
 
 

АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ 
 

РІШЕННЯ 
 

 
08 грудня 2020 р.                                            Київ                                                       № 761-р 

 

 

Про порушення законодавства 

про захист економічної 

конкуренції та накладення 

штрафу 

Товариство з обмеженою відповідальністю «Клімтехінвест» (далі –  

ТОВ «Клімтехінвест»), товариство з обмеженою відповідальністю «Будівельна 

компанія «Ярко» (далі – ТОВ «БК «Ярко») і товариство з обмеженою 

відповідальністю фірма «СКАЛА» (далі – ТОВ фірма «СКАЛА») брали участь у 

торгах, проведених Київським комунальним об’єднанням зеленого будівництва та 

експлуатації зелених насаджень міста «Київзеленбуд».     

При цьому зазначені суб’єкти господарювання спільно готувалися до участі в 

торгах, тобто узгоджували свою поведінку з метою усунення змагання під час 

підготовки та участі в торгах. 

За результатами розгляду справи № 143-26.13/103-19 такі дії                                          

ТОВ «Клімтехінвест», ТОВ «БК «Ярко» і ТОВ фірма «СКАЛА» визнано 

антиконкурентними узгодженими діями, які стосуються спотворення результатів 

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

України «Про захист економічної конкуренції».    

На порушників накладено штрафи: сукупно на ТОВ «Клімтехінвест» 346 грн, 

на ТОВ «БК «Ярко» 3 176 819 грн, на ТОВ фірма «СКАЛА» 27 218 грн.  

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

№ 143-26.13/103-19 про порушення ТОВ «Клімтехінвест», ТОВ «БК «Ярко» і ТОВ фірма 

«СКАЛА» законодавства про захист економічної конкуренції, передбачені пунктом 4 

частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної 

конкуренції», та подання про попередні висновки Департаменту розслідувань порушень 

законодавства про захист економічної конкуренції від 29.10.2020 № 143-26.13/103-19/507-

спр, 

ВСТАНОВИВ: 

1. ПРОЦЕСУАЛЬНІ ДІЇ 

(1) Розпорядженням Голови Комітету – державного уповноваженого від 04.09.2019  

№ 01/300-р розпочато розгляд справи № 143-26.13/103-19 (далі – Справа) за ознаками 

вчинення товариством з обмеженою відповідальністю «Клімтехінвест», товариством з 

обмеженою відповідальністю «Будівельна компанія «Ярко» і товариством з 

обмеженою відповідальністю фірма «СКАЛА» порушення законодавства про захист 

економічної конкуренції, передбаченого пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 

статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді 
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антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів, 

проведених Київським комунальним об’єднанням зеленого будівництва та 

експлуатації зелених насаджень міста «Київзеленбуд», на закупівлю: 

- «ДК 016:2010 код 29.10.5 – автомобілі спеціальної призначеності (ДК 021:2015 код 

34144900-7 – транспортні засоби з електричним приводом) (Електромобіль Alke atx 

або еквівалент)» (оголошення № UA-2016-11-02-000259-c); 

- «ДК 016:2010 код 29.10.5 – автомобілі спеціальної призначеності (ДК 021:2015 – код 

34144000-8 – мототранспортні засоби спеціальної призначеності) (Вакумно-

підмітальна машина RCM Patrol або еквівалент)» (оголошення № UA-2016-10-28-

000674-b); 

- «ДК 021:2015- код 34140000-0 – Великовантажні мототранспортні засоби (Вакумно-

підмітальна машина RCM Patrol або еквівалент)» (оголошення № UA-2017-07-06-

000138-a); 

- «ДК 021:2015 код 42990000-2 – Машини спеціального призначення різні (Бортовий 

вакуумний пилосос PERUZZO TURBO 400, бортовий вакуумний пилосос AGRINOVA 

OLYSSE, самохідний вакуумний пилосос Agrinova Oswald OS10D2-SL або 

еквівалент)»  (оголошення № UA-2017-07-10-001128-b). 

(2) Листом від 05.09.2019 № 143-26.13/01-11170 копія розпорядження надіслана 

товариству з обмеженою відповідальністю «Клімтехінвест» за його 

місцезнаходженням. 

(3) Листом від 05.09.2019 № 143-26.13/01-11169 копія розпорядження надіслана 

товариству з обмеженою відповідальністю «Будівельна компанія «Ярко» за його 

місцезнаходженням. 

(4) Листом від 05.09.2019 № 143-26.13/01-11171 копія розпорядження надіслана 

товариству з обмеженою відповідальністю фірма «СКАЛА» за його 

місцезнаходженням. 

(5) Листами Комітету від 04.11.2020 № 143-26.13/08-15133, № 143-26.13/08-15145 і  

№ 143-26.13/08-15149 копія подання про попередні висновки у справі  

№ 143-26.13/103-19 (далі – Подання про попередні висновки) була надіслана  

товариству з обмеженою відповідальністю «Будівельна компанія «Ярко», товариству з 

обмеженою відповідальністю «Клімтехінвест» і товариству з обмеженою 

відповідальністю фірма «СКАЛА» за їх місцезнаходженням. 

2. ВІДПОВІДАЧІ 

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

а) товариство з обмеженою відповідальністю «Клімтехінвест» (далі –  

ТОВ «Клімтехінвест») (ідентифікаційний код юридичної особи 37762987; 

місцезнаходження: вул. Чоботарська, 80А, кімната 22, м. Харків, 61052). 

Як вбачається з відомостей щодо ТОВ «Клімтехінвест», які містяться в Єдиному 

державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських 

формувань (далі – ЄДР), основним видом діяльності товариства є інша діяльність із 

прибирання будинків і промислових об'єктів (код КВЕД 81.22); 
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б) товариство з обмеженою відповідальністю «Будівельна компанія «Ярко» (далі – 

ТОВ «БК «Ярко») (ідентифікаційний код юридичної особи 35138259; 

місцезнаходження: вул. Велика Панасівська, 115, м. Харків, 61017). 

