
   

АНТИМОНОПОЛЬНИЙ   КОМІТЕТ   УКРАЇНИ 
 

РІШЕННЯ 
 

10 грудня 2019 р.                                               Київ                                                             №  784-р 

 

Про порушення  

законодавства про захист  

економічної конкуренції 

та накладення штрафу 

ТОВ «ІМПЕРІЯ ВОДИ УКРАЇНА», ТОВ «МБП-ТЕПЛОМЕРЕЖА» і ПП «ЦЕНТР-

МОНТАЖ-ЕНЕРГО» подали тендерні пропозиції для участі в торгах на закупівлю робіт: 

«Реконструкція скверу імені Тараса Шевченка м. Умань Черкаської області», проведених 

Відділом житлово-комунального господарства Уманської міської ради відповідно до 

оголошення № UA-2016-08-26-000313-a. 

При цьому ТОВ «ІМПЕРІЯ ВОДИ УКРАЇНА», ТОВ «МБП-ТЕПЛОМЕРЕЖА» і  

ПП «ЦЕНТР-МОНТАЖ-ЕНЕРГО» узгодили свою поведінку з метою усунення змагання під 

час підготовки та участі в зазначених торгах. 

За результатами розгляду справи № 143-26.13/148-17/04-22-01/17 такі дії  

ТОВ «ІМПЕРІЯ ВОДИ УКРАЇНА», ТОВ «МБП-ТЕПЛОМЕРЕЖА» і ПП «ЦЕНТР-

МОНТАЖ-ЕНЕРГО» визнано порушеннями пункту 1 статті 50 та пункту 4 частини другої 

статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції».  

На порушників накладено штрафи:  

на ТОВ «ІМПЕРІЯ ВОДИ УКРАЇНА» – у розмірі 2 722 540 грн, ТОВ «МБП-

ТЕПЛОМЕРЕЖА» – у розмірі 3 867 167 грн і ПП «ЦЕНТР-МОНТАЖ-ЕНЕРГО» – у розмірі 

600 000 грн.  
 

Антимонопольний комітет України (далі – Комітет), розглянувши матеріали справи  

№ 143-26.13/148-17/04-22-01/17 про порушення ТОВ «ІМПЕРІЯ ВОДИ УКРАЇНА»,  

ТОВ «МБП-ТЕПЛОМЕРЕЖА» і ПП «ЦЕНТР-МОНТАЖ-ЕНЕРГО» законодавства про 

захист економічної конкуренції та подання Департаменту розслідувань порушень 

законодавства про захист економічної конкуренції від 23.09.2019 № 143-26.13/148-17/04-22-

01/17/420-спр (далі – Справа),  

ВСТАНОВИВ: 

(1) Антимонопольним комітетом України розглянуто справу № 143-26.13/148-17/04-

22-01/17, розпочату за ознаками вчинення ТОВ «ІМПЕРІЯ ВОДИ УКРАЇНА»,  

ТОВ «МБП-ТЕПЛОМЕРЕЖА» і ПП «ЦЕНТР-МОНТАЖ-ЕНЕРГО» порушення 

законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченого пунктом 1 

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

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

узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів на закупівлю 

робіт: «Реконструкція скверу імені Тараса Шевченка м. Умань Черкаської 

області», проведених Відділом житлово-комунального господарства Уманської 

міської ради відповідно до оголошення № UA-2016-08-26-000313-a. 
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1. ВІДПОВІДАЧІ 

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

(3) Товариство з обмеженою відповідальністю «ІМПЕРІЯ ВОДИ УКРАЇНА» 

(далі – ТОВ «ІМПЕРІЯ ВОДИ УКРАЇНА») (ідентифікаційний код юридичної 

особи 37371905).  

(4) Як вбачається з відомостей щодо ТОВ «ІМПЕРІЯ ВОДИ УКРАЇНА», які 

містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-

підприємців та громадських формувань, основним видом діяльності товариства є 

інші спеціалізовані будівельні роботи, н. в. і. у. (код КВЕД 43.99). 

(5) Товариство з обмеженою відповідальністю «МБП-ТЕПЛОМЕРЕЖА» (далі – 

ТОВ «МБП-ТЕПЛОМЕРЕЖА»)  (ідентифікаційний код юридичної особи 

14180891). 

(6) Як вбачається з відомостей щодо ТОВ «МБП-ТЕПЛОМЕРЕЖА», які містяться в 

Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та 

громадських формувань, основним видом діяльності товариства є постачання 

пари, гарячої води та кондиційованого повітря (код КВЕД 35.30). 

(7) Приватне підприємство «ЦЕНТР-МОНТАЖ-ЕНЕРГО» (далі – ПП «ЦЕНТР-

МОНТАЖ-ЕНЕРГО») (ідентифікаційний код юридичної особи 34571728). 

(8) Як вбачається з відомостей щодо ПП «ЦЕНТР-МОНТАЖ-ЕНЕРГО», які містяться 

в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та 

громадських формувань, основним видом діяльності товариства є 

електромонтажні роботи (код КВЕД 43.21). 

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

України «Про захист економічної конкуренції».  

2. ПРОЦЕСУАЛЬНІ ДІЇ  

(10) Розпорядженням адміністративної колегії Черкаського обласного територіального 

відділення Антимонопольного комітету України від 13.04.2017 № 4-рп/к 

розпочато розгляд справи №  04-22-01/17 за ознаками вчинення  

ТОВ «ІМПЕРІЯ ВОДИ УКРАЇНА», ТОВ «МБП-ТЕПЛОМЕРЕЖА» і  

ПП «ЦЕНТР-МОНТАЖ-ЕНЕРГО» антиконкурентних узгоджених дій, які 

стосуються спотворення результатів торгів на закупівлю робіт: «Реконструкція 

скверу імені Тараса Шевченка м. Умань Черкаської області», проведених 

Відділом житлово-комунального господарства Уманської міської ради відповідно 

до оголошення № UA-2016-08-26-000313-a. 

(11) Відповідно до доручення Комітету від 29.06.2017 № 13-01/203 справа № 04-22-

01/17 передана до Комітету. 

(12) Відповідно до доручення Комітету від 22.12.2017 № 13-01/541 справі присвоєно 

номер 143-26.13/148-17/04-22-01/17. 

(13) За результатами збирання та аналізу доказів у справі № 143-26.13/148-17/04-22-

01/17 складено подання з попередніми висновками від 23.09.2019 № 143-

26.13/148-17/04-22-01/17/420-спр. 
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(14) Копію подання з попередніми висновками від 23.09.2019 № 143-26.13/148-17/04-

22-01/17/420-спр надіслано Відповідачам листами від 01.10.2019 № 143-26.13/06-

12516, № 143-26.13/06-12515, № 143-26.13/06-12514. 

(15) ТОВ «ІМПЕРІЯ ВОДИ УКРАЇНА», ПП «ЦЕНТР-МОНТАЖ-ЕНЕРГО» не надали  

Комітету своїх зауважень, заперечень або міркувань у відповідь на подання з 

попередніми висновками у справі № 143-26.13/148-17/04-22-01/17.  

(16) Листом від 11.10.2019 № 635 (вх. № 8-06/12070 від 18.10.2019) ТОВ «МБП-

ТЕПЛОМЕРЕЖА» надало свої зауваження та заперечення на подання з 

попередніми висновками у справі, які спростовані в цьому рішенні. 

3. ОБСТАВИНИ СПРАВИ 

3.1.  ІНФОРМАЦІЯ ПРО ТОРГИ  

(17) Відділом житлово-комунального господарства Уманської міської ради (далі – 

Замовник) проведено відкриті торги на закупівлю робіт: «Реконструкція скверу 

імені Тараса Шевченка  м. Умань Черкаської області» згідно з оголошенням  

№ UA-2016-08-26-000313-a, процедура закупівлі – відкриті торги (далі – Торги). 

(18) Назва й вимоги до предмета закупівлі, умови його придбання та участі в тендері 

тощо визначені  в тендерній документації та змінах до неї. 

(19) Згідно зі змінами: «До Тендерної документації  щодо предмету закупівлі: 

Реконструкція скверу імені Тараса Шевченка  м. Умань Черкаської області, згідно 

коду ДК 42.99.2 – Будівництво інших інженерних споруд; ДК 021:2015  

(45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація)» визначення предмету закупівлі на 

основі Державного класифікатора продукції та послуг ДК 2010, викладено в такій 

редакції: «42.99.2- Будування інших інженерних споруд». 

(20) Місце виконання робіт: сквер імені Тараса Шевченка, м. Умань, Черкаська 

область. 

(21) Обсяги виконання робіт:  згідно з інформацією про необхідні технічні, якісні та 

кількісні характеристики предмета закупівлі, що вказана в документації 

тендерних торгів. 

(22) Строки виконання робіт: 

-  до 31 грудня 2016 року; 

-  до 31 жовтня 2017 року (роботи, зазначені в локальному кошторисі 2-1-7, 2-1-8 

Технічної специфікації). 

(23) Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 12 вересня 2016 року о 16.00. 

Початок аукціону: 13 вересня 2016 року  об 11.56. Очікувана вартість: 23 205 

318,00 UAH з ПДВ. Розмір мінімального кроку пониження ціни: 1 000,00 UAH.  

(24) В електронній системі ProZorro Відповідачами були розміщені пропозиції: 

Найменування учасника Код згідно з ЄДРПОУ 

учасника 

Дата та час подання 

тендерних пропозицій 

ПП «ЦЕНТР-МОНТАЖ-ЕНЕРГО» 34571728 12 вересня 2016 10:34 

ТОВ «ІМПЕРІЯ ВОДИ УКРАЇНА» 37371905 12 вересня 2016 15:09 

ТОВ «МБП-ТЕПЛОМЕРЕЖА» 14180891 12 вересня 2016 12:10 
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(25) Відповідно до інформації, розміщеної на офіційному сайті prozorro.gov.ua, на 

початку Аукціону Система робить паузу 5 хвилин для того, щоб Учасники 

Аукціону ознайомились із послідовністю ходів. 

(26) У цей час відображається інформація про кількість Учасників (без назв, вони 

йменуються лише Учасник 1, Учасник 2 і т. д.) та їхні початкові ставки. 

Водночас формується черга Учасників за критерієм «Ціна» (або приведена ціна) 

від найдорожчої до найдешевшої. 

(27) Отже, всі учасники аукціону мають інформацію про початкові ставки всіх 

учасників аукціону, у тому числі про мінімальну. 

(28) Аукціон «Реконструкція скверу імені Тараса Шевченка м. Умань Черкаської 

області» на пониження ціни відбувався так 

(https://auction.openprocurement.org/tenders/0a8f06db384c49a1808e610e908818b9): 

Початкові заявки 

ТОВ «ІМПЕРІЯ ВОДИ УКРАЇНА» 23 103 028,00 грн мінімум 

ПП «ЦЕНТР-МОНТАЖ-ЕНЕРГО» 23 111 470,40 грн 

ТОВ «МБП-ТЕПЛОМЕРЕЖА» 23 204 000,00 грн 

Раунд 1 

ТОВ «МБП-ТЕПЛОМЕРЕЖА» 23 203 000,00 грн 

ПП «ЦЕНТР-МОНТАЖ-ЕНЕРГО» 23 111 470,40 грн 

ТОВ «ІМПЕРІЯ ВОДИ УКРАЇНА» 23 103 028,00 грн мінімум 

Раунд 2 

ТОВ «МБП-ТЕПЛОМЕРЕЖА» 23 203 000,00 грн 

ПП «ЦЕНТР-МОНТАЖ-ЕНЕРГО» 23 111 470,40 грн 

ТОВ «ІМПЕРІЯ ВОДИ УКРАЇНА» 23 103 028,00 грн мінімум 

Раунд 3 

ТОВ «МБП-ТЕПЛОМЕРЕЖА» 23 203 000,00 грн 

ПП «ЦЕНТР-МОНТАЖ-ЕНЕРГО» 23 111 470,40 грн 

ТОВ «ІМПЕРІЯ ВОДИ УКРАЇНА» 23 103 028,00 грн мінімум 

Оголошення результатів 

ТОВ «МБП-ТЕПЛОМЕРЕЖА» 23 203 000,00 грн 

ПП «ЦЕНТР-МОНТАЖ-ЕНЕРГО» 23 111 470,40 грн 

ТОВ «ІМПЕРІЯ ВОДИ УКРАЇНА» 23 103 028,00 грн мінімум 

(29) З огляду на наведене, ТОВ  «МБП ТЕПЛОМЕРЕЖА» у першому раунді аукціону 

зробило один мінімальний крок на пониження ціни в розмірі 1 тис. грн, тобто 

з 23 204 000,00 грн до 23 203 000,00 грн, що ніяким чином не вплинуло на хід 

аукціону та, відповідно, не могло вплинути на наближення ТОВ «МБП 

ТЕПЛОМЕРЕЖА» до перемоги в аукціоні, оскільки мінімальна ціна була 

дешевшою на 100 тис. грн і становила 23 103 028,00 грн, про що ТОВ  «МБП 

ТЕПЛОМЕРЕЖА» було обізнане ще на початку цього аукціону. 

(30) Переможцем у відкритих торгах із закупівлі робіт з реконструкції скверу імені 

Тараса Шевченка в м. Умань Черкаської області    визнано   ТОВ «ІМПЕРІЯ 

ВОДИ УКРАЇНА» (протокол засідання тендерного комітету від 14.09.2016 № 14). 

(31) За результатами проведення Торгів Замовником з ТОВ «ІМПЕРІЯ ВОДИ 

УКРАЇНА» укладено договір будівельного підряду від 29.09.2016 № 235 на 

загальну суму 23 103 028,00 грн з ПДВ.  
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3.2.  ВСТАНОВЛЕННЯ АНТИКОНКУРЕНТНИХ УЗГОДЖЕНИХ ДІЙ 

(32) Аналіз інформації та матеріалів, отриманих під час розгляду справи  

№ 143-26.13/148-17/04-22-01/17, виявив обставини, які свідчать про вчинення  

ТОВ «ІМПЕРІЯ ВОДИ УКРАЇНА», ТОВ «МБП-ТЕПЛОМЕРЕЖА» і  

ПП «ЦЕНТР-МОНТАЖ-ЕНЕРГО» антиконкурентних узгоджених дій, які 

стосуються спотворення результатів торгів на закупівлю робіт: «Реконструкція 

скверу імені Тараса Шевченка м. Умань Черкаської області», проведених 

Відділом житлово-комунального господарства Уманської міської ради відповідно 

до оголошення № UA-2016-08-26-000313-a.     

3.2.1. Субпідряд 

(33) Відповідно до пункту 7 Інструкції з підготовки тендерної пропозиції тендерної 

документації: «У разі  якщо  учасник процедури закупівлі планує залучати 

додатково інших суб’єктів господарювання до виконання робіт  в обсязі не менше 

ніж 20 відсотків від вартості договору про закупівлю, то в такому випадку має 

подати у складі пропозиції конкурсних торгів зведену довідку в якій зазначає  

повне найменування та місцезнаходження кожного суб’єкта господарювання, 

якого учасник планує залучати до виконання робіт  в обсязі не менше ніж 20 

відсотків від вартості договору про закупівлю. У випадку  якщо учасник не 

планує залучати додатково інших суб’єктів господарювання до надання послуг  в 

обсязі не менше ніж 20 відсотків від вартості договору про закупівлю, то подає у 

складі пропозиції конкурсних торгів відповідний інформаційний лист». 

(34) У своїй пропозиції ТОВ «ІМПЕРІЯ ВОДИ УКРАЇНА» надало довідку про те, що                                           

ТОВ «ІМПЕРІЯ ВОДИ УКРАЇНА» планує залучати  для виконання робіт  

субпідрядну організацію ПП «ЦЕНТР-МОНТАЖ-ЕНЕРГО» (ліцензія на 

будівництво серії AB № 595590, видана 09.11.2011, діє до 09.11.2016). 

(35) Водночас і ПП «ЦЕНТР-МОНТАЖ-ЕНЕРГО», і ТОВ «МБП ТЕПЛОМЕРЕЖА» у 

своїх  пропозиціях подали довідки про залучення для виконання робіт 

субпідрядника ТОВ  «ІМПЕРІЯ ВОДИ УКРАЇНА». 

(36) Оскільки залучення субпідрядних організацій передбачає попередню 

домовленість щодо виконання певних робіт, Відповідачі були обізнані про 

участь у Торгах один одного та здійснювали обмін інформацією, зокрема, 

щодо субпідряду. 

(37) Отже, незалежно від дій Замовника або можливого впливу об’єктивних обставин 

на проведення тендера умови участі в тендері між Відповідачами були узгоджені 

таким чином, що вигодонабувачем від результатів тендера при обранні 

переможцем одного з відповідачів мало стати ТОВ  «ІМПЕРІЯ ВОДИ УКРАЇНА». 

Електронне листування між Відповідачами 

(38) За результатами аналізу пропозицій Відповідачів, поданих на Торги, встановлено, 

що учасники використовували (використовують) такі електронні поштові 

скриньки: 

ТОВ «ІМПЕРІЯ ВОДИ УКРАЇНА» - ab@pool.ua; 

ТОВ «МБП-ТЕПЛОМЕРЕЖА» - pp-plujnik@ukr.net, teplomerezha@ukr.net, 

teplomerezha@mail.ru; 

ПП «ЦЕНТР-МОНТАЖ-ЕНЕРГО» - c-m-energo@ukr.net, c-m-energo@rambler.ru. 

mailto:ab@pool.ua
mailto:pp-plujnik@ukr.net
mailto:teplomerezha@ukr.net
mailto:teplomerezha@mail.ru
mailto:c-m-energo@ukr.net
mailto:c-m-energo@rambler.ru
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(39) Листом № 63/01/01-08 від 28.02.2019 (вх. № 8-07/201-кі від 04.03.2019)   

ТОВ «УКРНЕТ» надало інформацію щодо (інформація з обмеженим доступом). 

(40) (інформація з обмеженим доступом). 

(41) Враховуючи, що кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 12 вересня 

2016 року о 16.00, початок аукціону: 13 вересня 2016 року об 11.56,  а також те, 

що документи Відповідачі розміщували в ситемі Прозорро 09 – 12 вересня  

2016 року, електронне листування між, зокрема, ПП «ЦЕНТР-МОНТАЖ-

ЕНЕРГО» і ТОВ «ІМПЕРІЯ ВОДИ УКРАЇНА» проводилося під час підготовки до 

Торгів. 

(42) Зазначене листування свідчить про обмін інформацією між ПП «ЦЕНТР-

МОНТАЖ-ЕНЕРГО» і ТОВ «ІМПЕРІЯ ВОДИ УКРАЇНА» під час підготовки 

до участі в Торгах. 

3.2.2. Обмін інформацією між  Відповідачами 

(43) У своїх пропозиціях Відповідачі подали ідентичні документи: сертифікати 

відповідності, договори підряду, висновки державної санітарно-епідеміологічної 

експертизи, листи та їх переклади тощо, зокрема: 

 

Документ 

ТОВ  «ІМПЕРІЯ ВОДИ 

УКРАЇНА» 

ПП «ЦЕНТР-МОНТАЖ-

ЕНЕРГО» 

ТОВ «МБП 

ТЕПЛОМЕРЕЖА» 

Назва файлу 
Заванта-

жено 
Назва файлу 

Заванта-

жено 

Назва 

файлу 

Заванта-

жено 

Висновок 

державної 

санітарно-

епідеміологічної 

експертизи № 

05.03.02-03/8628, 

виданий ТОВ 

«Лайнекс» на 

фільтрувальні 

установки 

Сертифікат 

відповідності 

фильтровальні 

емності 

SSB.pdf 

09 вересня 

2016 19:40 

 

Сертификат 

фильтровалки 

Artik-

SSB_Brasil.pdf 

11 вересня 

2016 15:00 

 

Сертифи

кат 

фильтров

алки 

Artik-

SSB_Bras

il.pdf 

12 вересня 

2016 12:11 

 

Висновок 

державної 

санітарно-

епідеміологічної 

експертизи № 

05.03.02-03/8674, 

виданий ТОВ 

«Лайнекс» на 

насоси 

циркуляційні  

Сертифікат 

відповідності 

насоси Sachi 

Winner.pdf 

09 вересня 

2016 19:40 

 

Сертификат 

насос Виннер, 

Оптима.pdf 

11 вересня 

2016 15:00 

Сертифи

кат насос 

Виннер, 

Оптима.p

df 

12 вересня 

2016 12:11 

 

Сертифікат 

відповідності 

UA1.168.0001792-

16 на продукцію: 

насоси 

торговельної 

марки 

«GRUNDFOS» 

Сертифікат 

відповідності 

Grundfos.pdf 

09 вересня 

2016 19:40 

 

сертифікат 

Grundfos 1.pdf 

11 вересня 

2016 15:00 

 

Grundfos 

1.pdf 

12 вересня 

2016 12:11 

 

Декларація про 

відповідність 

Технічного 

Декларація про 

відповідність 

Технічного 

09 вересня 

2016 19:40 

 

Декларація про 

відповідність 

Технічного 

11 вересня 

2016 14:59 

 

Декларац

ія про 

відповідн

12 вересня 

2016 12:13 

 

