
 
 

АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ 
 

РІШЕННЯ 

ТИМЧАСОВОЇ АДМІНІСТРАТИВНОЇ КОЛЕГІЇ 
 

 
27 липня 2020 р. Київ  № 5-р/тк 

 

 
Про порушення законодавства 

про захист економічної конкуренції 

та накладення штрафу 

 

 

ТОВ «БК «Укрбудмонтаж» і ПрАТ «Укренергомонтаж» подали тендерні 

пропозиції для участі в торгах:  

- «ДСТУ Б.Д.1-1-2013. Будівельні роботи по об'єкту «Будівництво системи 

радіаційного контролю СВЯП-1 ДСП «Чорнобильська АЕС», які проводило державне 

спеціалізоване підприємство «Чорнобильська АЕС» за допомогою електронної системи 

«ProZorro», ідентифікатор закупівлі в системі – UA-2017-04-06-000685-c;  

- «Будівництво Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива 

реакторів ВВЕР АЕС України», які проводило державне підприємство «Національна 

атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» за допомогою електронної системи 

«ProZorro», ідентифікатор закупівлі в системі – UA-2017-05-03-000021-c; 

- «Будівельні роботи по об'єкту «Чорнобильська АЕС. Завод з переробки рідких 

радіоактивних відходів» (ДК 021:2015 код 45300000-0 Будівельно-монтажні роботи)», які 

проводило державне спеціалізоване підприємство за допомогою електронної системи 

«ProZorro», ідентифікатор закупівлі в системі – UA-2017-06-01-001779-b; 

- «Будівельні роботи по об'єкту «Будівництво комплексу інженерно-технічних 

засобів системи фізичного захисту при перевезенні відпрацьованого ядерного палива з 

СВЯП-1 до СВЯП-2 на ДСП ЧАЕС» (ДК 021:2015 код 45300000-0 Будівельно-монтажні 

роботи)», які проводило державне спеціалізоване підприємство за допомогою 

електронної системи «ProZorro», ідентифікатор закупівлі в системі –  

UA-2018-04-03-000987-c. 

При цьому ТОВ «БК «Укрбудмонтаж» і ПрАТ «Укренергомонтаж» узгодили свою 

поведінку з метою усунення змагання під час підготовки та участі в зазначених торгах. 

За результатами розгляду справи № 94/60/102-рп/к.19 такі дії  

ТОВ «БК «Укрбудмонтаж» і ПрАТ «Укренергомонтаж» визнано порушеннями пункту 

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

конкуренції».  

На порушників накладено штрафи:  
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на ТОВ «БК «Укрбудмонтаж» – у розмірі 55 121 734,00 грн, на  

ПрАТ «Укренергомонтаж» – у розмірі 61 529 001,00 грн.  

Тимчасова адміністративна колегія Антимонопольного комітету України (далі –  

ТАК АМКУ), розглянувши матеріали справи № 94/60/102-рп/к.19 про порушення  

ТОВ «БК «Укрбудмонтаж» і ПрАТ «Укренергомонтаж» законодавства про захист 

економічної конкуренції та подання п’ятого відділу досліджень та розслідувань Київського 

обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України від 03.06.2020  

№ 60-03/79п,  

ВСТАНОВИЛА: 

(1) ТАК АМКУ розглянуто справу № 94/60/102-рп/к.19, розпочату за ознаками вчинення  

ТОВ «БК «Укрбудмонтаж» і ПрАТ «Укренергомонтаж» порушень законодавства про 

захист економічної конкуренції, передбачених 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: 

- «ДСТУ Б.Д.1-1-2013. Будівельні роботи по об'єкту «Будівництво системи 

радіаційного контролю СВЯП-1 ДСП «Чорнобильська АЕС», яку проводило державне 

спеціалізоване підприємство «Чорнобильська АЕС» за допомогою електронної 

системи «ProZorro», ідентифікатор закупівлі в системі – UA-2017-04-06-000685-c (далі 

– Процедура закупівлі-1);  

- «Будівництво Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива реакторів 

ВВЕР АЕС України», яку проводило державне підприємство «Національна атомна 

енергогенеруюча компанія «Енергоатом» за допомогою електронної системи «Prozz 

ProZorro rro», ідентифікатор закупівлі в системі – UA-2017-05-03-000021-c (далі – 

Процедура закупівлі-2); 

- «Будівельні роботи по об'єкту «Чорнобильська АЕС. Завод з переробки рідких 

радіоактивних відходів» (ДК 021:2015 код 45300000-0 Будівельно-монтажні роботи)», 

яку проводило державне спеціалізоване підприємство «Чорнобильська АЕС» за 

допомогою електронної системи «ProZorro», ідентифікатор закупівлі в системі –  

UA-2017-06-01-001779-b (далі – Процедура закупівлі-3); 

- «Будівельні роботи по об'єкту «Будівництво комплексу інженерно-технічних засобів 

системи фізичного захисту при перевезенні відпрацьованого ядерного палива з 

СВЯП-1 до СВЯП-2 на ДСП ЧАЕС» (ДК 021:2015 код 45300000-0 Будівельно-

монтажні роботи)», яку проводило державне спеціалізоване підприємство 

«Чорнобильська АЕС» за допомогою електронної системи «ProZorro», ідентифікатор 

закупівлі в системі – UA-2018-04-03-000987-c (далі – Процедура закупівлі-4) (далі 

разом – Торги). 

1. Відповідачі 

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

(а) товариство з обмеженою відповідальністю «БК «Укрбудмонтаж» (далі – 

Відповідач-1, ТОВ «БК «Укрбудмонтаж») (ідентифікаційний код юридичної 

особи 34482827, адреса місцезнаходження в період проведення Торгів: 03148,  

м. Київ, вул. Картвелішвілі, буд. 7/2. 16.07.2020 ТОВ «БК «Укрбудмонтаж» 

змінило свою адресу місцезнаходження на: бульв. Кольцова, буд. 14Д, оф. 610, 

м. Київ, 03194). 
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Відповідно до відомостей, які містяться в Єдиному державному реєстрі 

юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі – 

ЄДР), основним видом діяльності ТОВ «БК «Укрбудмонтаж» є будівництво 

інших споруд, н. в. і. у. (код КВЕД 42.99); 

(б) приватне акціонерне товариство «Укренергомонтаж» (далі – Відповідач-2, 

ПрАТ «Укренергомонтаж») (ідентифікаційний код юридичної особи 16403289, 

адреса місцезнаходження: 02166, м. Київ, пр-т Лісовий, буд. 39). 

Відповідно до відомостей, які містяться в ЄДР, основним видом діяльності  

ПрАТ «Укренергомонтаж» є оптова торгівля машинами й устаткованням для 

добувної промисловості та будівництва (код КВЕД 46.63)  

(Відповідач-1 та Відповідач-2 далі разом – Відповідачі). 

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

України «Про захист економічної конкуренції».  

2. Процесуальні дії  

(3) Розпорядженням адміністративної колегії Київського обласного територіального 

відділення Антимонопольного комітету України від 25.09.2019 № 60/102-рп/к 

розпочато розгляд справи № 94/60/102-рп/к.19 за ознаками вчинення  

ТОВ «БК «Укрбудмонтаж» та ПрАТ «Укренергомонтаж» порушень законодавства 

про захист економічної конкуренції, передбаченого пунктом 1 статті 50 та пунктом 4 

частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у 

вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення 

результатів торгів. 

(4) Відповідно до розпорядження Антимонопольного комітету України від 28.11.2019  

№ 23-рп «Про реорганізацію територіальних відділень Антимонопольного комітету 

України» (зі змінами) з 02 червня 2020 року найменування КОТВ АМКУ змінено на 

Північне міжобласне територіальне відділення Антимонопольного комітету України. 

(5) Листами від 04.06.2020 № 60-02/3056 та від 04.06.2020 № 60-02/3057 Відповідачеві-1 

та Відповідачеві-2 було направлено витяги з подання з попередніми висновками у 

справі від 03.06.2020 № 60-03/79п. 

(6) Відповідно до протоколів від 21.07.2020 та 22.07.2020 уповноважені представники 

ПрАТ «Укренергомонтаж» ознайомились із матеріалами справи. 

3. Обставини справи 

3.1. Інформація про торги 

3.1.1. Процедура закупівлі-1 

(7) Державним спеціалізованим підприємством «Чорнобильська АЕС» (далі – Замовник-1 

або ДСП «ЧАЕС») проведено процедуру електронних торгів на закупівлю за 

предметом «ДСТУ Б.Д.1-1-2013. Будівельні роботи по об'єкту «Будівництво системи 

радіаційного контролю СВЯП-1 ДСП «Чорнобильська АЕС», ідентифікатор закупівлі 

в системі «ProZorro» – UA-2017-04-06-000685-c. Очікувана вартість закупівлі 

становить 127 764 570,20 грн з ПДВ. 

(8) Торги відбувались із застосуванням процедури конкурентного діалогу з публікацією 

англійською мовою. 
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(9) Відповідно до форми реєстру отриманих тендерних пропозицій для участі у 

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

- ПрАТ «Укренергомонтаж», тендерна пропозиція подана 19.05.2017 о 12:25; 

- ТОВ «БК «Укрбудмонтаж», тендерна пропозиція подана 19.05.2017 о 12:48;    

- товариство з обмеженою відповідальністю «Ютем-Інжиніринг», ідентифікаційний 

код юридичної особи 30568931 (далі – ТОВ «Ютем-Інжиніринг»). Адреса 

місцезнаходження: вул. Леха Качинського, б. 3, м. Буча, Київська обл., 08292. 

Тендерна пропозиція подана 22.05.2017 о 09:26. 

(10) На першому етапі (UA-2017-04-06-000685-c) учасники подали тендерну пропозицію, в 

якій надається інформація про відповідність учасника кваліфікаційним критеріям, 

вимогам, визначеним замовником у тендерній документації, та опис рішення про 

закупівлю без зазначення ціни.  

(11) Тендерним комітетом Замовника-1 було проведено розгляд тендерних пропозицій 

ПрАТ «Укренергомонтаж», ТОВ «БК «Укрбудмонтаж» і ТОВ «Ютем-Інжиніринг» на 

їх відповідність кваліфікаційним критеріям, встановленим статтями 16 та 17 Закону 

України «Про публічні закупівлі», та умовам тендерної документації. 

(12) Відповідно до протоколу розгляду тендерних пропозицій (І-й етап) від 23.05.2017 

Замовником-1 допущено ПрАТ «Укренергомонтаж», ТОВ «БК «Укрбудмонтаж» та 

ТОВ «Ютем-Інжиніринг» до участі у ІІ-му етапі Процедури закупівлі-1. 

(13) На другому етапі (UA-2017-04-06-000685-c.2) учасники подали остаточні тендерні 

пропозиції із зазначенням ціни: 

- ПрАТ «Укренергомонтаж», тендерна пропозиція завантажена 30.06.2017 о 14:36; 

- ТОВ «БК «Укрбудмонтаж», тендерна пропозиція завантажена 30.06.2017 о 14:48; 

- ТОВ «Ютем-Інжиніринг», тендерна пропозиція завантажена 03.07.2017 о 09:41. 

(14) ПрАТ «Укренергомонтаж», ТОВ «БК «Укрбудмонтаж» і ТОВ «Ютем-Інжиніринг» 

допущено до участі в аукціоні Замовником-1 відповідно до протоколу розгляду 

тендерних пропозицій (ІІ-й етап) від 04.07.2017. 

(15) Процедура електронних торгів розпочалася 10 липня 2017 року о 15 год. 07 хв. та 

завершилася 10 липня 2017 року о 15 год. 34 хв. 

(16) За результатами проведення електронного аукціону учасники запропонували такі ціни 

на будівельні роботи по об'єкту «Будівництво системи радіаційного контролю СВЯП-

1 ДСП «Чорнобильська АЕС» (див. табл. 1): 

Таблиця 1 

№ 

п/п 

Найменування учасника Тендерна пропозиція, грн з ПДВ 

Початкова Кінцева 

1 ПрАТ «Укренергомонтаж» 127 457 736,00 127 457 736,00 

2 ТОВ «БК «Укрбудмонтаж» 127 575 294,00 127 575 294,00 

3 ТОВ «Ютем-Інжиніринг» 127 650 975,00 127 650 975,00 

(17) Найбільш економічно вигідною визнано тендерну пропозицію  

ПрАТ «Укренергомонтаж». 

(18) Із ПрАТ «Укренергомонтаж» ДСП «ЧАЕС» уклало договір підряду від 28.07.2017  

№ 89 на загальну суму 127 457 736,00 грн з ПДВ. 
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(19) З урахуванням змін, внесених додатковими угодами від 06.12.2017 № 3, від 10.03.2018 

№ 4, від 20.12.2018 № 11, від 17.05.2018 № 13, від 12.12.2019 № 15, ціна договору 

становила 128 959 587,81 грн з ПДВ. 