Як вбачається з відомостей щодо ТОВ «БК «Ярко», які містяться в ЄДР, основним 

видом діяльності товариства є будівництво житлових і нежитлових будівель (код 

КВЕД 41.20); 

в) товариство з обмеженою відповідальністю фірма «СКАЛА» (далі – ТОВ фірма 

«СКАЛА») (ідентифікаційний код юридичної особи 21265317; місцезнаходження: 

майдан Привокзальний, станція Харків-Пасажирський, м. Харків, 61052). 

Як вбачається з відомостей щодо ТОВ фірма «СКАЛА», які містяться в ЄДР, 

основним видом діяльності товариства є неспеціалізована оптова торгівля (код КВЕД 

46.90). 

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

«Про захист економічної конкуренції». 

3. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ТОРГИ 

3.1. ТОРГИ № 1 

(7) Київське комунальне об’єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених 

насаджень міста «Київзеленбуд» (далі – КО «Київзеленбуд», Замовник) проводило 

відкриті торги на закупівлю – «ДК 016:2010 код 29.10.5 – автомобілі спеціальної 

призначеності (ДК 021:2015 код 34144900-7 – транспортні засоби з електричним 

приводом) (Електромобіль Alke atx або еквівалент)» (ідентифікатор процедури 

закупівлі UA-2016-11-02-000259-c) (далі – Процедура закупівлі № 1). 

(8) Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: м. Київ. 

(9) Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: до 31 грудня 2016 року. 

(10) Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 18.11.2016 о 14:40. Початок аукціону: 

21.11.2016 о 14:59. Очікувана вартість: 3 710 000,00 грн.  

(11) Відповідно до протоколу розкриття Замовником були отримані пропозиції: 

Найменування учасника 
Початкова цінова 

пропозиція 

Кінцева цінова 

пропозиція 

ТОВ «Клімтехінвест» 
3 708 000,00  

грн (з ПДВ) 
3 675 000,00 

грн (з ПДВ) 

ТОВ «БК «Ярко» 
3 709 920,00  

грн (з ПДВ) 
3 691 368,00 

грн (з ПДВ) 

(12) За результатами аукціону переможцем Торгів визначено ТОВ «Клімтехінвест», з яким 

Замовником укладено відповідний договір від 06.12.2016 №  191/12 на загальну суму 

3 765 000, 00 грн (з ПДВ).  

3.2. ТОРГИ № 2 

(13) КО «Київзеленбуд» проводило відкриті торги на закупівлю – «ДК 016:2010 код 29.10.5 

– автомобілі спеціальної призначеності (ДК 021:2015 – код 34144000-8- 

мототранспортні засоби спеціальної призначеності) (Вакумно-підмітальна машина 
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RCM Patrol або еквівалент)» (ідентифікатор процедури закупівлі UA-2016-10-28-

000674-b) (далі – Процедура закупівлі № 2). 

(14) Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: м. Київ. 

(15) Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: до 31 грудня 2016 року. 

(16) Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 29.11.2016 о 14:59. Початок аукціону: 

06.12.2016 о 14:51. Очікувана вартість: 6 260 000,00 грн.  

(17) Відповідно до протоколу розкриття Замовником були отримані пропозиції: 

Найменування учасника 
Початкова цінова 

пропозиція 

Кінцева цінова 

пропозиція 

ТОВ «Клімтехінвест» 
6 252 000,00  

грн (з ПДВ) 
6 189 396,00 

грн (з ПДВ) 

ТОВ «БК «Ярко» 
6 259 200, 00  

грн (з ПДВ) 
6 227 900,00 

грн (з ПДВ) 

(18) За результатами аукціону переможцем Торгів визначено ТОВ «Клімтехінвест», з яким 

Замовником укладено відповідний договір від 19.12.2016 №  198/12 на загальну суму 

6 189 396, 00 грн (з ПДВ).  

3.3 ТОРГИ № 3 

(19) КО «Київзеленбуд» проводило відкриті торги на закупівлю – «ДК 021:2015 – код 

34140000-0 – Великовантажні мототранспортні засоби (Вакумно-підмітальна машина 

RCM Patrol або еквівалент)» (ідентифікатор процедури закупівлі UA-2017-07-06-

000138-a) (далі – Процедура закупівлі № 3). 

(20) Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: м. Київ. 

(21) Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: до 31 грудня 2017 року. 

(22) Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 07.09.2017 об 11:24. Початок 

аукціону: 25.09.2017 о 12:22. Очікувана вартість: 27 173 333,00 грн.  

(23) Відповідно до протоколу розкриття Замовником були отримані пропозиції: 

Найменування учасника 
Початкова цінова 

пропозиція 

Кінцева цінова 

пропозиція 

ТОВ «Клімтехінвест» 
27 172 800,00  

грн (з ПДВ) 
26 803 200,00 

грн (з ПДВ) 

ТОВ фірма «СКАЛА» 
26 956 800,00  

грн (з ПДВ) 
26 820 933,00 

грн (з ПДВ) 

(24) За результатами аукціону переможцем Торгів визначено ТОВ «Клімтехінвест», з яким 

Замовником укладено відповідний договір від 09.10.2017 №  141/10 на загальну суму 

26 803 200, 00 грн (з ПДВ).  

3.4. ТОРГИ № 4 

(25) КО «Київзеленбуд» проводило відкриті торги на закупівлю – «ДК 021:2015 код 

42990000-2 – Машини спеціального призначення різні (Бортовий вакуумний пилосос 

PERUZZO TURBO 400, бортовий вакуумний пилосос AGRINOVA OLYSSE, 

самохідний вакуумний пилосос Agrinova Oswald OS10D2-SL або еквівалент)» 
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(ідентифікатор процедури закупівлі UA-2017-07-10-001128-b) (далі – Процедура 

закупівлі № 4). 

(26) Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: м. Київ. 

(27) Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: до 31 грудня 2017 року. 

(28) Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 10.08.2017 о 13:59. Початок аукціону: 

29.08.2017 о 12:21. Очікувана вартість: 9 022 200,00 грн.  

(29) Відповідно до протоколу розкриття Замовником були отримані пропозиції: 

Найменування учасника 
Початкова цінова 

пропозиція 

Кінцева цінова 

пропозиція 

ТОВ фірма «СКАЛА» 
8 058 000,00  

грн (з ПДВ) 
8 058 000,00 

грн (з ПДВ) 

ТОВ «Клімтехінвест» 
8 991 000, 00  

грн (з ПДВ) 
8 991 000,00 

грн (з ПДВ) 

(30) За результатами аукціону переможцем Торгів визначено ТОВ фірма «СКАЛА», з яким 

Замовником укладено відповідний договір від 15.09.2017 №  113/9 на загальну суму 8 

058 000, 00 грн (з ПДВ).  