https://public.docs.openprocurement.org/get/905cb35b4cec4aa5b1e09cdf01b2e3cd?Prefix=0a8f06db384c49a1808e610e908818b9%2F48c70e39091946b29e677231cac1338b&KeyID=52462340&Signature=MeZSYUoQyjWwhWynSfQqaMzJRqKhzfO%2FZeZ09wueApYFJ6XdUMoVHQsLyMkc0A6tll9HVs7a8S%252B%252Bc%2FBsjAbuAA%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/905cb35b4cec4aa5b1e09cdf01b2e3cd?Prefix=0a8f06db384c49a1808e610e908818b9%2F48c70e39091946b29e677231cac1338b&KeyID=52462340&Signature=MeZSYUoQyjWwhWynSfQqaMzJRqKhzfO%2FZeZ09wueApYFJ6XdUMoVHQsLyMkc0A6tll9HVs7a8S%252B%252Bc%2FBsjAbuAA%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/905cb35b4cec4aa5b1e09cdf01b2e3cd?Prefix=0a8f06db384c49a1808e610e908818b9%2F48c70e39091946b29e677231cac1338b&KeyID=52462340&Signature=MeZSYUoQyjWwhWynSfQqaMzJRqKhzfO%2FZeZ09wueApYFJ6XdUMoVHQsLyMkc0A6tll9HVs7a8S%252B%252Bc%2FBsjAbuAA%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/905cb35b4cec4aa5b1e09cdf01b2e3cd?Prefix=0a8f06db384c49a1808e610e908818b9%2F48c70e39091946b29e677231cac1338b&KeyID=52462340&Signature=MeZSYUoQyjWwhWynSfQqaMzJRqKhzfO%2FZeZ09wueApYFJ6XdUMoVHQsLyMkc0A6tll9HVs7a8S%252B%252Bc%2FBsjAbuAA%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/905cb35b4cec4aa5b1e09cdf01b2e3cd?Prefix=0a8f06db384c49a1808e610e908818b9%2F48c70e39091946b29e677231cac1338b&KeyID=52462340&Signature=MeZSYUoQyjWwhWynSfQqaMzJRqKhzfO%2FZeZ09wueApYFJ6XdUMoVHQsLyMkc0A6tll9HVs7a8S%252B%252Bc%2FBsjAbuAA%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/94a65124b24f4a8faccddeb3ef78e2cf?Prefix=0a8f06db384c49a1808e610e908818b9%2F06ed31e76eb7438b9e643d79a434428d&KeyID=52462340&Signature=envvpeH36usNpVdkFoHzdQJ6Dy5%252BsA3%2FkSX7U0rbxWheBCr%2FR6uDR3Li9%252BP8VJQFlSJgKzKnFWeqtRm%252B4pGMBQ%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/94a65124b24f4a8faccddeb3ef78e2cf?Prefix=0a8f06db384c49a1808e610e908818b9%2F06ed31e76eb7438b9e643d79a434428d&KeyID=52462340&Signature=envvpeH36usNpVdkFoHzdQJ6Dy5%252BsA3%2FkSX7U0rbxWheBCr%2FR6uDR3Li9%252BP8VJQFlSJgKzKnFWeqtRm%252B4pGMBQ%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/94a65124b24f4a8faccddeb3ef78e2cf?Prefix=0a8f06db384c49a1808e610e908818b9%2F06ed31e76eb7438b9e643d79a434428d&KeyID=52462340&Signature=envvpeH36usNpVdkFoHzdQJ6Dy5%252BsA3%2FkSX7U0rbxWheBCr%2FR6uDR3Li9%252BP8VJQFlSJgKzKnFWeqtRm%252B4pGMBQ%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/94a65124b24f4a8faccddeb3ef78e2cf?Prefix=0a8f06db384c49a1808e610e908818b9%2F06ed31e76eb7438b9e643d79a434428d&KeyID=52462340&Signature=envvpeH36usNpVdkFoHzdQJ6Dy5%252BsA3%2FkSX7U0rbxWheBCr%2FR6uDR3Li9%252BP8VJQFlSJgKzKnFWeqtRm%252B4pGMBQ%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/506f74fb1b9a4e478f0240242705de3f?Prefix=0a8f06db384c49a1808e610e908818b9%2F8a0a82095b154705b0a250d02dac91f8&KeyID=52462340&Signature=s9e1JjVhPkqoNV24Aoaq11%2FBFbn4TI1G320a5d%2FT80Y2aCg7WdYeM9ZaimOBfQWNeQLWljLTtReT8DzKSKzXAg%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/506f74fb1b9a4e478f0240242705de3f?Prefix=0a8f06db384c49a1808e610e908818b9%2F8a0a82095b154705b0a250d02dac91f8&KeyID=52462340&Signature=s9e1JjVhPkqoNV24Aoaq11%2FBFbn4TI1G320a5d%2FT80Y2aCg7WdYeM9ZaimOBfQWNeQLWljLTtReT8DzKSKzXAg%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/506f74fb1b9a4e478f0240242705de3f?Prefix=0a8f06db384c49a1808e610e908818b9%2F8a0a82095b154705b0a250d02dac91f8&KeyID=52462340&Signature=s9e1JjVhPkqoNV24Aoaq11%2FBFbn4TI1G320a5d%2FT80Y2aCg7WdYeM9ZaimOBfQWNeQLWljLTtReT8DzKSKzXAg%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/506f74fb1b9a4e478f0240242705de3f?Prefix=0a8f06db384c49a1808e610e908818b9%2F8a0a82095b154705b0a250d02dac91f8&KeyID=52462340&Signature=s9e1JjVhPkqoNV24Aoaq11%2FBFbn4TI1G320a5d%2FT80Y2aCg7WdYeM9ZaimOBfQWNeQLWljLTtReT8DzKSKzXAg%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/506f74fb1b9a4e478f0240242705de3f?Prefix=0a8f06db384c49a1808e610e908818b9%2F8a0a82095b154705b0a250d02dac91f8&KeyID=52462340&Signature=s9e1JjVhPkqoNV24Aoaq11%2FBFbn4TI1G320a5d%2FT80Y2aCg7WdYeM9ZaimOBfQWNeQLWljLTtReT8DzKSKzXAg%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/506f74fb1b9a4e478f0240242705de3f?Prefix=0a8f06db384c49a1808e610e908818b9%2F8a0a82095b154705b0a250d02dac91f8&KeyID=52462340&Signature=s9e1JjVhPkqoNV24Aoaq11%2FBFbn4TI1G320a5d%2FT80Y2aCg7WdYeM9ZaimOBfQWNeQLWljLTtReT8DzKSKzXAg%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/506f74fb1b9a4e478f0240242705de3f?Prefix=0a8f06db384c49a1808e610e908818b9%2F8a0a82095b154705b0a250d02dac91f8&KeyID=52462340&Signature=s9e1JjVhPkqoNV24Aoaq11%2FBFbn4TI1G320a5d%2FT80Y2aCg7WdYeM9ZaimOBfQWNeQLWljLTtReT8DzKSKzXAg%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/42aa687feabd4a87a3e1f8d005486767?Prefix=0a8f06db384c49a1808e610e908818b9%2Fb8ef8d62295e46b39ed03af93a07e94b&KeyID=52462340&Signature=J7p5DCb%2F7LPXhLXDHM81vcqHGK0HV7pa6ga%252B6MRzdLbCAFFNjPh0PxPiir4I%252BrNStYGIQ5Rka95CFtiOE2OmBg%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/42aa687feabd4a87a3e1f8d005486767?Prefix=0a8f06db384c49a1808e610e908818b9%2Fb8ef8d62295e46b39ed03af93a07e94b&KeyID=52462340&Signature=J7p5DCb%2F7LPXhLXDHM81vcqHGK0HV7pa6ga%252B6MRzdLbCAFFNjPh0PxPiir4I%252BrNStYGIQ5Rka95CFtiOE2OmBg%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/42aa687feabd4a87a3e1f8d005486767?Prefix=0a8f06db384c49a1808e610e908818b9%2Fb8ef8d62295e46b39ed03af93a07e94b&KeyID=52462340&Signature=J7p5DCb%2F7LPXhLXDHM81vcqHGK0HV7pa6ga%252B6MRzdLbCAFFNjPh0PxPiir4I%252BrNStYGIQ5Rka95CFtiOE2OmBg%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/42aa687feabd4a87a3e1f8d005486767?Prefix=0a8f06db384c49a1808e610e908818b9%2Fb8ef8d62295e46b39ed03af93a07e94b&KeyID=52462340&Signature=J7p5DCb%2F7LPXhLXDHM81vcqHGK0HV7pa6ga%252B6MRzdLbCAFFNjPh0PxPiir4I%252BrNStYGIQ5Rka95CFtiOE2OmBg%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/ff5f923f638b4b8e8d71bf0955235d6b?Prefix=0a8f06db384c49a1808e610e908818b9%2Fdb9b5b47c6924313a030be2858475fbe&KeyID=52462340&Signature=%2FFUz4cz%2FeHSmhsHlAcD9T1cGTsjnefzzXDvLchy7wk5XphWkHCbapROLtIMnC6L6DyqmM52s1c0CZp%2FqhJ6yDg%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/ff5f923f638b4b8e8d71bf0955235d6b?Prefix=0a8f06db384c49a1808e610e908818b9%2Fdb9b5b47c6924313a030be2858475fbe&KeyID=52462340&Signature=%2FFUz4cz%2FeHSmhsHlAcD9T1cGTsjnefzzXDvLchy7wk5XphWkHCbapROLtIMnC6L6DyqmM52s1c0CZp%2FqhJ6yDg%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/ff5f923f638b4b8e8d71bf0955235d6b?Prefix=0a8f06db384c49a1808e610e908818b9%2Fdb9b5b47c6924313a030be2858475fbe&KeyID=52462340&Signature=%2FFUz4cz%2FeHSmhsHlAcD9T1cGTsjnefzzXDvLchy7wk5XphWkHCbapROLtIMnC6L6DyqmM52s1c0CZp%2FqhJ6yDg%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/ee07fc7b858941dcbedc38e35725bafd?Prefix=0a8f06db384c49a1808e610e908818b9%2F2b83a4fa21c942e7b2003b902c6ca9f0&KeyID=52462340&Signature=YocaM43i6T46k3p8RJKX%252B3bVI%252ByYzrl04vZjp7A4RXo5RsWDCzX7G7etoWmT3o%252BjiVis6v2b083XvbfeTL6EBA%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/ee07fc7b858941dcbedc38e35725bafd?Prefix=0a8f06db384c49a1808e610e908818b9%2F2b83a4fa21c942e7b2003b902c6ca9f0&KeyID=52462340&Signature=YocaM43i6T46k3p8RJKX%252B3bVI%252ByYzrl04vZjp7A4RXo5RsWDCzX7G7etoWmT3o%252BjiVis6v2b083XvbfeTL6EBA%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/ee07fc7b858941dcbedc38e35725bafd?Prefix=0a8f06db384c49a1808e610e908818b9%2F2b83a4fa21c942e7b2003b902c6ca9f0&KeyID=52462340&Signature=YocaM43i6T46k3p8RJKX%252B3bVI%252ByYzrl04vZjp7A4RXo5RsWDCzX7G7etoWmT3o%252BjiVis6v2b083XvbfeTL6EBA%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/ee07fc7b858941dcbedc38e35725bafd?Prefix=0a8f06db384c49a1808e610e908818b9%2F2b83a4fa21c942e7b2003b902c6ca9f0&KeyID=52462340&Signature=YocaM43i6T46k3p8RJKX%252B3bVI%252ByYzrl04vZjp7A4RXo5RsWDCzX7G7etoWmT3o%252BjiVis6v2b083XvbfeTL6EBA%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/ee07fc7b858941dcbedc38e35725bafd?Prefix=0a8f06db384c49a1808e610e908818b9%2F2b83a4fa21c942e7b2003b902c6ca9f0&KeyID=52462340&Signature=YocaM43i6T46k3p8RJKX%252B3bVI%252ByYzrl04vZjp7A4RXo5RsWDCzX7G7etoWmT3o%252BjiVis6v2b083XvbfeTL6EBA%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/3362e4bd1fe44f87ad60a5fd14ff0f43?Prefix=0a8f06db384c49a1808e610e908818b9%2Fe58395054c8547a695090dffa4d23e6c&KeyID=52462340&Signature=kJtDxhFEsk4OdBcga3Mu3k7wwPtz0AHbZEJYMEXQa9zmguy1gOccbQAAtMQpMo8SHtrA4gtCoBdDQ%2FoNEiZJAQ%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/3362e4bd1fe44f87ad60a5fd14ff0f43?Prefix=0a8f06db384c49a1808e610e908818b9%2Fe58395054c8547a695090dffa4d23e6c&KeyID=52462340&Signature=kJtDxhFEsk4OdBcga3Mu3k7wwPtz0AHbZEJYMEXQa9zmguy1gOccbQAAtMQpMo8SHtrA4gtCoBdDQ%2FoNEiZJAQ%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/3362e4bd1fe44f87ad60a5fd14ff0f43?Prefix=0a8f06db384c49a1808e610e908818b9%2Fe58395054c8547a695090dffa4d23e6c&KeyID=52462340&Signature=kJtDxhFEsk4OdBcga3Mu3k7wwPtz0AHbZEJYMEXQa9zmguy1gOccbQAAtMQpMo8SHtrA4gtCoBdDQ%2FoNEiZJAQ%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/d0b0fedf4aec481a9d282ae2ea1b6d43?Prefix=0a8f06db384c49a1808e610e908818b9%2Fbd68826f1b144e3c85a35c6af011ab4f&KeyID=52462340&Signature=BBF384yRglsOrWzI%2FajyvzdaQdFqmoFTJk4OM3FBJr52oy%252BZoYkJ4yNqkI1McExhOZivqEdxDgpGop7QveNLAw%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/d0b0fedf4aec481a9d282ae2ea1b6d43?Prefix=0a8f06db384c49a1808e610e908818b9%2Fbd68826f1b144e3c85a35c6af011ab4f&KeyID=52462340&Signature=BBF384yRglsOrWzI%2FajyvzdaQdFqmoFTJk4OM3FBJr52oy%252BZoYkJ4yNqkI1McExhOZivqEdxDgpGop7QveNLAw%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/f88f56415d7e4cf0bb31ed6194970dd1?Prefix=0a8f06db384c49a1808e610e908818b9%2F0b36defd34cb4e37b3f0511f070a7400&KeyID=52462340&Signature=zkUEvHKku8PJeitsuTtUseshE4J%2Fx6X0%2FKSzmoBuoE6eeeizzXn032j17NqewaS7moYVP%2Flzs%2FmWvmeuiftODQ%253D%253D
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суміснос

ті 

обладнан

ня.PDF 

12 вересня 

2016 12:13 

 

Сonfirmation letter 

to: «Empire of 

Water Ukraine» 

09.05.2016 на 

бланку Aqua 

Control Inc. 

Авторизація 

Aqua 

Control.pdf 

09 вересня 

2016 17:29 

 

авторизаціяAq

ua Control.pdf 

11 вересня 

2016 14:59 

 

Aqua 

Control.p

df 

12 вересня 

2016 12:11 

 

Лист Fontana 

Fountains 

ATHENS: 

06/09/2016 

Авторизація 

Fontana.pdf 

09 вересня 

2016 17:29 

 

авторизація 

Fontana.pdf 

11 вересня 

2016 14:59 

 

Fontana.p

df 

12 вересня 

2016 12:11 

 

Лист ТОВ 

«ГРУНДФОС 

Україна» від 

06.09.2016 № 538 

до ТОВ  

«ІМПЕРІЯ ВОДИ 

УКРАЇНА»  

Авторизіція 

Grundfos.pdf 

09 вересня 

2016 17:29 

 

авторизація 

Grundfos.pdf 

11 вересня 

2016 14:59 

 

Grundfos.

pdf 

12 вересня 

2016 12:11 

 

Лист ТОВ 

«ГРУНДФОС 

Україна» від 

09.09.2016 № 542 

до ТОВ  

«ІМПЕРІЯ ВОДИ 

УКРАЇНА» 

Договір підряду, 

укладений ТОВ 

«Суми-Сервіс-

Буд» з ТОВ  

«ІМПЕРІЯ ВОДИ 

УКРАЇНА» 

Договір на 

будівництво 

фонтану в п. 

Покровський 

м. Суми.PDF 

09 вересня 

2016 17:29 

 

роботи Сервис 

Буд.PDF 

11 вересня 

2016 14:59 

 

Сумы 

Сервис 

Буд.PDF 

12 вересня 

2016 12:13 

 

Договір підряду, 

укладений 

Новосiлкiвсъкою 

сiльською радою з 

Договір на 

будівництво 

фонтану в с. 

Новосілки.PDF 

09 вересня 

2016 17:29 

роботи 

Новоселки.PD

F 

11 вересня 

2016 14:59 

Новоселк

и.PDF 

12 вересня 

2016 12:13 

 