3.1.2. Інформація щодо Процедури закупівлі-2 

(20) Державним підприємством «Національна атомна енергогенеруюча компанія 

«Енергоатом» (далі – Замовник-2) проведено процедуру електронних торгів за 

предметом «Будівництво Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива 

реакторів ВВЕР АЕС України», ідентифікатор закупівлі в системі «ProZorro» –  

UA-2017-05-03-000021-c. Очікувана вартість закупівлі становить 939 083 567,00 грн з 

ПДВ. 

(21) Торги відбувались із застосуванням процедури конкурентного діалогу з публікацією 

англійською мовою. 

(22) Відповідно до форми реєстру отриманих тендерних пропозицій для участі в 

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

- ТОВ «БК «Укрбудмонтаж», тендерна пропозиція завантажена 14.06.2017 о 13:57; 

- ПрАТ «Укренергомонтаж», тендерна пропозиція завантажена 14.06.2017 о 15:11; 

- Корпорація «Укртрансбуд», ідентифікаційний код юридичної особи 31071140 (далі – 

Корпорація «Укртрансбуд»). Адреса місцезнаходження: вул. Кірова, б. 25 А,  

м. Чорнобиль, Іванківський район, Київська обл., 07270. Тендерна пропозиція 

завантажена 14.06.2017 о 17:22. 

(23) На І-му етапі конкурентного діалогу Процедури закупівлі-2 учасники подали тендерні 

пропозиції в електронній формі шляхом заповнення електронних форм з окремими 

полями та завантаження файлів із визначеними Замовником-2 довідками та 

документами. 

(24) Тендерним комітетом Замовника-2 було проведено розгляд тендерних пропозицій 

Відповідачів на їх відповідність кваліфікаційним критеріям, встановленим статтями 

16 та 17 Закону України «Про публічні закупівлі», та умовам тендерної документації. 

(25) Відповідно до Протоколу розгляду тендерних пропозицій за процедурою 

конкурентний діалог (І-й етап) від 30.06.2017 № 1-КД тендерні пропозиції  

ТОВ «БК «Укрбудмонтаж», ПрАТ «Укренергомонтаж», Корпорації «Укртрансбуд» 

відповідають встановленим у тендерній документації (для першого етапу) вимогам. 

Учасники були запрошені до участі в переговорах. 

(26) Під час проведення ІІ-го етапу Процедури закупівлі-2 учасники завантажили 

документи, які вимагались Замовником-2 для ІІ-го етапу: 

- ПрАТ «Укренергомонтаж», тендерна пропозиція завантажена 15.09.2017 о 12:00; 

- ТОВ «БК «Укрбудмонтаж», тендерна пропозиція завантажена 15.09.2017 о 16:34; 

- Корпорація «Укртрансбуд», тендерна пропозиція завантажена 16.09.2017 з 09:27 до 

09:29. 

(27) Відповідно до Протоколу розгляду тендерних пропозицій за процедурою 

конкурентний діалог (ІІ етап) від 22.09.2017 № 1КД-2етап тендерні пропозиції  

ТОВ «БК «Укрбудмонтаж», ПрАТ «Укренергомонтаж», Корпорації «Укртрансбуд» 

відповідають встановленим у тендерній документації (для ІІ-го етапу) вимогам. 

Учасники були допущені до участі в аукціоні. 
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(28) Процедура електронних торгів розпочалася 28 вересня 2017 року о 14 год. 49 хв. та 

завершилася 28 вересня 2017 року о 15 год. 16 хв. 

(29) За результатами проведення електронного аукціону учасники запропонували такі ціни 

на роботи з будівництва централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива 

реакторів ВВЕР АЕС України (див. табл. 2): 

Таблиця 2 

№ 

п/п 

Найменування учасника Тендерна пропозиція з ПДВ, грн 

Початкова Кінцева 

1 ТОВ «БК «Укрбудмонтаж» 928 997 128,00 928 997 128,00 

2 ПрАТ «Укренергомонтаж» 939 058 777,00 929 477 941,00 

3 Корпорація «Укртрансбуд» 939 083 527,00 929 692 691,00 

(30) Найбільш економічно вигідною визнано тендерну пропозицію  

ТОВ «БК «Укрбудмонтаж». 

(31) Із ТОВ «БК «Укрбудмонтаж» Замовник-2 уклав договір підряду від 18.10.2017  

№ 3-146-02-17-00073 на загальну суму 928 997 128,00 грн з ПДВ. 

3.1.3. Інформація щодо Процедури закупівлі-3 

(32) ДСП «ЧАЕС» проведено процедуру відкритих електронних торгів на закупівлю за 

предметом «Будівельні роботи по об'єкту «Чорнобильська АЕС. Завод з переробки 

рідких радіоактивних відходів» (ДК 021:2015 код 45300000-0 Будівельно-монтажні 

роботи)», ідентифікатор закупівлі в системі «ProZorro» – UA-2017-06-01-001779-b. 

Очікувана вартість закупівлі становить 24 025 556,00 грн з ПДВ. 

(33) Відповідно до форми реєстру отриманих тендерних пропозицій для участі у 

Процедурі закупівлі-3 свої тендерні пропозиції завантажили такі суб'єкти 

господарювання: 

- ПрАТ «Укренергомонтаж», тендерна пропозиція завантажена 03.07.2017 (документи 

тендерної пропозиції, крім забезпечення) об 11:23; 07.07.2017 (документи щодо 

забезпечення тендерної пропозиції) о 09:31; 14.07.2017 (чотири довідки) о 16:55; 

18.07.2017 (документи переможця) о 17:17, 17:41 та 17:45; 

- ТОВ «БК «Укрбудмонтаж», тендерна пропозиція завантажена 03.07.2017 (документи 

тендерної пропозиції, крім забезпечення) об 11:06; 07.07.2017 (документи щодо 

забезпечення тендерної пропозиції) о 09:23. 

(34) Процедура електронних торгів розпочалася 12 липня 2017 року о 13 год. 51 хв. та 

завершилася 12 липня 2017 року о 14 год. 12 хв. 

(35) За результатами проведення електронного аукціону Відповідачі запропонували такі 

ціни на будівельні роботи по об'єкту «Чорнобильська АЕС. Завод з переробки рідких 

радіоактивних відходів» (див. табл. 3): 

Таблиця 3 

№ 

п/п 

Найменування учасника Тендерна пропозиція з ПДВ, грн 

Початкова Кінцева 

1 ТОВ «БК «Укрбудмонтаж» 24 005 521,00 21 932 000,00 

2 ПрАТ «Укренергомонтаж» 24 025 556,00 23 905 428,22 

(36) Найбільш економічно вигідною визнано тендерну пропозицію  

ТОВ «БК «Укрбудмонтаж». 
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(37) Із ТОВ «БК «Укрбудмонтаж» Замовник-1 уклав договір підряду від 07.08.2017  

№ 070817 на загальну суму 21 932 000,00 грн з ПДВ. 

(38) Додатковими угодами від 24.10.2017 № 2, від 20.11.2017 № 3, від 19.12.2017  

№ 5 ціну договору зменшено до 21 380 825,52 грн з ПДВ. 

3.1.4. Інформація щодо Процедури закупівлі-4 

(39) ДСП «ЧАЕС» проведено процедуру електронних торгів на закупівлю за предметом 

«Будівельні роботи по об'єкту «Будівництво комплексу інженерно-технічних засобів 

системи фізичного захисту при перевезенні відпрацьованого ядерного палива з СВЯП-1 

до СВЯП-2 на ДСП ЧАЕС» (ДК 021:2015 код 45300000-0 Будівельно-монтажні 

роботи)», ідентифікатор закупівлі в системі «ProZorro» – UA-2018-04-03-000987-c. 

Очікувана вартість закупівлі становить 5 620 462,00 грн з ПДВ. 

(40) Торги відбувались із застосуванням процедури конкурентного діалогу. 

(41) Відповідно до форми реєстру отриманих тендерних пропозицій для участі у 

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

- ТОВ «Ютем-Інжиніринг», тендерна пропозиція завантажена 08.05.2018 о 09:18; 

- ТОВ «БК «Укрбудмонтаж», тендерна пропозиція завантажена 08.05.2018 о 10:29;  

- ПрАТ «Укренергомонтаж», тендерна пропозиція завантажена 08.05.2018 о 10:40; 

- товариство з обмеженою відповідальністю «Вік-Тан», ідентифікаційний код 

юридичної особи 31513841 (далі – ТОВ «Вік-Тан»), тендерна пропозиція завантажена 

08.05.2018 о 19:35; 

- товариство з обмеженою відповідальністю «Домобудівний Комбінат-7», 

ідентифікаційний код юридичної особи 38526328 (далі – ТОВ «ДБК-7»), тендерна 

пропозиція завантажена 10.05.2018 о 09:55. 

(42) На першому етапі (UA-2018-04-03-000987-c) учасники подали тендерну пропозицію, в 

якій надаються документи та інформація, що підтверджують повноваження посадової 

особи або представника учасника процедури закупівлі щодо підпису документів, 

відповідність учасника кваліфікаційним критеріям, інформація щодо відповідності 

учасника вимогам, визначеним у статті 17 Закону, підтвердження щодо наявності 

системи захисту службової інформації з її описом тощо.  

(43) Тендерним комітетом Замовника-1 було проведено розгляд тендерних пропозицій 

Відповідачів на їх відповідність кваліфікаційним критеріям, встановленим статтями 

16 та 17 Закону України «Про публічні закупівлі», та умовам тендерної документації. 

(44) Відповідно до протоколу розгляду тендерних пропозицій від 22.05.2018  

№ 03/27 – 0215 тендерні пропозиції ПрАТ «Укренергомонтаж» і ТОВ «Вік-Тан» 

відхилено через невідповідність вимогам тендерної документації,  

ТОВ «Ютем-Інжиніринг», ТОВ «БК «Укрбудмонтаж» і ТОВ «ДБК-7» допущено до 

участі у ІІ-му етапі Процедури закупівлі-4. 

(45) На другому етапі (UA-2018-04-03-000987-c.2) учасники подають остаточні тендерні 

пропозиції із зазначенням ціни, інформацію про субпідрядника, гарантійний лист 

учасника та документи, що підтверджують надання учасником забезпечення 

тендерної пропозиції, повноваження посадової особи або представника учасника 

процедури закупівлі щодо підпису документів тендерної пропозиції.  

(46) Під час проведення ІІ-го етапу Процедури закупівлі-4 учасники завантажили 

документи, які вимагались Замовником-1 для ІІ-го етапу: 
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- ТОВ «БК «Укрбудмонтаж», тендерна пропозиція завантажена 20.06.2018 о 10:27; 

- ТОВ «Ютем-Інжиніринг», тендерна пропозиція завантажена 20.06.2018 о 15:57; 

- ТОВ «ДБК-7» тендерна пропозиція завантажена 21.06.2018 о 01:41. 

(47) Процедура електронних торгів розпочалася 22 червня 2018 року о 12 год. 21 хв. та 

завершилася 22 червня 2018 року о 12 год. 48 хв. 

(48) За результатами проведення електронного аукціону учасники запропонували такі ціни 

на будівельні роботи по об'єкту «Будівництво комплексу інженерно-технічних засобів 

системи фізичного захисту при перевезенні відпрацьованого ядерного палива з 

СВЯП-1 до СВЯП-2 на ДСП ЧАЕС» (див. табл. 4): 

Таблиця 4 

№ 

п/п 

Найменування учасника Тендерна пропозиція з ПДВ, грн 

Початкова Кінцева 

1 ТОВ «ДБК-7» 5 540 020,00 5 540 020,00 

2 ТОВ «БК «Укрбудмонтаж» 5 618 357,00 5 618 357,00 

3 ТОВ «Ютем-Інжиніринг» 5 620 400,00 5 620 400,00 

(49) Найбільш економічно вигідною визнано тендерну пропозицію ТОВ «ДБК-7». 

(50) Із ТОВ «ДБК-7» Замовник-1 уклав договір підряду від 12.07.2018 № 22-07 на загальну 

суму 5 540 020,00 грн з ПДВ. З урахуванням змін, внесених додатковими угодами № 1 

від 12.07.2018, № 2 від 17.10.2018, № 4 від 06.11.2019, ціна договору становила 

5 483 800,47 грн з ПДВ, а термін дії договору продовжено 30.12.2020. 

3.2. Встановлення антиконкурентних узгоджених дій 

(51) Аналіз матеріалів справи свідчить про антиконкурентну узгоджену поведінку  

ТОВ «БК «Укрбудмонтаж» та ПрАТ «Укренергомонтаж» під час участі в Торгах. 

3.2.1. Пов’язаність Відповідачів 

(52) У ході розгляду cправи з’ясовано що Відповідачі пов’язані з Українською державною  

будівельною корпорацією «УКРБУД», ідентифікаційний код юридичної особи 

00026867 (далі – УДБК «УКРБУД», Корпорація) та іншими суб’єктами 

господарювання, які є її членами. 