4. ВСТАНОВЛЕННЯ АНТИКОНКУРЕНТНИХ УЗГОДЖЕНИХ ДІЙ 

(31) Аналіз матеріалів Торгів засвідчив, що ТОВ «Клімтехінвест», ТОВ «БК «Ярко» і  

ТОВ фірма «СКАЛА» узгодили між собою умови участі в Торгах. Зазначене 

підтверджується таким. 

4.1. Наявність розрахунків та фінансової допомоги 

4.1.1.  Наявність сталих господарських відносин між Відповідачами 

(32) Між Відповідачами існували господарські відносини, що підтверджується таким. 

(33) Листом від 24.09.2020 № 65-4-09/71 (вх. № 11-01/998-кі від 02.10.2020) акціонерне 

товариство «Укрсиббанк» (далі – АТ «Укрсиббанк») надало виписки за рахунками 

ТОВ «Клімтехінвест» і ТОВ «БК «Ярко» за період із лютого 2016 року по грудень 

2017 року. 

(34) Згідно з наданою АТ «Укрсиббанк» інформацією: 

(інформація з обмеженим доступом). 

(35) Листами від 30.09.2020 №№ 10/21-2-01, 11/21-2-01, 12/21-2-01 (вх. №№ 11-01/1007-кі,  

11-01/1006-кі, 11-01/1005-кі від 05.10.2020) акціонерне товариство «Східно-

український банк «Грант» (далі – АТ «Банк «Грант») надало виписки по банківських 

рахунках Відповідачів за грудень 2017 року. 

(36) Згідно з наданою АТ «Банк «Грант» інформацією (інформація з обмеженим 

доступом). 

(37) Тобто, у період підготовки та участі в Торгах №№ 1 – 4 між Відповідачами існували 

тісні господарські відносини. 

(38) Отже, у період підготовки та участі в Торгах №№ 1 – 4  ТОВ «Клімтехінвест»,  

ТОВ «БК «Ярко» і ТОВ фірма «СКАЛА» були пов’язані господарськими відносинами 
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та інтересами стосовно спільної діяльності, що обумовило їх домовленість про 

результати Торгів №№ 1 – 4. 

4.1.2.  Фінансова допомога 

(39) Згідно з виписками по банківських рахунках Відповідачів, наданими АТ «Банк 

«Грант», за грудень 2017 року: 

(інформація з обмеженим доступом).  

(40) Згідно з інформацією, наданою АТ «Укрсиббанк», ТОВ «Клімтехінвест», ТОВ «БК 

«Ярко» і ТОВ фірма «СКАЛА» за період із лютого 2016 року по грудень 2017 року 

надавали фінансову допомогу один одному: 

(інформація з обмеженим доступом).   

(41) Листом від 01.10.2020 № 05-1/04/1641-БТ (вх. № 11-01/1001-кі від 05.10.2020) 

акціонерне товариство «Банк інвестицій та заощаджень» (далі – АТ «Банк інвестицій 

та заощаджень») надало виписки за рахунками ТОВ «Клімтехінвест» за листопад-

грудень 2017 року. 

(42) Згідно з наданою АТ «Банк інвестицій та заощаджень» інформацією  

(інформація з обмеженим доступом). 

(43) 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. 

(44) 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. 

(45) 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. 

(46) 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. 

(47) 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. 

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

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

своєї діяльності. 

(49) 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. 
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4.2. Взаємозв’язок Відповідачів 

Уповноваження одних і тих же фізичних осіб: 

(50) Листом від 22.04.2019 № 0423-076/13608 Головний підрозділ детективів НАБУ надав 

матеріали кримінального провадження від 02.09.2017 № 12017000000001326. 

(51) Згідно з наданими матеріалами Відповідачі уповноважували представляти товариства 

та надавали довіреності одним і тим же особам. 

(52) Відповідно до протоколу загальних зборів учасників ТОВ «Клімтехінвест»  

від 02.02.2017 № 1 прийнято рішення уповноважити Особу 1 представляти  

ТОВ «Клімтехінвест» під час здійснення реєстраційних дій. 

(53) Згідно з протоколом загальних зборів учасників ТОВ «БК «Ярко»  

від 12.12.2016 № 1 прийнято рішення уповноважити Особу 1  представляти ТОВ «БК 

«Ярко» під час здійснення реєстраційних дій. 

(54) Відповідно до протоколу загальних зборів учасників ТОВ фірма «СКАЛА»  

від 27.09.2017 № 1 прийнято рішення довірити Особу 1 реєстрацію нової редакції 

статуту ТОВ фірма «СКАЛА». 

(55) Крім того, ТОВ «Клімтехінвест» і ТОВ фірма «СКАЛА» надавали довіреності на 

отримання банківських виписок, довідок про рух та залишки грошових коштів, а 

також інших документів, які містять банківську таємницю, у ПАТ «Банк «Грант» та 

ПАТ «Укрсиббанк» одним і тим же фізичним особам. 

(56) ТОВ фірма «СКАЛА» надало довіреність від 15.04.2014 № 2 отримувати банківські 

виписки та додатки до них, отримувати та здавати готівкові кошти в касі банку в  

ПАТ «Укрсиббанк», зокрема Особі 2. 

(57) ТОВ «Клімтехінвест» надало довіреність від 13.03.2014 № 1 отримувати банківські 

виписки та додатки до них, отримувати та здавати готівкові кошти у касі банку в  

ПАТ «Укрсиббанк», зокрема Особі 2. 

(58) ТОВ фірма «СКАЛА» надало довіреності від 20.12.2017 отримувати банківські 

виписки, довідки про рух та залишок грошових коштів, а також інші документи, які 

містять банківську таємницю, у ПАТ «Банк «Грант» Особі 3 та Особі 2. 

(59) ТОВ «Клімтехінвест» надало довіреності від 01.12.2017 отримувати банківські 

виписки, довідки про рух та залишок грошових коштів, а також інші документи, які 

містять банківську таємницю, у ПАТ «Банк «Грант» Особі 3 та Особі 2. 