https://public.docs.openprocurement.org/get/108f9b14389b4b15bda8fcc0ac913c65?Prefix=0a8f06db384c49a1808e610e908818b9%2Fceb238b1bdc345c6b91e2c1c4679ac56&KeyID=52462340&Signature=NXLNo%252BhlEtqDk1xKGlxU744PfOlBTsVkp28Igs14QelgZ9Xsr%252BbdfZiWP5W6tmqSS7AqEry9q%2FJ2zICodunyAw%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/108f9b14389b4b15bda8fcc0ac913c65?Prefix=0a8f06db384c49a1808e610e908818b9%2Fceb238b1bdc345c6b91e2c1c4679ac56&KeyID=52462340&Signature=NXLNo%252BhlEtqDk1xKGlxU744PfOlBTsVkp28Igs14QelgZ9Xsr%252BbdfZiWP5W6tmqSS7AqEry9q%2FJ2zICodunyAw%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/108f9b14389b4b15bda8fcc0ac913c65?Prefix=0a8f06db384c49a1808e610e908818b9%2Fceb238b1bdc345c6b91e2c1c4679ac56&KeyID=52462340&Signature=NXLNo%252BhlEtqDk1xKGlxU744PfOlBTsVkp28Igs14QelgZ9Xsr%252BbdfZiWP5W6tmqSS7AqEry9q%2FJ2zICodunyAw%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/108f9b14389b4b15bda8fcc0ac913c65?Prefix=0a8f06db384c49a1808e610e908818b9%2Fceb238b1bdc345c6b91e2c1c4679ac56&KeyID=52462340&Signature=NXLNo%252BhlEtqDk1xKGlxU744PfOlBTsVkp28Igs14QelgZ9Xsr%252BbdfZiWP5W6tmqSS7AqEry9q%2FJ2zICodunyAw%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/108f9b14389b4b15bda8fcc0ac913c65?Prefix=0a8f06db384c49a1808e610e908818b9%2Fceb238b1bdc345c6b91e2c1c4679ac56&KeyID=52462340&Signature=NXLNo%252BhlEtqDk1xKGlxU744PfOlBTsVkp28Igs14QelgZ9Xsr%252BbdfZiWP5W6tmqSS7AqEry9q%2FJ2zICodunyAw%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/108f9b14389b4b15bda8fcc0ac913c65?Prefix=0a8f06db384c49a1808e610e908818b9%2Fceb238b1bdc345c6b91e2c1c4679ac56&KeyID=52462340&Signature=NXLNo%252BhlEtqDk1xKGlxU744PfOlBTsVkp28Igs14QelgZ9Xsr%252BbdfZiWP5W6tmqSS7AqEry9q%2FJ2zICodunyAw%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/c5827345941848cdbd03055d10a75e56?Prefix=0a8f06db384c49a1808e610e908818b9%2F3c0512a9bb4e412dad52db36c57faa9f&KeyID=52462340&Signature=VJE4UdfwkFP1e6aXu58yk4125aVktvQHUS3k2MbPxKJBMr5KJoVkV9h%2FeoE6aI%2Fj5VY7EKNMZo7ZftKzXGuTDA%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/c5827345941848cdbd03055d10a75e56?Prefix=0a8f06db384c49a1808e610e908818b9%2F3c0512a9bb4e412dad52db36c57faa9f&KeyID=52462340&Signature=VJE4UdfwkFP1e6aXu58yk4125aVktvQHUS3k2MbPxKJBMr5KJoVkV9h%2FeoE6aI%2Fj5VY7EKNMZo7ZftKzXGuTDA%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/c5827345941848cdbd03055d10a75e56?Prefix=0a8f06db384c49a1808e610e908818b9%2F3c0512a9bb4e412dad52db36c57faa9f&KeyID=52462340&Signature=VJE4UdfwkFP1e6aXu58yk4125aVktvQHUS3k2MbPxKJBMr5KJoVkV9h%2FeoE6aI%2Fj5VY7EKNMZo7ZftKzXGuTDA%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/c5827345941848cdbd03055d10a75e56?Prefix=0a8f06db384c49a1808e610e908818b9%2F3c0512a9bb4e412dad52db36c57faa9f&KeyID=52462340&Signature=VJE4UdfwkFP1e6aXu58yk4125aVktvQHUS3k2MbPxKJBMr5KJoVkV9h%2FeoE6aI%2Fj5VY7EKNMZo7ZftKzXGuTDA%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/c5827345941848cdbd03055d10a75e56?Prefix=0a8f06db384c49a1808e610e908818b9%2F3c0512a9bb4e412dad52db36c57faa9f&KeyID=52462340&Signature=VJE4UdfwkFP1e6aXu58yk4125aVktvQHUS3k2MbPxKJBMr5KJoVkV9h%2FeoE6aI%2Fj5VY7EKNMZo7ZftKzXGuTDA%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/c5827345941848cdbd03055d10a75e56?Prefix=0a8f06db384c49a1808e610e908818b9%2F3c0512a9bb4e412dad52db36c57faa9f&KeyID=52462340&Signature=VJE4UdfwkFP1e6aXu58yk4125aVktvQHUS3k2MbPxKJBMr5KJoVkV9h%2FeoE6aI%2Fj5VY7EKNMZo7ZftKzXGuTDA%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/77335a0a02dc4cb1ac70e3e6531b21dd?Prefix=0a8f06db384c49a1808e610e908818b9%2Fd7c56f4e0e014302a04218629918558b&KeyID=52462340&Signature=j1v5XU6wD4TgyTaqakQLJSE6bk9JDcEg%2Fw2EHetxp6qkCLCW0NzcM%252Bziu0LPUIzIaI70l2rqgq7jrXq8Fr%2FvBA%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/77335a0a02dc4cb1ac70e3e6531b21dd?Prefix=0a8f06db384c49a1808e610e908818b9%2Fd7c56f4e0e014302a04218629918558b&KeyID=52462340&Signature=j1v5XU6wD4TgyTaqakQLJSE6bk9JDcEg%2Fw2EHetxp6qkCLCW0NzcM%252Bziu0LPUIzIaI70l2rqgq7jrXq8Fr%2FvBA%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/77335a0a02dc4cb1ac70e3e6531b21dd?Prefix=0a8f06db384c49a1808e610e908818b9%2Fd7c56f4e0e014302a04218629918558b&KeyID=52462340&Signature=j1v5XU6wD4TgyTaqakQLJSE6bk9JDcEg%2Fw2EHetxp6qkCLCW0NzcM%252Bziu0LPUIzIaI70l2rqgq7jrXq8Fr%2FvBA%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/77335a0a02dc4cb1ac70e3e6531b21dd?Prefix=0a8f06db384c49a1808e610e908818b9%2Fd7c56f4e0e014302a04218629918558b&KeyID=52462340&Signature=j1v5XU6wD4TgyTaqakQLJSE6bk9JDcEg%2Fw2EHetxp6qkCLCW0NzcM%252Bziu0LPUIzIaI70l2rqgq7jrXq8Fr%2FvBA%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/77335a0a02dc4cb1ac70e3e6531b21dd?Prefix=0a8f06db384c49a1808e610e908818b9%2Fd7c56f4e0e014302a04218629918558b&KeyID=52462340&Signature=j1v5XU6wD4TgyTaqakQLJSE6bk9JDcEg%2Fw2EHetxp6qkCLCW0NzcM%252Bziu0LPUIzIaI70l2rqgq7jrXq8Fr%2FvBA%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/77335a0a02dc4cb1ac70e3e6531b21dd?Prefix=0a8f06db384c49a1808e610e908818b9%2Fd7c56f4e0e014302a04218629918558b&KeyID=52462340&Signature=j1v5XU6wD4TgyTaqakQLJSE6bk9JDcEg%2Fw2EHetxp6qkCLCW0NzcM%252Bziu0LPUIzIaI70l2rqgq7jrXq8Fr%2FvBA%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/77335a0a02dc4cb1ac70e3e6531b21dd?Prefix=0a8f06db384c49a1808e610e908818b9%2Fd7c56f4e0e014302a04218629918558b&KeyID=52462340&Signature=j1v5XU6wD4TgyTaqakQLJSE6bk9JDcEg%2Fw2EHetxp6qkCLCW0NzcM%252Bziu0LPUIzIaI70l2rqgq7jrXq8Fr%2FvBA%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/77335a0a02dc4cb1ac70e3e6531b21dd?Prefix=0a8f06db384c49a1808e610e908818b9%2Fd7c56f4e0e014302a04218629918558b&KeyID=52462340&Signature=j1v5XU6wD4TgyTaqakQLJSE6bk9JDcEg%2Fw2EHetxp6qkCLCW0NzcM%252Bziu0LPUIzIaI70l2rqgq7jrXq8Fr%2FvBA%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/77335a0a02dc4cb1ac70e3e6531b21dd?Prefix=0a8f06db384c49a1808e610e908818b9%2Fd7c56f4e0e014302a04218629918558b&KeyID=52462340&Signature=j1v5XU6wD4TgyTaqakQLJSE6bk9JDcEg%2Fw2EHetxp6qkCLCW0NzcM%252Bziu0LPUIzIaI70l2rqgq7jrXq8Fr%2FvBA%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/77335a0a02dc4cb1ac70e3e6531b21dd?Prefix=0a8f06db384c49a1808e610e908818b9%2Fd7c56f4e0e014302a04218629918558b&KeyID=52462340&Signature=j1v5XU6wD4TgyTaqakQLJSE6bk9JDcEg%2Fw2EHetxp6qkCLCW0NzcM%252Bziu0LPUIzIaI70l2rqgq7jrXq8Fr%2FvBA%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/77335a0a02dc4cb1ac70e3e6531b21dd?Prefix=0a8f06db384c49a1808e610e908818b9%2Fd7c56f4e0e014302a04218629918558b&KeyID=52462340&Signature=j1v5XU6wD4TgyTaqakQLJSE6bk9JDcEg%2Fw2EHetxp6qkCLCW0NzcM%252Bziu0LPUIzIaI70l2rqgq7jrXq8Fr%2FvBA%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/6a1ce3609b7445759a711e5f6c0a709e?Prefix=0a8f06db384c49a1808e610e908818b9%2Ffcff2fbd711d43d48d5daad83de6712e&KeyID=52462340&Signature=ljBUehd3wuzVhpu9k7sY4zafAlTWz3O16Z4S6vh%2F67UZIUbGSSanalOhLFLIwYXiMvjll1NvkYQnq42RGLhpAA%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/6a1ce3609b7445759a711e5f6c0a709e?Prefix=0a8f06db384c49a1808e610e908818b9%2Ffcff2fbd711d43d48d5daad83de6712e&KeyID=52462340&Signature=ljBUehd3wuzVhpu9k7sY4zafAlTWz3O16Z4S6vh%2F67UZIUbGSSanalOhLFLIwYXiMvjll1NvkYQnq42RGLhpAA%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/6a1ce3609b7445759a711e5f6c0a709e?Prefix=0a8f06db384c49a1808e610e908818b9%2Ffcff2fbd711d43d48d5daad83de6712e&KeyID=52462340&Signature=ljBUehd3wuzVhpu9k7sY4zafAlTWz3O16Z4S6vh%2F67UZIUbGSSanalOhLFLIwYXiMvjll1NvkYQnq42RGLhpAA%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/6a1ce3609b7445759a711e5f6c0a709e?Prefix=0a8f06db384c49a1808e610e908818b9%2Ffcff2fbd711d43d48d5daad83de6712e&KeyID=52462340&Signature=ljBUehd3wuzVhpu9k7sY4zafAlTWz3O16Z4S6vh%2F67UZIUbGSSanalOhLFLIwYXiMvjll1NvkYQnq42RGLhpAA%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/6a1ce3609b7445759a711e5f6c0a709e?Prefix=0a8f06db384c49a1808e610e908818b9%2Ffcff2fbd711d43d48d5daad83de6712e&KeyID=52462340&Signature=ljBUehd3wuzVhpu9k7sY4zafAlTWz3O16Z4S6vh%2F67UZIUbGSSanalOhLFLIwYXiMvjll1NvkYQnq42RGLhpAA%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/6a1ce3609b7445759a711e5f6c0a709e?Prefix=0a8f06db384c49a1808e610e908818b9%2Ffcff2fbd711d43d48d5daad83de6712e&KeyID=52462340&Signature=ljBUehd3wuzVhpu9k7sY4zafAlTWz3O16Z4S6vh%2F67UZIUbGSSanalOhLFLIwYXiMvjll1NvkYQnq42RGLhpAA%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/6a1ce3609b7445759a711e5f6c0a709e?Prefix=0a8f06db384c49a1808e610e908818b9%2Ffcff2fbd711d43d48d5daad83de6712e&KeyID=52462340&Signature=ljBUehd3wuzVhpu9k7sY4zafAlTWz3O16Z4S6vh%2F67UZIUbGSSanalOhLFLIwYXiMvjll1NvkYQnq42RGLhpAA%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/6a1ce3609b7445759a711e5f6c0a709e?Prefix=0a8f06db384c49a1808e610e908818b9%2Ffcff2fbd711d43d48d5daad83de6712e&KeyID=52462340&Signature=ljBUehd3wuzVhpu9k7sY4zafAlTWz3O16Z4S6vh%2F67UZIUbGSSanalOhLFLIwYXiMvjll1NvkYQnq42RGLhpAA%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/6a0ad0ae36d0474aa3ed24eec88a96c4?Prefix=0a8f06db384c49a1808e610e908818b9%2Fbf727db4d1394006a819e768a90471fe&KeyID=52462340&Signature=Xc0GC%2F5N2BDFNWS98YSc%252BMXk7V6ARXhpQDssF6sbNw2Fjhq1AdRcDEwNnnzelhwunAUZ9Dp0AsIyGfeCP7vRCw%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/6a0ad0ae36d0474aa3ed24eec88a96c4?Prefix=0a8f06db384c49a1808e610e908818b9%2Fbf727db4d1394006a819e768a90471fe&KeyID=52462340&Signature=Xc0GC%2F5N2BDFNWS98YSc%252BMXk7V6ARXhpQDssF6sbNw2Fjhq1AdRcDEwNnnzelhwunAUZ9Dp0AsIyGfeCP7vRCw%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/6a0ad0ae36d0474aa3ed24eec88a96c4?Prefix=0a8f06db384c49a1808e610e908818b9%2Fbf727db4d1394006a819e768a90471fe&KeyID=52462340&Signature=Xc0GC%2F5N2BDFNWS98YSc%252BMXk7V6ARXhpQDssF6sbNw2Fjhq1AdRcDEwNnnzelhwunAUZ9Dp0AsIyGfeCP7vRCw%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/6a0ad0ae36d0474aa3ed24eec88a96c4?Prefix=0a8f06db384c49a1808e610e908818b9%2Fbf727db4d1394006a819e768a90471fe&KeyID=52462340&Signature=Xc0GC%2F5N2BDFNWS98YSc%252BMXk7V6ARXhpQDssF6sbNw2Fjhq1AdRcDEwNnnzelhwunAUZ9Dp0AsIyGfeCP7vRCw%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/6a0ad0ae36d0474aa3ed24eec88a96c4?Prefix=0a8f06db384c49a1808e610e908818b9%2Fbf727db4d1394006a819e768a90471fe&KeyID=52462340&Signature=Xc0GC%2F5N2BDFNWS98YSc%252BMXk7V6ARXhpQDssF6sbNw2Fjhq1AdRcDEwNnnzelhwunAUZ9Dp0AsIyGfeCP7vRCw%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/6a0ad0ae36d0474aa3ed24eec88a96c4?Prefix=0a8f06db384c49a1808e610e908818b9%2Fbf727db4d1394006a819e768a90471fe&KeyID=52462340&Signature=Xc0GC%2F5N2BDFNWS98YSc%252BMXk7V6ARXhpQDssF6sbNw2Fjhq1AdRcDEwNnnzelhwunAUZ9Dp0AsIyGfeCP7vRCw%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/6a0ad0ae36d0474aa3ed24eec88a96c4?Prefix=0a8f06db384c49a1808e610e908818b9%2Fbf727db4d1394006a819e768a90471fe&KeyID=52462340&Signature=Xc0GC%2F5N2BDFNWS98YSc%252BMXk7V6ARXhpQDssF6sbNw2Fjhq1AdRcDEwNnnzelhwunAUZ9Dp0AsIyGfeCP7vRCw%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/6a0ad0ae36d0474aa3ed24eec88a96c4?Prefix=0a8f06db384c49a1808e610e908818b9%2Fbf727db4d1394006a819e768a90471fe&KeyID=52462340&Signature=Xc0GC%2F5N2BDFNWS98YSc%252BMXk7V6ARXhpQDssF6sbNw2Fjhq1AdRcDEwNnnzelhwunAUZ9Dp0AsIyGfeCP7vRCw%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/b8fd5f0183674debac659d537112bfa6?Prefix=0a8f06db384c49a1808e610e908818b9%2Ff1b2f6354d3945b8a187d1ab1b720c5f&KeyID=52462340&Signature=rVnRks8qBkyWpcU12EoU25Z3QT8CfrxbmIBkQJBdrZZMpY7qDY9zMlJH3LXcdRCMP7dc5v3vZsgpKX6K605ADQ%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/b8fd5f0183674debac659d537112bfa6?Prefix=0a8f06db384c49a1808e610e908818b9%2Ff1b2f6354d3945b8a187d1ab1b720c5f&KeyID=52462340&Signature=rVnRks8qBkyWpcU12EoU25Z3QT8CfrxbmIBkQJBdrZZMpY7qDY9zMlJH3LXcdRCMP7dc5v3vZsgpKX6K605ADQ%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/b8fd5f0183674debac659d537112bfa6?Prefix=0a8f06db384c49a1808e610e908818b9%2Ff1b2f6354d3945b8a187d1ab1b720c5f&KeyID=52462340&Signature=rVnRks8qBkyWpcU12EoU25Z3QT8CfrxbmIBkQJBdrZZMpY7qDY9zMlJH3LXcdRCMP7dc5v3vZsgpKX6K605ADQ%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/b8fd5f0183674debac659d537112bfa6?Prefix=0a8f06db384c49a1808e610e908818b9%2Ff1b2f6354d3945b8a187d1ab1b720c5f&KeyID=52462340&Signature=rVnRks8qBkyWpcU12EoU25Z3QT8CfrxbmIBkQJBdrZZMpY7qDY9zMlJH3LXcdRCMP7dc5v3vZsgpKX6K605ADQ%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/b8fd5f0183674debac659d537112bfa6?Prefix=0a8f06db384c49a1808e610e908818b9%2Ff1b2f6354d3945b8a187d1ab1b720c5f&KeyID=52462340&Signature=rVnRks8qBkyWpcU12EoU25Z3QT8CfrxbmIBkQJBdrZZMpY7qDY9zMlJH3LXcdRCMP7dc5v3vZsgpKX6K605ADQ%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/b8fd5f0183674debac659d537112bfa6?Prefix=0a8f06db384c49a1808e610e908818b9%2Ff1b2f6354d3945b8a187d1ab1b720c5f&KeyID=52462340&Signature=rVnRks8qBkyWpcU12EoU25Z3QT8CfrxbmIBkQJBdrZZMpY7qDY9zMlJH3LXcdRCMP7dc5v3vZsgpKX6K605ADQ%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/b8fd5f0183674debac659d537112bfa6?Prefix=0a8f06db384c49a1808e610e908818b9%2Ff1b2f6354d3945b8a187d1ab1b720c5f&KeyID=52462340&Signature=rVnRks8qBkyWpcU12EoU25Z3QT8CfrxbmIBkQJBdrZZMpY7qDY9zMlJH3LXcdRCMP7dc5v3vZsgpKX6K605ADQ%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/b8fd5f0183674debac659d537112bfa6?Prefix=0a8f06db384c49a1808e610e908818b9%2Ff1b2f6354d3945b8a187d1ab1b720c5f&KeyID=52462340&Signature=rVnRks8qBkyWpcU12EoU25Z3QT8CfrxbmIBkQJBdrZZMpY7qDY9zMlJH3LXcdRCMP7dc5v3vZsgpKX6K605ADQ%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/b8fd5f0183674debac659d537112bfa6?Prefix=0a8f06db384c49a1808e610e908818b9%2Ff1b2f6354d3945b8a187d1ab1b720c5f&KeyID=52462340&Signature=rVnRks8qBkyWpcU12EoU25Z3QT8CfrxbmIBkQJBdrZZMpY7qDY9zMlJH3LXcdRCMP7dc5v3vZsgpKX6K605ADQ%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/b8fd5f0183674debac659d537112bfa6?Prefix=0a8f06db384c49a1808e610e908818b9%2Ff1b2f6354d3945b8a187d1ab1b720c5f&KeyID=52462340&Signature=rVnRks8qBkyWpcU12EoU25Z3QT8CfrxbmIBkQJBdrZZMpY7qDY9zMlJH3LXcdRCMP7dc5v3vZsgpKX6K605ADQ%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/b8fd5f0183674debac659d537112bfa6?Prefix=0a8f06db384c49a1808e610e908818b9%2Ff1b2f6354d3945b8a187d1ab1b720c5f&KeyID=52462340&Signature=rVnRks8qBkyWpcU12EoU25Z3QT8CfrxbmIBkQJBdrZZMpY7qDY9zMlJH3LXcdRCMP7dc5v3vZsgpKX6K605ADQ%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/b8fd5f0183674debac659d537112bfa6?Prefix=0a8f06db384c49a1808e610e908818b9%2Ff1b2f6354d3945b8a187d1ab1b720c5f&KeyID=52462340&Signature=rVnRks8qBkyWpcU12EoU25Z3QT8CfrxbmIBkQJBdrZZMpY7qDY9zMlJH3LXcdRCMP7dc5v3vZsgpKX6K605ADQ%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/b8fd5f0183674debac659d537112bfa6?Prefix=0a8f06db384c49a1808e610e908818b9%2Ff1b2f6354d3945b8a187d1ab1b720c5f&KeyID=52462340&Signature=rVnRks8qBkyWpcU12EoU25Z3QT8CfrxbmIBkQJBdrZZMpY7qDY9zMlJH3LXcdRCMP7dc5v3vZsgpKX6K605ADQ%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/b8fd5f0183674debac659d537112bfa6?Prefix=0a8f06db384c49a1808e610e908818b9%2Ff1b2f6354d3945b8a187d1ab1b720c5f&KeyID=52462340&Signature=rVnRks8qBkyWpcU12EoU25Z3QT8CfrxbmIBkQJBdrZZMpY7qDY9zMlJH3LXcdRCMP7dc5v3vZsgpKX6K605ADQ%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/28f04cac1745408f969d0f90fffc2a9e?Prefix=0a8f06db384c49a1808e610e908818b9%2Fe31dc3a687414775ac19d3c703c70926&KeyID=52462340&Signature=52Z%252BeONPG97vXtsZ67D3qsFKMTbG5SwjUzVYnwv4BsISTLsCIyyjsWIlX3ykBYV%2F1RviTkRJJOFzkv5KoisLBA%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/28f04cac1745408f969d0f90fffc2a9e?Prefix=0a8f06db384c49a1808e610e908818b9%2Fe31dc3a687414775ac19d3c703c70926&KeyID=52462340&Signature=52Z%252BeONPG97vXtsZ67D3qsFKMTbG5SwjUzVYnwv4BsISTLsCIyyjsWIlX3ykBYV%2F1RviTkRJJOFzkv5KoisLBA%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/28f04cac1745408f969d0f90fffc2a9e?Prefix=0a8f06db384c49a1808e610e908818b9%2Fe31dc3a687414775ac19d3c703c70926&KeyID=52462340&Signature=52Z%252BeONPG97vXtsZ67D3qsFKMTbG5SwjUzVYnwv4BsISTLsCIyyjsWIlX3ykBYV%2F1RviTkRJJOFzkv5KoisLBA%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/bafed5a70510410f9146dc811096c2cb?Prefix=0a8f06db384c49a1808e610e908818b9%2Ffc880490c748489da6f2bf546d533c7c&KeyID=52462340&Signature=om976cFfDH7kEyGOsAQfKbeubF1sOk48L7GuL1VC3ETvYWA6xHZfCVBnOb%252Bv4U65%2F2FWWYLTiNMHawJArhcgCA%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/bafed5a70510410f9146dc811096c2cb?Prefix=0a8f06db384c49a1808e610e908818b9%2Ffc880490c748489da6f2bf546d533c7c&KeyID=52462340&Signature=om976cFfDH7kEyGOsAQfKbeubF1sOk48L7GuL1VC3ETvYWA6xHZfCVBnOb%252Bv4U65%2F2FWWYLTiNMHawJArhcgCA%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/30847ee3455743718073a4f48890ff3c?Prefix=0a8f06db384c49a1808e610e908818b9%2F05165df605cb454ead476b3cb4f4dbfb&KeyID=52462340&Signature=ZjgH9P%252BISzntxF9vYz%2Flfvki%252BA06ZMbnmqJYEodGkVF97VGpbrfEMfdHj9K6sfJD1fvdTptH3x6oDcWMmr%2FTBA%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/30847ee3455743718073a4f48890ff3c?Prefix=0a8f06db384c49a1808e610e908818b9%2F05165df605cb454ead476b3cb4f4dbfb&KeyID=52462340&Signature=ZjgH9P%252BISzntxF9vYz%2Flfvki%252BA06ZMbnmqJYEodGkVF97VGpbrfEMfdHj9K6sfJD1fvdTptH3x6oDcWMmr%2FTBA%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/30847ee3455743718073a4f48890ff3c?Prefix=0a8f06db384c49a1808e610e908818b9%2F05165df605cb454ead476b3cb4f4dbfb&KeyID=52462340&Signature=ZjgH9P%252BISzntxF9vYz%2Flfvki%252BA06ZMbnmqJYEodGkVF97VGpbrfEMfdHj9K6sfJD1fvdTptH3x6oDcWMmr%2FTBA%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/1e5d2105222f4b5ba63111a6d0b68269?Prefix=0a8f06db384c49a1808e610e908818b9%2Fbd24460ebd3448b1baff410b17170305&KeyID=52462340&Signature=9VCbkOA%252B6A4ktTI7mDJyfod5rkb3qlTmlF9YmgfwK14PdQNnPVxehStP4%252B4tNvv7IW01bVkr2xpyjCJjDNvEAQ%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/1e5d2105222f4b5ba63111a6d0b68269?Prefix=0a8f06db384c49a1808e610e908818b9%2Fbd24460ebd3448b1baff410b17170305&KeyID=52462340&Signature=9VCbkOA%252B6A4ktTI7mDJyfod5rkb3qlTmlF9YmgfwK14PdQNnPVxehStP4%252B4tNvv7IW01bVkr2xpyjCJjDNvEAQ%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/68cec8d68dc14d9aae080124e7429496?Prefix=0a8f06db384c49a1808e610e908818b9%2Fd26dbf06b44441afb219def897a8f8e7&KeyID=52462340&Signature=RStbDMAQKozYWft6fqpmt1eVV4ABtQPEZZFt37O6%252BsWycvdLL3Pve7%252BklWFavWPU8N0l63R8pqhA4g8PMKklCA%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/68cec8d68dc14d9aae080124e7429496?Prefix=0a8f06db384c49a1808e610e908818b9%2Fd26dbf06b44441afb219def897a8f8e7&KeyID=52462340&Signature=RStbDMAQKozYWft6fqpmt1eVV4ABtQPEZZFt37O6%252BsWycvdLL3Pve7%252BklWFavWPU8N0l63R8pqhA4g8PMKklCA%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/e5c581c696b54f158714b6c514530361?Prefix=0a8f06db384c49a1808e610e908818b9%2Fc0e05f4e75204025b57158466d03024b&KeyID=52462340&Signature=ikfcvEYvJ1MNoMI9iKNfhywj%252BDF3xzhO4UtA8IpWnZoGZSPkY9KMc7nBY4PMJlYFQcVoKXEQsdD5PmzdgyoxAQ%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/e5c581c696b54f158714b6c514530361?Prefix=0a8f06db384c49a1808e610e908818b9%2Fc0e05f4e75204025b57158466d03024b&KeyID=52462340&Signature=ikfcvEYvJ1MNoMI9iKNfhywj%252BDF3xzhO4UtA8IpWnZoGZSPkY9KMc7nBY4PMJlYFQcVoKXEQsdD5PmzdgyoxAQ%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/4204be17e3be43a29196a4de01519416?Prefix=0a8f06db384c49a1808e610e908818b9%2Fc9fae88ad82b44f69b157b499dd607ae&KeyID=52462340&Signature=IqxY42Ht6epKuep3sg9pLddy%252BMxeJ6FcFFmY5KDT9%2FTiJl79cO83I651dWzr1F%2FzWa01cIDOOFfPFdP0mwZcCA%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/4204be17e3be43a29196a4de01519416?Prefix=0a8f06db384c49a1808e610e908818b9%2Fc9fae88ad82b44f69b157b499dd607ae&KeyID=52462340&Signature=IqxY42Ht6epKuep3sg9pLddy%252BMxeJ6FcFFmY5KDT9%2FTiJl79cO83I651dWzr1F%2FzWa01cIDOOFfPFdP0mwZcCA%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/9d2bf2ecc8d34fcc8dfcde51b2b06679?Prefix=0a8f06db384c49a1808e610e908818b9%2Fb9d4149df856494296fc63b22486d4b5&KeyID=52462340&Signature=nhsjRQWXdPtTOxP7YDyhcdc9mBBLqJ1ZiL6%252Bgb8yCt2YxkjuoRD9ifmOQF675s%252BWGpE1c58GzIn577AYeDkdCw%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/9d2bf2ecc8d34fcc8dfcde51b2b06679?Prefix=0a8f06db384c49a1808e610e908818b9%2Fb9d4149df856494296fc63b22486d4b5&KeyID=52462340&Signature=nhsjRQWXdPtTOxP7YDyhcdc9mBBLqJ1ZiL6%252Bgb8yCt2YxkjuoRD9ifmOQF675s%252BWGpE1c58GzIn577AYeDkdCw%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/a9b76da28e44456c83dfefa43ec76962?Prefix=0a8f06db384c49a1808e610e908818b9%2Fc13ee9b911094ede99242c5884c21894&KeyID=52462340&Signature=%2Fe5q94PSjjjwYctZm55exJHNJpi3zwz4NHRpoU96rp2dqeYR5lQHXBTkguy6WlnDctjTX6AD%252Bw%252BHzQlaGLnKAw%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/a9b76da28e44456c83dfefa43ec76962?Prefix=0a8f06db384c49a1808e610e908818b9%2Fc13ee9b911094ede99242c5884c21894&KeyID=52462340&Signature=%2Fe5q94PSjjjwYctZm55exJHNJpi3zwz4NHRpoU96rp2dqeYR5lQHXBTkguy6WlnDctjTX6AD%252Bw%252BHzQlaGLnKAw%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/0cad7e7256a3403495391c984dc3d124?Prefix=0a8f06db384c49a1808e610e908818b9%2F589b80447b1a46af8b55e962f4cf9882&KeyID=52462340&Signature=uZizBq%252B%252BKuVIakFZErXjTlR%252B5qDkjG8BL5NgYU3v5%252B4ysROhqnQdwfiSQ1TzZ%2FAGsGdxbNgCmexIC47%252B2xcRBw%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/0cad7e7256a3403495391c984dc3d124?Prefix=0a8f06db384c49a1808e610e908818b9%2F589b80447b1a46af8b55e962f4cf9882&KeyID=52462340&Signature=uZizBq%252B%252BKuVIakFZErXjTlR%252B5qDkjG8BL5NgYU3v5%252B4ysROhqnQdwfiSQ1TzZ%2FAGsGdxbNgCmexIC47%252B2xcRBw%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/0cad7e7256a3403495391c984dc3d124?Prefix=0a8f06db384c49a1808e610e908818b9%2F589b80447b1a46af8b55e962f4cf9882&KeyID=52462340&Signature=uZizBq%252B%252BKuVIakFZErXjTlR%252B5qDkjG8BL5NgYU3v5%252B4ysROhqnQdwfiSQ1TzZ%2FAGsGdxbNgCmexIC47%252B2xcRBw%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/0cad7e7256a3403495391c984dc3d124?Prefix=0a8f06db384c49a1808e610e908818b9%2F589b80447b1a46af8b55e962f4cf9882&KeyID=52462340&Signature=uZizBq%252B%252BKuVIakFZErXjTlR%252B5qDkjG8BL5NgYU3v5%252B4ysROhqnQdwfiSQ1TzZ%2FAGsGdxbNgCmexIC47%252B2xcRBw%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/0cad7e7256a3403495391c984dc3d124?Prefix=0a8f06db384c49a1808e610e908818b9%2F589b80447b1a46af8b55e962f4cf9882&KeyID=52462340&Signature=uZizBq%252B%252BKuVIakFZErXjTlR%252B5qDkjG8BL5NgYU3v5%252B4ysROhqnQdwfiSQ1TzZ%2FAGsGdxbNgCmexIC47%252B2xcRBw%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/4384320bb578457e8931eb1d4180fac7?Prefix=0a8f06db384c49a1808e610e908818b9%2F9b97090a7c4b42fd81bcae22fb8ef844&KeyID=52462340&Signature=vH7BQraPk8qN36%2FuBn6GpzHrGg8PnRTH5iTRzwzrYL3mj2tLFNgfAXwvRP8eBzdYoEjnI%2FnkL6QWC7gm4AutCA%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/4384320bb578457e8931eb1d4180fac7?Prefix=0a8f06db384c49a1808e610e908818b9%2F9b97090a7c4b42fd81bcae22fb8ef844&KeyID=52462340&Signature=vH7BQraPk8qN36%2FuBn6GpzHrGg8PnRTH5iTRzwzrYL3mj2tLFNgfAXwvRP8eBzdYoEjnI%2FnkL6QWC7gm4AutCA%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/16163ec3f25b42d498d4159ab847307d?Prefix=0a8f06db384c49a1808e610e908818b9%2F22e5795a99614499ba26b84438a5a403&KeyID=52462340&Signature=l8VUbmIMzy99W7P4gWMLLtccDx8Jox%252B8Mu7FYkV292ldx9Ds03prtka69NC2N7wmoS8uBP%2F1J5Jp1QoalAnUBw%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/16163ec3f25b42d498d4159ab847307d?Prefix=0a8f06db384c49a1808e610e908818b9%2F22e5795a99614499ba26b84438a5a403&KeyID=52462340&Signature=l8VUbmIMzy99W7P4gWMLLtccDx8Jox%252B8Mu7FYkV292ldx9Ds03prtka69NC2N7wmoS8uBP%2F1J5Jp1QoalAnUBw%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/16163ec3f25b42d498d4159ab847307d?Prefix=0a8f06db384c49a1808e610e908818b9%2F22e5795a99614499ba26b84438a5a403&KeyID=52462340&Signature=l8VUbmIMzy99W7P4gWMLLtccDx8Jox%252B8Mu7FYkV292ldx9Ds03prtka69NC2N7wmoS8uBP%2F1J5Jp1QoalAnUBw%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/c975a612c35040e9949958e35bd525c0?Prefix=0a8f06db384c49a1808e610e908818b9%2Ffff721b862864d01b540eafe423fb85e&KeyID=52462340&Signature=8uVBGEA6fprdga%2F7eq2Mbzf5qc0MAJmVYCPuDwTzcMEhV95ZRmZ9jd0YIc6ifuO9DpT7LT3RbFJIJZ1UeyY5Aw%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/c975a612c35040e9949958e35bd525c0?Prefix=0a8f06db384c49a1808e610e908818b9%2Ffff721b862864d01b540eafe423fb85e&KeyID=52462340&Signature=8uVBGEA6fprdga%2F7eq2Mbzf5qc0MAJmVYCPuDwTzcMEhV95ZRmZ9jd0YIc6ifuO9DpT7LT3RbFJIJZ1UeyY5Aw%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/c975a612c35040e9949958e35bd525c0?Prefix=0a8f06db384c49a1808e610e908818b9%2Ffff721b862864d01b540eafe423fb85e&KeyID=52462340&Signature=8uVBGEA6fprdga%2F7eq2Mbzf5qc0MAJmVYCPuDwTzcMEhV95ZRmZ9jd0YIc6ifuO9DpT7LT3RbFJIJZ1UeyY5Aw%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/c975a612c35040e9949958e35bd525c0?Prefix=0a8f06db384c49a1808e610e908818b9%2Ffff721b862864d01b540eafe423fb85e&KeyID=52462340&Signature=8uVBGEA6fprdga%2F7eq2Mbzf5qc0MAJmVYCPuDwTzcMEhV95ZRmZ9jd0YIc6ifuO9DpT7LT3RbFJIJZ1UeyY5Aw%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/9305ebe457cc459d951cdd63833216bd?Prefix=0a8f06db384c49a1808e610e908818b9%2Fd8a4b57abe2847b5878b1e452ebc3c02&KeyID=52462340&Signature=6XyEbSP1u%2FoHScs2rf7zDY30rmueDDBnpOwECyN%252BomNAPvoz8xLAbuydagA2SRbMvAxIxpDYY51eArJN3K%252B8Dg%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/9305ebe457cc459d951cdd63833216bd?Prefix=0a8f06db384c49a1808e610e908818b9%2Fd8a4b57abe2847b5878b1e452ebc3c02&KeyID=52462340&Signature=6XyEbSP1u%2FoHScs2rf7zDY30rmueDDBnpOwECyN%252BomNAPvoz8xLAbuydagA2SRbMvAxIxpDYY51eArJN3K%252B8Dg%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/9305ebe457cc459d951cdd63833216bd?Prefix=0a8f06db384c49a1808e610e908818b9%2Fd8a4b57abe2847b5878b1e452ebc3c02&KeyID=52462340&Signature=6XyEbSP1u%2FoHScs2rf7zDY30rmueDDBnpOwECyN%252BomNAPvoz8xLAbuydagA2SRbMvAxIxpDYY51eArJN3K%252B8Dg%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/3961d767042a46f0a7e9d83d0ffa01d6?Prefix=0a8f06db384c49a1808e610e908818b9%2Ffb7ada4d9086433496dec1173a6491f9&KeyID=52462340&Signature=5Gyyo8sS4E0W%2FlKvUO8LAYOT5K5sEy4l74wlIrh5Mocs2sreb%2F%252BK4p5R2D2Rxz5YA8efp5CeV3RRqxxD%2FuxMCw%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/3961d767042a46f0a7e9d83d0ffa01d6?Prefix=0a8f06db384c49a1808e610e908818b9%2Ffb7ada4d9086433496dec1173a6491f9&KeyID=52462340&Signature=5Gyyo8sS4E0W%2FlKvUO8LAYOT5K5sEy4l74wlIrh5Mocs2sreb%2F%252BK4p5R2D2Rxz5YA8efp5CeV3RRqxxD%2FuxMCw%253D%253D
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ТОВ  «ІМПЕРІЯ 

ВОДИ УКРАЇНА» 

(44) При цьому жоден з ідентичних документів, поданих Відповідачами у складі своїх 

пропозицій, не був завантажений раніше за переможця - ТОВ «ІМПЕРІЯ ВОДИ 

УКРАЇНА». Наприклад, Декларація про відповідність Технічного регламенту 

низьковольтного електричного обладнання  ТОВ  «ІМПЕРІЯ ВОДИ УКРАЇНА» 

була розміщена в системі Прозорро 09 вересня 2016 року о 19.40, ПП «ЦЕНТР-

МОНТАЖ-ЕНЕРГО» цей же документ був розміщений 11 вересня 2016 року 

о 14:59, а ТОВ «МБП ТЕПЛОМЕРЕЖА» - 12 вересня 2016 року о 12.13 (тобто, 

пізніше ТОВ «ІМПЕРІЯ ВОДИ УКРАЇНА»). 

(45) Проте ТОВ «ІМПЕРІЯ ВОДИ УКРАЇНА» розміщувало свої документи в 

електронній системі  Прозоро 09 і 12 вересня 2016 року, ПП «ЦЕНТР-МОНТАЖ-

ЕНЕРГО» - 10, 11 і 12 вересня 2016 року, ТОВ «МБП ТЕПЛОМЕРЕЖА» - тільки 

12 вересня 2016 року (тобто в останній день, з 12.10 до 12.13). 

(46) Відповідно до частини третьої статті 12 Закону України «Про публічні закупівлі» 

обмін і збереження інформації та документів в електронній системі закупівель має 

відбуватися з гарантуванням непорушності даних про учасників і їхніх 

пропозицій під час проведення процедури закупівлі та їх конфіденційності до 

моменту розкриття тендерних пропозицій. 

(47) Отже, до розкриття пропозицій в електронній системі закупівель відсутній 

вільний, загальнодоступний доступ до пропозицій учасників торгів: 

Документ 

ТОВ  «ІМПЕРІЯ ВОДИ 

УКРАЇНА» 

ПП «ЦЕНТР-МОНТАЖ-

ЕНЕРГО» 

ТОВ «МБП 

ТЕПЛОМЕРЕЖА» 

Назва файлу, 

час створення  

Заванта-

жено 

Назва файлу, 

час створення  

Заванта-

жено 

Назва файлу, 

час створення  

Заванта-

жено 

Сonfirmation 

letter to: 

"Empire of 

Water Ukraine" 

09.05.2016 на 

бланку Aqua 

Control Inc. 