(53) УДБК «УКРБУД» створена відповідно до постанови Кабінету Міністрів  

Української РСР від 01.07.1991 № 65 та є самостійним виробничо-господарським 

комплексом, який здійснює свою діяльність на принципах господарського розрахунку 

і самоврядування в інтересах підприємств та організації, які входять до її складу.  

(54) До складу Корпорації, зокрема, входять  державні (дочірні) підприємства, утворені на 

базі державного майна колишнього Міністерства будівництва УРСР, у тому числі 

державне публічне акціонерне товариство «Будівельна компанія «УКРБУД», 

ідентифікаційний код юридичної особи 33298371 (далі – ДПАТ «КБ «УКРБУД»), 

засноване згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 13.07.2004 № 897. 

(55) Крім засновників та державних підприємств, членами корпорації на добровільних 

засадах можуть бути інші підприємства та організації, незалежно від форм власності, 

на основі спільності їх економічних і соціальних інтересів, які визнають Статут 

Корпорації і зобов’язуються його виконувати. 

(56) Відповідно до Статуту Корпорації керівництво та контроль за діяльністю виконавчого 

апарату, розподіл обов’язків між членами Правління та визначення їх повноважень 
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здійснює Президент Корпорації, який призначається та звільняється з посади 

Кабінетом Міністрів України за поданням Ради Корпорації. Президент Корпорації 

одночасно є головою Ради та головою Правління Корпорації. 

(57) Згідно з інформацією, яка міститься в ЄДР (витяг від 12.05.2020 № 1006625821), на 

06.04.2017 (дата оголошення Процедури закупівлі-1) керівником (Президентом) 

Корпорації був ОСОБА-1, підписанти – ОСОБА-1 та ОСОБА-2. 

(58) Корпорація відповідно до Статуту здійснює, зокрема:   

- координацію діяльності членів Корпорації з метою розширення можливостей 

виробничого й соціального розвитку, виконання державних завдань та програм 

підвищення ефективності використання виробничих потужностей, матеріальних, 

трудових, фінансових та інших ресурсів; 

- надання допомоги членам Корпорації в питаннях удосконалення економічної роботи 

та організаційної структури, впровадження нових технологій, консервації та списання 

виробничих потужностей і основних засобів виробництва, реструктуризації 

підприємств, розробки бізнес-планів, норм витрат матеріалів; 

- вирішення питань соціального захисту працівників підприємств-членів Корпорації. 

(59) Вступ до Корпорації та членство в Корпорації здійснюються згідно із затвердженим 

порядком на основі Договору про членство, взаємовідносини та співпрацю. 

(60) Відповідно до умов Договорів про членство, взаємовідносини та співпрацю: 

1. Корпорація і Підприємство зобов’язуються своїми діями не завдати збитків або шкоди 

одне одному, взаємодіяти у вирішенні своїх спільних питань на взаємовигідних 

засадах. 

2. Корпорація, зокрема, зобов’язується: надавати інформацію щодо проведення 

українських та міжнародних тендерів на виконання будівельно-монтажних робіт, 

міжнародних та вітчизняних виставок і ярмарок, симпозіумів та інших заходів. 

3. Підприємство, зокрема, зобов’язується: брати участь у проведенні засідань Ради та 

Правління Корпорації, нарад, галузевих семінарів, інших заходах та виконувати їх 

рішення з питань, які стосуються Підприємства.    

4. За окремими договорами з Підприємством Корпорація надає послуги та виконує 

роботи, зокрема:  

- надає підприємству допомогу в розроблені бізнес-планів із питань: 

ціноутворення, покращення фінансового стану, консервації та списання 

виробничих потужностей і основних засобів виробництва та інших; 

- виконує генпідрядні функції з будівництва, ремонту, реконструкції об’єктів; 

- здійснює пошук підрядних робіт, об’єктів незавершеного будівництва та передає 

їх для виконання Підприємству, залучає інвесторів та інвестиції на їх 

будівництво.  

(61) Корпорація листом від 20.02.2019 № 05/01-16 (вх. № 60-01/653 від 22.02.2019), 

зокрема, надала перелік суб’єктів господарювання різних форм власності, які є 

членами УДБК «УКРБУД» на договірних умовах (на 15.02.2019) [далі - Перелік]. 

(62) Відповідно до Переліку ТОВ «БК «Укрбудмонтаж» є членом УДБК «УКРБУД» згідно 

з договором про членство, взаємовідносини та співпрацю з Корпорацією  

від 27.07.2010 № 427. 

(63) Відповідно до витягів з ЄДР від 23.04.2020 № 1006574006 на 06.04.2017 та від 
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12.05.2020 № 1006626352 на 15.01.2018, а також згідно з інформацією, наданою  

ТОВ «БК «Укрбудмонтаж» від 22.02.2019 № 383/19, (вх. № 60-01/3072 від 22.08.2019) 

[далі – Лист № 60-01/3072], засновником (учасником) із часткою 99 % у статутному 

капіталі та кінцевим бенефіціарним власником (контролером)  

ТОВ «БК «Укрбудмонтаж» у період проведення Торгів була ОСОБА-3. Генеральним 

директором ТОВ «БК «Укрбудмонтаж» у період проведення Торгів був ОСОБА-4.  

(64) Згідно з інформацією, що міститься в деклараціях про майновий стан і доходи  

Особи-1 (Президент Корпорації у період Торгів) за 2017 та 2018 роки (знаходяться в 

Єдиному державному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій 

держави або місцевого самоврядування Національного агентства з питань запобігання 

корупції за посиланнями https://public.nazk.gov.ua/declaration/f816e822-3ce7-4a52-9a0a-

21b7bbbca1ec та https://public.nazk.gov.ua/declaration/6200d8f1-6911-4177-8096-

5a0ebc53bf5c) [далі – Декларації], встановлено, що ОСОБА-3, яка у вказаний період 

володіла 99 % статутного капіталу ТОВ «БК «Укрбудмонтаж» й отримувала дохід у 

вигляді дивідендів із джерелом доходу: ТОВ «БК «Укрбудмонтаж», є дружиною 

декларанта.  

(65) Відповідно до листа Центрального відділу державної реєстрації актів цивільного 

стану Управління державної реєстрації Центрального міжрегіонального управління 

Міністерства юстиції (м. Київ) від 20.052020 № 14687/5.1-44, вх. № 60-01/1884  

від 22.05.2020, за відомостями Державного реєстру актів цивільного стану громадян 

по місту Києву, виявлено актовий запис № 927 про шлюб між ОСОБА-1 та ОСОБА-

3, складений 26.11.2005 Дарницьким районним у місті Києві відділом державної  

реєстрації актів цивільного стану Центрального міжрегіонального управління 

Міністерства юстиції (м. Київ). 

(66) Отже, ОСОБА-1 та ОСОБА-3 пов’язані родинними відносинами.  

(67) Також у вказаних Деклараціях, зокрема, зазначено, що ОСОБА-3 отримувала дохід у 

вигляді заробітної плати, отриманої за основним місцем роботи із джерелом доходу: 

товариство з обмеженою відповідальністю «Укрбуд Девелопмент», ідентифікаційний 

код юридичної особи 32920218 (далі – ТОВ «УБД»). 

(68) ТОВ «УБД» згідно з Переліком є членом Корпорації відповідно до договору про 

членство, взаємовідносини та співпрацю з Корпорацією від 25.03.2013 № 433. 

(69) Крім того, згідно з відомостями, розміщеними в Державному реєстрі свідоцтв на знаки 

для товарів та послуг, встановлено, що власником знака для товарів і послуг, на якому 

зображено позначення «УКРБУДМОНТАЖ» та який ТОВ «БК «Укрбудмонтаж» 

використовує в господарській діяльності, зокрема на фірмовому бланку та на вебсайті 

ТОВ «БК «Укрбудмонтаж», є ТОВ «УБД» відповідно до свідоцтва на знаки для 

товарів та послуг № 84049. 

(70) Отже, засновником (учасником) ТОВ «БК «Укрбудмонтаж» є особа, яка пов’язана 

родинними зв’язками з Президентом Корпорації та трудовими відносинами з  

ТОВ «УБД», яке є власником знака для товарів і послуг, що використовується в 

господарській діяльності ТОВ «БК «Укрбудмонтаж» та разом із яким  

ТОВ «БК «Укрбудмонтаж» є членами Корпорації. 

(71) Наведені обставини свідчать про пов’язаність та спільні інтереси зазначених суб’єктів 

господарювання. 

(72) Відповідно до витягу з ЄДР від 23.04.2020 № 1006574055 на 06.04.2017 (дата 

оголошення Процедури закупівлі-1) органом управління ПрАТ «Укренергомонтаж» є 

https://public.nazk.gov.ua/declaration/f816e822-3ce7-4a52-9a0a-21b7bbbca1ec
https://public.nazk.gov.ua/declaration/f816e822-3ce7-4a52-9a0a-21b7bbbca1ec
https://public.nazk.gov.ua/declaration/6200d8f1-6911-4177-8096-5a0ebc53bf5c
https://public.nazk.gov.ua/declaration/6200d8f1-6911-4177-8096-5a0ebc53bf5c
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наглядова рада, керівником – ОСОБА-5. 

(73) Згідно з інформацією, наданою ПрАТ «Укренергомонтаж» листом від 10.06.2019  

№ 01-192/19 (вх. № 60-10/3275 від 10.09.2019) [далі – Лист № 60-01/3275] у період 

проведення Торгів до складу керівних та контролюючих органів –  

ПрАТ «Укренергомонтаж» входили такі особи: 

- ОСОБА-5 (генеральний директор); 

- ОСОБА-6 (головний бухгалтер); 

- ОСОБА-7 (голова наглядової / спостережної ради); 

- ОСОБА-8 (секретар наглядової / спостережної ради). 

(74) За результатами аналізу інформації, яка міститься в ЄДР (витяг від 13.05.2020  

№ 1006628058 на 06.04.2017) та в листі Офісу великих платників податків Державної 

фіскальної служби (далі – ОВП ДФС) від 20.11.2018 № 13430/9/28-10-42-02-05, 

наданому ГУКЗІ СБУ листом від 11.02.2019 № 8/2/3-732 (вх. № 60-01/476  

від 11.02.2019), встановлено, що ОСОБА-5 у період проведення Торгів, зокрема, був 

керівником [з 28.02.2014 по 07.02.2018, у тому числі під час проведення Процедури 

закупівлі-1, Процедури закупівлі-2 та Процедури закупівлі-3] та кінцевим 

бенефіціарним власником (контролером) [з 12.07.2017 по 09.02.2018] товариства з 

обмеженою відповідальністю «Спецбуд-Плюс», ідентифікаційний код юридичної 

особи 36590344 (далі – ТОВ «Спецбуд-Плюс»). 

(75) ТОВ «Спецбуд-Плюс» згідно з Переліком є членом Корпорації відповідно до 

договору про членство, взаємовідносини та співпрацю з Корпорацією від 14.07.2013 

№ 435. 

(76) Отже, ПрАТ «Укренергомонтаж» у період проведення Процедури закупівлі-1, 

Процедури закупівлі-2 та Процедури закупівлі-3 було пов’язане з ТОВ «Спецбуд-

Плюс», яке є членом Корпорації через ОСОБА-5, що свідчить про пов’язаність та 

спільні інтереси зазначених суб’єктів господарювання. 

(77) Відповідно до витягів з ЄДР від 12.05.2020 № 1006626403, від 13.05.2020  

№ 1006629341, від 23.04.2020 № 1006573973 та від 13.05.2020 № 1006629322 голова 

наглядової / спостережної ради ПрАТ «Укренергомонтаж» ОСОБА-7 протягом 2017 – 

першої половини 2018 року, у тому числі під час проведення Торгів, також був 

керівником: 

- ТОВ «УБД», де працював на посаді генерального директора; 

- Корпорації «Українська будівельна корпорація «УКРБУД», ідентифікаційний 

код юридичної особи 40885042 (далі – КОРПОРАЦІЯ «УБК «УКРБУД»), де був 

президентом. 

(78) Отже, голова наглядової / спостережної ради ПрАТ «Укренергомонтаж» протягом 

2017 – першої половини 2018 року одночасно займав керівні посади у  

ПрАТ «Укренергомонтаж» і ТОВ «УБД». 

(79) Враховуючи наведене, ПрАТ «Укренергомонтаж» пов’язане спільними інтересами з 

ТОВ «УБД», яке є власником знака для товарів і послуг, що використовується в 

господарській діяльності ТОВ «БК «Укрбудмонтаж», в якому працювала та 

отримувала дохід кінцевий бенефіціарний власник (контролер)  

ТОВ «БК «Укрбудмонтаж», та яке є членом Корпорації, через ОСОБА-7. 

(80) Засновником (учасником) із часткою 34 % у статутному капіталі КОРПОРАЦІЇ  

«УБК «УКРБУД», президентом якої у період проведення Торгів був ОСОБА-7, є 
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товариство з обмеженою відповідальністю «Інвестиційна Компанія «УКРБУД 

ІНВЕСТ», ідентифікаційний код юридичної особи 39066158 (далі –  

ТОВ «ІК «УКРБУД ІНВЕСТ»).  