(60) Слід зауважити, що за умови існування дійсної конкуренції між Відповідачами, вони 

утримувались би від делегування повноважень щодо здійснення реєстраційних дій або 

надання доступу до документів, які містять банківську таємницю, одним особам. 

4.3. Спільні засоби зв’язку 

Використання однієї і тієї ж IP-адреси: 

(61) Відповідачі у складі тендерних пропозицій під час участі в Торгах завантажили 

витяги з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та 

громадських формувань: 

- ТОВ «Клімтехінвест» завантажило витяги від 11.11.2016 № 1001683254 у Торгах 

№№ 1 – 2 та від 13.01.2017 № 1001988653 у Торгах №№ 3 – 4; 
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- ТОВ «БК «Ярко» завантажило витяги від 25.05.2016 № 1000959233 у Торгах № 1 та  

від 22.08.2016 № 1001299198 у Торгах № 2; 

- ТОВ фірма «СКАЛА» завантажило витяги від 23.03.2016 № 1000766698 у Торгах 

№№ 3 – 4. 

(62) Згідно з інформацією, наданою ДП «Національні інформаційні системи», листом  

від 18.09.2019 № 3838/03.2-09 (вх. № 8-01/10794 від 19.09.2019), Відповідачі 

замовляли формування вказаних витягів з ІР-адреси 77.120.137.143. 

(63) Згідно з інформацією, наданою ТОВ «ПОРТМОНЕ» (вх. № 8-08/12731 від 01.10.2020), 

оплата за витяги з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-

підприємців та громадських формувань ТОВ «Клімтехінвест», ТОВ «БК «Ярко» та 

ТОВ фірма «СКАЛА» здійснювали з ІР-адреси 77.120.137.143. 

(64) Згідно з інформацією, наданою державним підприємством «ПРОЗОРРО» листом  

від 31.05.2019 № 206/1746/03 (вх. № 8-01/6649 від 07.06.2019), ТОВ «Клімтехінвест» 

заходило в аукціон у Торгах №№ 1 – 4 з ІР-адреси 77.120.137.143. 

(65) Відповідно до інформації, наданої товариством з обмеженою відповідальністю 

«Держзакупівлі.онлайн» (далі – ТОВ «Держзакупівлі.онлайн») листом від 09.08.2019 

№ 090819-7 (вх. № 8-01/723-кі від 13.08.2019), ТОВ «Клімтехінвест» подавало 

тендерні пропозиції для участі в Торгах №№ 1 – 4 з ІР-адреси 77.120.137.143. 

(66) Згідно з інформацією, наданою АТ «Укрсиббанк», ТОВ «Клімтехінвест» (у період з 

20.11.2017 по 22.11.2017) і ТОВ «БК «Ярко» (у період з 07.12.2017 по 28.12.2017) 

заходили в клієнт-банк з ІР-адреси 77.120.137.143. 

(67) Відповідно до інформації, наданої ТОВ «Воля-Кабель» листом від 24.09.2020  

№ 577/ВК (вх. № 8-08/12476 від 28.09.2020), ІР-адреса 77.120.137.143 закріплена за 

абонентом Підприємство за адресою: Адреса 1.   

(68) Відповідно до інформації Державної фіскальної служби України, наданої листом 

Головного підрозділу детективів НАБУ від 22.05.2019 № 0423-076/16826, 

відправлення податкової звітності ТОВ «Клімтехінвест», ТОВ «БК «Ярко» та  

ТОВ фірма «СКАЛА» здійснювали, зокрема, з ІР-адреси 78.47.197.137. 

(69) База даних RIPE, на яку покладено функції реєстратора ресурсів глобальної мережі 

«Інтернет» у відповідному регіоні, містить таку інформацію: 

inetnum:         78.47.197.136 - 78.47.197.143 

netname:         HETZNER-fsn1-dc8 

descr:           Hetzner Online GmbH 

descr:           Datacenter fsn1-dc8 

country:         DE 

admin-c:         HOAC1-RIPE 

tech-c:          HOAC1-RIPE 

status:          ASSIGNED PA 

remarks:         INFRA-AW 

mnt-by:          HOS-GUN 

mnt-lower:       HOS-GUN 

mnt-routes:      HOS-GUN 

created:         2018-03-15T14:53:01Z 

last-modified:   2018-03-15T14:53:01Z 

source:          RIPE 
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route:           78.46.0.0/15 

descr:           HETZNER-RZ-NBG-BLK5 

origin:          AS24940 

org:             ORG-HOA1-RIPE 

mnt-by:          HOS-GUN 

created:         2007-04-16T11:49:52Z 

last-modified:   2007-04-16T11:49:52Z 

source:          RIPE 

 

organisation:    ORG-HOA1-RIPE 

org-name:        Hetzner Online GmbH 

org-type:        LIR 

address:         Industriestrasse 25 

address:         D-91710 

address:         Gunzenhausen 

address:         GERMANY 

phone:           +49 9831 5050 

fax-no:          +49 9831 5053 

e-mail:          info@hetzner.de 

admin-c:         TF2013-RIPE 

admin-c:         MF1400-RIPE 

admin-c:         GM834-RIPE 

admin-c:         HOAC1-RIPE 

admin-c:         MH375-RIPE 

admin-c:         SK2374-RIPE 

admin-c:         SK8441-RIPE 

abuse-c:         HOAC1-RIPE 

mnt-ref:         RIPE-NCC-HM-MNT 

mnt-ref:         HOS-GUN 

mnt-by:          RIPE-NCC-HM-MNT 

mnt-by:          HOS-GUN 

created:         2004-04-17T11:07:58Z 

last-modified:   2016-08-25T13:26:09Z 

source:          RIPE 

(70) Тобто, відправлення податкової звітності ТОВ «Клімтехінвест», ТОВ «БК «Ярко» і 

ТОВ фірма «СКАЛА» здійснювалося з однієї і тієї ж ІР-адреси номерного ресурсу, 

виділеного компанії, зареєстрованій у Німеччині. 

(71) Отже, Відповідачі використовують у своїй господарській діяльності однакові  

IP-адреси, незважаючи на те, що вони мають виступати конкурентами в Торгах. 

