

С1545-

43 

варіант 1 

Шурупы 

самонарезные 

 

17 С111-

599 

варіант 

1 

Мастика 

герметизувальна 

бутилкаучукова 

Гермабутил-уМ 

С123-

385 

варіант 

6 

Дошки підвіконні 

білі 

металопластикові 

ширина 450 мм 

С111-

599 

варіант 1 

Мастика 

герметизувальна 

бутилкаучукова 

Гермабутил-уМ 

18 С123-523 

варіант 1 

Отлив оконный из 

оцинкованной стали 

230 мм 

С111-

1859 

варіант 2 

Піна монтажна 

1шт=750 гр 

С123-

523 

варіант 1 

Отлив оконный из 

оцинкованной стали 

230 мм 

19 ЕН15-63-

2 

Н2/Н5=1

,15 

Устройство обшивки 

откосов 

гипсокартонными 

листами с креплением 

на клее 

 

ЕН15-63-

2 

к=1,15 

Улаштування 

обшивки укосів 

гіпсокартонними і 

гіпсоволокнистими 

листами з кріпленням 

на клеї 

ЕН15-

63-2 

Н2/Н5=1

,15 

Устройство обшивки 

откосов 

гипсокартонными 

листами с 

креплением 

на клее 

 

20 Е34-57-1 

Н2/Н5=1

,15 

Заповнення каркасів 

стін 

мінераловатними 

плитами при товщині 

заповнення 50 мм 

С111-

741 

варіант 

1 

Листи гіпсокартонні, 

товщина 9,5 мм 

 

Е34-57-1 

Н2/Н5=1

,15 

Заповнення каркасів 

стін 

мінераловатними 

плитами при товщині 

заповнення 50 мм  

21 С111-

1844-1 

варіант 1 

Пластиковый L-

профиль  

 

С111-

1844-1 

варіант 3 

Кутики профілю F та 

П-подібні 

С111-

1844-1 

варіант 1 

Пластиковый L-

профиль  

 

22 С111-

1844-1 

варіант 2 

Пластиковый F-

профиль  

 

С111-

1642 

варіант 1 

Клей для гіпсокартону С111-

1844-1 

варіант 2 

Пластиковый F-

профиль  
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Продовження таблиці 6 

 

1 2 3 4 5 6 7 

23 С111-

741 

варіант 

1 

Листы 

гипсокартонные, 

толщина 12,5 мм 

 

Е34-57-1 

к=1,15 

Заповнення каркасів 

стін 

мінераловатними 

плитами при товщині 

заповнення 50 мм 

С111-

741 

варіант 1 

Листы 

гипсокартонные, 

толщина 12,5 мм 

 

24 С111-762 

варіант 6 

Плиты 

минераловатные 

Роклайт 50мм 

С111-

1493 

варіант 1 

Вата мінеральна 

Роклайт 50мм 

С111-

762 

варіант 6 

Плиты 

минераловатные 

Роклайт 50мм 

25 С111-

1578 

варіант 1 

Пленка 

гидроизоляционная 

 

С111-

1578 

варіант 1 

Плівка гідроізоляційна 

 

С111-

1578 

варіант 1 

Пленка 

гидроизоляционная 

 

26 & С111- 

1478-1 

варіант 6 

Шуруп-саморез 

3,5х9,5 

 

С113-

2122 

Саморіз 3,5х9,5 мм & С111- 

1478-1 

варіант 6 

Шуруп-саморез 

3,5х9,5 

 

27 С111-

327 

варіант 

1 

Клей Knauf Perlfix 

 

РН12-

49-5 

Поліпшене 

фарбування 

полівінілацетатними 

водоемульсійними 

сумішами укрсів 

С111-

327 

варіант 1 

Клей Knauf Perlfix 

 

28 РН12-49-

5 

Улучшенная окраска 

поливинилацетатными 

водоэмульсионными 

составами стен по 

сборным 

конструкциям, 

подготовленным 

под окраску (откосов) 

С111-

1624-2 

Грунтовка глибокого 

проникнення 

РН12-

49-5 

Улучшенная окраска 

поливинилацетатными 

водоэмульсионными 

составами стен по 

сборным 

конструкциям, 

подготовленным 

под окраску (откосов) 