(81) У свою чергу, засновником (учасником) із часткою 99 % у статутному капіталі  

ТОВ «ІК «УКРБУД ІНВЕСТ» у період проведення Торгів було ТОВ «УБД», яке 

пов’язане відносинами контролю із ПрАТ «Укренергомонтаж». 

(82) Крім того, згідно з Переліком, наданим Корпорацією, ТОВ «ІК «УКРБУД ІНВЕСТ», 

як і ТОВ «УБД», є членом Корпорації згідно з договором про членство, 

взаємовідносини та співпрацю з Корпорацією від 27.10.2014 № 436/1. 

(83) При цьому, відповідно до інформації, яка міститься в Деклараціях, ОСОБА-1 є 

кінцевим бенефіціарним власником (контролером) ТОВ «УБД» та  

КОРПОРАЦІЇ «УБК «УКРБУД» протягом 2017 – 2018. 

(84) Схема взаємозв’язків між Відповідачами та іншими суб’єктами господарювання 

наведена в додатку 1 до Рішення. 

(85) Зазначені вище обставини свідчать про пов’язаність Відповідачів із Корпорацією та 

між собою через інших суб’єктів господарювання, які є членами Корпорації, що у 

свою чергу створювало умови для обміну інформацією між  

ТОВ «БК «Укрбудмонтаж» та ПрАТ «Укренергомонтаж» під час підготовки та участі 

в Торгах. 

3.2.2. Спільне фактичне місцезнаходження 

(86) За результатом аналізу інформації, розміщеної на веб сайтах  

ТОВ «БК «Укрбудмонтаж» (знаходиться за посиланням 

http://ukrbudmontazh.com/ua/contacts) та ПрАТ «Укренергомонтаж» (знаходиться за 

посиланням https://ukrenergomontazh.com.ua/ru/contacts), встановлено, що Відповідачі 

фактично знаходяться за однією і тією ж адресою: м. Київ, вул. Богданівська, 10, блок 

15. 

(87) Відповідно до пункту 7 постанови Кабінету Міністрів Української РСР від 01.07.1991 

№ 65, а також згідно з відомостями з Державного реєстру речових прав на нерухоме 

майно, наданими листом ГУ КЗЕ СБУ у м. Києві від 11.02.2019 № 8/2/3-732  

(вх. № 60-01/476 від 11.02.2019), приміщення (прибудова до гуртожитку Київського 

будівельного технікуму) за адресою: м. Київ, вул. Богданівська, 10 взято на баланс  

УДБК «УКРБУД» для розміщення робочого апарату, а також об'єднань, організацій та 

підприємств і передано до статутного фонду ДПАТ «КБ «УКРБУД». 

(88) Відповідно до інформації, наданої ТОВ «БК «Укрбудмонтаж» Листом № 60-01/3072,  

у 2017 – 2018 роках, у тому числі під час проведення Торгів,  

ТОВ «БК «Укрбудмонтаж» орендувало приміщення 1-7-16 (пов. 1) та приміщення  

ц-1-6, ц-1-6а, ц-1-20 (пов. 0) за адресою: м. Київ, вул. Богданівська, 10 на підставі 

договорів оренди нерухомого майна від 01.12.2016 № КБ/17-0034,  

від 01.12.2017 № КБ/18-0007, укладених з ДПАТ «БК «УКРБУД». 

(89) Листом № 60-01/3275 ПрАТ «Укренергомонтаж», зокрема, повідомило, що у 2017 – 

2018 роках, у тому числі в період проведення Торгів, орендувало приміщення ц-1-12,  

ц-1-13 (пов. 0) та приміщення 1-7-10, 1-7-11 (пов. 1) за адресою: м. Київ,  

вул. Богданівська, 10 на підставі договорів від 01.12.2015 № КБ/16-0044 та  

від 01.12.2017 № КБ/18-0005, укладених з ДПАТ «БК «УКРБУД». 

http://ukrbudmontazh.com/ua/contacts
https://ukrenergomontazh.com.ua/ru/contacts
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(90) Тобто, ТОВ «БК «Укрбудмонтаж» та ПрАТ «Укренергомонтаж» фактично 

здійснюються господарську діяльність за однією і тією ж адресою. 

(91) Отже, Відповідачі в період проведення Торгів знаходились за однією і тією ж 

адресою, у тому числі і з пов’язаними суб’єктами господарювання, які є членами 

Корпорації, та використовували приміщення, які передані Корпорації для розміщення 

робочого апарату, а також об'єднань, організацій та підприємств, що свідчить про 

наявність умов для обміну інформацією під час підготовки та участі у Процедурах 

закупівель. 

3.2.3. Використання засобів зв’язку 

(92) ТОВ «БК «Укрбудмонтаж» на своєму фірмовому бланку та на вебсайті (знаходиться 

за посиланням http://ukrbudmontazh.com/) вказало контактний номер телефону                 

(044) 287-87-00. 

(93) Крім того, відповідно до інформації, розміщеної на сайті «Держзакупівлі онлайн» в 

інформації про ТОВ «БК «Укрбудмонтаж» як учасника Торгів,  

ТОВ «БК «Укрбудмонтаж» зазначило контактний номер телефону (044) 287-87-01. 

(94) У свою чергу, ПрАТ «Укренергомонтаж» на своєму фірмовому бланку та на вебсайті 

в рубриці «Контакти» (знаходиться за посиланням 

http://ukrenergomontazh.com.ua/ru/contacts) зазначило контактний номер телефону 

(044) 287-87-02. 

(95) Листом від 07.02.2020 № 769-вих-80D731-80D822 (вх. № 60-01/147кі від 11.02.2020) 

ПАТ «Укртелеком» повідомило, що «Інформація з обмеженим доступом». 

(96) ПрАТ «Укренергомонтаж» у листі від 10.09.2019 № 01-192/19 повідомило таке: 

«Починаючи з 2014 року і по даний час ПрАТ «Укренергомонтаж» використовує 

наступний номер телефону: 044-287-78-02. Даний номер переданий керівництву  

ПрАТ «Укренергомонтаж» у тимчасове безоплатне користування колишнім 

керівництвом ТОВ «Спецбуд-Плюс». Враховуючи незначну величину послуги як і суму 

витрат на неї, а також те, що керівництво ТОВ «Спецбуд-Плюс» та  

ПрАТ «Укренергомонтаж» неодноразово змінювалося з 2014 року це питання більше 

не піднімалося. Офіційного договору ні з ким ПрАТ «Укренергомонтаж» не 

заключало». 

(97) ТОВ «БК «Укрбудмонтаж» у листі від 22.08.2019 № 383/19 (вх. № 60-01/3072  

від 22.08.2019) повідомило: «ТОВ «БК «Укрбудмонтаж» використовує номер 

телефону: 044-287-87-00, e-mail: e-mail-5. Товариство не укладало договорів на 

послуги по підключенню телефонії з будь-яким суб’єктом господарювання та 

використовує безкоштовний телефон в офісі». 

(98) Тобто, ТОВ «БК «Укрбудмонтаж» та ПрАТ «Укренергомонтаж» у своїй господарській 

діяльності та під час участі в Торгах використовували послідовні номери телефонів, що 

належать ТОВ «Спецбуд-Плюс», яке пов’язане з ПрАТ «Укренергомонтаж», є членом 

Корпорації і фактично знаходиться з Відповідачами за однією і тією ж адресою, на 

підставі усної домовленості та безоплатно. 

(99) Наведені вище обставини, в свою чергу, свідчать про наявність умов для обміну 

інформацією між ТОВ «БК «Укрбудмонтаж» і ПрАТ «Укренергомонтаж» та 

узгодження поведінки під час підготовки та участі в Торгах. 

 

http://ukrbudmontazh.com/
http://ukrenergomontazh.com.ua/ru/contacts
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3.2.4. Подання тендерних пропозицій та вхід в аукціон з однакової ІР-адреси. 

(100) Відповідно до інформації, яка була надана ДП «Прозорро» (листи від 25.07.2019  

№ 206/2207/03, вх. № 60-01/2777 від 31.07.2019 та від 10.02.2020 № 206/320/03,  

вх. № 60-01/520 від 13.02.2020), Відділенням встановлено, що Відповідачі свої 

тендерні пропозиції подавали з авторизованого електронного майданчика 

Держзакупівлі.Онлайн (далі – ТОВ «Держзакупівлі.Онлайн») та здійснювали вхід в 

аукціон у Торгах, зокрема, з однакової ІР-адреси 217.66.96.6.. 

(101) За результатами аналізу інформації, яка була надана ТОВ «Держзакупівлі.Онлайн» 

(листи від 14.08.2019 № 140819-2, вх. № 60-01/3044 від 20.08.2019 та  

від 02.03.2020 № 020320-13, вх. № 60-01/829 від 04.03.2020), Відділенням 

встановлено, що Відповідачі подавали свої тендерні пропозиції для участі в Торгах, 

зокрема, з однакової ІР-адреси 217.66.96.6. (див. табл. 5): 

Таблиця 5 

Торги, ідентифікатор ІР входу в аукціон ІР подання тендерних пропозицій 

ТОВ БК 

Укрбудмонтаж 

ПрАТ 

Укренергомонтаж 

ТОВ БК 

Укрбудмонтаж 

ПрАТ 

Укренергомонтаж 

Процедура закупівлі-1  
(UA-2017-04-06-000685-c) 

217.66.96.6 217.66.96.6 
217.66.96.6 
(І та ІІ етап) 

217.66.96.6 
(І та ІІ етап) 

Процедура закупівлі-2 
(UA-2017-05-03-000021-c)  217.66.96.2 217.66.96.3 

217.66.96.6 
(І та ІІ етап) 

217.66.96.6 
(І та ІІ етап) 

Процедура закупівлі-3  
(UA-2017-06-01-001779-b) 

217.66.96.6 217.66.96.6 217.66.96.6 217.66.96.6 

Процедура закупівлі-4 
(UA-2018-04-03-000987-c) 217.66.96.6 

Не допущений до 

аукціону 
95.67.14.188 
(І та ІІ етап) 

217.66.96.6 
(І етап) 

(102) Відповідно до даних із мережі Інтернет (RIPE Database) послуги з доступу до мережі 

Інтернет надаються: за IP-адресами 217.66.96.6, 217.66.96.2 та 217.66.96.3 – 

оператором зв’язку XBYT, що належить товариству з обмеженою відповідальністю 

«Інформаційно-транспортна мережева компанія», ідентифікаційний код юридичної 

особи 38077546 (далі – ТОВ «ІТМК»); за IP-адресою 95.67.14.188 –  товариством з 

обмеженою відповідальністю «Космонова», ідентифікаційний код юридичної особи 

32074513 (далі – ТОВ «Космонова»).  

(103) За результатами аналізу інформації, наданої ТОВ «ІТМК» листами від 23.09.2019  

№ 2019-15 (вх. № 60-01/3661 від 15.10.2020) та від 15.05.2020 № 2020-1  

(вх. № 60-01/1862 від 21.05.2020), встановлено, що згідно з договорами на 

телекомунікаційні послуги абоненти ТОВ «БК «Укрбудмонтаж» та  

ПрАТ «Укренергомонтаж» послугу статичної ІР-адреси не замовляли, тому 

використовують динамічну внутрішню ІР-адресацію з підключенням до мережі 

Інтернет за ІР-адресою 217.66.96.6. Послуги доступу до мережі Інтернет за  

ІР-адресою 217.66.96.6 надаються за адресою: м. Київ, вул. Богданівська, б. 10. 

(104) Відповідно до інформації, наданої ТОВ «Космонова», ІР-адреса 95.67.14.188 – 

статична та надана в користування ТОВ «БК «Укрбудмонтаж» за договором надання 

послуг Дата Центру від 29.03.2018 № 5/290318/1. 

(105) При цьому ТОВ «БК «Укрбудмонтаж» листом від 22.08.2019 № 383/19  

(вх. № 60-01/3072 від 22.08.2019), зокрема, повідомило, що не укладало договорів на 

послуги з підключення до мережі Інтернет з будь-яким суб’єктом господарювання та 

має вільний доступ до мережі Інтернет за допомогою wi-fi в офісі, що знаходиться за 

адресою: м. Київ, вул. Богданівська, б. 10. 
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(106) ПрАТ «Укренергомонтаж» листом від 10.09.2019 № 01-192/19 (вх. № 60-01/3275  

від 10.09.2019), зокрема, повідомило, що договору на користування інтернет-

послугами не укладало та користується, у тому числі під час участі у Процедурах 

закупівель, вільним доступом до мережі Інтернет за адресою розміщення офісних 

приміщень ПрАТ «Укренергомонтаж»: м. Київ, вул. Богданівська, б. 10. 