(72) Викладене вище свідчить про спільне здійснення Відповідачами господарської 

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

про сприяння в обміні інформацією між ними під час підготовки та подання 

тендерних пропозицій для участі в Торгах. 

Використання Відповідачами одного і того ж телефону та електронної пошти 

(73) Листом від 19.06.2019 № 0423-076/20020 Головний підрозділ детективів НАБУ надав 

матеріали, які були одержані під час досудового розслідування кримінального 

провадження № 12017000000001326 від публічного акціонерного товариства «Банк 

«Грант» (далі – ПАТ «Банк «Грант») та публічного акціонерного товариства «Банк 

інвестицій та заощаджень» (далі – ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень»). 
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(74) Відповідно до інформації, одержаної від ПАТ «Банк «Грант», при укладанні договору 

банківського рахунку від 04.12.2017 № 34-17/отд.32 ТОВ фірма «СКАЛА» у картці зі 

зразками підписів зазначило номер телефону: Телефон 1; в інформаційному листі 

клієнта юридичної особи – адресу електронної пошти: Скринька 1, номер телефону 

Телефон 1. 

(75) При укладанні договору банківського рахунку від 01.12.2017 № 32-17/отд.32 з  

ПАТ «Банк «Грант» ТОВ «Клімтехінвест» в інформаційному листі клієнта юридичної 

особи зазначило адресу електронної пошти: Скринька 1, номер телефону Телефон 1. 

(76) Відповідно до додатків 1 до договорів на розрахункове обслуговування за допомогою 

автоматизованої банківської системи електронних платежів «Клієнт-Банк», укладених 

між ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень» і ТОВ «Клімтехінвест» (договір  

від 23.11.2017 № 85011/1), ТОВ фірма «СКАЛА» (договір від 28.12.2017 № 87719/1), 

останні зазначили в заявках на виконання робіт по системі УП «Клієнт-Банк»: 

- контактну особу – Особу 4; 

- контактний телефон – Телефон 1. 

(77) В анкетах-опитувальниках ПАТ «Укрсиббанк» ТОВ фірма «СКАЛА» зазначило 

адресу електронної пошти – Скринька 1, ТОВ «Клімтехінвест» зазначило контактну 

особу – Особу 4. 

(78) Отже, використання Відповідачами одних і тих же номерів телефонів, а також однієї і 

тієї ж електронної поштової скриньки свідчить про спільне здійснення Відповідачами 

господарської діяльності, доступ до інформації про господарську діяльність один 

одного, а також про сприяння в обміні інформацією між ними під час участі в Торгах. 

Використання приміщення за однією і тією ж адресою 

(79) Відповідно до інформації, наданої ТОВ «Держзакупівлі.онлайн» листом  

від 09.08.2019 № 090819-7 (вх. № 8-01/723-кі від 13.08.2019), при заповненні 

реєстраційних даних ТОВ «Клімтехінвест» вказало номер телефону Телефон 2. 

(80) Крім того, номер телефону Телефон 2 вказаний у звіті про виконання договору про 

закупівлю в Торгах №№ 1 – 3, переможцем яких було ТОВ «Клімтехінвест». 

(81) У листі виробника TENAX International S.R.L. в інформації про ТОВ «Клімтехінвест», 

як представника виробника в Україні, зазначено контактний номер телефону  

ТОВ «Клімтехінвест» – Телефон 2.    

(82) ТОВ фірма «СКАЛА» при заповненні реєстраційних даних на електронному 

майданчику вказало номер телефону Телефон 3 (лист  

ТОВ «Держзакупівлі.онлайн»). 

(83) Номер телефону Телефон 3 також вказаний у звіті про виконання договору про 

закупівлю в Торгах № 4, переможцем яких було ТОВ фірма «СКАЛА». 

(84) Листом від 29.09.2020 № 4953 (вх. № 8-01/992-кі від 01.10.2020) публічне акціонерне 

товариство «Укртелеком» (далі – ПАТ «Укрателеком») повідомило, що абонентом, 

якому надаються послуги телефонного зв’язку за номером Телефон 2, є Підприємство. 

Адреса, за якою встановлено номер телефону: Адреса 1. 

mailto:buxgalteriya15@gmail.com
mailto:buxgalteriya15@gmail.com
mailto:buxgalteriya15@gmail.com
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(85) Відповідно до інформації, наданої ПАТ «Укрателеком», абонентом, якому надаються 

послуги телефонного зв’язку за номером Телефон 3, є Особа 5. Адреса, за якою 

встановлено номер телефону: Адреса 2. 

(86) Слід зазначити, що згідно з відомостями з Єдиного державного реєстру юридичних 

осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань засновником 

Підприємства є Особа 5, місцезнаходження юридичної особи: вул. Адреса 1. 

(87) Листом від 05.10.2020 № 260 (вх. № 8-08/13149 від 09.10.2020) товариство з 

обмеженою відповідальністю «ВЕЛТОН ТЕЛЕКОМ» (далі – ТОВ «ВЕЛТОН 

ТЕЛЕКОМ») надало копію договору телекомунікаційних послуг від 01.08.2012  

№ АТЮП155-12, укладеного з ТОВ фірма «СКАЛА». 

(88) У зазначеному договорі вказано адресу доставки кореспонденції ТОВ фірма 

«СКАЛА»: Адреса 1. 

(89) Відповідно до рішення Харківської міської ради від 20.11.2015 № 12/15 «Про 

перейменування об’єктів топоніміки міста Харкова» вулицю Червоноармійську 

перейменовано на вулицю Конарєва. 

(90) Згідно з розпорядженням Харківської обласної державної адміністрації від 17.05.2016 

№ 181 «Про перейменування об’єктів топоніміки м. Харкова» вулицю Конарєва 

перейменовано на вулицю Євгена Котляра. 

(91) Отже, використання Відповідачами телефонних номерів, які встановлені за адресою: 

Адреса 1, свідчить також про використання ними приміщення за вказаною адресою. 

(92) Листом від 19.06.2019 № 0423-076/20020 НАБУ надало матеріали проведення 

представниками ПАТ «Банк «Грант» перевірки дотримання ТОВ «Клімтехінвест» і 

ТОВ фірма «СКАЛА» вимог захисту інформації на робочих місцях системи 

дистанційного обслуговування клієнтами ПАТ «Банк «Грант», про що було складено 

відповідні акти. 