Авторизація 

Aqua 

Control.pdf 

09.09.2016, 

15:48:20 

1.4 

09 

вересня 

2016 17:

29 

 

Авторизація 

Aqua 

Control.pdf 

09.09.2016, 

15:48:20 

1.4 

11 вересня 

2016 14:59 

 

Aqua 

Control.pdf 

09.09.2016, 

15:48:20 

1.4 

12 вересня 

2016 12:11 

 

Лист Fontana 

Fountains 

ATHENS: 

06/09/2016 

Авторизація 

Fontana.pdf 

09.09.2016, 

15:46:30 

1.4 

09 

вересня 

2016 17:

29 

 

авторизація 

Fontana.pdf 

09.09.2016, 

15:46:30 

1.4 

11 вересня 

2016 14:59 

 

Fontana.pdf 

09.09.2016, 

15:46:30 

1.4 

12 

вересня 

2016 12:1

1 

 

Лист ТОВ 

«ГРУНДФОС 

Україна» від 

06.09.2016 № 

538 до ТОВ  

«ІМПЕРІЯ 

ВОДИ 

УКРАЇНА» (з 

вертикальною 

полосою) 

Авторизіція 

Grundfos.pdf 

09.09.2016, 

10:36:27 

Hewlett 

Packard MFP 

1.6 

09 

вересня 

2016 17:

29 

 

авторизація 

Grundfos.pdf 

09.09.2016, 

10:36:27 

Hewlett 

Packard MFP 

1.6 

11 вересня 

2016 14:59 

 

Grundfos.pdf 

09.09.2016, 

10:36:27 

Hewlett 

Packard MFP 

1.6 

12 

вересня 

2016 12:1

1 

 

Лист ТОВ 

«ГРУНДФОС 

Україна» від 

09.09.2016 № 

https://public.docs.openprocurement.org/get/28f04cac1745408f969d0f90fffc2a9e?Prefix=0a8f06db384c49a1808e610e908818b9%2Fe31dc3a687414775ac19d3c703c70926&KeyID=52462340&Signature=52Z%252BeONPG97vXtsZ67D3qsFKMTbG5SwjUzVYnwv4BsISTLsCIyyjsWIlX3ykBYV%2F1RviTkRJJOFzkv5KoisLBA%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/28f04cac1745408f969d0f90fffc2a9e?Prefix=0a8f06db384c49a1808e610e908818b9%2Fe31dc3a687414775ac19d3c703c70926&KeyID=52462340&Signature=52Z%252BeONPG97vXtsZ67D3qsFKMTbG5SwjUzVYnwv4BsISTLsCIyyjsWIlX3ykBYV%2F1RviTkRJJOFzkv5KoisLBA%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/28f04cac1745408f969d0f90fffc2a9e?Prefix=0a8f06db384c49a1808e610e908818b9%2Fe31dc3a687414775ac19d3c703c70926&KeyID=52462340&Signature=52Z%252BeONPG97vXtsZ67D3qsFKMTbG5SwjUzVYnwv4BsISTLsCIyyjsWIlX3ykBYV%2F1RviTkRJJOFzkv5KoisLBA%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/28f04cac1745408f969d0f90fffc2a9e?Prefix=0a8f06db384c49a1808e610e908818b9%2Fe31dc3a687414775ac19d3c703c70926&KeyID=52462340&Signature=52Z%252BeONPG97vXtsZ67D3qsFKMTbG5SwjUzVYnwv4BsISTLsCIyyjsWIlX3ykBYV%2F1RviTkRJJOFzkv5KoisLBA%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/28f04cac1745408f969d0f90fffc2a9e?Prefix=0a8f06db384c49a1808e610e908818b9%2Fe31dc3a687414775ac19d3c703c70926&KeyID=52462340&Signature=52Z%252BeONPG97vXtsZ67D3qsFKMTbG5SwjUzVYnwv4BsISTLsCIyyjsWIlX3ykBYV%2F1RviTkRJJOFzkv5KoisLBA%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/28f04cac1745408f969d0f90fffc2a9e?Prefix=0a8f06db384c49a1808e610e908818b9%2Fe31dc3a687414775ac19d3c703c70926&KeyID=52462340&Signature=52Z%252BeONPG97vXtsZ67D3qsFKMTbG5SwjUzVYnwv4BsISTLsCIyyjsWIlX3ykBYV%2F1RviTkRJJOFzkv5KoisLBA%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/30847ee3455743718073a4f48890ff3c?Prefix=0a8f06db384c49a1808e610e908818b9%2F05165df605cb454ead476b3cb4f4dbfb&KeyID=52462340&Signature=ZjgH9P%252BISzntxF9vYz%2Flfvki%252BA06ZMbnmqJYEodGkVF97VGpbrfEMfdHj9K6sfJD1fvdTptH3x6oDcWMmr%2FTBA%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/30847ee3455743718073a4f48890ff3c?Prefix=0a8f06db384c49a1808e610e908818b9%2F05165df605cb454ead476b3cb4f4dbfb&KeyID=52462340&Signature=ZjgH9P%252BISzntxF9vYz%2Flfvki%252BA06ZMbnmqJYEodGkVF97VGpbrfEMfdHj9K6sfJD1fvdTptH3x6oDcWMmr%2FTBA%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/1e5d2105222f4b5ba63111a6d0b68269?Prefix=0a8f06db384c49a1808e610e908818b9%2Fbd24460ebd3448b1baff410b17170305&KeyID=52462340&Signature=9VCbkOA%252B6A4ktTI7mDJyfod5rkb3qlTmlF9YmgfwK14PdQNnPVxehStP4%252B4tNvv7IW01bVkr2xpyjCJjDNvEAQ%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/1e5d2105222f4b5ba63111a6d0b68269?Prefix=0a8f06db384c49a1808e610e908818b9%2Fbd24460ebd3448b1baff410b17170305&KeyID=52462340&Signature=9VCbkOA%252B6A4ktTI7mDJyfod5rkb3qlTmlF9YmgfwK14PdQNnPVxehStP4%252B4tNvv7IW01bVkr2xpyjCJjDNvEAQ%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/68cec8d68dc14d9aae080124e7429496?Prefix=0a8f06db384c49a1808e610e908818b9%2Fd26dbf06b44441afb219def897a8f8e7&KeyID=52462340&Signature=RStbDMAQKozYWft6fqpmt1eVV4ABtQPEZZFt37O6%252BsWycvdLL3Pve7%252BklWFavWPU8N0l63R8pqhA4g8PMKklCA%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/68cec8d68dc14d9aae080124e7429496?Prefix=0a8f06db384c49a1808e610e908818b9%2Fd26dbf06b44441afb219def897a8f8e7&KeyID=52462340&Signature=RStbDMAQKozYWft6fqpmt1eVV4ABtQPEZZFt37O6%252BsWycvdLL3Pve7%252BklWFavWPU8N0l63R8pqhA4g8PMKklCA%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/e5c581c696b54f158714b6c514530361?Prefix=0a8f06db384c49a1808e610e908818b9%2Fc0e05f4e75204025b57158466d03024b&KeyID=52462340&Signature=ikfcvEYvJ1MNoMI9iKNfhywj%252BDF3xzhO4UtA8IpWnZoGZSPkY9KMc7nBY4PMJlYFQcVoKXEQsdD5PmzdgyoxAQ%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/4204be17e3be43a29196a4de01519416?Prefix=0a8f06db384c49a1808e610e908818b9%2Fc9fae88ad82b44f69b157b499dd607ae&KeyID=52462340&Signature=IqxY42Ht6epKuep3sg9pLddy%252BMxeJ6FcFFmY5KDT9%2FTiJl79cO83I651dWzr1F%2FzWa01cIDOOFfPFdP0mwZcCA%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/4204be17e3be43a29196a4de01519416?Prefix=0a8f06db384c49a1808e610e908818b9%2Fc9fae88ad82b44f69b157b499dd607ae&KeyID=52462340&Signature=IqxY42Ht6epKuep3sg9pLddy%252BMxeJ6FcFFmY5KDT9%2FTiJl79cO83I651dWzr1F%2FzWa01cIDOOFfPFdP0mwZcCA%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/9d2bf2ecc8d34fcc8dfcde51b2b06679?Prefix=0a8f06db384c49a1808e610e908818b9%2Fb9d4149df856494296fc63b22486d4b5&KeyID=52462340&Signature=nhsjRQWXdPtTOxP7YDyhcdc9mBBLqJ1ZiL6%252Bgb8yCt2YxkjuoRD9ifmOQF675s%252BWGpE1c58GzIn577AYeDkdCw%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/9d2bf2ecc8d34fcc8dfcde51b2b06679?Prefix=0a8f06db384c49a1808e610e908818b9%2Fb9d4149df856494296fc63b22486d4b5&KeyID=52462340&Signature=nhsjRQWXdPtTOxP7YDyhcdc9mBBLqJ1ZiL6%252Bgb8yCt2YxkjuoRD9ifmOQF675s%252BWGpE1c58GzIn577AYeDkdCw%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/a9b76da28e44456c83dfefa43ec76962?Prefix=0a8f06db384c49a1808e610e908818b9%2Fc13ee9b911094ede99242c5884c21894&KeyID=52462340&Signature=%2Fe5q94PSjjjwYctZm55exJHNJpi3zwz4NHRpoU96rp2dqeYR5lQHXBTkguy6WlnDctjTX6AD%252Bw%252BHzQlaGLnKAw%253D%253D
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542 до ТОВ  

«ІМПЕРІЯ 

ВОДИ 

УКРАЇНА» 

Договір 

підряду, 

укладений ТОВ 

«Суми-Сервіс-

Буд» з ТОВ  

«ІМПЕРІЯ 

ВОДИ 

УКРАЇНА» 

Договір на 

будівництво 

фонтану в п. 

Покровський 

м. Суми.PDF 

08.09.2016, 

16:49:48 

Canon 1.3 

09 

вересня 

2016 17:

29 

 

роботи 

Сервис 

Буд.PDF 

08.09.2016, 

16:49:48 

Canon 1.3 

11 вересня 

2016 14:59 

 

Сумы Сервис 

Буд.PDF 

08.09.2016, 

16:49:48 

Canon 1.3 

12 

вересня 

2016 12:1

3 

 

Договір 

підряду, 

укладений 

Новосiлкiвсъко

ю сiльською 

радою з ТОВ  

«ІМПЕРІЯ 

ВОДИ 

УКРАЇНА» 

Договір на 

будівництво 

фонтану в с. 

Новосілки.PD

F 

08.09.2016, 

17:27:08 

Canon 1.6 

09 

вересня 

2016 17:

29 

роботи 

Новоселки.PD

F 

08.09.2016, 

17:27:08 

Canon 1.6 

11 вересня 

2016 14:59 

Новоселки.PD

F 

08.09.2016, 

17:27:08 

Canon 1.6 

12 

вересня 

2016 12:1

3 

 

(48) Крім цього, ТОВ «МБП ТЕПЛОМЕРЕЖА» у складі своєї пропозиції надало 

довідку про досвід виконання аналогічних договорів, в якій навело інформацію 

про досвід виконання робіт іншого учасника – ТОВ «ІМПЕРІЯ ВОДИ 

УКРАЇНА». 

(49) Надання Відповідачами у складі своїх пропозицій вищезазначених 

документів допомогло сформувати тендерні пропозиції, які не були відхилені 

замовником, що свідчить про зацікавленість Відповідачів в участі в Торгах 

один одного. Така єдність інтересів Відповідачів в кінцевому результаті 

забезпечила перемогу ТОВ «ІМПЕРІЯ ВОДИ УКРАЇНА» у Торгах. 

(50) Зазначене свідчить про обмін інформацією між Відповідачами з метою 

забезпечення участі один одного в Торгах. 

(51) Крім цього, файли вищенаведених документів, розміщені ПП «ЦЕНТР-

МОНТАЖ-ЕНЕРГО», ТОВ «МБП ТЕПЛОМЕРЕЖА» в електронній системі 

Прозоро, є ідентичними файлам, розміщеним  ТОВ «ІМПЕРІЯ ВОДИ УКРАЇНА».  

(52) Зокрема, лист ТОВ «ГРУНДФОС Україна» від 06.09.2016 № 538 до  

ТОВ  «ІМПЕРІЯ ВОДИ УКРАЇНА» і лист ТОВ «ГРУНДФОС Україна»  

від 09.09.2016 № 542 до ТОВ  «ІМПЕРІЯ ВОДИ УКРАЇНА» розміщені в одному 

файлі. Причому сканований лист ТОВ «ГРУНДФОС Україна» від 06.09.2016  

№ 538 до ТОВ «ІМПЕРІЯ ВОДИ УКРАЇНА» має характерну відзнаку – 

вертикальну жирну смугу вздовж усього документа. 

(53) Лист ТОВ «ІНТЕРПАМПС ГРУП» від 12.08.2016 № 043 до ТОВ  «ІМПЕРІЯ 

ВОДИ УКРАЇНА» і лист представництва Xylem Water Solutions AB 2015-12-03 

про повноваження ТОВ «ІНТЕРПАМПС ГРУП», надані у своїх пропозиціях   

ТОВ  «ІМПЕРІЯ ВОДИ УКРАЇНА» (файл: Авторизація Lowara.pdf) і  

ПП «ЦЕНТР-МОНТАЖ-ЕНЕРГО» (файл: Авторизація Lowara.pdf), об’єднані в 

один файл. При цьому скан-копія листа представництва Xylem Water Solutions AB 

2015-12-03 про повноваження ТОВ «ІНТЕРПАМПС ГРУП» здійснена в іншому 

масштабі, ніж лист ТОВ «ІНТЕРПАМПС ГРУП» від 12.08.2016 № 043 до  

https://public.docs.openprocurement.org/get/0cad7e7256a3403495391c984dc3d124?Prefix=0a8f06db384c49a1808e610e908818b9%2F589b80447b1a46af8b55e962f4cf9882&KeyID=52462340&Signature=uZizBq%252B%252BKuVIakFZErXjTlR%252B5qDkjG8BL5NgYU3v5%252B4ysROhqnQdwfiSQ1TzZ%2FAGsGdxbNgCmexIC47%252B2xcRBw%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/0cad7e7256a3403495391c984dc3d124?Prefix=0a8f06db384c49a1808e610e908818b9%2F589b80447b1a46af8b55e962f4cf9882&KeyID=52462340&Signature=uZizBq%252B%252BKuVIakFZErXjTlR%252B5qDkjG8BL5NgYU3v5%252B4ysROhqnQdwfiSQ1TzZ%2FAGsGdxbNgCmexIC47%252B2xcRBw%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/0cad7e7256a3403495391c984dc3d124?Prefix=0a8f06db384c49a1808e610e908818b9%2F589b80447b1a46af8b55e962f4cf9882&KeyID=52462340&Signature=uZizBq%252B%252BKuVIakFZErXjTlR%252B5qDkjG8BL5NgYU3v5%252B4ysROhqnQdwfiSQ1TzZ%2FAGsGdxbNgCmexIC47%252B2xcRBw%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/0cad7e7256a3403495391c984dc3d124?Prefix=0a8f06db384c49a1808e610e908818b9%2F589b80447b1a46af8b55e962f4cf9882&KeyID=52462340&Signature=uZizBq%252B%252BKuVIakFZErXjTlR%252B5qDkjG8BL5NgYU3v5%252B4ysROhqnQdwfiSQ1TzZ%2FAGsGdxbNgCmexIC47%252B2xcRBw%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/0cad7e7256a3403495391c984dc3d124?Prefix=0a8f06db384c49a1808e610e908818b9%2F589b80447b1a46af8b55e962f4cf9882&KeyID=52462340&Signature=uZizBq%252B%252BKuVIakFZErXjTlR%252B5qDkjG8BL5NgYU3v5%252B4ysROhqnQdwfiSQ1TzZ%2FAGsGdxbNgCmexIC47%252B2xcRBw%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/4384320bb578457e8931eb1d4180fac7?Prefix=0a8f06db384c49a1808e610e908818b9%2F9b97090a7c4b42fd81bcae22fb8ef844&KeyID=52462340&Signature=vH7BQraPk8qN36%2FuBn6GpzHrGg8PnRTH5iTRzwzrYL3mj2tLFNgfAXwvRP8eBzdYoEjnI%2FnkL6QWC7gm4AutCA%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/4384320bb578457e8931eb1d4180fac7?Prefix=0a8f06db384c49a1808e610e908818b9%2F9b97090a7c4b42fd81bcae22fb8ef844&KeyID=52462340&Signature=vH7BQraPk8qN36%2FuBn6GpzHrGg8PnRTH5iTRzwzrYL3mj2tLFNgfAXwvRP8eBzdYoEjnI%2FnkL6QWC7gm4AutCA%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/4384320bb578457e8931eb1d4180fac7?Prefix=0a8f06db384c49a1808e610e908818b9%2F9b97090a7c4b42fd81bcae22fb8ef844&KeyID=52462340&Signature=vH7BQraPk8qN36%2FuBn6GpzHrGg8PnRTH5iTRzwzrYL3mj2tLFNgfAXwvRP8eBzdYoEjnI%2FnkL6QWC7gm4AutCA%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/16163ec3f25b42d498d4159ab847307d?Prefix=0a8f06db384c49a1808e610e908818b9%2F22e5795a99614499ba26b84438a5a403&KeyID=52462340&Signature=l8VUbmIMzy99W7P4gWMLLtccDx8Jox%252B8Mu7FYkV292ldx9Ds03prtka69NC2N7wmoS8uBP%2F1J5Jp1QoalAnUBw%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/16163ec3f25b42d498d4159ab847307d?Prefix=0a8f06db384c49a1808e610e908818b9%2F22e5795a99614499ba26b84438a5a403&KeyID=52462340&Signature=l8VUbmIMzy99W7P4gWMLLtccDx8Jox%252B8Mu7FYkV292ldx9Ds03prtka69NC2N7wmoS8uBP%2F1J5Jp1QoalAnUBw%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/c975a612c35040e9949958e35bd525c0?Prefix=0a8f06db384c49a1808e610e908818b9%2Ffff721b862864d01b540eafe423fb85e&KeyID=52462340&Signature=8uVBGEA6fprdga%2F7eq2Mbzf5qc0MAJmVYCPuDwTzcMEhV95ZRmZ9jd0YIc6ifuO9DpT7LT3RbFJIJZ1UeyY5Aw%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/c975a612c35040e9949958e35bd525c0?Prefix=0a8f06db384c49a1808e610e908818b9%2Ffff721b862864d01b540eafe423fb85e&KeyID=52462340&Signature=8uVBGEA6fprdga%2F7eq2Mbzf5qc0MAJmVYCPuDwTzcMEhV95ZRmZ9jd0YIc6ifuO9DpT7LT3RbFJIJZ1UeyY5Aw%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/c975a612c35040e9949958e35bd525c0?Prefix=0a8f06db384c49a1808e610e908818b9%2Ffff721b862864d01b540eafe423fb85e&KeyID=52462340&Signature=8uVBGEA6fprdga%2F7eq2Mbzf5qc0MAJmVYCPuDwTzcMEhV95ZRmZ9jd0YIc6ifuO9DpT7LT3RbFJIJZ1UeyY5Aw%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/c975a612c35040e9949958e35bd525c0?Prefix=0a8f06db384c49a1808e610e908818b9%2Ffff721b862864d01b540eafe423fb85e&KeyID=52462340&Signature=8uVBGEA6fprdga%2F7eq2Mbzf5qc0MAJmVYCPuDwTzcMEhV95ZRmZ9jd0YIc6ifuO9DpT7LT3RbFJIJZ1UeyY5Aw%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/c975a612c35040e9949958e35bd525c0?Prefix=0a8f06db384c49a1808e610e908818b9%2Ffff721b862864d01b540eafe423fb85e&KeyID=52462340&Signature=8uVBGEA6fprdga%2F7eq2Mbzf5qc0MAJmVYCPuDwTzcMEhV95ZRmZ9jd0YIc6ifuO9DpT7LT3RbFJIJZ1UeyY5Aw%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/9305ebe457cc459d951cdd63833216bd?Prefix=0a8f06db384c49a1808e610e908818b9%2Fd8a4b57abe2847b5878b1e452ebc3c02&KeyID=52462340&Signature=6XyEbSP1u%2FoHScs2rf7zDY30rmueDDBnpOwECyN%252BomNAPvoz8xLAbuydagA2SRbMvAxIxpDYY51eArJN3K%252B8Dg%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/9305ebe457cc459d951cdd63833216bd?Prefix=0a8f06db384c49a1808e610e908818b9%2Fd8a4b57abe2847b5878b1e452ebc3c02&KeyID=52462340&Signature=6XyEbSP1u%2FoHScs2rf7zDY30rmueDDBnpOwECyN%252BomNAPvoz8xLAbuydagA2SRbMvAxIxpDYY51eArJN3K%252B8Dg%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/9305ebe457cc459d951cdd63833216bd?Prefix=0a8f06db384c49a1808e610e908818b9%2Fd8a4b57abe2847b5878b1e452ebc3c02&KeyID=52462340&Signature=6XyEbSP1u%2FoHScs2rf7zDY30rmueDDBnpOwECyN%252BomNAPvoz8xLAbuydagA2SRbMvAxIxpDYY51eArJN3K%252B8Dg%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/3961d767042a46f0a7e9d83d0ffa01d6?Prefix=0a8f06db384c49a1808e610e908818b9%2Ffb7ada4d9086433496dec1173a6491f9&KeyID=52462340&Signature=5Gyyo8sS4E0W%2FlKvUO8LAYOT5K5sEy4l74wlIrh5Mocs2sreb%2F%252BK4p5R2D2Rxz5YA8efp5CeV3RRqxxD%2FuxMCw%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/3961d767042a46f0a7e9d83d0ffa01d6?Prefix=0a8f06db384c49a1808e610e908818b9%2Ffb7ada4d9086433496dec1173a6491f9&KeyID=52462340&Signature=5Gyyo8sS4E0W%2FlKvUO8LAYOT5K5sEy4l74wlIrh5Mocs2sreb%2F%252BK4p5R2D2Rxz5YA8efp5CeV3RRqxxD%2FuxMCw%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/e19bef6fe7f34bc49be177f3a2cfb803?Prefix=0a8f06db384c49a1808e610e908818b9%2Ff7f70aeb5cde422b8bb32bc36326d36b&KeyID=52462340&Signature=AmkL5t8RAWUtsQDBiurp2nOqb1%2FdjSG66uwShMerinJkgq0qmkGBQLvvkwZhNkJFbPEVJa%252BGJ%252Bz0%2FAS06gRsAQ%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/6ad0009d48a243cbbdddc27198418de0?Prefix=0a8f06db384c49a1808e610e908818b9%2Fc013241893ef4ad7892f2911d21b7c01&KeyID=52462340&Signature=CR2OEDANaZZ9znOuJGyJTf5%252BKjIt49%2F1kTLi%252Bt4d5GlcR06kMGoCdovnWlGtYxqWPJJSCQ%252B%2Fw1U4co1qZxiMCw%253D%253D
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ТОВ  «ІМПЕРІЯ ВОДИ УКРАЇНА», також є однаковими і назви відповідних 

файлів. 

(54) Зважаючи на наведене, Відповідачі здійснювали обмін інформацією ще на стадії 

підготовки до участі в Торгах. 

(55) Зокрема, учасники Торгів: ТОВ «ІМПЕРІЯ ВОДИ УКРАЇНА», ТОВ «МБП 

ТЕПЛОМЕРЕЖА», ПП «ЦЕНТР-МОНТАЖ-ЕНЕРГО» подали у складі своїх 

пропозицій сертифікат відповідності UA1.094.0014464-16 на продукцію: 

установки підвищення тиску води (копія додається). 

(56) Заявником на отримання зазначеного сертифіката було товариство з обмеженою 

відповідальністю «ВАССЕРКРАФТ БЮРО» як виробник продукції. 

(57) На сайті товариства з обмеженою відповідальністю «ВАССЕРКРАФТ БЮРО» 

http://wasserkraft.com.ua/o-kompanii-wasserkraft/sertifikaty-kompanii-wasserkraft у 

загальному доступі розміщено сертифікат відповідності UA1.094.0014464-16 на 

продукцію: установки підвищення тиску води. Проте цей сертифікат розміщено 

як JPEG-рисунок не в повному обсязі, а з обрізаними краями документа зверху та 

знизу.  

(58) Отже, Відповідачі не могли отримати сертифікат відповідності UA1.094.0014464-

16 на продукцію: установки підвищення тиску води в загальному доступі. 

(59) Обмін інформацією між Відповідачами підтверджує також і такий факт. 

Завантаження документів, адресованих ТОВ «ІМПЕРІЯ ВОДИ УКРАЇНА» 

(60) У пропозиціях Відповідачів, у т. ч. ТОВ «МБП ТЕПЛОМЕРЕЖА» та  

ПП «ЦЕНТР-МОНТАЖ-ЕНЕРГО», містятся документи, які адресовані  

ТОВ «ІМПЕРІЯ ВОДИ УКРАЇНА» зокрема.  

(61) Лист «Сonfirmation letter to: "Empire of Water Ukraine" 09.05.2016» на бланку Aqua 

Control Inc. англійською мовою щодо зобов’язання компанії Aqua Control Inc. 

супроводжувати ТОВ «ІМПЕРІЯ ВОДИ УКРАЇНА» в процесі будівництва 

проекту «Реконструкція парку Тараса Шевченка в місті Умань» і поставки 

обладнання. 

(62) Лист Fontana Fountains ATHENS: 06/09/2016 англійською мовою щодо 

підтвердження умов одноосібного представництва і дистрибуції обладнання 

«Фонтана Фонтани» на об’єкт «Реконструкція парку Тараса Шевченка в місті 

Умань» у визначені строки. 

(63) Лист ТОВ «ГРУНДФОС Україна» від 06.09.2016 № 538 до ТОВ  «ІМПЕРІЯ 

ВОДИ УКРАЇНА» щодо зобов’язання ТОВ «ГРУНДФОС Україна» привезти 

обладнання у вказаний термін. 

(64) Лист ТОВ «ГРУНДФОС Україна» від 09.09.2016 № 542 до ТОВ  «ІМПЕРІЯ 

ВОДИ УКРАЇНА» щодо підтвердження реєстрації проекту «Реконструкція парку 

Тараса Шевченка в місті Умань» з використанням обладнання GRUNDFOS. 

(65) Договір підряду укладений ТОВ «Суми-Сервіс-Буд» з ТОВ  «ІМПЕРІЯ ВОДИ 

УКРАЇНА», а саме договір підряду № 21-П на постачання матеріалів та 

проведення робіт з монтажу та запуску фонтана від 17 серпня 2012 року. 

http://wasserkraft.com.ua/o-kompanii-wasserkraft/sertifikaty-kompanii-wasserkraft
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(66) Договір підряду, укладений Новосiлкiвською сiльською радою з ТОВ  «ІМПЕРІЯ 

ВОДИ УКРАЇНА» а саме договір підряду № 214 за об’єктом: «Будівництво 

статичного фонтану в с. Новосілки Вишгородського району Київської області»  

від 14 жовтня 2013 року. 

(67) Отже,  під час підготовки пропозицій між Відповідачами здійснювався обмін 

інформацією. Зокрема, ТОВ  «ІМПЕРІЯ ВОДИ УКРАЇНА» передало 

зазначені документи іншим учасникам - ПП «ЦЕНТР-МОНТАЖ-ЕНЕРГО» і 

ТОВ «МБП ТЕПЛОМЕРЕЖА» для забезпечення їх участі в Торгах, що 

свідчить про відсутність між ними конкуренції. 