(107) Отже, Відповідачі подавали свої тендерні пропозиції у Процедурі закупівлі-1, 

Процедурі закупівлі-2, Процедурі закупівлі-3 та ПрАТ «Укренергомонтаж» у 

Процедурі закупівлі-4, а також здійснювали вхід в електронний аукціон у Процедурі 

закупівлі-1, Процедурі закупівлі-3 та ТОВ «БК «Укрбудмонтаж» у Процедурі 

закупівлі-4 з однакової ІР-адреси: 217.66.96.6, яку спільно використовують 

Відповідачі в господарській діяльності за однією і тією ж адресою їх фактичного 

місцезнаходження.  

3.2.5. Однакові контактні особи на майданчику 

(108) Згідно з публічною інформацією стосовно контактів Відповідачів у Процедурах 

закупівель, яка міститься на вебсайті електронного авторизованого майданчика 

«Держзакупівлі.Онлайн», та інформацією ТОВ «Держзакупівлі.Онлайн», наданою 

листами від 14.08.2019 № 140819-2 (вх. № 60-01/3044 від 20.08.2019) та від 28.04.2020 

№ 280420-1 (вх. № 60-01/1698 від 05.05.2020), Відповідачі вказали такі П.І.Б. 

контактних відповідальних осіб учасника, телефони та логіни (e-mail), які вони 

використовували для входу на майданчик під час участі в Торгах (див. табл. 6): 

Таблиця 6 
Торги ПрАТ «Укренергомонтаж» ТОВ «БК «Укрбудмонтаж» 

Процедура 

закупівлі-1 

ОСОБА-9, , +380442878702 

tarkovskynik@gmail.com,  

ОСОБА-9, 

 +380442878701 

8563505@gmail.com 

Процедура 

закупівлі-2 

ОСОБА-9, +380442878702, 

tarkovskynik@gmail.com, 

ОСОБА-4, 

 +380442878701, 

8563505@gmail.com 

Процедура 

закупівлі-3 

ОСОБА-5, +380442878702, 

gsv1967@ukr.net 

ОСОБА-4, 

 +380442878701, s.gavrilyuk1967@gmail.com 

Процедура 

закупівлі-4 

ОСОБА-5, +380442878702, 

gsv1967@ukr.net 

ОСОБА-4, 

 +380442878701, s.gavrilyuk1967@gmail.com 

(109) З таблиці 6 видно, що Відповідачі під час участі у Процедурі закупівлі-1 та  

ПрАТ «Укренергомонтаж» під час участі у Процедурі закупівлі-2 мали спільну 

контактну відповідальну особу учасника на майданчику – ОСОБА-9, який мав доступ 

до особистих кабінетів Відповідачів та міг вчиняти дії від імені                                           

ПрАТ «Укренергомонтаж» під час участі у Процедурі закупівлі-1 і Процедурі 

закупівлі-2, скориставшись логіном (e-mail): tarkovskynik@gmail.com, та від імені  

ТОВ «БК «Укрбудмонтаж» під час участі у Процедурі закупівлі-1, скориставшись 

логіном (e-mail): 8563505@gmail.com, який ТОВ «БК «Укрбудмонтаж» також 

використовувало під час участі у Процедурі закупівлі-2. 

(110) Згідно з наявною в матеріалах справи інформацією, ОСОБА-9 у період проведення 

Торгів не був працівником жодного з Відповідачів, при цьому інші особи, вказані як 

контактні на майданчику, – директори кожного з Відповідачів. 

(111) З таблиці 6 також вбачається, що під час участі у Процедурі закупівлі-3 і Процедурі 

закупівлі-4 ПрАТ «Укренергомонтаж» для входу в особистий кабінет учасника 

використовувало e-mail: gsv1967@ukr.net, ТОВ «БК «Укрбудмонтаж» – 

s.gavrilyuk1967@gmail.com. 

mailto:tarkovskynik@gmail.com
mailto:8563505@gmail.com
mailto:tarkovskynik@gmail.com
mailto:8563505@gmail.com
mailto:gsv1967@ukr.net
mailto:s.gavrilyuk1967@gmail.com
mailto:gsv1967@ukr.net
mailto:s.gavrilyuk1967@gmail.com
mailto:tarkovskynik@gmail.com
mailto:8563505@gmail.com
mailto:gsv1967@ukr.net
mailto:s.gavrilyuk1967@gmail.com
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(112) У ході розгляду справи з’ясовані обставини використання електронних поштових 

скриньок gsv1967@ukr.net та s.gavrilyuk1967@gmail.com. 

(113) (Інформація з обмеженим доступом). 

(114) За результатом аналізу інформації, наданої Головним управлінням 

контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки Служби 

безпеки України (далі – ГУКЗІ СБУ) листом від 28.01.2020 № 8/4/2-305  

(вх. № 60-01/306 від 29.01.2020), та Головним управлінням Державної податкової 

служби у м. Києві (далі – ГУ ДПС у м. Києві) від 10.03.2020 № 7756/9/26-15-02-06-19 

(вх. № 60-01/379кі від 25.03.2020), встановлено, що (інформація з обмеженим 

доступом). 

(115) Отже, літери «gsv» в назві електронної поштової скриньки gsv1967@ukr.net 

відповідають першим літерам прізвища, імені та по батькові ОСОБА-10, а цифри «РІК 

НАРОДЖЕННЯ-1» - року його народження. 

(116) Аналогічно, назва електронної поштової скриньки s.gavrilyuk1967@gmail.com 

складається з літери «S», яка відповідає імені ОСОБА-10, далі зазначається прізвище 

ОСОБА-10 англійськими літерами «gavrilyuk» та рік його народження «РІК 

НАРОДЖЕННЯ-1». 

(117) Як вже зазначалося вище, при реєстрації електронної поштової скриньки 

gsv1967@ukr.net внесено інформацію про користувача (інформація з обмеженим 

доступом). 

(118) Отже, під час участі у Процедурі закупівлі-1 та Процедурі закупівлі-2  

Відповідачі мали спільну контактну відповідальну особу учасника на майданчику, яка 

працювала та отримувала заробітну плату в ТОВ «УБД»; під час участі у Процедурі 

закупівлі-3 та Процедурі закупівлі-4 для входу в особисті кабінети учасників  

ПрАТ «Укренергомонтаж» і ТОВ «БК «Укрбудмонтаж» використовували електронні 

поштові скриньки з наведеними вище спільними особливостями.  

(119) Як зазначено вище, ТОВ «УБД» пов’язане з Відповідачами, є членом Корпорації та 

фактично знаходиться за однією і тією ж адресою разом із Відповідачами. 

(120) Змагальність учасників процедур закупівлі з огляду на приписи Закону України «Про 

захист економічної конкуренції» передбачає самостійні та незалежні дії (поведінку) 

кожного з учасників та їх обов'язок готувати свої пропозиції конкурсних торгів 

окремо, без обміну інформацією. 

(121) Вказані обставини свідчать про обмін інформацією та узгодження поведінки між 

Відповідачами під час підготовки та участі в Торгах. 

3.2.6. Контроль рахунків 

(122) За результатом аналізу інформації, наданої банками, в яких Відповідачі мали відкриті 

рахунки протягом 2017 – 2018 років (зокрема, лист АТ «КБ «Глобус» від 26.09.2019  

№ 1988-БТ (вх. № 60-01/757кі від 01.10.2019) [далі – Лист № 60-01/757кі],  

лист АБ «УКРГАЗБАНК» від 23.09.2019 № 501БТ-24 (вх. № 60-01/733кі  

від 24.09.2019), лист АТ «Ощадбанк» від 30.09.2019 № 46-07/9012/16199,  

вх. № 60-01/780кі від 04.10.2019), встановлені обставини синхронного використання 

Відповідачами однакових ІР-адрес під час керування рахунками, осіб, які здійснювали 

контроль руху коштів по рахунках Відповідачів та інші обставини, які містяться в 

матеріалах справи (див. додаток 2 до рішення). 

mailto:gsv1967@ukr.net
mailto:s.gavrilyuk1967@gmail.com
mailto:gsv1967@ukr.net
mailto:s.gavrilyuk1967@gmail.com
mailto:gsv1967@ukr.net
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(123) Як вбачається з додатка 2, для керування своїми рахунками протягом періоду участі у 

Процедурах закупівель Відповідачі неодноразово входили до кабінетів у системі 

«Клієнт-Банк» в близький час з однакових ІР-адрес, у тому числі з ІР-адреси  

(ІР-адреса-1), з якої подавали тендерні пропозиції для участі в Торгах, а доступ до 

рахунків Відповідачів в АТ «КБ «Глобус» здійснювався з одних і тих самих 

комп’ютерів, а саме: «Комп’ютер-1», «Комп’ютер-2». 

(124) Крім того, згідно з інформацією, наданою АТ «КБ «Глобус», контроль руху коштів по 

рахунках Відповідачів також здійснювався з таких комп’ютерів:  

-  «Комп’ютер-3» та «Комп’ютер-4» в ТОВ «БК «Укрбудмонтаж»; 

- «Комп’ютер-3» у ПрАТ «Укренергомонтаж». 

(125) З наведеного вбачається, що комп’ютери, які використовували Відповідачі під час 

керування рахунками в банках протягом 2017 – 2018 років, у тому числі під час 

проведення Торгів, входять до однієї мережі (домену) з іменем «UB-D». 

(126) Згідно з наявною у Відділенні інформацією, ТОВ «УБД» використовує у своїй 

діяльності вебсайт з доменним іменем «UB-D» (знаходиться за посиланням 

http://www.ub-d.com.ua/). 

(127) Як зазначено вище, ОСОБА-6 та ОСОБА-8 у період проведення торгів були 

посадовими особами ПрАТ «Укренергомонтаж» та входили до складу його керівних 

та контролюючих органів. 

(128) Слід зазначити, що назва комп’ютера (Комп’ютер-2) збігається з першою літерою 

імені та прізвищем ОСОБА-6, а комп’ютера (Комп’ютер-4) – з першою літерою імені 

та прізвищем ОСОБА-8. 

(129) Тобто, посадові особи ПрАТ «Укренергомонтаж» мали доступ до рахунків  

ТОВ «БК «Укрбудмонтаж» та здійснювали контроль руху коштів по них. 

(130) Отже, наведені обставини свідчать про спільне ведення господарської діяльності, 

доступ до інформації про господарську діяльність один одного, а також про сприяння 

в обміні інформацією між ними під час підготовки до участі в Торгах, у той час коли 

вони виступають конкурентами на зазначених торгах. 

3.2.7. Пов’язаність господарськими відносинами 

(131) ТОВ «БК «Укрбудмонтаж» Листом № 60-01/3072 та ПрАТ «Укренергомонтаж» 

Листом № 60-01/3275 повідомили, що в період проведення Торгів між ними існували 

господарські відносини. 

(132) На підтвердження зазначеного Відповідачі надали чинні протягом 2017 – 2018 років 

договори, а саме: 

- Договори суборенди транспортних засобів № 01/06 від 23.06.2016, № 07/05  

від 01.07.2016, № 02/06 від 19.05.2016, № 01/05 від 20.05.2016, № 04/06 від 19.05.2016, 

№ 06/05 від 19.05.2016, № 04/05 від 19.05.2016, № 03/06 від 19.05.2016, № 02/05  

від 19.05.2016, № 03/05 від 19.05.2016, № 05/05 від 19.05.2016, № 05/06 від 19.05.2016, 

№ 06/06 від 19.05.2016, відповідно до яких ПрАТ «Укренергомонтаж» передає  

ТОВ «БК «Укрбудмонтаж» у суборенду транспортні засоби, зазначені в актах 

приймання-передачі.  

(133) Крім того, за результатом проведеного аналізу «Розшифровок податкових зобов’язань 

http://www.ub-d.com.ua/
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та податкового кредиту в розрізі контрагентів» Відділенням встановлено, що 

протягом 2017 – першого півріччя 2018 року ПрАТ «Укренергомонтаж» реалізувало 

ТОВ «БК «Укрбудмонтаж» товарів (робіт, послуг) на загальну суму  

123 740 019,64 грн з ПДВ, що становить: 

- 40,04 % загального обсягу реалізованих ПрАТ «Укренергомонтаж» товарів 

(робіт, послуг); 

- 32,72 % загальної суми придбаних ТОВ «БК «Укрбудмонтаж» товарів (робіт, 

послуг). 

(134) Враховуючи наведене, ТОВ «БК «Укрбудмонтаж» та ПрАТ «Укренергомонтаж» 

пов’язані сталими господарськими відносинами. 

3.2.8. Залучення до виконання договорів, укладених за результатами проведення 

Торгів 

(135) Відповідно до вимог тендерної документації Замовника-2 щодо першого етапу 

Процедури закупівлі-2, учасник зазначає в тендерній пропозиції повне найменування 

та місцезнаходження кожного суб'єкта господарювання, якого учасник планує 

залучати як субпідрядника до виконання робіт обсягом не менше ніж 20 % вартості 

договору про закупівлю. 