(93) При цьому в інформаційному листі клієнта юридичної особи ТОВ «Клімтехінвест» і 

ТОВ фірма «СКАЛА» зазначили фактичні адреси: 

(94) - вул. Чоботарська, 80А, кімната 22, м. Харків, 61052 (ТОВ «Клімтехінвест»); 

(95) – майдан Привокзальний, станція Харків-Пасажирський, м. Харків, 61052 (ТОВ фірма 

«СКАЛА»). 

(96) Відповідно до акта від 01.12.2017 перевірка ТОВ «Клімтехінвест» проводилась за 

адресою: Адреса 1. 

(97) Відповідно до акта від 04.12.2017 перевірка ТОВ фірма «СКАЛА» проводилась за 

адресою: Адреса 1. 

(98) Отже, знаходження комп’ютерів (комп’ютера), з яких відбувається вхід в систему 

«Клієнт-Банк» від імені ТОВ «Клімтехінвест» і ТОВ фірма «СКАЛА» за однією і тією 

ж адресою, а також зазначення однієї і тієї ж фізичної особи (Особа 4), як контактної у 

заявках на виконання робіт у системі «Клієнт-Банк», свідчить про спільне здійснення 

Відповідачами господарської діяльності, доступ до інформації про господарську 

діяльність один одного, а також про сприяння в обміні інформацією між ними під час 

підготовки та подання тендерних пропозицій для участі в Торгах. 
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4.4. Наявність однієї і тієї ж контактної / довіреної / уповноваженої особи Відповідачів 

(99) Листом від 25.02.2020 № 0423-076/7702 Головний підрозділ детективів Національного 

антикорупційного бюро України надав протоколи допитів працівників  

КО «Київзеленбуд» у рамках кримінального провадження. 

(100) Зокрема, було надано допит Особи 6 від 02.12.2019, який працює у відділі технічного 

та господарського забезпечення КО «Київзеленбуд». 

(101) Під час допиту Особа 6 зазначив, що наприкінці 2016 року в КО «Київзеленбуд» 

познайомився з Особою 7, який представився радником генерального директора КО 

«Київзеленбуд» та повідомив, що буде допомагати в постачанні прибиральної техніки 

для КО «Київзеленбуд». 

(102) Відповідно до інформації, зазначеної в протоколі допиту свідка Особа 8 від 

27.09.2019, який займає посаду заступника директора з нормативно-правових питань 

КО «Київзеленбуд», у Особи 7 була довірена особа Особа 9, від якої надходили 

повідомлення з електронної адреси Скринька 2. 

(103) Особа 8 також зазначив, що Особа 9 відповідала за підготовку тендерних пропозицій 

учасників, які брали участь у торгах, що проводило КО «Київзеленбуд», зокрема  

ТОВ «Клімтехінвест» і ТОВ фірма «Скала». 

(104) Згідно з протоколом допиту свідка Особа 10 від 12.09.2019, який працює на  

КО «Київзеленбуд», влітку 2017 року після наради, яка відбувалась в  

КО «Київзеленбуд», Особа 7 показав Особі 10 брошури техніки Grillo, Peruzzo, 

Agrinova, Tenax, RCM та запропонував звернути на них увагу.  

(105) Особа 10 зазначив, що ним були підготовлені та відправлені листи на адресу 

зазначених компаній-виробників, а також зазначені листи було продубльовано на 

електронну поштову скриньку Скринька 2, що належить Особі 9. 

(106) Крім того, Особа 10 зазначив: «У червні-липні 2017 року до мене звернувся Особа 7, 

який сказав мені, що з метою економії часу та більш швидкого проведення 

моніторингу цін на вищевказану техніку, а також оголошення торгів по її закупівлі і 

забезпечення нею КО «Київзеленбуд» та КП УЗН районів м. Києва, мені необхідно 

підготувати листи на адресу ТОВ фірма «Скала», ТОВ «Клімтехінвест», ТОВ «БК 

«Ярко», ТОВ «Торговий дім «Азовкабель-Київ» та ТОВ «Променерго», які є 

потенційними постачальниками техніки або її аналогів та зможуть надати комерційні 

пропозиції». 

(107) Згідно з протоколом допиту свідка Особа 11 від 04.12.2019, який працює на  

КО «Київзеленбуд», Особа 7 повідомив йому, що контактною особою  

ТОВ «Клімтехнвест» і ТОВ фірма «Скала» є Особа 9, дав номер її телефону Телефон 4 

та сказав спілкуватися з нею з приводу моделей техніки. 

(108) Слід зазначити, що відповідно до матеріалів, що були виявлені Головним підрозділом 

детективів Національного антикорупційного бюро України під час огляду речей та 

документів оператора мобільного зв’язку ПрАТ «ВФ Україна», власником 

абонентського номера Телефон 4 є Особа 9. 

(109) Особа 11 під час допиту зазначив, що Особа 9 надсилала на електронну пошту 

комерційні пропозиції ТОВ «Клімтехінвест» і ТОВ фірма «Скала». 

(110) Отже, наявність у Відповідачів однієї ті тієї ж довіреної особи свідчить про спільне 

здійснення Відповідачами господарської діяльності, доступ до інформації про 
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господарську діяльність один одного, а також про сприяння в обміні інформацією між 

ними під час підготовки та подання тендерних пропозицій для участі в Торгах. 

4.5. Вплив Відповідачів на визначення очікуваної вартості 

(111) КО «Київзеленбуд» визначало очікувану вартість у Торгах №№ 1 – 2 на основі 

пояснювальних записок начальника відділу технічного та господарського 

забезпечення Особа 12 про проведення моніторингу цін. 

(112) Формування очікуваної вартості в Торгах № 1 здійснено на основі комерційних 

пропозицій: 

- ТОВ  «Клімтехінвест» від 25.10.2016 № 4-26/11/16; 

- ТОВ «Торговий дім «Азов-кабель» від 26.10.2016 № 26/01/16; 

- ТОВ «СПП ГРУП» від 26.10.2016 № 436. 