Певні файли, подані Відповідачами у складі своїх пропозицій, мають однакові 

властивості, зокрема (у таблиці наведені файли з однаковими властивостями): 

Документ Назва файлу. Дата створення. Властивості 

ТОВ  «ІМПЕРІЯ 

ВОДИ УКРАЇНА» 

ПП «ЦЕНТР-

МОНТАЖ-

ЕНЕРГО» 

ТОВ «МБП 

ТЕПЛОМЕРЕЖ

А» 

Додаток  3 

ПРОЕКТ ДОГОВОРУ 

ПРО ЗАКУПІВЛЮ 

ДОГОВІР 

БУДІВЕЛЬНОГО 

ПІДРЯДУ № 

Додаток 3.PDF 

12.09.2016, 14:58:36 

Canon 1.3 

 Проект 

договору.pdf 

10.09.2016, 

10:05:50 

Canon 1.3 

Сертифікат 

відповідності 

UA1.094.0014464-16 на 

продукцію: установки 

підвищення тиску води 

Сертифікат 

Lowara.pdf 

12.09.2016, 10:05:45 

Adobe Acrobat 11.0.9 

Adobe Acrobat 11.0.9 

Image Conversion 

Plug-in 1.6 

Сертифікат 

Lowara.pdf 

12.09.2016, 10:05:45 

Adobe Acrobat 11.0.9 

Adobe Acrobat 11.0.9 

Image Conversion 

Plug-in 1.6 

 

Додаток до сертифікату 

відповідності 

Сертифікат 

відповідності 

UA1.016.0030910-13 на 

продукцію: насосні 

установки підвищення 

тиску води систем 

пожежогасіння та 

аварійного 

водопостачання фірми 

Lowara 

 Сертификат насос 

LOWARA.pdf 

18.04.2013, 10:34:39 

Nitro Pro 8 1.7 

   

Сертификат насос 

LOWARA.pdf 

18.04.2013, 

10:34:39 

Nitro Pro 8 1.7 

 

лист ТОВ 

«ІНТЕРПАМПС ГРУП» 

від 12.08.2016 № 043 до 

ТОВ  «ІМПЕРІЯ ВОДИ 

УКРАЇНА» 

Авторизація 

Lowara.pdf 

12.09.2016, 10:10:19 

PScript5.dll Version 

5.5.2 

GPL Ghostscript 8.15  

1.6 

Авторизація Lowara.pdf 

12.09.2016,  

10:10:19 

PScript5.dll Version 

5.5.2 

GPL Ghostscript 8.15  1.6 

 

лист представництва 

Xylem Water Solutions 

AB 2015-12-03 про 

повноваження ТОВ 

«ІНТЕРПАМПС ГРУП» 

https://public.docs.openprocurement.org/get/f60d765258854443ae08eac3c27457a1?Prefix=0a8f06db384c49a1808e610e908818b9%2Faaaabc17022c4699a2d4564e57440ed4&KeyID=52462340&Signature=Vw5HGmdkTLXKSDUCjecCr4umRtpXF2sms3EXpihU4Q%2FXKq833FW4qTNyic8dHaXUpXvLtxil5ex2%2FG5HQTNOAA%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/aaa04150feff4418b9f4ebe2bf703d80?Prefix=0a8f06db384c49a1808e610e908818b9%2F164a6bafb4c24ca0ad4b696caecad7d6&KeyID=52462340&Signature=qXP%2FezdXup8ZAyqB%252BXdxmEHgKqy29aNr8vz%2FLZW73%2F7tlQIULxkrsDbkm4Bf%2FGF%252BuhyDAxENSTTNYbjTsmpsAw%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/aaa04150feff4418b9f4ebe2bf703d80?Prefix=0a8f06db384c49a1808e610e908818b9%2F164a6bafb4c24ca0ad4b696caecad7d6&KeyID=52462340&Signature=qXP%2FezdXup8ZAyqB%252BXdxmEHgKqy29aNr8vz%2FLZW73%2F7tlQIULxkrsDbkm4Bf%2FGF%252BuhyDAxENSTTNYbjTsmpsAw%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/b687dd5a83d94a98a3e96a472bea1593?Prefix=0a8f06db384c49a1808e610e908818b9%2Fc5e9253ef4774f32a18d0990cedc21a7&KeyID=52462340&Signature=iHcrQu7EFFYnrLM%2FV4Obaqj3r%252Be8Bp0nVbitVhMlqkdJNfN%252BnX55uqpVx%252B8ReLzXy0wUuNdUgRLYgi0J%252BGfyCA%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/b687dd5a83d94a98a3e96a472bea1593?Prefix=0a8f06db384c49a1808e610e908818b9%2Fc5e9253ef4774f32a18d0990cedc21a7&KeyID=52462340&Signature=iHcrQu7EFFYnrLM%2FV4Obaqj3r%252Be8Bp0nVbitVhMlqkdJNfN%252BnX55uqpVx%252B8ReLzXy0wUuNdUgRLYgi0J%252BGfyCA%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/dd633cb74d7c40279a5dd1ffb941ad7a?Prefix=0a8f06db384c49a1808e610e908818b9%2F00168a69a8eb415db45e48eb5a3c43c3&KeyID=52462340&Signature=38814%252BlowDRProcdjv6yVDuSxE4DTRQIYGMrd%252BhwISG5HMjQTm6JwPHfuTve6k8fs48MRoRw1IODQN89goptCA%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/dd633cb74d7c40279a5dd1ffb941ad7a?Prefix=0a8f06db384c49a1808e610e908818b9%2F00168a69a8eb415db45e48eb5a3c43c3&KeyID=52462340&Signature=38814%252BlowDRProcdjv6yVDuSxE4DTRQIYGMrd%252BhwISG5HMjQTm6JwPHfuTve6k8fs48MRoRw1IODQN89goptCA%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/f4c2376458984199917c683faa105c5a?Prefix=0a8f06db384c49a1808e610e908818b9%2F28d13e9bb58f415a9a0d5a427280421f&KeyID=52462340&Signature=N97Q1WJZ0SCr%252BBzwH5rFB5QjP9NkcZOiagNeUGD9ZthJhISk5irScxWhhdyxuAPDFOvOzo2eA%2FYQ1dycpXPACw%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/f4c2376458984199917c683faa105c5a?Prefix=0a8f06db384c49a1808e610e908818b9%2F28d13e9bb58f415a9a0d5a427280421f&KeyID=52462340&Signature=N97Q1WJZ0SCr%252BBzwH5rFB5QjP9NkcZOiagNeUGD9ZthJhISk5irScxWhhdyxuAPDFOvOzo2eA%2FYQ1dycpXPACw%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/404295f40bd64bc697673bed72f56b5a?Prefix=0a8f06db384c49a1808e610e908818b9%2F549e5facb231446ba373d1d523333e86&KeyID=52462340&Signature=KLsKLANx93wfo9NnU7BhzGNemjdE0UBz3MBEAIlAu0HsrTmLDg%252BMYT9ZPHrizr%252BwiZLIk067qClQCiNjJZd3Aw%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/404295f40bd64bc697673bed72f56b5a?Prefix=0a8f06db384c49a1808e610e908818b9%2F549e5facb231446ba373d1d523333e86&KeyID=52462340&Signature=KLsKLANx93wfo9NnU7BhzGNemjdE0UBz3MBEAIlAu0HsrTmLDg%252BMYT9ZPHrizr%252BwiZLIk067qClQCiNjJZd3Aw%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/e19bef6fe7f34bc49be177f3a2cfb803?Prefix=0a8f06db384c49a1808e610e908818b9%2Ff7f70aeb5cde422b8bb32bc36326d36b&KeyID=52462340&Signature=AmkL5t8RAWUtsQDBiurp2nOqb1%2FdjSG66uwShMerinJkgq0qmkGBQLvvkwZhNkJFbPEVJa%252BGJ%252Bz0%2FAS06gRsAQ%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/e19bef6fe7f34bc49be177f3a2cfb803?Prefix=0a8f06db384c49a1808e610e908818b9%2Ff7f70aeb5cde422b8bb32bc36326d36b&KeyID=52462340&Signature=AmkL5t8RAWUtsQDBiurp2nOqb1%2FdjSG66uwShMerinJkgq0qmkGBQLvvkwZhNkJFbPEVJa%252BGJ%252Bz0%2FAS06gRsAQ%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/6ad0009d48a243cbbdddc27198418de0?Prefix=0a8f06db384c49a1808e610e908818b9%2Fc013241893ef4ad7892f2911d21b7c01&KeyID=52462340&Signature=CR2OEDANaZZ9znOuJGyJTf5%252BKjIt49%2F1kTLi%252Bt4d5GlcR06kMGoCdovnWlGtYxqWPJJSCQ%252B%2Fw1U4co1qZxiMCw%253D%253D
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Переклад листа Кoмпaнiї 

«Фонтана Фонтани» 

AФIHИ: 06/09/2016 на 

бланку ТОВ  «ІМПЕРІЯ 

ВОДИ УКРАЇНА» 

Переклад листа 

Fontana.pdf 

09.09.2016, 18:52:20 

Canon 1.5 

акредитація переклад 

Fontana.pdf 

09.09.2016, 18:52:20 

Canon 1.5 

 

Переклад листа-

підтвердження кампанії 

«Аква Контрол» 

05.09.2016 для:    

«ІМПЕРІЯ ВОДИ 

УКРАЇНА» на бланку 

ТОВ  «ІМПЕРІЯ ВОДИ 

УКРАЇНА» 

Переклад листа 

Aquacontrol.pdf 

09.09.2016, 18:51:10 

Canon 1.5 

акредитація переклад 

Aquacontrol.pdf 

09.09.2016, 18:51:10 

Canon 1.5 

 

Висновок державної 

санітарно-

епідеміологічної 

експертизи № 05.03.02-

03/8628, виданий ТОВ 

«Лайнекс» на 

фільтрувальні установки 

Сертифікат 

відповідності 

фильтровальні 

емності SSB.pdf 

29.08.2012, 7:57:07 

Adobe Acrobat 8.0 

Adobe Acrobat 8.0 

Image Conversion 

Plug-in 1.6 

Сертификат 

фильтровалки Artik-

SSB_Brasil.pdf 

29.08.2012, 7:57:01 

Adobe Acrobat 8.0 

Adobe Acrobat 8.0 

Image Conversion 

Plug-in 1.6 

Сертификат 

фильтровалки 

Artik-

SSB_Brasil.pdf 

29.08.2012, 

7:57:01 

Adobe Acrobat 8.0 

Adobe Acrobat 8.0 

Image Conversion 

Plug-in 1.6 

Висновок державної 

санітарно-

епідеміологічної 

експертизи № 05.03.02-

03/8674, виданий ТОВ 

«Лайнекс» на насоси 

циркуляційні  

Сертифікат 

відповідності насоси 

Sachi Winner.pdf 

11.12.2012, 11:29:12 

Adobe Acrobat 8.0 

Adobe Acrobat 8.0 

Image Conversion 

Plug-in 1.6 

Сертификат насос 

Виннер, Оптима.pdf 

11.12.2012, 11:29:12 

Adobe Acrobat 8.0 

Adobe Acrobat 8.0 

Image Conversion 

Plug-in 1.6 

Сертификат насос 

Виннер, 

Оптима.pdf 

11.12.2012, 

11:29:12 

Adobe Acrobat 8.0 

Adobe Acrobat 8.0 

Image Conversion 

Plug-in 1.6 

Сертифікат 

відповідності 

UA1.168.0001792-16 на 

продукцію: насоси 

торговельної марки 

«GRUNDFOS» 

Сертифікат 

відповідності 

Grundfos.pdf 

21.01.2016, 12:44:27 

PDF Editor 2.0 – Foxit 

Software 1.4 

сертифікат Grundfos 

1.pdf 

21.01.2016, 12:44:27 

PDF Editor 2.0 – Foxit 

Software 1.4 

Grundfos 1.pdf 

21.01.2016, 

12:44:27 

PDF Editor 2.0 – 

Foxit Software 1.4 

Сертифікат 

відповідності UA 

1.001.000075-12 на 

продукцію: насоси 

відцентровані занурені 

торгової марки 

«GRUNDFOS» 

 сертифікат 

Grundfoos.pdf 

11.03.2013, 07:52:54 

Hewlett Packard MFP 

1.6 

Grundfoos.pdf 

11.03.2013, 

7:52:54 

Hewlett Packard 

MFP 1.6 

Декларація про 

відповідність Технічного 

регламенту 

низьковольтного 

електрічного обладнання  

ТОВ  «ІМПЕРІЯ ВОДИ 

УКРАЇНА» 

Декларація про 

відповідність 

Технічного 

регламенту 

низьковольтного 

електрічного 

обладнання.PDF 

Декларація про 

відповідність 

Технічного 

регламенту 

низьковольтного 

електрічного 

обладнання.PDF 

Декларація про 

відповідність 

Технічного 

регламенту 

низьковольтного 

електрічного 

обладнання.PDF 

https://public.docs.openprocurement.org/get/d944c78e62fc45d5b2f5dba2ff17333b?Prefix=0a8f06db384c49a1808e610e908818b9%2F509ce133905842dab3c241a0b62b107d&KeyID=52462340&Signature=LvaFYAhU%2F6qDs4OLzyW193LQfE9Bhf6QWdDN%2F3ALstBlE9IRG2lrZ9tRp6bEnCbyLipRKl%2F04nZF%2FK4WoHUFAw%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/d944c78e62fc45d5b2f5dba2ff17333b?Prefix=0a8f06db384c49a1808e610e908818b9%2F509ce133905842dab3c241a0b62b107d&KeyID=52462340&Signature=LvaFYAhU%2F6qDs4OLzyW193LQfE9Bhf6QWdDN%2F3ALstBlE9IRG2lrZ9tRp6bEnCbyLipRKl%2F04nZF%2FK4WoHUFAw%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/9887cdb1c4d349f194b66d4ca2a749a5?Prefix=0a8f06db384c49a1808e610e908818b9%2Fee876d60f34b4745a6767360f747af6b&KeyID=52462340&Signature=ChIGeqgphTeAyPTs2mqdV%252BT3Oh6%252BuoiVY5bsgL0KqM%252BP4LaEroiUk63FuTCRYcLESm7PXUj2EuzN1EgiZ5GRCQ%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/9887cdb1c4d349f194b66d4ca2a749a5?Prefix=0a8f06db384c49a1808e610e908818b9%2Fee876d60f34b4745a6767360f747af6b&KeyID=52462340&Signature=ChIGeqgphTeAyPTs2mqdV%252BT3Oh6%252BuoiVY5bsgL0KqM%252BP4LaEroiUk63FuTCRYcLESm7PXUj2EuzN1EgiZ5GRCQ%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/a7180b0072e44e31bb26b23036fffe92?Prefix=0a8f06db384c49a1808e610e908818b9%2F58767ca3cf8c4662849e87ffae114c00&KeyID=52462340&Signature=OqqfxwSpZkgcd62RMUDFNMebdczTBHPv8K8EB7e4k52oNNjpY6lKGKqddkpoZrKUCb0rLMP%252BIyvomwAIBIfsDQ%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/a7180b0072e44e31bb26b23036fffe92?Prefix=0a8f06db384c49a1808e610e908818b9%2F58767ca3cf8c4662849e87ffae114c00&KeyID=52462340&Signature=OqqfxwSpZkgcd62RMUDFNMebdczTBHPv8K8EB7e4k52oNNjpY6lKGKqddkpoZrKUCb0rLMP%252BIyvomwAIBIfsDQ%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/3ff60aeb8cd94bf0a1a9908825ff7801?Prefix=0a8f06db384c49a1808e610e908818b9%2F25cf33938c084181893be9345d4b3139&KeyID=52462340&Signature=N2Qbs60F0puDNPMSb7xaTy7lFMVy5gHTH6sQsP39lfaI8lRbE5YYedS4CvDtXl%2FhQ%2FG3sfPhOLEHkOe1czXkCg%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/3ff60aeb8cd94bf0a1a9908825ff7801?Prefix=0a8f06db384c49a1808e610e908818b9%2F25cf33938c084181893be9345d4b3139&KeyID=52462340&Signature=N2Qbs60F0puDNPMSb7xaTy7lFMVy5gHTH6sQsP39lfaI8lRbE5YYedS4CvDtXl%2FhQ%2FG3sfPhOLEHkOe1czXkCg%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/905cb35b4cec4aa5b1e09cdf01b2e3cd?Prefix=0a8f06db384c49a1808e610e908818b9%2F48c70e39091946b29e677231cac1338b&KeyID=52462340&Signature=MeZSYUoQyjWwhWynSfQqaMzJRqKhzfO%2FZeZ09wueApYFJ6XdUMoVHQsLyMkc0A6tll9HVs7a8S%252B%252Bc%2FBsjAbuAA%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/905cb35b4cec4aa5b1e09cdf01b2e3cd?Prefix=0a8f06db384c49a1808e610e908818b9%2F48c70e39091946b29e677231cac1338b&KeyID=52462340&Signature=MeZSYUoQyjWwhWynSfQqaMzJRqKhzfO%2FZeZ09wueApYFJ6XdUMoVHQsLyMkc0A6tll9HVs7a8S%252B%252Bc%2FBsjAbuAA%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/905cb35b4cec4aa5b1e09cdf01b2e3cd?Prefix=0a8f06db384c49a1808e610e908818b9%2F48c70e39091946b29e677231cac1338b&KeyID=52462340&Signature=MeZSYUoQyjWwhWynSfQqaMzJRqKhzfO%2FZeZ09wueApYFJ6XdUMoVHQsLyMkc0A6tll9HVs7a8S%252B%252Bc%2FBsjAbuAA%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/905cb35b4cec4aa5b1e09cdf01b2e3cd?Prefix=0a8f06db384c49a1808e610e908818b9%2F48c70e39091946b29e677231cac1338b&KeyID=52462340&Signature=MeZSYUoQyjWwhWynSfQqaMzJRqKhzfO%2FZeZ09wueApYFJ6XdUMoVHQsLyMkc0A6tll9HVs7a8S%252B%252Bc%2FBsjAbuAA%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/94a65124b24f4a8faccddeb3ef78e2cf?Prefix=0a8f06db384c49a1808e610e908818b9%2F06ed31e76eb7438b9e643d79a434428d&KeyID=52462340&Signature=envvpeH36usNpVdkFoHzdQJ6Dy5%252BsA3%2FkSX7U0rbxWheBCr%2FR6uDR3Li9%252BP8VJQFlSJgKzKnFWeqtRm%252B4pGMBQ%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/94a65124b24f4a8faccddeb3ef78e2cf?Prefix=0a8f06db384c49a1808e610e908818b9%2F06ed31e76eb7438b9e643d79a434428d&KeyID=52462340&Signature=envvpeH36usNpVdkFoHzdQJ6Dy5%252BsA3%2FkSX7U0rbxWheBCr%2FR6uDR3Li9%252BP8VJQFlSJgKzKnFWeqtRm%252B4pGMBQ%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/94a65124b24f4a8faccddeb3ef78e2cf?Prefix=0a8f06db384c49a1808e610e908818b9%2F06ed31e76eb7438b9e643d79a434428d&KeyID=52462340&Signature=envvpeH36usNpVdkFoHzdQJ6Dy5%252BsA3%2FkSX7U0rbxWheBCr%2FR6uDR3Li9%252BP8VJQFlSJgKzKnFWeqtRm%252B4pGMBQ%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/506f74fb1b9a4e478f0240242705de3f?Prefix=0a8f06db384c49a1808e610e908818b9%2F8a0a82095b154705b0a250d02dac91f8&KeyID=52462340&Signature=s9e1JjVhPkqoNV24Aoaq11%2FBFbn4TI1G320a5d%2FT80Y2aCg7WdYeM9ZaimOBfQWNeQLWljLTtReT8DzKSKzXAg%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/506f74fb1b9a4e478f0240242705de3f?Prefix=0a8f06db384c49a1808e610e908818b9%2F8a0a82095b154705b0a250d02dac91f8&KeyID=52462340&Signature=s9e1JjVhPkqoNV24Aoaq11%2FBFbn4TI1G320a5d%2FT80Y2aCg7WdYeM9ZaimOBfQWNeQLWljLTtReT8DzKSKzXAg%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/506f74fb1b9a4e478f0240242705de3f?Prefix=0a8f06db384c49a1808e610e908818b9%2F8a0a82095b154705b0a250d02dac91f8&KeyID=52462340&Signature=s9e1JjVhPkqoNV24Aoaq11%2FBFbn4TI1G320a5d%2FT80Y2aCg7WdYeM9ZaimOBfQWNeQLWljLTtReT8DzKSKzXAg%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/506f74fb1b9a4e478f0240242705de3f?Prefix=0a8f06db384c49a1808e610e908818b9%2F8a0a82095b154705b0a250d02dac91f8&KeyID=52462340&Signature=s9e1JjVhPkqoNV24Aoaq11%2FBFbn4TI1G320a5d%2FT80Y2aCg7WdYeM9ZaimOBfQWNeQLWljLTtReT8DzKSKzXAg%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/42aa687feabd4a87a3e1f8d005486767?Prefix=0a8f06db384c49a1808e610e908818b9%2Fb8ef8d62295e46b39ed03af93a07e94b&KeyID=52462340&Signature=J7p5DCb%2F7LPXhLXDHM81vcqHGK0HV7pa6ga%252B6MRzdLbCAFFNjPh0PxPiir4I%252BrNStYGIQ5Rka95CFtiOE2OmBg%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/42aa687feabd4a87a3e1f8d005486767?Prefix=0a8f06db384c49a1808e610e908818b9%2Fb8ef8d62295e46b39ed03af93a07e94b&KeyID=52462340&Signature=J7p5DCb%2F7LPXhLXDHM81vcqHGK0HV7pa6ga%252B6MRzdLbCAFFNjPh0PxPiir4I%252BrNStYGIQ5Rka95CFtiOE2OmBg%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/42aa687feabd4a87a3e1f8d005486767?Prefix=0a8f06db384c49a1808e610e908818b9%2Fb8ef8d62295e46b39ed03af93a07e94b&KeyID=52462340&Signature=J7p5DCb%2F7LPXhLXDHM81vcqHGK0HV7pa6ga%252B6MRzdLbCAFFNjPh0PxPiir4I%252BrNStYGIQ5Rka95CFtiOE2OmBg%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/ff5f923f638b4b8e8d71bf0955235d6b?Prefix=0a8f06db384c49a1808e610e908818b9%2Fdb9b5b47c6924313a030be2858475fbe&KeyID=52462340&Signature=%2FFUz4cz%2FeHSmhsHlAcD9T1cGTsjnefzzXDvLchy7wk5XphWkHCbapROLtIMnC6L6DyqmM52s1c0CZp%2FqhJ6yDg%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/ff5f923f638b4b8e8d71bf0955235d6b?Prefix=0a8f06db384c49a1808e610e908818b9%2Fdb9b5b47c6924313a030be2858475fbe&KeyID=52462340&Signature=%2FFUz4cz%2FeHSmhsHlAcD9T1cGTsjnefzzXDvLchy7wk5XphWkHCbapROLtIMnC6L6DyqmM52s1c0CZp%2FqhJ6yDg%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/ee07fc7b858941dcbedc38e35725bafd?Prefix=0a8f06db384c49a1808e610e908818b9%2F2b83a4fa21c942e7b2003b902c6ca9f0&KeyID=52462340&Signature=YocaM43i6T46k3p8RJKX%252B3bVI%252ByYzrl04vZjp7A4RXo5RsWDCzX7G7etoWmT3o%252BjiVis6v2b083XvbfeTL6EBA%253D%253D
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https://public.docs.openprocurement.org/get/2b10b2767c2f4e76a0edb191df19f83e?Prefix=0a8f06db384c49a1808e610e908818b9%2F6a8121b161a14eafb21069c6e35e4946&KeyID=52462340&Signature=fv8CQCvdiVq8GLe3NfFfI3kbO%2FbnJ0QIr13l2ysAaMCYyuzFMplOEJ30rjktrMCMH34bVo8mWVvU8f1%2F6F2eBA%253D%253D
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(68) Зазначене свідчить про обмін інформацією між Відповідачами та/або про 

допомогу один одному з метою забезпечення перемоги ТОВ  «ІМПЕРІЯ 

ВОДИ УКРАЇНА». 

(69) Про обмін інформацією між Відповідачами свідчить також таке. 

(70) Як зазначено вище, Відповідачами у складі своїх пропозицій надані: 

- Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи № 05.03.02-

03/8628, виданий ТОВ «Лайнекс» на фільтрувальні установки; 

- Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи № 05.03.02-

03/8674, виданий ТОВ «Лайнекс» на насоси циркуляційні. 

(71) Ці документи, як і багато інших, мають однакові властивості: 

Висновок державної 

санітарно-

епідеміологічної 

експертизи  

№ 05.03.02-03/8628, 

виданий  

ТОВ «Лайнекс» на 

фільтрувальні 

установки 

Сертифікат 

відповідності 

фильтровальні 

емності SSB.pdf 

29.08.2012, 7:57:07 

Adobe Acrobat 8.0 

Adobe Acrobat 8.0 

Image Conversion 

Plug-in 1.6 

Сертификат 

фильтровалки Artik-

SSB_Brasil.pdf 

29.08.2012, 7:57:01 

Adobe Acrobat 8.0 

Adobe Acrobat 8.0 

Image Conversion 

Plug-in 1.6 

Сертификат 

фильтровалки Artik-

SSB_Brasil.pdf 

29.08.2012, 7:57:01 

Adobe Acrobat 8.0 

Adobe Acrobat 8.0 

Image Conversion 

Plug-in 1.6 

Висновок державної 

санітарно-

епідеміологічної 

експертизи  

№ 05.03.02-03/8674, 

виданий  

ТОВ «Лайнекс» на 

насоси циркуляційні  

Сертифікат 

відповідності насоси 

Sachi Winner.pdf 

11.12.2012, 11:29:12 

Adobe Acrobat 8.0 

Adobe Acrobat 8.0 

Image Conversion 

Plug-in 1.6 

Сертификат насос 

Виннер, Оптима.pdf 

11.12.2012, 11:29:12 

Adobe Acrobat 8.0 

Adobe Acrobat 8.0 

Image Conversion 

Plug-in 1.6 

Сертификат насос 

Виннер, Оптима.pdf 

11.12.2012, 11:29:12 

Adobe Acrobat 8.0 

Adobe Acrobat 8.0 

Image Conversion 

Plug-in 1.6 

(72) У Відповіді № 04-03/18 від 27.03.2018 (вх. від 28.03.2018  

№ 8-143/3680) на Вимогу про надання інформації від 03.03.2018  

№ 143-26.13/07-2662 ТОВ «Лайнекс» повідомило таке. 

(73) ТОВ «Лайнекс» надавало висновки суб’єкту господарювання ТОВ «ІМПЕРІЯ 

ВОДИ УКРАЇНА», у тому числі висновки державної санітарно-епідеміологічної 

експертизи № 05.03.02-03/8674 від 09.02.2012 та № 05.03.02-03/8628 від 

09.02.2012. 

(74) Водночас ТОВ «Лайнекс» не надавало висновків ТОВ «МБП ТЕПЛОМЕРЕЖА» 

та ПП «ЦЕНТР-МОНТАЖ-ЕНЕРГО». 

(75) Вказані висновки надавались ТОВ «ІМПЕРІЯ ВОДИ УКРАЇНА» за обставин 

придбання відповідного обладнання в ТОВ «Лайнекс», а саме 09.07.2015 було 

відвантажено товар за видатковою накладною, до якої надано висновки на товари, 

вказані в цій накладній. 