(136) Також на першому етапі конкурентного діалогу учасник повинен надати довідку в 

довільній формі про відсоткову частку робіт, які будуть виконані учасником від 

загального обсягу предмета закупівлі, та відсоткову частку робіт субпідрядника 

(субпідрядників), в разі його (їх) залучення, за підписами уповноважених осіб та 

скріплену печатками учасника й субпідрядника (за наявності). 

(137) ТОВ «БК «Укрбудмонтаж» серед документів власної тендерної пропозиції надало 

«Довідку про обсяг робіт які будуть виконувати субпідрядники», в якій зазначило, що 

при виконанні робіт із будівництва «Централізованого сховища відпрацьованого 

ядерного палива реакторів ВВЕР АЕС України» учасник планує виконати власними 

силами 51,13 % робіт від загального обсягу, на залучених субпідрядників припадає 

48,87 % загального обсягу робіт та надав перелік із 7 суб’єктів господарювання – 

субпідрядників, серед яких ПрАТ «Укренергомонтаж» не було зазначено. 

(138) Разом із тим, за результатами аналізу інформації, наданої ТОВ «БК «Укрбудмонтаж» 

Листом № 60-01/3072, встановлено, що ТОВ «БК «Укрбудмонтаж», як переможець 

Процедури закупівлі-2, під час виконання робіт, що були предметом договорів, 

укладених за результатами проведення Процедури закупівлі-2, фактично залучало для 

виконання субпідрядних робіт ПрАТ «Укренергомонтаж» на підставі таких договорів: 

- Договір від 03.11.2017 № 0311-2017 «ДСТУ Б Д. 1. 1-1:2013 Будівництво 

централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива реакторів ВВЕР АЕС 

України». Ціна Договору становить 329 873 188,61 грн з ПДВ.  

ПрАТ «Укренергомонтаж», як «Підрядник», зобов’язується за завданням 

Генпідрядника (ТОВ «БК «Укрбудмонтаж») на свій ризик та залученими силами, 

засобами, матеріалами, обладнанням виконати та здати йому у встановлений цим 

Договором строк закінчені будівельні роботи щодо проекту «Будівництво 

централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива (ЦСВЯП) реакторів 

ВВЕР АЕС України»;  

- Договір від 15.06.2018 № 15/06-2018-1 «ДСТУ Б Д. 1. 1-1:2013 Додаткові 

будівельні роботи за об’єктом: Будівництво централізованого сховища 

відпрацьованого ядерного палива реакторів ВВЕР АЕС України». Ціна Договору 
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становить 24 490 435,07 грн з ПДВ. Відповідно до Договору,  

ПрАТ «Укренергомонтаж», як «Підрядник», зобов’язується за завданням 

Генпідрядника (ТОВ «БК «Укрбудмонтаж») на свій ризик та залученими силами, 

засобами, матеріалами, обладнанням виконати та здати йому у встановлений цим 

Договором строк закінчені додаткові будівельні роботи щодо проекту «Будівництво 

централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива (ЦСВЯП) реакторів 

ВВЕР АЕС України» в обсягах, зазначених у Технічних вимогах.  

(139) Отже, між Відповідачами було укладено два договори на загальну суму  

354 363 623,68 грн з ПДВ, при цьому між ТОВ «БК «Укрбудмонтаж» та Замовником-2 

за результатом проведення Процедури закупівлі-2 було укладено договір на загальну 

суму 928 997 128,00 грн з ПДВ. 

(140) Відповідно до вимог тендерної документації Замовника-1 до Процедури закупівлі-3 

учасник повинен зазначити в тендерній пропозиції повне найменування та 

місцезнаходження кожного суб’єкта господарювання, якого учасник планує залучати 

як субпідрядника до виконання робіт обсягом не менше ніж 20 % вартості договору 

про закупівлю. 

(141) У довідці «Інформація про Субпідрядників» ТОВ «БК «Укрбудмонтаж» повідомило, 

що планує залучати до виконання робіт як субпідрядника ТОВ «Ютем-Інжиніринг». 

(142) Разом із тим, за результатами аналізу інформації, наданої ТОВ «БК «Укрбудмонтаж» 

Листом № 60-01/3072, встановлено, що ТОВ «БК «Укрбудмонтаж», як переможець 

Процедури закупівлі-3, під час виконання робіт, що були предметом договорів, 

укладених за результатами проведення Процедури закупівлі-3, крім  

інших суб’єктів господарювання, фактично залучало для виконання субпідрядних 

робіт ПрАТ «Укренергомонтаж» на підставі таких договорів: 

- Договору № 0311-2017/2-ГП від 01.02.2018 про надання послуг генпідряду. 

Згідно з умовами договору Генпідрядник (ТОВ «БК «Укрбудмонтаж») надає 

Підряднику (ПрАТ «Укренергомонтаж») за плату послуги, визначені в пункті 2.1 

Договору та які пов’язані з виконанням робіт з «Будівництва централізованого 

сховища відпрацьованого ядерного палива реакторів ВВЕР АЕС України», які були 

предметом Процедури закупівлі-2; 

- Договору підряду № 080917 від 08.09.2017 на виконання електромонтажних 

робіт по об’єкту «Чорнобильська АЕС. Завод з переробки рідких радіоактивних 

відходів». Відповідно до Договору підряду № 080917 від 08.09.2017  

ТОВ «БК «Укрбудмонтаж» виступає Замовником, а ПрАТ «Укренергомонтаж» - 

Підрядником. Слід зазначити, що «Будівельні роботи по об'єкту «Чорнобильська 

АЕС. Завод з переробки рідких радіоактивних відходів» були предметом Процедури 

закупівлі-3, в якій перемогло ТОВ «БК «Укрбудмонтаж». 

(143) Враховуючи наведене, протягом 2017 – 2018 років ТОВ «БК «Укрбудмонтаж» 

неодноразово залучало ПрАТ «Укренергомонтаж» до виконання підрядів по 

будівельних роботах на об'єктах Чорнобильської АЕС, які були предметом Процедури 

закупівлі-2 та Процедури закупівлі-3, де ТОВ «БК «Укрбудмонтаж» отримало 

перемогу за спільної участі з ПрАТ «Укренергомонтаж 

 

3.2.9. Наявність фінансової допомоги між Відповідачами і ТОВ «УБД» 

(144) «Інформація з обмеженим доступом». 
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(145) «Інформація з обмеженим доступом». 

(146) «Інформація з обмеженим доступом». 

(147) «Інформація з обмеженим доступом».  

(148) «Інформація з обмеженим доступом». 

(149) «Інформація з обмеженим доступом». 

(150) «Інформація з обмеженим доступом». 

(151) «Інформація з обмеженим доступом». 

(152) Інформація щодо сум наданої та поверненої фінансової допомоги наведена в 

додатку 3 до рішення. 

(153) Як зазначено вище, генеральним директором ТОВ «УБД» був голова  

наглядової / спостережної ради ПрАТ «Укренергомонтаж», а кінцевий бенефіціарний 

власник (контролер) ТОВ «БК «Укрбудмонтаж» отримував дохід від ТОВ «УБД. 

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

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

платнику податків у користування за договором, який не передбачає нарахування 

процентів або інших видів компенсацій у вигляді користування такими коштами. 

(155) 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. 

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

фінансової 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. 

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

господарювання, які поєднані або споріднені між собою спільністю економічних 

інтересів, оскільки надається на безвідсотковій основі. 

(158) Відповідно до статті 42 Господарського кодексу України підприємництво - це 

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

здійснюється суб'єктами господарювання (підприємцями) з метою досягнення 

економічних і соціальних результатів та одержання прибутку. 

(159) Отже, у разі неповернення фінансової допомоги прибуток суб’єкта господарювання 

зменшиться на відповідну величину, а такий суб’єкт господарювання не досягне мети 

своєї діяльності. 

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

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

отримує, оскільки розраховує на її повернення. 

(161) Отже, взаємовідносини між Відповідачами та ТОВ «УБД» стосувались надання 

позики поворотної фінансової допомоги, що свідчить про фінансову підтримку  

ТОВ «БК «Укрбудмонтаж» і ПрАТ «Укренергомонтаж» у господарській діяльності. 
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3.2.10. Наявність спільних працівників  

(162) За результатом проведення порівняльного аналізу інформації, наданої Головним 

управлінням Пенсійного фонду України в м. Києві листом від 01.08.2019  

№ 172529/06 (вх. № 60-01/586кі від 05.08.2019), встановлено, що в період проведення 

Торгів з ТОВ «БК «Укрбудмонтаж» та ПрАТ «Укренергомонтаж» одночасно 

перебували в трудових відносинах одні й ті ж фізичні особи. Крім того, відбувався 

перехід працівників між Відповідачами, (див. табл. 8):  

Таблиця 8 

П.І.Б. 
Період роботи 

ТОВ «БК «Укрбудмонтаж» ПрАТ «Укренергомонтаж» 

(Інформація з обмеженим 

доступом) 

листопад 2017 – червень 

2018 

лютий 2017 – березень 2018 

травень – грудень 2017 січень 2017 – лютий 2018 

січень – вересень 2017 жовтень 2017 – червень 2018 

березень – червень 2018 січень 2017 – березень 2018 

січень 2017 – червень 2018 січень 2017 – лютий 2018 

травень – грудень 2017 вересень 2017– червень 2018 

вересень 2017– червень 2018 січень – вересень 2017 

січень 2017 – березень 2018 березень, квітень, червень 

2018 

квітень -червень 2018 січень 2017 – квітень 2018 

травень – грудень 2017 травень – грудень 2017 

березень – червень 2018 січень 2017 – лютий 2018 

січень – лютий 2017 квітень – жовтень 2017 

травень 2017 - лютий 2018 січень – травень 2017 

січень – травень 2017, 

листопад 2017 – березень 

2018 

березень - червень 2018 

квітень - червень 2018 січень - червень 2017, 

жовтень 2017 - березень 

2018 

березень - червень 2018 січень 2017 – лютий 2018 

січень 2017 – лютий 2018 січень 2017 – червень 2018 

січень 2017 – лютий 2018 вересень 2017 – лютий 2018 

січень 2017 травень 2017 – січень2018 

січень - вересень 2017 жовтень 2017 – червень 2018 

травень – грудень 2017 травень 2017– червень 2018 

травень – грудень 2017 жовтень 2017- березень 2018 

січень 2017 – червень 2018 вересень 2017 – лютий 2018 

серпень - травень 2018 липень 2017 

серпень 2017 - березень 

2018 

січень 2017 – червень 2018 

січень 2017 – червень 2018 січень 2017 – червень 2018 

січень 2017 – лютий 2018 січень 2017 – червень 2018 

травень – грудень 2017 листопад – грудень 2017, 

березень 2018 

травень – грудень 2017 листопад 2017, березень 

2018 

січень 2017 – лютий 2018 лютий – червень 2018 

травень – грудень 2017 жовтень – листопад 20107 
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лютий – червень 2018 серпень 2017, лютий 2018 

листопад 2017 – червень 

2018 

січень 2017 – лютий 2018 

травень 2017– лютий 2018 січень 2017 – лютий 2018 

жовтень - грудень 2017, 

січень-лютий, травень 2018 

січень – серпень 2017 

березень - червень 2018 січень 2017 – березень 201 

лютий - червень 2018 березень 2017 – січень 2018 

січень 2017 – лютий 2018 січень 2017 – червень 2018 

квітень - червень 2018 січень –лютий, травень 2017 

– березень 2018 

травень 2017– лютий 2018 серпень 2017 – червень 2018 

січень 2017 – травень 2018 травень – червень 2018 

січень 2017 – березень 2018 січень 2017 – червень 2018 

(163) Наявність трудових відносин зумовлює виникнення певних прав та обов’язків 

спільних працівників, крім того, такі відносини свідчать про те, що спільні працівники 

були обізнані щодо діяльності та фінансової спроможності Відповідачів.  

(164) За результатом аналізу інформації, наданої ТОВ «БК «Укрбудмонтаж»  

(лист № 60-01/3072) та ПрАТ «Укренергомонтаж» (лист № 60-01/3275), встановлено, 

що вказані нижче спільні працівники займали такі посади у Відповідачів (див. табл. 9): 

Таблиця 9 

 

П.І.Б. 

Посада 

ТОВ  

«БК Укрбудмонтаж» 

ПрАТ 

«Укренергомонтаж» 
ОСОБА-11  Інженер з якості 

ОСОБА-12  Інженер 

ОСОБА-13 Інспектор з кадрів  

ОСОБА-14 Головний інженер  

ОСОБА-15 Економіст  

ОСОБА-16 

Керівник проектів та програм 

у сфері матеріально 

(нематеріального) 

виробництва 

 

ОСОБА-17 Інженер-радіолог  

ОСОБА-18 
 Заступник ген.директора по 

ОП та РБ  

ОСОБА-19 Інженер  

ОСОБА-20  Інженер 

ОСОБА-21  Інженер 

ОСОБА-22 
 Начальник відділу 

контролю якості 

ОСОБА-23 Інженер з ОП та РБ  

ОСОБА-24  Начальник дільниці 

ОСОБА-25 
Заступник директора з 

правових питань 

 

ОСОБА-26  Головний механік 

 

 

(165) Відповідно до Класифікатора професій ДК 003:2010, затвердженого і введеного в дію 

наказом Держспоживстандарту України від 28 липня 2010 року № 327, посади 

«Заступник генерального директора», «Заступник директора», «Керівник проектів та 
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програм», «Головний інженер», «Головний механік», «Начальник відділу», 

«Начальник дільниці» належать до керівних посад. 