(113) Формування очікуваної вартості в Торгах № 2 здійснено на основі комерційних 

пропозицій: 

- ТОВ «Клімтехінвест» від 25.10.2016 № 4-26/11/16; 

- ТОВ «Торговий дім «Азов-кабель» від 26.10.2016 № 26/01/16; 

- ТОВ «СПП ГРУП» від 26.10.2016 № 436. 

(114) КО «Київзеленбуд» визначало очікувану вартість у Торгах № 3 на основі 

пояснювальної записки начальника відділу технічного та господарського 

забезпечення Особа 13 про проведення моніторингу цін. 

(115) Формування очікуваної вартості в Торгах № 3 здійснено на основі комерційних 

пропозицій: 

- ТОВ «Клімтехінвест» від 14.04.2017; 

- ТОВ «Торговий дім «Азов-кабель» від 19.04.2017 № 19/04/1; 

- ТОВ «СПП ГРУП» від 19.04.2017 № 192. 

(116) Листом від 25.02.2020 № 0423-076/7702 (вх. № 7-012/2493 від 25.02.2020) Головний 

підрозділ детективів НАБУ (далі – лист НАБУ від 25.02.2020 № 0423-076/7702) надав 

оптичний носій інформації з листом, надісланим 24.04.2017 о 15:30 від користувача 

Скринька 2 користувачу Скринька 3. 

(117) Зазначений лист містив, зокрема, архівні папки «Подметалка.zip» і «Пылесосы.zip». 

(118) Зокрема, в архівній папці «Подметалка.zip» містились комерційні пропозиції  

ТОВ «Клімтехінвест» і ТОВ «Торговий дім «Азов-кабель» на вакумно-підмітальну 

машину RCM Patrol.  

(119) Слід зазначити, що саме вакумно-підмітальна машина RCM Patrol була предметом 

закупівлі в Торгах № 3. 

(120) В архівній папці «Пылесосы.zip» містились комерційні пропозиції ТОВ «Фірма 

Скала» і ТОВ «Експлуатаційна компанія № 1» на бортовий вакуумний пилосос 

AGRINOVA OLYSSE, самохідний вакуумний пилосос Agrinova та комерційна 

пропозиція ТОВ «Променерго» на самохідний садовий пилосос Billy Goat. 
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(121) Слід зазначити, що предметом закупівлі в Торгах № 4 були, зокрема, бортовий 

вакуумний пилосос AGRINOVA OLYSSE, самохідний вакуумний пилосос Agrinova 

Oswald. 

(122) Враховуючи викладене, очікувана вартість у Торгах №№ 1 – 4 визначалась 

Замовником на основі комерційних пропозицій, у тому числі ТОВ «Клімтехінвест» і 

ТОВ «Фірма Скала». 

(123) Крім того, надходження комерційних пропозицій Відповідачів у Торгах №№ 3 і 4 з 

однієї і тієї ж електронної пошти свідчить про спільне здійснення Відповідачами 

господарської діяльності, обмін інформацією між ними. 

4.6. Спільна підготовка Відповідачів до Торгів 

Залучення однієї і тієї ж особи для підготовки тендерних пропозицій Відповідачів 

(124) Листом від 22.04.2019 № 0423-076/13608 (вх. № 7-01/4878 від 22.04.2019) Головний 

підрозділ детективів НАБУ надав матеріали, серед яких, зокрема, протокол допиту 

Особи 14.  

(125) Під час допиту Особа 14 зазначила, що у 2016 – 2017 роках була присутньою як 

перекладач на переговорах між Особою 7 та представниками італійських компаній 

«Alke» і «PERUZZO» та перекладала документи від вказаних компаній. 

(126) Крім того, Особа 14 зазначила, що використовувала адресу електронної пошти 

Скринька 4 для відправки перекладів російською мовою файлів технічної 

документації на електронні пошти, зазначені Особою 7. 

(127) При цьому НАБУ листом від 25.02.2020 № 0423-076/7702 надало оптичний носій 

інформації, на якому містяться копії електронних листів, які надсилались користувачу 

Скринька 2 від користувача Скринька 4. 

(128) Зокрема, 06.11.2016 о 15:15 з електронної адреси Скринька 4 на електронну адресу 

Скринька 2 було направлено електронний лист, який містив pdf файли з листами 

виробника «Alke» від 04.11.2016, адресованими ТОВ «Клімтехінвест» і ТОВ «БК 

«Ярко». 

(129) Слід зазначити, що вказаний лист був наданий ТОВ «Клімтехінвест» у складі його 

тендерної пропозицій під час участі в Торгах № 1. 

(130) 23.11.2016 о 16:40 з електронної адреси Скринька 4 на електронні адреси Скринька 2 і 

Скринька 3 було направлено електронний лист, який містив pdf файли з деклараціями 

виробника «RCM S. p. A.» від 22.11.2016, наданими ТОВ «Клімтехінвест» і ТОВ «БК 

«Ярко». 

(131) Зазначені декларації виробника «RCM S. p. A.» були надані ТОВ «Клімтехінвест» і  

ТОВ «БК «Ярко» у складі їх тендерних пропозицій у Торгах № 2. 

(132) 12.07.2017 об 11:38 з електронної адреси Скринька 4 на електронну адресу Скринька 2 

було направлено електронний лист, який містив декларації виробника «Agrinova» від 

14.07.2017, надану ТОВ «Клімтехінвест» і  від 18.07.2017, надану ТОВ фірма «Скала», 

з перекладом російською мовою. 

(133) Також 12.07.2017 о 10:32 було направлено лист, який містив декларації виробника 

PERUZZO від 14.07.2017, надані ТОВ «Клімтехінвест» і ТОВ фірма «Скала», з 

перекладом російською мовою. 



 

 

15 

(134) Слід зазначити, що вказані декларації виробника були надані у складі тендерних 

пропозицій ТОВ «Клімтехінвест» і ТОВ фірма «Скала» під час їх участі в Торгах № 4. 

(135) Крім того, листом від 20.08.2019 № 0423-076/27880 (вх. № 8-01/9639 від 20.08.9639) 

Головний підрозділ детективів НАБУ надав роздруківку електронного листа, 

направленого 10.07.2017 о 12:53 користувачу Скринька 4 від користувача Скринька 2 

з повідомленням такого змісту:  

«нужно по патролам освежить письма (старое прикрепила):  

для ООО Климтехинвест от 11.06.2017 

для ООО фирма Скала (Skala LTD) от 20.06.2017» (мовою оригіналу). 