(76) Щодо надання копії висновку до ТОВ «Лайнекс» зверталось ТОВ «ІМПЕРІЯ 

ВОДИ УКРАЇНА». При цьому щодо надання висновку (копії) до ТОВ «Лайнекс» 

не звертались ТОВ «МБП ТЕПЛОМЕРЕЖА» та ПП «ЦЕНТР-МОНТАЖ-

ЕНЕРГО». 

https://public.docs.openprocurement.org/get/905cb35b4cec4aa5b1e09cdf01b2e3cd?Prefix=0a8f06db384c49a1808e610e908818b9%2F48c70e39091946b29e677231cac1338b&KeyID=52462340&Signature=MeZSYUoQyjWwhWynSfQqaMzJRqKhzfO%2FZeZ09wueApYFJ6XdUMoVHQsLyMkc0A6tll9HVs7a8S%252B%252Bc%2FBsjAbuAA%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/905cb35b4cec4aa5b1e09cdf01b2e3cd?Prefix=0a8f06db384c49a1808e610e908818b9%2F48c70e39091946b29e677231cac1338b&KeyID=52462340&Signature=MeZSYUoQyjWwhWynSfQqaMzJRqKhzfO%2FZeZ09wueApYFJ6XdUMoVHQsLyMkc0A6tll9HVs7a8S%252B%252Bc%2FBsjAbuAA%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/905cb35b4cec4aa5b1e09cdf01b2e3cd?Prefix=0a8f06db384c49a1808e610e908818b9%2F48c70e39091946b29e677231cac1338b&KeyID=52462340&Signature=MeZSYUoQyjWwhWynSfQqaMzJRqKhzfO%2FZeZ09wueApYFJ6XdUMoVHQsLyMkc0A6tll9HVs7a8S%252B%252Bc%2FBsjAbuAA%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/905cb35b4cec4aa5b1e09cdf01b2e3cd?Prefix=0a8f06db384c49a1808e610e908818b9%2F48c70e39091946b29e677231cac1338b&KeyID=52462340&Signature=MeZSYUoQyjWwhWynSfQqaMzJRqKhzfO%2FZeZ09wueApYFJ6XdUMoVHQsLyMkc0A6tll9HVs7a8S%252B%252Bc%2FBsjAbuAA%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/94a65124b24f4a8faccddeb3ef78e2cf?Prefix=0a8f06db384c49a1808e610e908818b9%2F06ed31e76eb7438b9e643d79a434428d&KeyID=52462340&Signature=envvpeH36usNpVdkFoHzdQJ6Dy5%252BsA3%2FkSX7U0rbxWheBCr%2FR6uDR3Li9%252BP8VJQFlSJgKzKnFWeqtRm%252B4pGMBQ%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/94a65124b24f4a8faccddeb3ef78e2cf?Prefix=0a8f06db384c49a1808e610e908818b9%2F06ed31e76eb7438b9e643d79a434428d&KeyID=52462340&Signature=envvpeH36usNpVdkFoHzdQJ6Dy5%252BsA3%2FkSX7U0rbxWheBCr%2FR6uDR3Li9%252BP8VJQFlSJgKzKnFWeqtRm%252B4pGMBQ%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/94a65124b24f4a8faccddeb3ef78e2cf?Prefix=0a8f06db384c49a1808e610e908818b9%2F06ed31e76eb7438b9e643d79a434428d&KeyID=52462340&Signature=envvpeH36usNpVdkFoHzdQJ6Dy5%252BsA3%2FkSX7U0rbxWheBCr%2FR6uDR3Li9%252BP8VJQFlSJgKzKnFWeqtRm%252B4pGMBQ%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/506f74fb1b9a4e478f0240242705de3f?Prefix=0a8f06db384c49a1808e610e908818b9%2F8a0a82095b154705b0a250d02dac91f8&KeyID=52462340&Signature=s9e1JjVhPkqoNV24Aoaq11%2FBFbn4TI1G320a5d%2FT80Y2aCg7WdYeM9ZaimOBfQWNeQLWljLTtReT8DzKSKzXAg%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/506f74fb1b9a4e478f0240242705de3f?Prefix=0a8f06db384c49a1808e610e908818b9%2F8a0a82095b154705b0a250d02dac91f8&KeyID=52462340&Signature=s9e1JjVhPkqoNV24Aoaq11%2FBFbn4TI1G320a5d%2FT80Y2aCg7WdYeM9ZaimOBfQWNeQLWljLTtReT8DzKSKzXAg%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/506f74fb1b9a4e478f0240242705de3f?Prefix=0a8f06db384c49a1808e610e908818b9%2F8a0a82095b154705b0a250d02dac91f8&KeyID=52462340&Signature=s9e1JjVhPkqoNV24Aoaq11%2FBFbn4TI1G320a5d%2FT80Y2aCg7WdYeM9ZaimOBfQWNeQLWljLTtReT8DzKSKzXAg%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/42aa687feabd4a87a3e1f8d005486767?Prefix=0a8f06db384c49a1808e610e908818b9%2Fb8ef8d62295e46b39ed03af93a07e94b&KeyID=52462340&Signature=J7p5DCb%2F7LPXhLXDHM81vcqHGK0HV7pa6ga%252B6MRzdLbCAFFNjPh0PxPiir4I%252BrNStYGIQ5Rka95CFtiOE2OmBg%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/42aa687feabd4a87a3e1f8d005486767?Prefix=0a8f06db384c49a1808e610e908818b9%2Fb8ef8d62295e46b39ed03af93a07e94b&KeyID=52462340&Signature=J7p5DCb%2F7LPXhLXDHM81vcqHGK0HV7pa6ga%252B6MRzdLbCAFFNjPh0PxPiir4I%252BrNStYGIQ5Rka95CFtiOE2OmBg%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/42aa687feabd4a87a3e1f8d005486767?Prefix=0a8f06db384c49a1808e610e908818b9%2Fb8ef8d62295e46b39ed03af93a07e94b&KeyID=52462340&Signature=J7p5DCb%2F7LPXhLXDHM81vcqHGK0HV7pa6ga%252B6MRzdLbCAFFNjPh0PxPiir4I%252BrNStYGIQ5Rka95CFtiOE2OmBg%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/ff5f923f638b4b8e8d71bf0955235d6b?Prefix=0a8f06db384c49a1808e610e908818b9%2Fdb9b5b47c6924313a030be2858475fbe&KeyID=52462340&Signature=%2FFUz4cz%2FeHSmhsHlAcD9T1cGTsjnefzzXDvLchy7wk5XphWkHCbapROLtIMnC6L6DyqmM52s1c0CZp%2FqhJ6yDg%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/ff5f923f638b4b8e8d71bf0955235d6b?Prefix=0a8f06db384c49a1808e610e908818b9%2Fdb9b5b47c6924313a030be2858475fbe&KeyID=52462340&Signature=%2FFUz4cz%2FeHSmhsHlAcD9T1cGTsjnefzzXDvLchy7wk5XphWkHCbapROLtIMnC6L6DyqmM52s1c0CZp%2FqhJ6yDg%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/ee07fc7b858941dcbedc38e35725bafd?Prefix=0a8f06db384c49a1808e610e908818b9%2F2b83a4fa21c942e7b2003b902c6ca9f0&KeyID=52462340&Signature=YocaM43i6T46k3p8RJKX%252B3bVI%252ByYzrl04vZjp7A4RXo5RsWDCzX7G7etoWmT3o%252BjiVis6v2b083XvbfeTL6EBA%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/ee07fc7b858941dcbedc38e35725bafd?Prefix=0a8f06db384c49a1808e610e908818b9%2F2b83a4fa21c942e7b2003b902c6ca9f0&KeyID=52462340&Signature=YocaM43i6T46k3p8RJKX%252B3bVI%252ByYzrl04vZjp7A4RXo5RsWDCzX7G7etoWmT3o%252BjiVis6v2b083XvbfeTL6EBA%253D%253D
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(77) Датою усного звернення ТОВ «ІМПЕРІЯ ВОДИ УКРАЇНА» щодо надання 

висновків є дата отримання рахунку-фактури на оплату відповідних товарів від  

ТОВ «Лайнекс», а саме 01.07.2015. 

(78) ТОВ «ІМПЕРІЯ ВОДИ УКРАЇНА» придбавало в ТОВ «Лайнекс» фільтрувальні 

установки, насоси.  

(79) ТОВ «МБП ТЕПЛОМЕРЕЖА» та ПП «ЦЕНТР-МОНТАЖ-ЕНЕРГО» не 

придбавали у ТОВ «Лайнекс» вищезазначені товари. 

(80) Одночасно із цим суб’єкти господарювання можуть отримати висновок в інших 

осіб, крім ТОВ «Лайнекс». Оскільки це підприємство займається оптовим 

продажем обладнання для басейнів і водопідготовки, у тому числі фільтрами та 

насосами, воно надає копії висновків  покупцям у разі придбання відповідних 

товарів. Ці копії висновків можуть бути передані третім особам. Також у складі 

тендерних пропозицій у системі «ProZorro» копії висновків є у вільному доступі. 

(81) Однак спільні властивості файлів, розміщених в електронній системі ProZorro 

Відповідачами, свідчать про єдине джерело походження цих файлів, що у свою 

чергу підтверджує наявність обміну інформацією між Відповідачами. 

3.2.3. Одне й те саме обладнання 

(82) У складі своїх пропозицій ТОВ «ІМПЕРІЯ ВОДИ УКРАЇНА» та ПП «ЦЕНТР-

МОНТАЖ-ЕНЕРГО» надали ідентичні за змістом довідки про наявність 

обладнання та матеріально-технічної бази, у яких навели інформацію про одні й ті 

самі 15 видів орендованих машин і механізмів. 

(83) Так, у складі своєї пропозиції ТОВ «ІМПЕРІЯ ВОДИ УКРАЇНА» надало довідку 

про наявність обладнання та матеріально-технічної бази, у якій навело 

інформацію про 15 видів (21 одиницю) орендованих машин і механізмів (файл 

«Довідка про наявність машин та механізмів.PDF»). 

(84) На підтвердження наявності цих п’ятнадцяти орендованих машин і механізмів 

ТОВ «ІМПЕРІЯ ВОДИ УКРАЇНА» надало договір від 08.09.2016 «Про оренду 

транспортних засобів з оператором», укладений з іншим учасником – ПП 

«ЦЕНТР-МОНТАЖ-ЕНЕРГО». 

(85) При цьому із цих 15 видів (21 одиниці) орендованих машин і механізмів 7 видів 

(13 одиниць) є орендованими самим ПП «ЦЕНТР-МОНТАЖ-ЕНЕРГО». 

(86) Отже, під час підготовки до участі в Торгах (після оголошення 26.08.2016 Торгів), 

ПП «ЦЕНТР-МОНТАЖ-ЕНЕРГО» укладає договір оренди транспортних засобів з 

іншим учасником - ТОВ «ІМПЕРІЯ ВОДИ УКРАЇНА». 

(87) Більш того, згідно з підпунктом 2.1.1 цього договору Орендодавець (ПП «ЦЕНТР-

МОНТАЖ-ЕНЕРГО») зобов’язується в триденний строк після підписання 

договору передати в користування Орендаря  (ТОВ «ІМПЕРІЯ ВОДИ УКРАЇНА») 

зазначені в додатку 1 п’ятнадцять видів транспортних засобів у складі 21 одиниці 

техніки. 

(88) Згідно з підпунктом 5.1.1 строк дії договору – до 31.12.2017. 

(89) Виходячи зі змісту положень договору від 08.09.2016 «Про оренду транспортних 

засобів з оператором» з 12.09.2016 ця техніка мала передатися Орендарю, тобто 

ТОВ «ІМПЕРІЯ ВОДИ УКРАЇНА». 

https://public.docs.openprocurement.org/get/433efe1662664b55b74addc5c4eb0a76?Prefix=0a8f06db384c49a1808e610e908818b9%2Ff297e04fb63b46f28a727160374895f2&KeyID=52462340&Signature=KUoWaYAvPo0Mgh1Ybsud5GFtIVPZ6GRfpGf7VRVNzWaEf7BYgsmKixHSbE%252BHbgzYGUQY4y9viSNxS1Y%252BfNaVDg%253D%253D
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(90) За таких обставин, за умов справжньої конкуренції без попередньої домовленості 

щодо результатів Торгів, ПП «ЦЕНТР-МОНТАЖ-ЕНЕРГО» не змогло б 

користуватися транспортними засобами, переданими в оренду ТОВ «ІМПЕРІЯ 

ВОДИ УКРАЇНА». 

(91) Разом з тим ПП «ЦЕНТР-МОНТАЖ-ЕНЕРГО» у своїй пропозиції надало довідку 

про наявність обладнання та матеріально-технічної бази, в якій наведено 

інформацію про ті самі п’ятнадцять видів транспортних засобів у складі 21 

одиниці техніки, які згідно з договором від 08.09.2016 «Про оренду транспортних 

засобів з оператором» передані в орендне користування ТОВ «ІМПЕРІЯ ВОДИ 

УКРАЇНА». 

(92) Укладення ПП «ЦЕНТР-МОНТАЖ-ЕНЕРГО» з ТОВ «ІМПЕРІЯ ВОДИ 

УКРАЇНА» договору від 08.09.2016 «Про оренду транспортних засобів з 

оператором» допомогло ТОВ «ІМПЕРІЯ ВОДИ УКРАЇНА» забезпечити 

відповідність пропозиції останнього тендерній документації. 

(93) 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. 

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

будь-якої допомоги, оскільки надання такої допомоги збільшує шанси того 

суб’єкта господарювання у змаганні, який цю допомогу отримує, по відношенню 

до того суб’єкта господарювання, який таку допомогу надає. 

(95) Крім того, за своєю суттю допомога може надаватися між суб’єктами 

господарювання, які поєднані або споріднені між собою спільністю економічних 

інтересів. 

(96) Наведене свідчить про єдність інтересів Відповідачів та відсутність між ними 

конкуренції, зокрема на Торгах. 

(97) Крім цього, у договорі від 08.09.2016 «Про оренду транспортних засобів з 

оператором», укладеному між ПП «ЦЕНТР-МОНТАЖ-ЕНЕРГО» та  

ТОВ «ІМПЕРІЯ ВОДИ УКРАЇНА», відсутня інформація про розмір орендної 

ставки. 

(98) Так, у пункті 3.1 цього договору зазначено, що Орендар (ТОВ «ІМПЕРІЯ ВОДИ 

УКРАЇНА») сплачує орендодавцю (ПП «ЦЕНТР-МОНТАЖ-ЕНЕРГО») орендну 

плату за транспортні засоби згідно з розрахунком, наведеним у додатку 1, до 25 

числа поточного місяця після підписання акта виконаних робіт. 

(99) Разом з тим у додатку 1 до договору від 08.09.2016 «Про оренду транспортних 

засобів з оператором», укладеного між ПП «ЦЕНТР-МОНТАЖ-ЕНЕРГО» та  

ТОВ «ІМПЕРІЯ ВОДИ УКРАЇНА», відсутня будь-яка інформація щодо розміру 

орендних ставок. 

(100) При цьому ТОВ «ІМПЕРІЯ ВОДИ УКРАЇНА» у своїй пропозиції до додатка 3 

«ПРОЕКТ ДОГОВОРУ ПРО ЗАКУПІВЛЮ ДОГОВІР БУДІВЕЛЬНОГО 

ПІДРЯДУ №» надало розрахунок договірної ціни, у складі якої враховано вартість 

експлуатації будівельних машин і механізмів у розмірі 547,51077 тис. грн. 
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(101) Відсутність вихідних даних щодо оренди необхідних машин і механізмів 

унеможливлювала надання ТОВ «ІМПЕРІЯ ВОДИ УКРАЇНА» економічно 

обґрунтованої цінової пропозиції. 

(102) Відсутність у договорі від 08.09.2016 «Про оренду транспортних засобів з 

оператором» визначення розміру орендних ставок свідчить про попередню 

домовленість ПП «ЦЕНТР-МОНТАЖ-ЕНЕРГО» та ТОВ «ІМПЕРІЯ ВОДИ 

УКРАЇНА» щодо результатів торгів. 

(103) Так, за умови справжньої конкуренції на Торгах, укладення господарського 

договору без визначення орендної ставки є неможливим, оскільки тягне за 

собою, як мінімум, неможливість оцінювання економічної доцільності 

укладення такого договору для всіх сторін за таким договором.  

(104) Однак оцінювання економічної доцільності укладення будь-яких договорів є 

обов’язковою умовою для ведення господарської діяльності, основною метою 

якої є отримання прибутку.  

(105) Саме цей принцип покладений в основу статті 180 Господарського кодексу 

України, частиною третьою якої визначено, що  при укладенні господарського 

договору сторони зобов'язані у будь-якому разі погодити предмет, ціну та строк 

дії договору. 

(106) Як зазначалося вище, 7 позицій (13 одиниць машин і механізмів) зазначені в 

додатку 1 до договору від 08.09.2016 «Про оренду транспортних засобів з 

оператором», укладеного ПП «ЦЕНТР-МОНТАЖ-ЕНЕРГО» з ТОВ «ІМПЕРІЯ 

ВОДИ УКРАЇНА», як орендовані орендодавцем (ПП «ЦЕНТР-МОНТАЖ-

ЕНЕРГО»). 

(107) Так, ПП «ЦЕНТР-МОНТАЖ-ЕНЕРГО» надало у складі своєї пропозиції, зокрема: 

- договір оренди транспортних засобів від 01.04.2016, укладений з товариством з 

обмеженою відповідальністю «Уманьдоррембуд» (далі –  

ТОВ «Уманьдоррембуд») (ідентифікаційний код юридичної особи 03333370), 

відповідно до якого не передбачено право  ПП «ЦЕНТР-МОНТАЖ-ЕНЕРГО» 

передання орендованих ним транспортних засобів в суборенду; 

- «Договір оренди транспортного засобу з оператором» від 01.04.2016, 

укладений з приватним підприємством «Інжпроект-2» (далі –  

ПП «ІНЖПРОЕКТ -2») (ідентифікаційний код юридичної особи 14208158) на 

оренду: двох кранів на автомобільному ходу (10 т і 25 т) і двох транспортних 

засобів марки ЗІЛ131 (ВС22 і ТВ26). 

(108) При цьому відповідно до загального журналу робіт, наданого листом від 

12.03.2018 № 377/09 (вх. № 8-143/2982 від 15.03.2018), ПП «ІНЖПРОЕКТ-2» є 

організацією, що розробила проектно-кошторисну документацію на предмет 

закупівлі (головний інженер проекту Роголь  О.І.). 

 

 

3.2.4. Придбання обладнання 

(109) За інформацією ТОВ «ІМПЕРІЯ ВОДИ УКРАЇНА», наданою листом  

від 19.07.2018 № 179 (вх.  № 8-143/8669 від 24.07.2018), ТОВ «ІМПЕРІЯ ВОДИ 
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УКРАЇНА» здійснювало придбання обладнання через посередників  (крім 

матеріалів, які придбавалися в ТОВ «КВП БУД»,  ідентифікаційний код 

юридичної особи  39002377, на загальну суму 1 278 220,74 грн з ПДВ, і бетону, 

який придбавався в Уманському заводі залізобетонних виробів на суму  

258 000,00 грн з ПДВ)  –  товариство з обмеженою відповідальністю «ФОНТАНИ 

УКРАЇНИ» (далі – ТОВ «ФОНТАНИ УКРАЇНИ») (ідентифікаційний код 

юридичної особи  40648431) і ФОП СОРОКІНУ ОЛЕНУ АНАТОЛІЇВНУ 

(індивідуальний податковий номер особи  (інформація з обмеженим доступом)) 

(Сорокіна Олена Анатоліївна є засновником ТОВ «ФОНТАНИ УКРАЇНИ» із 

часткою 100 %, яке було створене 11.07.2016, тобто практично напередодні 

оголошення Торгів). 

(110) За інформацією ТОВ «ІМПЕРІЯ ВОДИ УКРАЇНА», наданою листом  

від 19.07.2018 № 179 (вх. № 8-143/8669 від 24.07.2018), встановлено, що після 

перемоги ТОВ «ІМПЕРІЯ ВОДИ УКРАЇНА» у Торгах роботи з реконструкції 

скверу ім. Т. Шевченка проводило ПП «ЦЕНТР-МОНТАЖ-ЕНЕРГО» 

(ідентифікаційний код юридичної особи 34571728). 

(111) Відповідно до загального журналу робіт, наданого листом від 12.03.2018  

№ 377/09 (вх. № 8-143/2982 від 15.03.2018), роботи були закінчені фактично 

15.06.2017. 

(112) ТОВ «ІМПЕРІЯ ВОДИ УКРАЇНА» за погодженням із Замовником уклало з  

ПП «ЦЕНТР-МОНТАЖ-ЕНЕРГО» договір будівельного підряду № 197-10-16  

від 03.10.2016 щодо реконструкції скверу ім. Т. Шевченка в м. Умань Черкаської 

області на загальну суму 9 183 555,03 грн з ПДВ (у т. ч. у 2016 році становить 

7 519 418,42 грн з ПДВ). 

(113) Зокрема, 06.10.2016 Замовник перерахував ТОВ  «ІМПЕРІЯ ВОДИ УКРАЇНА» 

кошти в розмірі 6 369 790,76 грн з ПДВ: 

854018 35424115088616 39358320 

605 394,54 

ВХІДНИЙ ПЕРЕКАЗ: НАЦ. ВАЛЮТА 

150101 ;3142 ;ч.опл.МБ 30%ав.на придб.матер.по 

рек.скв.iм.Т.Шевченка ;д.235вiд29,09,16,зв.000313-а 

вiд29.09.16,р.факт.IУ-0000102вiд04,10,16 ;в т.ч.ПДВ-

100899,09 

Відділ ЖКГ 

854018 35429115588616 39358320 

5 764 396,22   

ВХІДНИЙ ПЕРЕКАЗ: НАЦ. ВАЛЮТА 

150101 ;3142 ;.ДБ30% ав.на прид.матер.по 

рек.скв.iм.Т.Шевченка ;д.235вiд29,09,16,зв.000313-а 

вiд29,09,16,р.факт.IУ-0000102вiд04,10,16 ;в т.ч.ПДВ-

960732,70 

Відділ ЖКГ 

(114) Цього ж дня, 06.10.2016, ТОВ «ІМПЕРІЯ ВОДИ УКРАЇНА» перерахувало кошти 

в розмірі 6 369 790,76 грн з ПДВ таким суб’єктам господарювання: 

380805 26003472882 34571728 

2 255 825,53   

ПЕРЕКАЗ CLIC: НАЦ. ВАЛЮТА 

Реконстукцiя скверу iменi Тараса Шевченка м.Умань 

Черкаської обл.(20016р) згiдно рахунку №246 вiд 

05.10.2016р., в т.ч ПДВ-375970,92грн. 

ПП»ЦЕНТР-МОНТАЖ-

ЕНЕРГО» 

380805 26008527594 40648431 

4 113 965,23   
ПЕРЕКАЗ CLIC: НАЦ. ВАЛЮТА 

Передоплата за обладнання, згiдно рахунку №ФУ-8 вiд 

05.10.2016р.,в т.ч ПДВ-685660,87грн. ТОВ «Фонтани України» 

(115) Слід зазначити, що ТОВ «Фонтани України» було створене 11.07.2016, тобто  

практично напередодні оголошення Торгів. 
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(116) Як зазначалося вище, Відповідачі у складі своїх тендерних пропозицій надали 

листи виробників фонтанного обладнання про можливість постачання 

необхідного обладнання для реконструкції скверу імені Тараса Шевченка  

в м. Умань Черкаської області. 

(117) Разом з тим ТОВ «ІМПЕРІЯ ВОДИ УКРАЇНА» не закуповувало обладнання у 

виробників, а перераховувало кошти, отримані від замовника, посередникам. 

(118) Згідно з вимогами тендерної документації Замовника, зазначеними в додатку  5 

«Технічна специфікація (обладнання)», учасники у складі своїх пропозицій мали 

надати:  

«1. Учасник подає в складі тендерної пропозиції копії сертифікатів відповідності 

за позиціями 40-48, 63, 64.   

2. Учасник подає  в складі тендерної пропозиції копії декларацій про 

відповідність технічного регламенту з електромагнітної сумісності обладнання, 

декларація про відповідність технічного регламенту низьковольтного 

електричного обладнання за позиціями 51,52,53. 

3.  Учасник подає в складі тендерної пропозиції лист-авторизацію від виробника 

(або авторизованого постачальника) щодо можливості постачання обладнання 

(устаткування) та матеріалів визначених Технічною специфікацією (обладнання) 

у терміни виконання робіт  визначені тендерною документацією за 

позиціями:40-46, 50-53, 60,61,66-73». 

(119) На виконання зазначених вимог у складі своїх пропозицій Відповідачі надали 

ідентичні документи, зокрема: 

- Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи № 05.03.02-

03/8628, виданий ТОВ «Лайнекс» на фільтрувальні установки; 

- Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи № 05.03.02-

03/8674, виданий ТОВ «Лайнекс» на насоси циркуляційні; 

- Сертифікат відповідності UA1.168.0001792-16 на продукцію: насоси 

торговельної марки «GRUNDFOS»; 

- Сonfirmation letter to: «Empire of Water Ukraine» 09.05.2016 на бланку Aqua 

Control Inc.;  

- Лист Fontana Fountains ATHENS: 06/09/2016 та його переклад; 

- Лист ТОВ «ГРУНДФОС Україна» від 06.09.2016 № 538 до ТОВ  «ІМПЕРІЯ 

ВОДИ УКРАЇНА»; 

- Лист ТОВ «ГРУНДФОС Україна» від 09.09.2016 № 542 до ТОВ  «ІМПЕРІЯ 

ВОДИ УКРАЇНА»; 

- Сonfirmation letter to: «Empire of Water Ukraine» 09.05.2016 на бланку Aqua 

Control Inc. 

(120) Зважаючи на наведене, Відповідачі підтвердили можливість постачання 

обладнання (устаткування) та матеріалів, визначених Технічною специфікацією 

(обладнання), від безпосередніх виробників (Aqua Control,  Fontana,  ГРУНДФОС 

тощо) відповідної продукції. 

(121) Як відомо, перепродаж будь-якого товару збільшує його ціну.  
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(122) Отже, надання Відповідачами у складі своїх пропозицій гарантійних листів щодо 

можливості постачання необхідного обладнання безпосередніми виробниками 

мало б гарантувати придбання Замовником предмета закупівлі за найнижчою 

вартістю. 

(123) Оскільки ціна предмета закупівлі є основою (єдиним критерієм) оцінки 

пропозицій учасників конкурсних торгів, як безпосередньо зазначено в тендерній 

документації Замовника, то зі зменшенням ціни зростає вірогідність перемоги в 

Торгах. 

(124) У свою чергу, подання цінових пропозицій за умов справжньої конкуренції 

спонукало б Відповідачів враховувати у своїх цінових пропозиціях саме вартість 

обладнання безпосередніх його виробників, адже це є запорукою зменшення 

вартості предмета закупівлі та збільшення шансів отримати перемогу в Торгах. 