(166) Слід зауважити, що в умовах справжньої конкуренції суб’єкти господарювання, які 

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

ситуацій щодо наявності спільних працівників, оскільки такі працівники за 

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

комерційної таємниці, розголошення якої завдасть шкоди суб’єкту господарювання 

або надасть неправомірних переваг у конкуренції суб’єкту господарювання, в 

інтересах якого ця інформація збиралась. 

3.2.11. Комунікація між Відповідачами в період участі в Торгах 

(167) За результатом аналізу наявної у Відділенні інформації встановлено, що номер 

телефону ТЕЛЕФОН-1 належить ОСОБА-5. 

(168) (Інформація з обмеженим доступом). 

(169) На лист Відділення ГУКЗЕ СБУ листом від 28.01.2020 № 8/4/2-305 (вх. № 60-01/306 

від 29.01.2020) повідомило, що: 

- ОСОБА-10 користується номерами ТЕЛЕФОН-5 та ТЕЛЕФОН-6; 

- ОСОБА-7 користується номерами ТЕЛЕФОН-7 та ТЕЛЕФОН-8; 

- ОСОБА-6 використовує ТЕЛЕФОН-9. 

(170) (Інформація з обмеженим доступом). 

(171) (Інформація з обмеженим доступом). 

(172)  (Інформація з обмеженим доступом). 

(173) (Інформація з обмеженим доступом). 

(174) (Інформація з обмеженим доступом).  

(175) (Інформація з обмеженим доступом). 

(176) (Інформація з обмеженим доступом). 

(177) (Інформація з обмеженим доступом). 

(178) (Інформація з обмеженим доступом). 

(179) (Інформація з обмеженим доступом). 

(180) Отже, викладені вище факти свідчать про тісну комунікацію та координацію між 

Відповідачами під час участі в Торгах. 

3.2.12. Схожості в оформленні документів 

(181) Відповідно до вимог тендерної документації (І-й етап) Процедури закупівлі-1 

учасники процедури закупівлі повинні надати Дорожню карту реалізації проекту. 

(182) За результатом порівняльного аналізу файлів «3.2 Дорожня карта реалізації 

проекту.pdf» (ПрАТ «Укренергомонтаж») та «4 Дорожня карта.pdf»  

(ТОВ «БК «Укрбудмонтаж») (далі разом – Дорожні карти) встановлено, що в додатку 

1 до Дорожніх карт Відповідачами запропоновано однакове обладнання виробництва 

одних і тих же виробників, яке постачають одні і ті ж постачальники, наприклад:  
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№ пп Назва виробника Постачальник 

1 Astra Балтик Радико 

2 Milion Technologies Балтик Радико 

3 Wago 10 Logicon 

4 Kramer БМ-Студия 

5 Belimo Белимо Украина 

6 Химлаборреактив Химлаборреактив 

Бранд Мастер 

(183) Крім того, за результатом проведеного порівняльного аналізу Дорожніх карт 

Відповідачів встановлено, що вказані документи мають однакове виділення 

заголовків та номерів пунктів (підпунктів) напівжирним, однакове маркування 

списку. Також обладнання в додатку розміщено в однаковій послідовності, а його 

назви зазначено російською мовою. 

(184) Під час участі у ІІ-му етапі Процедури закупівлі-1 Відповідачі однаково завантажили 

до системи «ProZorro» листи від ПАТ «КБ «Глобус» про надання учасникам  

(ПрАТ «Укренергомонтаж» і ТОВ «БК «Укрбудмонтаж») забезпечення тендерної 

пропозиції у вигляді банківської гарантії, разом із тим вказані листи не вимагались 

Тендерною документацією. 

(185) Відповідно до Тендерної документації Процедури закупівлі-2 учасник торгів повинен 

надати в складі тендерної пропозиції, зокрема, кошторисну документацію, розроблену 

у програмному комплексі АВК-5, обсягом: об’єктні кошториси, локальні кошториси, 

підсумкова відомість матеріальних ресурсів, кошторисні розрахунки на окремі види 

витрат для здійснення будівництва і не враховані кошторисними нормами (витрати на 

перевезення працівників будівельних організацій автомобільним транспортом, 

витрати на відрядження працівників будівельних організацій на об’єкт будівництва, 

витрати на організацію робіт вахтовим методом тощо). 

(186) За результатом порівняльного аналізу кошторисів, що містяться в тендерних 

пропозиціях Відповідачів, встановлено, що файли «Кошториси.pdf» 

«105_ДЦ_ДЦ_7.pdf», «105_ДЦ_ИВР.pdf» (ТОВ «БК «Укрбудмонтаж») та 

«102_ДЦ_ИВР.pdf», «102_розрахунок інших витрат.pdf», «Кошториси 2.pdf», 

«Кошториси 3.pdf», «Кошториси 4.pdf», «Кошториси 5.pdf», «Кошториси 6.pdf», 

«Кошториси 7.pdf», «Кошториси 8.pdf», «Кошториси 9.pdf»  

(ПрАТ «Укренергомонтаж») містять спільну об’єднувальну особливість – набір 

символів «Äîäàòîê 1» у правій верхній частині кожного аркуша зазначених документів. 

(187) Також під час участі у І-му етапі учасники Процедури закупівлі-2, на вимогу 

Замовника-2, у складі технічної пропозиції повинні були надати, зокрема, 

Календарний план виконання робіт.  

(188) За результатами порівняльного аналізу тендерних пропозицій учасників встановлено, 

що Календарні плани Відповідачів однаково включені до файлів «7.1. Технічна 

пропозиція.pdf» (ТОВ «БК «Укрбудмонтаж») «4.1. Технічна пропозиція.pdf»  

(ПрАТ «Укренергомонтаж») та мають схоже оформлення, зокрема інформація про  

 

термін та період виконання робіт однаково подана в табличній формі, а тривалість 

робіт зображена графічно.  

(189) Разом із тим Календарний план Корпорації «Укртрансбуд» завантажено окремим 

файлом та він відрізняється за своїм оформленням, зокрема інформація про період 
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виконання робіт вказана із зазначенням дати початку та дати кінця виконання робіт.  

(190) Схожість в оформленні зазначених вище документів свідчить про обмін інформацією 

між Відповідачами та спільну підготовку Відповідачів до участі в Торгах. 

3.2.13. Синхронність дій Відповідачів у часі 

(191) Під час участі в Торгах ТОВ «БК «Укрбудмонтаж» і ПрАТ «Укренергомонтаж» 

завантажували свої тендерні пропозиції в одні і ті ж дні та в близькі проміжки часу 

(див. табл. 11): 

Таблиця 11 

 Дата та час завантаження документів 

ТОВ «БК «Укрбудмонтаж» ПрАТ «Укренергомонтаж» 

Процедура закупівлі-1 

1-й етап 19.05.2017 о 12:48 19.05.2017 о 12:25 

2-й етап 30.06.2017 о 14:48 30.06.2017 о 14:36 

Процедура закупівлі-2 

1-й етап 14.06.2017 о 13:57 14.06.2017 о 15:11 

2-й етап 15.09.2017 о 16:34 15.09.2017 о 12:00 

Процедура закупівлі-3 

 03.07.2017 о 11:06 

07.07.2017 о 09:23 

03.07.2017 об 11:23 

07.07.2017 о 09:31 

Процедура закупівлі-4 

1-й етап 08.05.2018 о 10:29 08.05.2018 о 10:40 

(192) Відповідачі надали банківські гарантії (далі разом – Гарантії) та листи про надання 

забезпечення тендерної пропозиції у вигляді банківської гарантії, які видані в один 

день та мають послідовну нумерацію, а саме: 

Процедура закупівлі-1: 
- ТОВ «БК «Укрбудмонтаж» – Банківська гарантія від 29.06.2017 № 4384; 

- ПрАТ «Укренергомонтаж» – Банківська гарантія від 29.06.2017 № 4385; 

Процедура закупівлі-2: 
- ТОВ «БК «Укрбудмонтаж» – лист про надання забезпечення від 13.06.2017  

№ 5522/91; 

– Банківська гарантія від 14.09.2017 № 4162-1; 

- ПрАТ «Укренергомонтаж» – лист про надання забезпечення від 13.06.2017  

№ 5522/92; 

– Банківська гарантія від 14.09.2017 № 4161-1; 

Процедура закупівлі-3: 
- ТОВ «БК «Укрбудмонтаж» – лист про надання забезпечення від 06.07.2017  

№ 5521/103; 

– Банківська гарантія від 06.07.2017 № 4406/1; 

- ПрАТ «Укренергомонтаж» – лист про надання забезпечення від 06.07.2017  

№ 5522/102; 

– Банківська гарантія від 06.07.2017 № 4407/1. 

 

(193) Листом № 60-01/575кі ПАТ «КБ «Глобус» надало документи, за результатом аналізу 

яких встановлено, що Відповідачі зверталися із заявами про надання гарантій та 

укладали договори поруки з ПАТ «КБ «Глобус» в одні й ті ж самі дні, а саме: 

(Інформація з обмеженим доступом). 
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(194) Отже, синхронність дій у часі вказує на системний погоджений характер поведінки 

Відповідачів у господарській діяльності, у тому числі під час участі у Процедурі 

закупівлі, та свідчить про обмін інформацією між Відповідачами та про узгодженість 

дій під час участі у Процедурі закупівлі-1, Процедурі закупівлі-2 та Процедурі 

закупівлі-3. 

(195) Варто зазначити, що в ході здійснення контролю на предмет дотримання 

Відповідачами законодавства про захист економічної конкуренції під час участі в 

Торгах проведено дослідження обставин участі ТОВ «Ютем-Інжиніринг» у Торгах, за 

результатами якого не виявлено доказів, які могли б свідчити про наявність у діях 

ТОВ «Ютем-Інжиніринг» ознак порушення законодавства про захист економічної 

конкуренції під час спільної участі з Відповідачами у Процедурах закупівель. 

4. Кваліфікація порушення Відповідачами конкурентного законодавства 

(196) Координація (узгоджені дії) суб'єктів господарювання може здійснюватися в будь-

якій узгодженій поведінці (дія, бездіяльність) суб'єктів, зокрема при укладенні ними 

угод у будь-якій формі; прийнятті об'єднанням рішень у будь-якій формі; створенні 

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

поведінки між суб'єктами господарювання, які створили вказаний суб'єкт, або між 

ними і новоствореним суб'єктом господарювання. 

(197) Торги (конкурсні торги), відповідно до пункту 28 частини першої статті 1 Закону 

України «Про здійснення державних закупівель», визначаються як здійснення 

конкурентного відбору учасників з метою визначення переможця торгів (конкурсних 

торгів) згідно з процедурами, встановленими цим Законом (крім переговорної 

процедури закупівлі).  

(198) Узгодженням дій учасників торгів (конкурсних торгів) (не менше двох) є відмова 

таких учасників від самостійної участі в торгах та самостійного прийняття рішень 

щодо формування та зміни конкурсних пропозицій, що полягає в координації 

поведінки таких суб’єктів як на стадії підготовки пропозицій конкурсних торгів 

(узгодження цін та інших умов, спільна підготовка документів), так і на стадії 

безпосередньо проведення торгів. 

(199) Установлені Тимчасовою адміністративною колегією Антимонопольного комітету 

України факти у своїй сукупності, а саме: 

- пов’язаність Відповідачів; 

- спільне фактичне місцезнаходження; 

- використання засобів зв’язку; 

- подання тендерних пропозицій та вхід в аукціон з однакової ІР-адреси; 

- однакові контактні особи на майданчику; 

- контроль рахунків одними й тими ж особами з використанням спільних ІР-адрес; 

- залучення до виконання договорів, укладених за результатами проведення Торгів; 

- пов’язаність господарських відносин; 

- наявність фінансової допомоги між Відповідачами і ТОВ «УБД»; 

- наявність спільних працівників; 

- комунікація між Відповідачами в період участі в Торгах; 

- схожість в оформленні документів; 

- синхронності дій Відповідачів у часі, не можуть бути результатами випадкового 

збігу обставин, а свідчать про узгодження (координацію) Відповідачами своєї 

поведінки підчас підготовки до участі та участі в Торгах, зокрема про обмін 

інформацією між ними. 