29 С111-

2014-6 

Ґрунтовка 

глибокопроникна 

Ceresit CT 17 

С111-

1626-1 

варіант 3 

Дисперсія 

полівінілацетатна 

непластифікована 

С111-

2014-6 

Ґрунтовка 

глибокопроникна 

Ceresit CT 17 

30 С111-

2016-3 

варіант 1 

Акриловая фасадная 

краска Ceresit CT 44 

 

 -  -  С111-

2016-3 

варіант 1 

Акриловая фасадная 

краска Ceresit CT 44 

 

 

Таблиця 7  

Порівняльний аналіз витрат труда робітників, приведених у «Локальних кошторисах», 

наданих на Торги 2 
№  

з/п 

Обґрунт

ування 

(шифр 

норми) 

Найменування 

робіт і витрат 

Витрати труда робітників, люд.-год, на одиницю 

ДСТУ 

БД.2.4-

2012 та 

ДСТУ 

БД.2.2-

2012 

ТОВ «МК 

Сфера» 

ПП 

«Екіпа

ж» 

ТОВ 

«Компанія 

Позитив» 

ТОВ 

«Харвес

т 

Індустрі

алес,С.Л.

» 

ТОВ 

«Торгови

й Дім 

«Каскад 

Трейд» 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 РН6-1-1 Демонтаж віконних 

коробок в кам'яних 

стінах з 

відбиванням 

штукатурки в укосах 

159,58 191,496 191,496 63,832 159,58 159,58 

2 РН6-2-2 Знімання засклених 

віконних рам 
56,88 68,256 68,256 22,752 56,88 56,88 

3 РН6-14-1 Знімання дверних 

полотен 
44,68 53,616 53,616 44,68   

4 РН6-13-1 Демонтаж дверних 

коробок в кам'яних 

стінах з 

відбиванням 

штукатурки в укосах 

184,37 221,244 221,244 184,37   
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Продовження таблиці 7 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
5 РН8-4-1 Розбирання вiдливiв з 

листової сталi 
14,38 17,266 17,266 14,38   

6 РН20-40-1 Навантаження сміття 

вручну 
1,63 1,956 1,63 1,63 1,63 1,63 

7 ЕН10-20-1 

К=1,15 

Заповнення віконних 

прорiзiв готовими 

блоками 

площею до 1 м2 з 

металопластику в 

кам'яних стінах 

житлових і 

громадських будівель 

191,33 264,0354 264,035

4 

220,0295 191,33 220,0295 

8 ЕН10-20-2 

К=1,15 

Заповнення віконних 

прорiзiв готовими 

блоками 

площею до 2 м2 з 

металопластику в 

кам'яних стінах 

житлових і 

громадських будівель 

149,5 206,31 206,31 171,925 149,5 171,925 

9 ЕН10-20-3 

К=1,15 

Заповнення віконних 

прорiзiв готовими 

блоками 

площею до 3 м2 з 

металопластику в 

кам'яних стінах 

житлових і 

громадських будівель 

113,35 156,423 156,423 130,3525 113,35 130,3525 

1

0 

ЕН10-20-4 

К=1,15 

Заповнення віконних 

прорiзiв готовими 

блоками 

площею більше 3 м2 з 

металопластику в 

кам'яних 

стінах житлових і 

громадських будівель 

86,67 119,6046 119,604

6 

99,6705 86,67 99,6705 

 

Таблиця 8 

Відомості про учасника процедури закупівлі, надані учасниками на Торги 1 

 

Відомості про учасника процедури закупівлі 

 Редакція ПП «Екіпаж» Редакція ТОВ «МК 

Сфера» 

Редакція ТОВ 

«Компанія Позитив» 

Керівництво (ПІБ, посада, 

контактні телефони) 

ОСОБА 3, Директор, тел.: 

Телефон 1 

ОСОБА 4, Директор, 

тел.: Телефон 2  

Директор – ОСОБА 5 

тел. Телефон 3 

Особа, відповідальна за 

участь у торгах (ПІБ, посада, 

контактні телефони) 

ОСОБА 2, Директор, тел.: 

Телефон 1 

ОСОБА 3, Директор, 

тел.: Телефон 2  

Директор – ОСОБА 4, 

тел. Телефон 3 

 

 

 

 

 