(125) Разом з тим,  за інформацією ТОВ «ІМПЕРІЯ ВОДИ УКРАЇНА», наданою листом 

від 19.07.2018 № 179 (вх.  № 8-143/8669 від 24.07.2018), ТОВ «ІМПЕРІЯ ВОДИ 

УКРАЇНА» здійснювало придбання обладнання через посередників, зокрема 

товариство з обмеженою відповідальністю «ФОНТАНИ УКРАЇНИ» (далі –  

ТОВ «ФОНТАНИ УКРАЇНИ») (ідентифікаційний код юридичної особи  

40648431), що надало змогу завищити цінову пропозицію.  

(126) Враховуючи, що пропозиції інших учасників – ТОВ «МБП 

ТЕПЛОМЕРЕЖА» та ПП «ЦЕНТР-МОНТАЖ-ЕНЕРГО» були ще дорожчі,  

за таких обставин Відповідачі унаслідок узгодженості своїх дій не були 

зацікавлені в поданні якомога дешевших цінових пропозицій. 

3.2.5. Гарантійні листи ТОВ «ГРУНДФОС Україна» до ТОВ «ІМПЕРІЯ ВОДИ 

УКРАЇНА» від 06.09.2016 № 538  і від 09.09.2016 № 542   

(127) ТОВ «ІМПЕРІЯ ВОДИ УКРАЇНА», ТОВ «МБП ТЕПЛОМЕРЕЖА», ПП «ЦЕНТР-

МОНТАЖ-ЕНЕРГО» у складі своїх пропозицій надали одні й ті самі гарантійні 

листи від 06.09.2016 № 538  (до ТОВ  «ІМПЕРІЯ ВОДИ УКРАЇНА» щодо 

зобов’язання ТОВ «ГРУНДФОС Україна» привезти обладнання у вказаний термін 

згідно з комерційною пропозицією № 1002190270) і від 09.09.2016 № 542 (до  

ТОВ  «ІМПЕРІЯ ВОДИ УКРАЇНА» щодо підтвердження реєстрації проекту 

«Реконструкція парку Тараса Шевченка в місті Умань» з використанням 

обладнання GRUNDFOS) на бланку ТОВ «ГРУНДФОС Україна» щодо 

можливості закупівлі нaсoсів Grundfoss SP 125-5A. 45 kW;  Grundfoss SP 160-1A 

9.2 kW; Grundfoss SP46- 3 Rp3 4”'3x380-415/50 5.5kW; Grundfoss SP60-3, 5.5 kW; 

Grundfoss SP 95- 1, 5.5 kW. 

(128) Листом від 19.10.2018 № 443 (вх. № 8-07/12722) ТОВ «ГРУНДФОС Україна» з 

приводу надання (надсилання) кожного із цих листів до ТОВ  «ІМПЕРІЯ ВОДИ 

УКРАЇНА» повідомило: «Оформлення листа дає всі підстави для висновку, що 

лист дійсно був створений бувшим працівником нашого підприємства і 

підписаний з перевищенням повноважень. На листі відсутня печатка і підпис 

керівника підприємства. Яким чином надавався/надсилався лист встановити не 

має можливості». 

(129) Отже, Відповідачі у складі своїх пропозицій надали листи, які не могли 

гарантувати постачання певного обладнання. 

(130) За таких обставин ТОВ «ІМПЕРІЯ ВОДИ УКРАЇНА», ТОВ «МБП 

ТЕПЛОМЕРЕЖА», ПП «ЦЕНТР-МОНТАЖ-ЕНЕРГО» не могли бути 
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впевненими в постачанні відповідного обладнання взагалі, що свідчить про 

незацікавленість в його отриманні від представника виробника та, як 

наслідок, у поданні якомога дешевшої цінової пропозиції.  

(131) За умов справжньої конкуренції на Торгах між Відповідачами кожен з учасників: 

ТОВ «ІМПЕРІЯ ВОДИ УКРАЇНА», ТОВ «МБП ТЕПЛОМЕРЕЖА» або  

ПП «ЦЕНТР-МОНТАЖ-ЕНЕРГО» намагалися б отримати перемогу. 

(132) При цьому ТОВ «ІМПЕРІЯ ВОДИ УКРАЇНА» не надавало б своїх документів для 

забезпечення участі іншим учасникам Торгів, оскільки такі дії могли б призвести 

до перемоги ТОВ «МБП ТЕПЛОМЕРЕЖА» або  ПП «ЦЕНТР-МОНТАЖ-

ЕНЕРГО». 

(133) У свою чергу, ТОВ «МБП ТЕПЛОМЕРЕЖА» і ПП «ЦЕНТР-МОНТАЖ-ЕНЕРГО» 

не покладалися б на іншого учасника Торгів у частині підготовки ним документів 

для забезпечення їх участі в Торгах, оскільки від цього б залежала відповідність їх 

пропозицій вимогам тендерної документації, а отже, і можливість перемоги в 

Торгах. 

(134) Крім цього, ні ТОВ «МБП ТЕПЛОМЕРЕЖА», ні ПП «ЦЕНТР-МОНТАЖ-

ЕНЕРГО» не надали у складі своїх пропозицій жодних документів, які б свідчили 

про гарантування певних виробників обладнання можливості його постачання 

зазначеним учасникам, що  було б запорукою ТОВ «МБП ТЕПЛОМЕРЕЖА» і  

ПП «ЦЕНТР-МОНТАЖ-ЕНЕРГО» в отриманні необхідного обладнання в 

необхідній кількості для виконання робіт із реконструкції скверу імені Тараса 

Шевченка в м. Умань Черкаської області. 

(135) Більш того, у наданих ТОВ «МБП ТЕПЛОМЕРЕЖА» та ПП «ЦЕНТР-МОНТАЖ-

ЕНЕРГО» гарантійних листах, адресованих ТОВ «ІМПЕРІЯ ВОДИ УКРАЇНА», 

відсутня інформація щодо можливої вартості обладнання. 

(136) Відсутність вихідних даних щодо вартості складових предмета закупівлі 

унеможливлювала подання ТОВ «МБП ТЕПЛОМЕРЕЖА» та ПП «ЦЕНТР-

МОНТАЖ-ЕНЕРГО» економічно обґрунтованих цінових пропозицій. 

3.2.6. Завищення цінових пропозицій 

(137) ТОВ «ГРУНДФОС Україна» листом від 19.10.2018 № 443 (вх. № 8-07/12722) 

повідомило: «Згідно з інформаційною системою підприємства, комерційна 

пропозиція за № 1002190270 надавалася дилеру ТОВ «АСТЕР-М» (копія 

надається)». 

(138) Комерційна пропозиція № 1002190270 (копія якої надана ТОВ «ГРУНДФОС 

Україна») надана ТОВ «АСТЕР-М», в якій наведено 30 позицій різного 

обладнання із зазначенням артикульних номерів обладнання, кількості одиниць, 

планового строку постачання та цін. 

(139) При цьому артикульні номери обладнання, зазначені в комерційній пропозиції  

№ 1002190270, збігаються з артикульними номерами обладнання, зазначеними в 

гарантійному листі від 06.09.2016 № 538, поданому Відповідачами у складі своїх 

пропозицій. 

(140) У своєму листі від 19.10.2018 № 443 (вх. № 8-07/12722) ТОВ «ГРУНДФОС 

Україна» зазначило: «…вважаємо за можливе надати наявну у нас інформацію 

про покупців насосів серії SP, які зазначені в комерційній пропозиції  
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№ 1002190270, з огляду на те, що в пропозиції зазначені артикульні номери 

обладнання і ми маємо можливість його ідентифікувати». 

(141) Згідно з інформацією про покупців зазначеного обладнання, наданою  

ТОВ «ГРУНДФОС Україна» листом від 19.10.2018 № 443 (вх. № 8-07/12722), 

зазначене обладнання було реалізовано ТОВ «Астер-Центр» (ідентифікаційний 

код юридичної особи 39031921). 

(142) ТОВ «ГРУНДФОС Україна» реалізувало ТОВ «Астер-Центр» у тому числі таке 

обладнання: 

Повна назва товару  Дата продажу 
Кількість 

(шт.) 

Загальна сума, 

грн з ПДВ 

Занурений насос  SP46- 3 Rp3 4"3X380-415  26.10.2016 1 35784,29 

Занурений насос  SP160- 1A Gr6 6"3X380-4  08.11.2016 1 81830,51 

Глибинний насос SP95- 1 Gr5 6"3X380-415/ 08.11.2016 1 66423,85 

Занурений насос  SP60- 3 Rp3 4"3X380-415  08.11.2016 1 42365,12 

Глибинний насос SP125- 5A Gr6 8"3X380-41  26.12.2016 1 189395,15 

(143) За інформацією ТОВ «Астер-Центр», наданою листом від 14.11.2018 № 20468  

(вх. №  8-07/4032 від 20.11.2018), ТОВ «Астер-Центр» було реалізовано  

ТОВ «ФОНТАНИ УКРАЇНИ», зокрема, таке обладнання: 

Повна назва 

товару з 

зазначенням 

артикулу (коду 

товару тощо) 

Повна назва 

виробника 

товару, його 

ідентифакійний 

код, 

місцезнаходження  

Дата 

продажу  

Кількість 

(шт.) 

Загальна 

сума, грн 

з ПДВ 

Дата фактичного 

відвантантаження 

товару покупцю 

Занурений насос  

SP46- 3 Rp3 

4"3X380-415 

Grundfos (15A21903)  

ГРУНДФОС 

Україна ТОВ 

328478226507 

вул.Московська, 8-

Б, м.Київ, 01010 

11.22.16 1 47280,93 11.22.16 

Занурений насос  

SP160- 1A Gr6 

6"3X380-4 

Grundfos(201019A1) 

ГРУНДФОС 

Україна ТОВ 

328478226507 

вул.Московська, 8-

Б, м.Київ, 01010 

11.22.16 4 432483,45 11.22.16 

Глибинний насос 

SP95- 1 Gr5 

6"3X380-415 

Grundfos (19041901) 

ГРУНДФОС 

Україна ТОВ 

328478226507 

вул.Московська, 8-

Б, м.Київ, 01010 

11.22.16 2 175528,98 11.22.16 

Занурений насос  

SP60- 3 Rp3 

4"3X380-415 

Grundfos (14A21903) 

ГРУНДФОС 

Україна ТОВ 

328478226507 

вул.Московська, 8-

Б, м.Київ, 01010 

11.22.16 1 55976,24 11.22.16 

Глибинний насос 

SP125- 5A Gr6 

8"3X380-41 

Grundfos(17A444A5) 

ГРУНДФОС 

Україна ТОВ 

328478226507 

вул.Московська, 8-

Б, м.Київ, 01010 

12.12.16 1 250243,91 12.12.16 
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(144) З огляду на наведене, ТОВ «Астер-Центр» реалізувало ТОВ «ФОНТАНИ 

УКРАЇНИ» обладнання за цінами, вищими на 32,13 %, ніж ціни  

ТОВ «ГРУНДФОС Україна». 

(145) За інформацією ТОВ «ІМПЕРІЯ ВОДИ УКРАЇНА», наданою листом  

від 19.07.2018 № 179 (вх  № 8-143/8669 від 24.07.2018), ТОВ «ІМПЕРІЯ ВОДИ 

УКРАЇНА» придбало це обладнання в ТОВ «ФОНТАНИ УКРАЇНИ» за такими 

цінами: 

Повна назва обладнання 
Дата 

продажу  

Кількість 

(шт.) 

Ціна за 

одиницю  з 

ПДВ 

Загальна 

вартість, грн з 

ПДВ 

Насос  SP46- 3 Rp3 4"3X380-

415 /50 5,5 kW 
15.12.2016 1 62 212,75   62 212,75   

Насос  SP160- 1A  9,2  kW 15.12.2016 4 128 556,29   514 225,15   

Глибинний насос SP95- 1  5,5 

kW 
15.12.2016 2 107 104,37   214 208,74   

 Насос SP60-3 , 5.5 kW  0=68,5 

куб.м./час, Н=15 м., Р=5,5 кВт 
15.12.2016 1 73 654,37   73 654,37   

Насос SP 125-5A. 45 kW  0=141 

куб.м./час, Н=85 м., Р=45 кВт 
15.12.2016 1 309 926,40   309 926,40   

(146) З огляду на наведене, внаслідок придбання тільки цих п’яти одиниць обладнання 

через низку посередників ТОВ «ІМПЕРІЯ ВОДИ УКРАЇНА» завищило вартість 

робіт на 446 513,11  грн з ПДВ, або на 61,36  %, зокрема: 

Повна назва 

обладнання 

Кількість 

(шт.) 

Ціна за 

одиницю  

з ПДВ 

Загальна 

вартість, 

грн з ПДВ 

Вартість за 

умови 

придбання за 

цінами 

офіційного 

представника 

ТОВ 

«ГРУНДФОС 

Україна» 

Різниця, 

грн з ПДВ 

Завищення, 

%  

Насос  SP46- 

3 Rp3 

4"3X380-415 

/50 5,5 kW 

1 62 212,75   62 212,75   35 784,29   26 428,46   73,85   

Насос  

SP160- 1A  

9,2  kW 

4 128 556,29   514 225,15   327 322,04   186 903,11   57,10   

Глибинний 

насос SP95- 1  

5,5 kW 

2 107 104,37   214 208,74   132 847,70   81 361,04   61,24   

 Насос SP60-

3 , 5.5 kW  

0=68,5 

куб.м./час, 

Н=15 м., 

Р=5,5 кВт 

1 73 654,37   73 654,37   42 365,12   31 289,25   73,86   
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Насос SP 

125-5A. 45 

kW  0=141 

куб.м./час, 

Н=85 м., 

Р=45 кВт 

1 309 926,40   309 926,40   189 395,15   120 531,25   63,64   

 Всього     1 174 227,41   727 714,30   446 513,11   61,36   

(147) Технічною специфікацією до тендерної документації на проведення відкритих 

торгів на закупівлю робіт «Реконструкція скверу імені Тараса Шевченка м. Умань 

Черкаської області» (додаток 5 до тендерної документації Торгів) визначено 

перелік устаткування (обладнання), яке має бути встановлено під час виконання 

зазначених робіт, у тому числі: 

Найменування Одиниця 

виміру 

Кількість 

Арматура перелива Fontana Overflow Drain Adjustable QA-200 шт 1 

Кабельный ввод Fontana Cable Inlets JM 208, 8 гермовводов, диам кабеля 7-

10мм 

шт 6 

Кабельный ввод Fontana Cable Inlets JТ 202, 2 гермоввода, діам. Кабеля 8-15 

мм 

шт 2 

Кабельный ввод Fontana Cable Inlets JТ 253, 3 гермоввода, діаметр кабеля 8-

15 мм 

шт 1 

Клемна коробка Submersible junction box JA 240, 2 г/ввода 8-15 мм, 6 

г/вводов 7-10мм  

шт 31 

Кріплення світильника Fontana  Base for Light-Spray Ring. База для 

кріплення до фонтанного кільця 

шт 32 

Лампа ультрафіолетова VEGA-25 PE Idegis (Іспанія) шт 1 

Насос Grundfoss SP125 - 5А,  45 kW Q=141 куб.м./час, H=85м., P=45 кВт шт 1 

Насос  Grundfoss SP160- 1А 9.2 kW Q=153 куб.м./час, H=10 м., P=9.2 кВт  шт 4 

Насос Grundfoss  SP46- 3 Rp3 4"3X380-415/50 5.5kW Q=49 куб.м./час, H=20 

м., P=5.5 кВт  

шт 1 

Насос  Grundfoss SP60- 3,  5.5 kW Q=68,5 куб.м./час, H=15 м., P=5.5 кВт  шт 1 

Насос  Grundfoss SP95- 1,  5.5 kW Q=91 куб.м./час, H=10,4 м., P=5.5 кВт  шт 2 

Насос Saci Winner 200M, 220B, 26m3/h, 1.5 кВт. 2"  шт 2 

Насос Saci Winner 50, 220B/380, 13,5m3/h, 0,37 кВт. 2"  шт 1 

Скіммер, нержавіюча сталь, Україна шт 10 

Стійка для рингу Fontana TL-175, 41-75 cm шт 24 

(148) У свою чергу, ТОВ «ФОНТАНИ УКРАЇНИ» закуповувало обладнання у третіх 

осіб з подальшим перепродажем ТОВ «ІМПЕРІЯ ВОДИ УКРАЇНА». 

Лампа ультрафіолетова VEGA-25 PE Idegis 

(149) Зокрема, ТОВ «ФОНТАНИ УКРАЇНИ» придбало в товариства з обмеженою 

відповідальністю «ЮВЕНТА-ГРУП УКРАЇНА» (далі – ТОВ «ЮВЕНТА-ГРУП 

УКРАЇНА») (ідентифікаційний код юридичної особи  38725993) «Лампа 

ультрафіолетова VEGA-25 PE Idegis (Іспанія)», 2 шт., загальною вартістю  

29 743,56 грн з ПДВ. 

(150) У свою чергу, за інформацією ТОВ «ІМПЕРІЯ ВОДИ УКРАЇНА», наданою 

листом від 19.07.2018 № 179 (вх  № 8-143/8669 від 24.07.2018), ТОВ «ІМПЕРІЯ 

ВОДИ УКРАЇНА» придбало «Лампа ультрафіолетова VEGA-25 PE Idegis», 2 шт., 

у ТОВ «ФОНТАНИ УКРАЇНИ»  на загальну суму 126 336,00 грн з ПДВ. 
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(151) Отже, внаслідок придбання обладнання для фонтанів «Лампа ультрафіолетова 

VEGA-25 PE Idegis (Іспанія)», 2 шт., через посередника ТОВ «ФОНТАНИ 

УКРАЇНИ» було завищено цінову пропозицію на 96 592,44  грн з ПДВ, або 

більше ніж у 4 рази (на 424,75  %). 

(152) Як правило, перепродаж будь-якого товару збільшує його ціну.  При цьому 

17.09.2016 ТОВ «ІМПЕРІЯ ВОДИ УКРАЇНА» уклало договір поставки з  

ТОВ «ЮВЕНТА-ГРУП УКРАЇНА». Проте ТОВ «ІМПЕРІЯ ВОДИ УКРАЇНА» 

придбало «Лампа ультрафіолетова VEGA-25 PE Idegis», 2 шт., не на пряму в  

ТОВ «ЮВЕНТА-ГРУП УКРАЇНА», а через посередника ТОВ «ФОНТАНИ 

УКРАЇНИ», що свідчить про незацікавленість ТОВ «ІМПЕРІЯ ВОДИ УКРАЇНА» 

в поданні пропозиції за якомога меншою вартістю внаслідок узгодженості дій з 

ПП «ЦЕНТР-МОНТАЖ-ЕНЕРГО» і ТОВ «МБП ТЕПЛОМЕРЕЖА» щодо 

результатів Торгів. 

Арматура переливу Overflow Drain Adjustable QA-200 

(153) За інформацією ТОВ «ІМПЕРІЯ ВОДИ УКРАЇНА», наданою листом  

від 19.07.2018 № 179 (вх.  № 8-143/8669 від 24.07.2018), ТОВ «ІМПЕРІЯ ВОДИ 

УКРАЇНА» придбало 15.12.2016 у ТОВ «ФОНТАНИ УКРАЇНИ» «арматура 

переливу Overflow Drain Adjustable QA-200», 1 шт., вартістю 13 917,80 грн з ПДВ. 

(154) За інформацією ФОП Родного Євгенія Олександровича (ідентифікаційний номер 

(інформація з обмеженим доступом)), наданою листом від 19.11.2018 б/н (вх. № 8-

07/14144), «арматура перелива Fontana Overflow Adjustable QA-200», 1 шт.,  була 

релізована ТОВ «ФОНТАНИ УКРАЇНИ» 02.12.2016 за ціною 2 800 грн з ПДВ. 

(155) Отже, внаслідок придбання обладнання «арматура перелива Fontana Overflow 

Adjustable QA-200» через посередника ТОВ «ФОНТАНИ УКРАЇНИ» було 

завищено цінову пропозицію на 11 117,80  грн з ПДВ, або більше майже у 5 

разів (на 497,06  %). 

Кабельный ввод Fontana Cable Inlets JM 208, 8 гермовводов, диаметр кабелю 7-10 мм 

(156) За інформацією ТОВ «ІМПЕРІЯ ВОДИ УКРАЇНА», наданою листом  

від 19.07.2018 № 179 (вх.  № 8-143/8669 від 24.07.2018), ТОВ «ІМПЕРІЯ ВОДИ 

УКРАЇНА» придбало 15.12.2016 у ТОВ «ФОНТАНИ УКРАЇНИ» «Кабельный 

ввод Fontana Cable Inlets JM 208, 8 гермовводов, диам кабеля 7-10мм», 6 шт., 

загальною вартістю 109 267,20 грн з ПДВ. 

(157) За інформацією ФОП Родного Євгенія Олександровича (ідентифікаційний номер 

(інформація з обмеженим доступом)), наданою листом від 19.11.2018 б/н (вх. № 8-

07/14144), «Кабельный ввод Fontana Cable Inlets JM 208, 8 гермовводов, диам 

кабеля 7-10мм», 6 шт., було реалізовано ТОВ «ФОНТАНИ УКРАЇНИ» 02.11.2016 

загальною вартістю 10 200 грн з ПДВ. 

(158) Отже, внаслідок придбання обладнання «Кабельный ввод Fontana Cable Inlets JM 

208, 8 гермовводов, диам кабеля 7-10мм» через посередника ТОВ «ФОНТАНИ 

УКРАЇНИ» було завищено цінову пропозицію на 99 067,20 грн з ПДВ, або 

більше майже в 11 разів (на 1 071,25 %). 

Кабельный ввод Fontana Cable Inlets JТ 202, 2 гермоввода, діаметр кабелю 8-15 мм 

(159) За інформацією ТОВ «ІМПЕРІЯ ВОДИ УКРАЇНА», наданою листом  

від 19.07.2018 № 179 (вх. № 8-143/8669 від 24.07.2018), ТОВ «ІМПЕРІЯ ВОДИ 
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УКРАЇНА» придбало 15.12.2016 у ТОВ «ФОНТАНИ УКРАЇНИ» «Кабельный 

ввод Cable Inlets JТ 202», 2 шт., загальною вартістю 15 005,76  грн з ПДВ. 

(160) За інформацією ФОП Родного Євгенія Олександровича (ідентифікаційний номер 

(інформація з обмеженим доступом)), наданою листом від 19.11.2018 б/н (вх. № 8-

07/14144), «Кабельный ввод Fontana Cable Inlets JM 202, 2 гермоввода, діам 

кабеля 8-15мм», 2 шт., було реалізовано ТОВ «ФОНТАНИ УКРАЇНИ» 02.11.2016 

загальною вартістю 1 800,00  грн з ПДВ. 

(161) Отже, внаслідок придбання обладнання «Кабельный ввод Fontana Cable Inlets JM 

208, 8 гермовводов, диам кабеля 7-10мм» через посередника ТОВ «ФОНТАНИ 

УКРАЇНИ» було завищено цінову пропозицію на 13 205,76 грн з ПДВ, або 

більше у 8,34 разу (на 833,65 %). 

Кабельный ввод Fontana Cable Inlets JТ 253, 3 гермоввода, діаметр кабелю 8-15 мм 

(162) За інформацією ТОВ «ІМПЕРІЯ ВОДИ УКРАЇНА», наданою листом  

від 19.07.2018 № 179 (вх.  № 8-143/8669 від 24.07.2018), ТОВ «ІМПЕРІЯ ВОДИ 

УКРАЇНА» придбало 15.12.2016 у ТОВ «ФОНТАНИ УКРАЇНИ» «Кабельный 

ввод Cable Inlets JТ 253», 1 шт., за ціною 10 644,48  грн з ПДВ. 

(163) За інформацією ФОП Родного Євгенія Олександровича (ідентифікаційний номер 

2687219518), наданою листом від 19.11.2018 б/н (вх. № 8-07/14144), «Кабельный 

ввод Fontana Cable Inlets JM 253, 3 гермоввода, діам кабеля 8-15мм»,  1 шт., було 

реалізовано ТОВ «ФОНТАНИ УКРАЇНИ» 02.11.2016 за ціною 1 500,00  грн з 

ПДВ. 

(164) Отже, внаслідок придбання обладнання «Кабельный ввод Fontana Cable Inlets JM 

253, 3 гермоввода, діам кабеля 8-15мм» через посередника ТОВ «ФОНТАНИ 

УКРАЇНИ» було завищено цінову пропозицію на 9144,48 грн з ПДВ, або більше 

у 7,10 разу (на 709,63 %). 

Клемна коробка Submersible junction box JA 240, 2 г/ввода 8-15 мм, 6 г/вводов 7-10мм 

(165) За інформацією ТОВ «ІМПЕРІЯ ВОДИ УКРАЇНА», наданою листом  

від 19.07.2018 № 179 (вх.  № 8-143/8669 від 24.07.2018), ТОВ «ІМПЕРІЯ ВОДИ 

УКРАЇНА» придбало 15.12.2016 у ТОВ «ФОНТАНИ УКРАЇНИ»: «Розподільча 

підводна коробка (6 вводів)», 31 шт., загальною вартістю 264 566,40  грн з ПДВ. 

(166) За інформацією ФОП Родного Євгенія Олександровича (ідентифікаційний номер 

(інформація з обмеженим доступом)), наданою листом від 19.11.2018 б/н (вх. № 8-

07/14144), «Клемна коробка Submersible junction box JA 240, 2 г/ввода 8-15мм, 

6г/ввода 7-10мм»,  31 шт., було реалізовано ТОВ «ФОНТАНИ УКРАЇНИ» 

02.11.2016 загальною вартістю 53 000,08  грн з ПДВ. 

(167) Отже, внаслідок придбання обладнання «Кабельный ввод Fontana Cable Inlets JM 

253, 3 гермоввода, діам кабеля 8-15мм» через посередника ТОВ «ФОНТАНИ 

УКРАЇНИ» було завищено цінову пропозицію на 211 566,32 грн з ПДВ, або 

більше у 4,99 разу (на 499,18 %). 

Кріплення світильника Fontana  Base for Light-Spray Ring. База для кріплення до 

фонтанного кільця 

(168) За інформацією ТОВ «ІМПЕРІЯ ВОДИ УКРАЇНА», наданою листом  

від 19.07.2018 № 179 (вх.  № 8-143/8669 від 24.07.2018), ТОВ «ІМПЕРІЯ ВОДИ 

УКРАЇНА» придбало 15.12.2016 у ТОВ «ФОНТАНИ УКРАЇНИ» «Кріплення для 
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світильника Fontana Base for Light-Spray Ring. База для кріплення до фонтанного 

кільця», 32 шт., загальною вартістю 266 112,00   грн з ПДВ. 