(200) З огляду на зазначене, Відповідачі під час підготовки документації та участі в торгах: 
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- «ДСТУ Б.Д.1-1-2013. Будівельні роботи по об'єкту «Будівництво системи 

радіаційного контролю СВЯП-1 ДСП «Чорнобильська АЕС», які проводило державне 

спеціалізоване підприємство «Чорнобильська АЕС» за допомогою електронної 

системи «ProZorro», ідентифікатор закупівлі в системі – UA-2017-04-06-000685-c;  

- «Будівництво Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива реакторів 

ВВЕР АЕС України», які проводило державне підприємство «Національна атомна 

енергогенеруюча компанія «Енергоатом» за допомогою електронної системи 

«ProZorro», ідентифікатор закупівлі в системі – UA-2017-05-03-000021-c; 

- «Будівельні роботи по об'єкту «Чорнобильська АЕС. Завод з переробки рідких 

радіоактивних відходів» (ДК 021:2015 код 45300000-0 Будівельно-монтажні роботи)», 

які проводило державне спеціалізоване підприємство «Чорнобильська АЕС» за 

допомогою електронної системи «ProZorro», ідентифікатор закупівлі в системі –  

UA-2017-06-01-001779-b; 

- «Будівельні роботи по об'єкту «Будівництво комплексу інженерно-технічних засобів 

системи фізичного захисту при перевезенні відпрацьованого ядерного палива з 

СВЯП-1 до СВЯП-2 на ДСП ЧАЕС» (ДК 021:2015 код 45300000-0 Будівельно-

монтажні роботи)», які проводило державне спеціалізоване підприємство 

«Чорнобильська АЕС» за допомогою електронної системи «ProZorro», ідентифікатор 

закупівлі в системі – UA-2018-04-03-000987-c, 

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

обов’язковою умовою участі в конкурентних процедурах закупівель. 

(201) Унаслідок узгодженості поведінки Відповідачів право на укладення договору за 

результатами торгів одним з учасників одержано не на конкурентних засадах, чим 

було спотворено результати цих торгів. 

(202) Узгодивши свою поведінку та свої пропозиції конкурсних торгів, Відповідачі тим 

самим усунули конкуренцію та змагальність між собою, а отже, спотворили результат 

проведених замовником торгів, порушивши право замовника на отримання найбільш 

ефективного для нього результату, тобто вчинили антиконкурентні узгоджені дії, 

заборонені Законом України «Про захист економічної конкуренції». 

5. Заперечення Відповідачів та їх спростування 

(203) Листами від 04.06.2020 № 60-02/3056 та від 04.06.2020 № 60-02/3057 Відповідачеві-1 

та Відповідачеві-2 було направлено витяги з подання з попередніми 

висновками у справі від 03.06.2020 № 60-03/79п. 

(204) ТОВ «БК «Укрбудмонтаж» отримало витяг з подання про попередні висновки 

09.06.2020.2020. 

(205) Лист, яким на адресу ПрАТ «Укренергомонтаж» було направлено витяг з подання про 

попередні висновки, повернувся до Відділення 13.07.2020. Причина повернення: «За 

закінченням встановленого строку зберігання».  

(206) На подання з попередніми висновками у справі, яке було надіслано сторонам у справі, 

Відповідачі не надали своїх зауважень та заперечень. 

6. Остаточні висновки Тимчасової адміністративної колегії  

(207) Отже, доказами, зібраними у справі, доводиться, а дослідженням усієї сукупності 

факторів, що об’єктивно могли вплинути на поведінку Відповідачів, не 

спростовується висновок Тимчасової адміністративної колегії Антимонопольного 

комітету України про те, що дії Відповідачів, які полягали у:  
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 пов’язаності Відповідачів; 

 спільному фактичному місцезнаходженні; 

 використанні засобів зв’язку; 

 поданні тендерних пропозицій та вході в аукціон з однакової ІР-адреси; 

 наявності однакових контактних осіб на майданчику; 

 здійсненні контролю рахунків одними й тими ж особами з використанням 

спільних ІР-адрес; 

 залученні до виконання договорів, укладених за результатами проведення Торгів; 

 пов’язаності Відповідачів господарськими відносинами; 

 наявності фінансової допомоги між Відповідачами та ТОВ «УБД»; 

 наявності спільних працівників; 

 наявності комунікації між Відповідачами в період участі в Торгах; 

 наявності схожостей в оформленні документів; 

 синхронності дій Відповідачів у часі, 

є узгодженою поведінкою, що стосується спотворення результатів Торгів.  

(208) Така поведінка Відповідачів є порушенням законодавства про захист економічної 

конкуренції у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення 

результатів торгів, заборонених відповідно до пункту 1 статті 50 та пункту 4 частини 

другої статті 6 Закону. 

7. Визначення розмірів штрафів 

(209) Відповідно до частини другої статті 52 Закону, за порушення, передбачене пунктом 1 

статті 50 Закону, накладається штраф у розмірі до десяти відсотків доходу (виручки) 

суб'єкта господарювання від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за останній 

звітний рік, що передував року, в якому накладається штраф. У разі наявності 

незаконно одержаного прибутку, який перевищує десять відсотків зазначеного доходу 

(виручки), штраф накладається у розмірі, що не перевищує потрійного розміру 

незаконно одержаного прибутку. Розмір незаконно одержаного прибутку може бути 

обчислено оціночним шляхом. 

(210) Відповідно до копії форми 2 «Звіт про фінансові результати» за 2019 рік чистий дохід 

ТОВ «БК «Укрбудмонтаж» від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) у 2019 році 

становив 433 778 тис. грн. 

(211) Відповідно до копії форми 2 «Звіт про фінансові результати» за 2019 рік чистий дохід 

ПрАТ «Укренергомонтаж» від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) у 2019 році 

становив 529 887 тис. грн. 

Враховуючи викладене, керуючись статтею 14 Закону України «Про 

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

економічної конкуренції» та пунктом 32 Правил розгляду заяв і справ про порушення 

законодавства про захист економічної конкуренції, затверджених розпорядженням 

Антимонопольного комітету України від 19 квітня 1994 року № 5, зареєстрованих у 

Міністерстві юстиції України 6 травня 1994 року за № 90/299 (у редакції розпорядження 

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

Тимчасова адміністративна колегія Антимонопольного комітету України 

ПОСТАНОВИЛА: 
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1. Визнати, що товариство з обмеженою відповідальністю «БК «Укрбудмонтаж» 

(ідентифікаційний код юридичної особи 34482827, м. Київ) та приватне акціонерне 

товариство «Укренергомонтаж» (ідентифікаційний код юридичної особи 16403289,  

м. Київ) вчинили порушення, передбачене пунктом 1 статті 50 та пунктом 4 частини другої 

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

узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів, під час участі у процедурі 

закупівлі «ДСТУ Б.Д.1-1-2013. Будівельні роботи по об'єкту «Будівництво системи 

радіаційного контролю СВЯП-1 ДСП «Чорнобильська АЕС», яку проводило державне 

спеціалізоване підприємство «Чорнобильська АЕС» за допомогою електронної системи 

«ProZorro», ідентифікатор закупівлі в системі – UA-2017-04-06-000685-c. 

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

відповідно до абзацу другого частини другої статті 52 Закону України «Про захист 

економічної конкуренції», накласти на товариство з обмеженою відповідальністю  

«БК «Укрбудмонтаж» штраф у розмірі 21 262 549,00 (двадцять один мільйон двісті шістдесят 

дві тисячі п’ятсот сорок дев’ять) гривень. 

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

відповідно до абзацу другого частини другої статті 52 Закону України «Про захист 

економічної конкуренції», накласти на приватне акціонерне товариство «Укренергомонтаж» 

штраф у розмірі 21 262 549,00 (двадцять один мільйон двісті шістдесят дві тисячі п’ятсот 

сорок дев’ять) гривень. 

4. Визнати, що товариство з обмеженою відповідальністю «БК «Укрбудмонтаж» та 

приватне акціонерне товариство «Укренергомонтаж» вчинили порушення, передбачене 

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

економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються 

спотворення результатів торгів, під час участі у процедурі закупівлі «Будівництво 

Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива реакторів ВВЕР АЕС України», 

яку проводило державне підприємство «Національна атомна енергогенеруюча компанія 

«Енергоатом» за допомогою електронної системи «ProZorro», ідентифікатор закупівлі в 

системі – UA-2017-05-03-000021-c. 

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

відповідно до абзацу другого частини другої статті 52 Закону України «Про захист 

економічної конкуренції», накласти на товариство з обмеженою відповідальністю  

«БК «Укрбудмонтаж» штраф у розмірі 28 918 533,00 (двадцять вісім мільйонів дев’ятсот 

вісімнадцять тисяч п’ятсот тридцять три) гривні. 

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

відповідно до абзацу другого частини другої статті 52 Закону України «Про захист 

економічної конкуренції», накласти на приватне акціонерне товариство «Укренергомонтаж» 

штраф у розмірі 35 325 800,00 (тридцять п’ять мільйонів триста двадцять п’ять тисяч 

вісімсот) гривень. 

7. Визнати, що товариство з обмеженою відповідальністю «БК «Укрбудмонтаж» та 

приватне акціонерне товариство «Укренергомонтаж» вчинили порушення, передбачене 

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

економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються 

спотворення результатів торгів, під час участі у процедурі закупівлі «Будівельні роботи по 

об'єкту «Чорнобильська АЕС. Завод з переробки рідких радіоактивних відходів» (ДК 

021:2015 код 45300000-0 Будівельно-монтажні роботи)», яку проводило державне 

спеціалізоване підприємство «Чорнобильська АЕС» за допомогою електронної системи 

«ProZorro», ідентифікатор закупівлі в системі – UA-2017-06-01-001779-b. 
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8. За порушення, зазначене в пункті 7 резолютивної частини цього рішення, 

відповідно до абзацу другого частини другої статті 52 Закону України «Про захист 

економічної конкуренції», накласти на товариство з обмеженою відповідальністю  

«БК «Укрбудмонтаж» штраф у розмірі 4 004 259,00 (чотири мільйони чотири тисячі двісті 

п’ятдесят дев’ять) гривень. 

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

відповідно до абзацу другого частини другої статті 52 Закону України «Про захист 

економічної конкуренції», накласти на приватне акціонерне товариство «Укренергомонтаж» 

штраф у розмірі 4 004 259,00 (чотири мільйони чотири тисячі двісті п’ятдесят дев’ять) 

гривень. 

10. Визнати, що товариство з обмеженою відповідальністю «БК «Укрбудмонтаж» 

та приватне акціонерне товариство «Укренергомонтаж» вчинили порушення, передбачене 

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

економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються 

спотворення результатів торгів, під час участі у процедурі закупівлі ««Будівельні роботи по 

об'єкту «Будівництво комплексу інженерно-технічних засобів системи фізичного захисту при 

перевезенні відпрацьованого ядерного палива з СВЯП-1 до СВЯП-2 на ДСП ЧАЕС» (ДК 

021:2015 код 45300000-0 Будівельно-монтажні роботи)», яку проводило державне 

спеціалізоване підприємство «Чорнобильська АЕС» за допомогою електронної системи 

«ProZorro», ідентифікатор закупівлі в системі – UA-2018-04-03-000987-c. 

11. За порушення, зазначене в пункті 10 резолютивної частини цього рішення, 

відповідно до абзацу другого частини другої статті 52 Закону України «Про захист 

економічної конкуренції», накласти на товариство з обмеженою відповідальністю  

«БК «Укрбудмонтаж» штраф у розмірі 936 393,00 (дев’ятсот тридцять шість тисяч триста 

дев’яносто три) гривні. 

12. За порушення, зазначене в пункті 10 резолютивної частини цього рішення, 

відповідно до абзацу другого частини другої статті 52 Закону України «Про захист 

економічної конкуренції», накласти на приватне акціонерне товариство «Укренергомонтаж» 

штраф у розмірі 936 393,00 (дев’ятсот тридцять шість тисяч триста дев’яносто три) гривні. 

Штраф підлягає сплаті у двомісячний строк з дня одержання рішення. 

 

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

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

Антимонопольного комітету України документи, що підтверджують сплату штрафу. 
 

Рішення може бути оскаржене до господарського суду міста Києва у двомісячний 

строк з дня його одержання.  

 

 

Голова Колегії О. ПІЩАНСЬКА
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ТОВ «Спецбуд-Плюс» 

Бенефіціар та директор 

ОСОБА-5 

ОСОБА-1 

Додаток 1 

до рішення Тимчасової адміністративної колегії 

Антимонопольного комітету України  

від 27.07.2020 № 5-р/тк 
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Бенефіціар – ОСОБА-1 
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Додаток 2 

до рішення Тимчасової адміністративної 

колегії Антимонопольного комітету України 

від 27.07.2020 № 5-р/тк 

 

 
                                           (Інформація з обмеженим доступом) 
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Додаток 3 

до рішення Тимчасової адміністративної 

колегії Антимонопольного комітету України 

від 27.07.2020 № 5-р/тк 

 

 

                                            (Інформація з обмеженим доступом) 

 

 

 