(169) За інформацією ФОП Родного Євгенія Олександровича (ідентифікаційний номер 

(інформація з обмеженим доступом)), наданою листом від 19.11.2018 б/н (вх. № 8-

07/14144), «Кріплення для світильника Fontana Base for Light adjustable wich 

fissure BL-050», 32 шт., було реалізовано ТОВ «ФОНТАНИ УКРАЇНИ» 

02.12.2016 загальною вартістю 8 960,00  грн з ПДВ. 

(170) Отже, внаслідок придбання обладнання «Кріплення світильника Fontana  Base for 

Light-Spray Ring. База для кріплення до фонтанного кільця» через посередника 

ТОВ «ФОНТАНИ УКРАЇНИ» було завищено цінову пропозицію на  

257 152,00 грн з ПДВ, або більше у 29,70 разу (на 2 970 %). 

Скіммер, нержавіюча сталь, Україна 

(171) За інформацією ТОВ «ІМПЕРІЯ ВОДИ УКРАЇНА», наданою листом  

від 19.07.2018 № 179 (вх  № 8-143/8669 від 24.07.2018), ТОВ «ІМПЕРІЯ ВОДИ 

УКРАЇНА» придбало 15.12.2016 у ТОВ «ФОНТАНИ УКРАЇНИ» «Скімер, 

нержавіюча сталь», 10 шт., загальною вартістю 154 000,00 грн з ПДВ. 

(172) За інформацією ФОП Тарасова Геннадія Михайловича (ідентифікаційний номер 

(інформація з обмеженим доступом)), наданою листом від 07.11.2018 № 148 (вх. 

№ 13-02/995 від 16.11.2018), ТОВ «ФОНТАНИ УКРАЇНИ» придбало 10.11.2016 у 

ФОП Тарасова Геннадія Михайловича (ідентифікаційний номер (інформація з 

обмеженим доступом)) «Скімер, нержавіюча сталь», 10 шт., загальною вартістю 

127 160,04 грн з ПДВ. 

(173) Отже, внаслідок придбання обладнання «Скімер, нержавіюча сталь» через 

посередника ТОВ «ФОНТАНИ УКРАЇНИ» було завищено цінову пропозицію на 

26 839,96  грн з ПДВ, або більше у 1,2 разу (на 21,1072 %). 

Стійка для рингу Fontana TL-175, 41-75 cm 

(174) За інформацією ТОВ «ІМПЕРІЯ ВОДИ УКРАЇНА», наданою листом  

від 19.07.2018 № 179 (вх.  № 8-143/8669 від 24.07.2018), ТОВ «ІМПЕРІЯ ВОДИ 

УКРАЇНА» придбало 15.12.2016 у ТОВ «ФОНТАНИ УКРАЇНИ» «Стійка для 

рингу Fontana TL-175», 24 шт., загальною вартістю 98 687,23 грн з ПДВ. 

(175) За інформацією ФОП Родного Євгенія Олександровича (ідентифікаційний номер 

(інформація з обмеженим доступом)), наданою листом від 19.11.2018 б/н (вх. № 8-

07/14144), «Стійка для рингу Fontana TL-175, 41-75 cm»,  24 шт., було реалізовано 

ТОВ «ФОНТАНИ УКРАЇНИ» 02.12.2016 загальною вартістю 20 400 грн з ПДВ. 

(176) Отже, внаслідок придбання обладнання «Кріплення світильника Fontana  Base for 

Light-Spray Ring. База для кріплення до фонтанного кільця» через посередника 

ТОВ «ФОНТАНИ УКРАЇНИ» було завищено цінову пропозицію на  

78287,23 грн з ПДВ, або більше майже у 5 разів (на 483,7609 %). 

Насоси Saci Winner 

(177) За інформацією ТОВ «ІМПЕРІЯ ВОДИ УКРАЇНА», наданою листом  

від 19.07.2018 № 179 (вх.  № 8-143/8669 від 24.07.2018), ТОВ «ІМПЕРІЯ ВОДИ 

УКРАЇНА» придбало 15.12.2016 у ТОВ «ФОНТАНИ УКРАЇНИ»: 
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Назва обладнання 
Кількість, 

шт. 

Ціна за одиницю, 

грн з ПДВ 

Загальна вартість, 

грн з ПДВ 

Насос Saci Winner 50, 220B/380, 

13,5m3/h, 0,37 кВт. 2"  1 9858,24 9 858,24   

Насос Saci Winner 200M, 220B, 

26m3/h, 1.5 кВт. 2"  2 14968,8 29 937,60   

(178) За інформацією товариства з обмеженою відповідальністю «Лайнекс» 

(ідентифікаційний код юридичної особи 23721802), наданою листом  

від 19.11.2018 № 14-11/18 (вх. № 8-07/14146 від 22.11.2018), зазначене обладнання 

17.11.2016 було реалізовано ТОВ «ФОНТАНИ УКРАЇНИ»: 

Назва обладнання 
Кількість, 

шт. 

Ціна за одиницю, грн з 

ПДВ 

Загальна вартість, грн з 

ПДВ 

Насос Winner 50M, 

220B/380 1 6 593,88 6 593,88 

Насос Winner 200M, 

220B 2 10 015,68 20 031,36 

(179) Отже, внаслідок придбання цього обладнання через посередника  

ТОВ «ФОНТАНИ УКРАЇНИ» було завищено цінову пропозицію на: 

Назва обладнання Різниця Рази  % 

Насос Saci Winner 200M, 220B, 26m3/h, 1.5 кВт. 2"  3264,36 1,50 149,51 

Насос Saci Winner 50, 220B/380, 13,5m3/h, 0,37 кВт. 2"  9906,24 1,49 149,45 
 

4. СПРОСТУВАННЯ ЗАПЕРЕЧЕНЬ ВІДПОВІДАЧІВ 

(180) На подання з попередніми висновками у Справі, яке було надіслано сторонам у 

справі, ТОВ «МБП-ТЕПЛОМЕРЕЖА» листом від 11.10.2019 № 635  

(вх. № 8-06/12070 від 18.10.2019) надало свої зауваження та заперечення.  

(181) ТОВ «МБП-ТЕПЛОМЕРЕЖА» з висновками про порушення ним законодавства 

про захист економічної конкуренції не згодне. У цілому заперечення ТОВ «МБП-

ТЕПЛОМЕРЕЖА» зводяться до тверджень, що  ТОВ «МБП-ТЕПЛОМЕРЕЖА» не 

узгоджувало своїх дій будь з ким. Такі твердження Відповідача спростовуються 

матеріалами справи. 

(182) Зокрема, ТОВ «МБП-ТЕПЛОМЕРЕЖА» зазначає: «Досвіду на виконання робіт по 

будівництву фонтанів наше підприємство не має, а тому в результаті пошуку в 

системі Google, ТОВ «МБП-ТЕПЛОМЕРЕЖА» було знайдено низку електронних 

посилань на web-сайти підприємств, які б могли виконати спеціалізовані роботи 

відповідно до технічних специфікацій предмету закупівлі. Після ознайомлення та 

аналізу пропозицій, каталогів, досвіду виконання аналогічних робіт, ТОВ «МБП-

ТЕПЛОМЕРЕЖА» було прийнято рішення про залучення для виконання робіт 

субпідрядника ТОВ «ІМПЕРІЯ ВОДИ УКРАЇНА». 

(183) Зазначене не може бути взято до уваги з таких підстав. 
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(184) По-перше, ТОВ «ІМПЕРІЯ ВОДИ УКРАЇНА» саме надало інформацію щодо 

залучення субпідрядника – іншого учасника Торгів ПП «ЦЕНТР-МОНТАЖ-

ЕНЕРГО» для виконання робіт за предметом закупівлі. 

(185) Так, згідно з договором будівельного підряду № 197-10-16 від 03.10.2016 щодо 

реконструкції скверу ім. Т. Шевченка в м. Умань Черкаської обл., укладеним  

ТОВ «ІМПЕРІЯ ВОДИ УКРАЇНА» з ПП «ЦЕНТР-МОНТАЖ-ЕНЕРГО»,   

ПП «ЦЕНТР-МОНТАЖ-ЕНЕРГО» згідно з розділом додатка 4 «Технічна 

специфікація до тендерної документації на проведення відкритих торгів на 

закупівлю робіт Реконструкція скверу імені Тараса Шевченка м. Умань 

Черкаської області» виконувало землянi роботи, монтажні роботи, підпірні стіни, 

покриття, улаштування фундаментів та інші будівельні роботи. 

(186)  Отже, у разі справжньої конкуренції на Торгах та намірів ТОВ «МБП-

ТЕПЛОМЕРЕЖА» отримати перемогу, ТОВ «МБП-ТЕПЛОМЕРЕЖА» зупинило 

б свій вибір на компанії, яка власними силами змогла б виконати весь обсяг 

субпідрядних робіт за якомога нижчою вартістю. 

(187) По-друге, як встановлено в цьому рішенні, вартість цінової проопозиції, зокрема 

ТОВ «ІМПЕРІЯ ВОДИ УКРАЇНА», була завищена внаслідок придбання 

обладнання через низку посередників. 

(188) Згідно з тендерною документацією Замовника єдиним критерієм оцінки 

пропозицій є ціна.  Питома вага критерію «ціна» – 100 %. 

(189) Як відомо, перепродаж будь-якого товару збільшує його ціну. Отже, залучення в 

цьому випадку низки субпідрядників (оскільки, як вже зазначалося вище,  

ТОВ «ІМПЕРІЯ ВОДИ УКРАЇНА» не планувало й не виконувало робіт 

самостійно) призвело б до збільшення цінової пропозиції. 

(190) Оскільки ціна предмета закупівлі є єдиним критерієм оцінки пропозицій 

учасників конкурсних торгів, то зі зменшенням ціни зростає вірогідність 

перемоги в Торгах. 

(191) Отже, у разі справжніх намірів отримання перемоги в Торгах ТОВ «МБП-

ТЕПЛОМЕРЕЖА» вживало б заходів щодо подання якомога дешевшої цінової 

пропозиції. Крім цього, ТОВ «МБП-ТЕПЛОМЕРЕЖА» у своїх запереченнях не 

змогло навести інформацію щодо змісту пропозицій (як за ціновими критеріями, 

так і часовими межами виконуваних робіт), які ТОВ «МБП-ТЕПЛОМЕРЕЖА» 

нібито розглядало на предмет можливості укладення договору субпідряду на 

виконання робіт з будівництва фонтанів за предметом закупівлі. 

(192) Зважаючи на наведене, дії ТОВ «МБП-ТЕПЛОМЕРЕЖА» під час Торгів не мали 

на меті отримання перемоги вТоргах і були спрямовані на досягнення попередніх 

домовленостей з ТОВ «ІМПЕРІЯ ВОДИ УКРАЇНА». 

(193) Також ТОВ «МБП-ТЕПЛОМЕРЕЖА» зазначило: «З метою потреби зайнятості 

працівників ТОВ «МБП-ТЕПЛОМЕРЕЖА» та отримання прибутку ми активно 

займалися пошуком робіт через мережу Інтернет…». Разом з тим  ТОВ «МБП-

ТЕПЛОМЕРЕЖА» не змогло б виконати роботи за предметом закупівлі за таких 

обставин. 

(194) Як стверджує саме ТОВ «МБП-ТЕПЛОМЕРЕЖА», намір залучити  

ТОВ «ІМПЕРІЯ ВОДИ УКРАЇНА» як субпідрядника був у частині будівництва 

фонтанів. 
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(195) Отже, товариство мало б планувати виконання  робіт за предметом закупівлі 

власними силами. 

(196) Проте на дату оприлюднення оголошення про проведення Торгів і на дату 

подання тендерних пропозицій ТОВ «МБП-ТЕПЛОМЕРЕЖА», згідно з 

інформацією з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-

підприємців та громадських формувань, здійснювало тільки таки види діяльності 

(за кодами КВЕД): 43.22 Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та 

кондиціонування, 96.04 Діяльність із забезпечення фізичного комфорту, 47.19 

Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах, 47.78 Роздрібна 

торгівля іншими невживаними товарами в спеціалізованих магазинах, 35.30 

Постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря. 

(197) Тобто, згідно з Тендерною документацією Торгів предметом закупівлі є 

Будівництво інших інженерних споруд, що за кодом КВЕД є 42.99.2, а  

ТОВ «МБП-ТЕПЛОМЕРЕЖА» на час проведення Торгів не здійснювало такої 

діяльності. 

(198) Отже, ТОВ «МБП-ТЕПЛОМЕРЕЖА» на підтвердження наявності досвіду з 

виконання аналогічних предмету закупівлі робіт надало довідку іншого  

учасника – ТОВ «ІМПЕРІЯ ВОДИ УКРАЇНА» (файл тендерної пропозиції   

ТОВ «МБП-ТЕПЛОМЕРЕЖА» «Перечень.PDF»), що свідчить про попередню 

домовленість, зокрема ТОВ «МБП-ТЕПЛОМЕРЕЖА» і ТОВ «ІМПЕРІЯ ВОДИ 

УКРАЇНА», щодо результатів Торгів. 

(199) Крім цього, у додатку 4 «Технічна специфікація  до   тендерної документації на 

проведення відкритих торгів на закупівлю робіт Реконструкція скверу імені 

Тараса Шевченка м. Умань Черкаської області» Замовником визначено 

конкретний перелік робіт та зазначено певні машини та механізми, за допомогою 

яких певні роботи мають виконуватися. 

(200) Отже, для виконання робіт за предметом закупівлі ТОВ «МБП-ТЕПЛОМЕРЕЖА» 

повинно було б мати такі машини, як пневматичні трамбiвки (зокрема, п. 19 

«Ущiльнення грунту пневматичними трамбiвками, група грунтiв 1, 2», п. 71 

«Ущiльнення грунту пневматичними трамбiвками, група грунтiв 1, 2» додатка 4 

тощо), бульдозери (зокрема, п. 18 «Засипка траншей i котлованiв бульдозерами 

потужнiстю 59 кВт [80 к.с.] з перемiщенням грунту до 5 м, група грунтiв 1», п. 68 

«Засипка траншей i котлованiв бульдозерами потужнiстю 59 кВт [80 к.с.] з 

перемiщенням грунту до 5 м, група грунтiв 2» додатка 4 тощо). 

(201) Згідно з вимогами Замовника, викладеними, зокрема, у додатку 1 «Перелік 

документів, які вимагаються для підтвердження відповідності пропозиції 

учасника кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону України                      

«Про публічні закупівлі», учасники мають надати Довідку у довільній формі, що 

містить опис технічних можливостей підприємств. При цьому до довідки мають 

бути включені тільки механізми, обладнання та устаткування, що будуть 

використовуватись при виконанні закупівлі, що безпосередньо зазначено в 

підпункті 1.1 додатка 1 до тендерної документації Замовника. 

(202) Разом з тим у ТОВ «МБП-ТЕПЛОМЕРЕЖА» на час участі в Торгах було 

відсутнє, зокрема, таке обладнання (машини, механізми), як бульдозери, 

пневматичні трамбівки та ін., що підтверджується довідкою від 09.09.2018  

№ 148 ТОВ «МБП-ТЕПЛОМЕРЕЖА» про наявність обладнання та матеріально-

https://public.docs.openprocurement.org/get/2b10b2767c2f4e76a0edb191df19f83e?Prefix=0a8f06db384c49a1808e610e908818b9%2F6a8121b161a14eafb21069c6e35e4946&KeyID=52462340&Signature=fv8CQCvdiVq8GLe3NfFfI3kbO%2FbnJ0QIr13l2ysAaMCYyuzFMplOEJ30rjktrMCMH34bVo8mWVvU8f1%2F6F2eBA%253D%253D
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технічної бази «ТЕХНІКА ТА МЕХАНІЗМИ» (файл «Довідка про наявність 

обладнання.pdf»). 

(203) Отже, у разі справжніх намірів ТОВ «МБП-ТЕПЛОМЕРЕЖА» отримати перемогу 

у Торгах, ТОВ «МБП-ТЕПЛОМЕРЕЖА» вжило б заходів щодо забезпечення 

можливості користування певними машинами та механізмами, необхідними для 

виконання робіт за предметом закупівлі. 

(204) У своїх запереченнях до абзаців 46 – 62 подання з попередніми висновками  

ТОВ «МБП-ТЕПЛОМЕРЕЖА» зазначає: «Всі описані у пунктах 46-62 подання 

файли, стосовно їх ідентичності, з файлами, які надавались іншими учасниками 

торгів, пояснюється тим, що ТОВ «МБП-ТЕПЛОМЕРЕЖА», як зазначалося вище, 

отримало їх безпосередньо від ТОВ «ІМПЕРІЯ ВОДИ УКРАЇНА» для 

підтвердження можливості його залучення як субпідрядника».  

(205) Отже, ТОВ «МБП-ТЕПЛОМЕРЕЖА» посилається в тому числі й на файл, який 

був завантажений як ТОВ «ІМПЕРІЯ ВОДИ УКРАЇНА», так і ТОВ «МБП-

ТЕПЛОМЕРЕЖА», що містить проект договору про закупівлю, який мав 

укладатися між Переможцем і Замовником. 

(206) Зазначені файли ТОВ «ІМПЕРІЯ ВОДИ УКРАЇНА» і ТОВ «МБП-

ТЕПЛОМЕРЕЖА» мали спільні властивості Canon 1.3, про що зазначено в абзаці 

62 подання з попередніми висновками. 

(207) За умови справжньої конкуренції кожен учасник мав самостійно готувати свої 

тендерні пропозиції, включаючи проект договору. 

(208) Обмін зазначеним файлом свідчить про обізнаність учасників стосовно цінових 

пропозицій один одного. 

(209) Тобто, наведене підтверджує, що, зокрема, між ТОВ «МБП-ТЕПЛОМЕРЕЖА» і 

ТОВ «ІМПЕРІЯ ВОДИ УКРАЇНА» відбувався обмін інформацією, та свідчить про 

спільну підготовку Відповідачів до участі в Торгах, що було б неможливим за 

наявності конкуренції між ними. 

(210) Отже, зміст цих та інших заперечень ТОВ «МБП-ТЕПЛОМЕРЕЖА» не 

спростовує висновків та фактів, викладених у поданні про попередні висновки  

від 23.09.2019 № 143-26.13/148-17/04-22-01/17/420-спр у справі № 143-26.13/148-

17/04-22-01/17. 

5. КВАЛІФІКАЦІЯ ДІЙ ВІДПОВІДАЧІВ 

(211) Частиною другою статті 4 Закону України «Про захист економічної конкуренції» 

передбачено, що суб’єкти господарювання зобов’язані сприяти розвитку 

конкуренції та не вчиняти будь-яких неправомірних дій, які можуть мати 

негативний вплив на конкуренцію.  

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

конкуренції» порушенням законодавства про захист економічної конкуренції є 

антиконкурентні узгоджені дії. 

(213) Частиною першою статті 5 Закону України «Про захист економічної конкуренції» 

передбачено, що узгодженими діями є, зокрема, укладення суб’єктами 

господарювання угод у будь-якій формі, а також будь-яка інша погоджена 

конкурентна поведінка (діяльність, бездіяльність) суб’єктів господарювання; 

https://public.docs.openprocurement.org/get/7cea31e6bb94409ab4ceca725f301c7c?Prefix=0a8f06db384c49a1808e610e908818b9%2F40c91733b51143539596e57fa97006a4&KeyID=52462340&Signature=hQqGvvMjDK%2F%252BAyNnQzPSDcEdrry7ck6oA6a%2FDsARKPeuYuROmper3yklfHKtzjDysJ%2FIzcg%252BQJWonxyd0FkSBw%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/7cea31e6bb94409ab4ceca725f301c7c?Prefix=0a8f06db384c49a1808e610e908818b9%2F40c91733b51143539596e57fa97006a4&KeyID=52462340&Signature=hQqGvvMjDK%2F%252BAyNnQzPSDcEdrry7ck6oA6a%2FDsARKPeuYuROmper3yklfHKtzjDysJ%2FIzcg%252BQJWonxyd0FkSBw%253D%253D
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частиною другою цієї статті встановлено, що особи, які чинять або мають намір 

чинити узгоджені дії, є учасниками узгоджених дій. 

(214) Відповідно до частини першої статті 6 Закону України «Про захист економічної 

конкуренції» антиконкурентними узгодженими діями є узгоджені дії, які 

призвели чи можуть призвести до недопущення, усунення чи обмеження 

конкуренції, а пунктом 4 частини другої цієї статті встановлено, що 

антиконкурентними узгодженими діями визнаються узгоджені дії, які стосуються 

спотворення результатів торгів, аукціонів, конкурсів, тендерів.  

(215) Відповідно до частини четвертої статті 6 Закону України «Про захист економічної 

конкуренції» вчинення антиконкурентних узгоджених дій забороняється і тягне за 

собою відповідальність згідно із законом. 

(216) Дії ТОВ «ІМПЕРІЯ ВОДИ УКРАЇНА», ТОВ «МБП-ТЕПЛОМЕРЕЖА»,  

ПП «ЦЕНТР-МОНТАЖ-ЕНЕРГО», зокрема здійснення ними узгоджених дій під 

час підготовки та участі в торгах на закупівлю робіт: «Реконструкція скверу імені 

Тараса Шевченка м. Умань Черкаської області», проведених Відділом житлово-

комунального господарства Уманської міської ради відповідно до оголошення  

№ UA-2016-08-26-000313-a, що полягає, зокрема в: 

- обміні інформацією між Відповідачами;  

- однакових властивостях файлів; 

- поданні у складі пропозицій ідентичних документів; 

- завантаженні Відповідачами документів, адресованих ТОВ «ІМПЕРІЯ ВОДИ 

УКРАЇНА»; 

- поданні у складі пропозицій одного й того ж обладнання, яке було передано в 

оренду ТОВ «ІМПЕРІЯ ВОДИ УКРАЇНА» і тому не могло використовуватися 

орендодавцем ПП «ЦЕНТР-МОНТАЖ-ЕНЕРГО»; 

- попередній домовленості щодо залучення один одного як субпідрядників; 

- наданні іншими учасниками Торгів гарантійних листів ТОВ «ГРУНДФОС 

Україна» до ТОВ «ІМПЕРІЯ ВОДИ УКРАЇНА» від 06.09.2016 № 538  і  

від 09.09.2016 № 542; 

- завищенні вартості предмета закупівлі тощо,  

не можуть бути простим збігом обставин та у своїй сукупності є порушенням, 

передбаченим пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист 

економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які 

стосуються спотворення результатів торгів. 

(217) Відповідно до абзацу другого частини другої статті 52 Закону України «Про 

захист економічної конкуренції» за порушення, передбачене пунктом 1 статті 50 

цього Закону, накладаються штрафи 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.  

(218) Відповідно до інформації, наданої Головним управлінням ДПС у м. Києві листом  

від    08.10.2019 № 1645/9/2615-04-04-12 (вх. № 7-06/11937 від 15.10.2019), розмір 

чистого доходу ТОВ «ІМПЕРІЯ ВОДИ УКРАЇНА» від реалізації продукції 

(товарів, робіт, послуг) за 2018 рік становить 40 838,1 тис. грн (або дохід від будь-

якої діяльності (за вирахуванням непрямих податків), визначений за правилами 

бухгалтерського обліку – 40 838 137 грн). 
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(219) Відповідно до інформації, наданої Головним управлінням ДПС У Черкаській 

області листом від 17.10.2019 № 278/23-00-52-0409 (вх. № 7-06/12259  

від 22.10.2019): 

розмір доходу ТОВ «МБП-ТЕПЛОМЕРЕЖА» від реалізації продукції (товарів, 

робіт, послуг) за 2018 рік становить 99 758 тис. грн (або дохід від будь-якої 

діяльності (за вирахуванням непрямих податків), визначений за правилами 

бухгалтерського обліку – 99 757 806 грн); 

розмір доходу ПП «ЦЕНТР-МОНТАЖ-ЕНЕРГО» від реалізації продукції 

(товарів, робіт, послуг) за 2018 рік становить 17 168,7 тис. грн (або дохід від 

будь-якої діяльності (за вирахуванням непрямих податків), визначений за 

правилами бухгалтерського обліку – 19 378 215 грн).                 

6. ВИЗНАННЯ ПОРУШЕННЯ 

(220) Під час розгляду справи на засіданні Комітету, яке відбулося 10.12.2019,  

ПП «ЦЕНТР-МОНТАЖ-ЕНЕРГО» визнало факт вчинення порушення, 

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

України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних 

узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів на закупівлю: 

«Реконструкція скверу імені Тараса Шевченка м. Умань Черкаської області» (код  

ДК 42.99.2 – Будівництво інших інженерних споруд ДК 021:2015 (45453000-7 

Капітальний ремонт і реставрація)), проведену Відділом житлово-комунального 

господарства Уманської міської ради відповідно до оголошення № UA-2016-08-

26-000313-a. 

Враховуючи викладене, керуючись статтею 7 Закону України «Про Антимонопольний 

комітет України», статтями 48 і 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції» та 

пунктом 32 Правил розгляду заяв і справ про порушення законодавства про захист 

економічної конкуренції, затверджених розпорядженням Антимонопольного комітету 

України від 19 квітня 1994 року № 5, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України   

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

України від 29 червня 1998 року № 169-р) (із змінами), Антимонопольний комітет України 

ПОСТАНОВИВ: 
 

1. Визнати, що товариство з обмеженою відповідальністю «ІМПЕРІЯ ВОДИ 

УКРАЇНА» (ідентифікаційний код юридичної особи 37371905), товариство з обмеженою 

відповідальністю «МБП ТЕПЛОМЕРЕЖА» (ідентифікаційний код юридичної особи 

14180891)  і приватне підприємство «ЦЕНТР-МОНТАЖ-ЕНЕРГО» (ідентифікаційний код 

юридичної особи 34571728)  вчинили порушення, передбачене пунктом 4 частини другої 

статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у 

вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів на 

закупівлю: «Реконструкція скверу імені Тараса Шевченка м. Умань Черкаської області» (код  

ДК 42.99.2 – Будівництво інших інженерних споруд ДК 021:2015 (45453000-7 Капітальний 

ремонт і реставрація)), проведену Відділом житлово-комунального господарства Уманської 

міської ради відповідно до оголошення № UA-2016-08-26-000313-a. 

 

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

на товариство з обмеженою відповідальністю «ІМПЕРІЯ ВОДИ УКРАЇНА» штраф у розмірі 

2 722 540 (два мільйони сімсот двадцять дві тисячі п’ятсот сорок) гривень.  
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3. За порушення, зазначене в пункті 1 резолютивної частини цього рішення, накласти 

на товариство з обмеженою відповідальністю «МБП ТЕПЛОМЕРЕЖА» штраф у розмірі  

3 867 167 (три мільйони вісімсот шістдесят сім тисяч сто шістдесят сім) гривень. 

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

на приватне підприємство «ЦЕНТР-МОНТАЖ-ЕНЕРГО» штраф у розмірі 600 000 (шістсот 

тисяч) 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 Комітету                                                                                             Ю. ТЕРЕНТЬЄВ 
 