(136) При цьому було надано роздруківку електронного листа, направленого 12.07.2017 о 

17:13 користувачу Скринька 2 від користувача Скринька 4, який містив декларації 

виробника «RCM S. p. A.», адресовані ТОВ «Клімтехінвест» (від 11.07.2017) і  

ТОВ фірма «Скала» (від 20.07.2017). 

(137) Зазначені декларації виробника були надані у складі тендерних пропозицій  

ТОВ «Клімтехінвест» і ТОВ фірма «Скала» під час їх участі в Торгах № 3. 

(138) Отже, надсилання декларацій виробників та їх перекладів, які надавали Відповідачі у 

складі їх тендерних пропозицій, на одну і ту ж електронну адресу (одній і тій же 

особі) свідчить про їх спільну підготовку до участі в Торгах та їх взаємну обізнаність 

щодо участі один одного в Торгах. 

Комунікація між Відповідачами: 

(139) Листом від 25.02.2020 № 0423-076/7702 Головний підрозділ детективів НАБУ надав 

протокол огляду даних на оптичних дисках, які були отримані в ході тимчасового 

доступу до речей та документів в оператора мобільного зв’язку приватного 

акціонерного товариства «ВФ Україна» (далі – ПрАТ «ВФ Україна»). 

(140) Відповідно до інформації, зазначеної в протоколі огляду, номер Телефон  5 належить 

директору ТОВ «Клімтехінвест» Особі 15, номер Телефон 6 належить директору  

ТОВ «БК «Ярко» Особі 16, номер Телефон 7 – директору ТОВ фірма «Скала» Особі 

17, номер Телефон 4 – Особі 9. 

(141) Згідно з інформацією, зазначеною в протоколі огляду, у період підготовки та участі в 

Торгах №№ 1 – 2 між абонентськими номерами Телефон  5 (директор  

ТОВ «Клімтехінвест» Особа 15) та Телефон 6 (директор ТОВ «БК «Ярко» Особа 16) 

були неодноразові телефонні розмови: 

Дата Час з’єднання 

04.11.2016 10:20:59 

10.11.2016 09:22:00 

21.11.2016 13:15:12 

25.11.2016 10:59:31 

30.11.2016 11:39:50 

01.12.2016 10:40:33 

04.12.2016 10:32:28 

05.12.2016 14:14:24 

06.12.2016 13:40:38 

07.12.2016 10:27:39 
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09.12.2016 09:57:25 

 

(142) Слід зазначити, що оголошення про проведення Торгів № 1 було оприлюднено не веб-

порталі Уповноваженого органу 02.11.2016, Торгів № 2 – 28.10.2016. 

(143) За результатами Торгів №№ 1 – 2 з ТОВ «Клімтехінвест» укладено відповідні 

договори 06.12.2016 та 19.12.2016. 

(144) У період підготовки та участі в Торгах №№ 3 – 4 були неодноразові телефонні 

розмови між абонентськими номерами Телефон  5 (директор ТОВ «Клімтехінвест» 

Особа 15)  та номер Телефон 7 (ТОВ фірма «Скала» Особа 17): 

Дата Час з’єднання  

30.08.2017 10:21:20 

08.09.2017 13:12:00 

13.09.2017 12:28:17 

(145) Слід зазначити, що оголошення про проведення Торгів № 3 було оприлюднено не веб-

порталі Уповноваженого органу 06.07.2017, Торгів № 4 – 10.07.2017. 

(146) За результатами Торгів № 3 з ТОВ «Клімтехінвест» укладено відповідний договір 

09.10.2017; за результатами Торгів № 4 з ТОВ фірма «Скала» укладено договір 

15.09.2017. 

(147) Крім того, у період підготовки та участі в Торгах №№ 1 – 4 були неодноразові 

телефонні розмови між Відповідачами та Особою 9. 

(148) Телефонні розмови між Особою 9 і директором ТОВ «Клімтехінвест» Особою 15 у 

період підготовки та участі в Торгах №№ 1 – 4: 

Дата Час з’єднання  

01.11.2016 09:50:09 

10.11.2016 10:23:19 

15.11.2016 13:09:02 

17.11.2016 09:52:03 

21.11.2016 11:34:47 

05.12.2016 15:40:36 

18:09:27 

18:20:40 

19.12.2016 17:20:55 

20.12.2016 16:18:25 

28.06.2017 12:46:13 

05.07.2017 08:39:10 

10.07.2017 08:48:16 

17.07.2017 08:49:37 

01.08.2017 11:46:29 

14:13:19 

17.08.2017 12:23:31 

28.08.2017 14:39:22 

04.09.2017 10:09:33 

11.09.2017 15::33:49 

12.09.2017 17:32:30 

18.09.2017 09:00:07 
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27.09.2017 17:14:41 

04.10.2017 18:50:58 

06.10.2017 11:27:52 

09.10.2017 11:32:53 

 

(149) Телефонні розмови між Особою 9 і директором ТОВ «БК «Ярко» Особою 16 у період 

підготовки та участі в Торгах №№ 1 – 2: 

Дата Час з’єднання 

25.10.2016 15:12:34 

17.11.2016 13:50:17 

14:43:53 

25.11.2016 10:57:32 

28.11.2016 14:05:57 

07.12.2016 13:36:56 

08.12.2016 08:56:25 

 

(150) Телефонні розмови між Особою 9 і директором ТОВ фірма «Скала»  

Особою 17 у період підготовки та участі в Торгах №№ 3 – 4: 

Дата Час з’єднання 

23.07.2017 14:42:27 

17:58:31 

18.08.2017 10:46:59 

31.08.2017 07:37:57 

07.09.2017 10:11:58 

11.09.2017 14:00:11 

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

представниками Відповідачів саме в період проведення Торгів. 

Синхронність створення файлів, їх спільні характеристики 

(152) У Торгах №№ 1 – 4 властивості PDF-файлів (властивості, які автоматично вписуються 

у файл під час створення), завантажених в електронну систему закупівель 

Відповідачами, мають однакові дати створення та однакові значення параметрів 

(інформація про властивості всіх PDF-файлів наведена в додатку 1 до рішення). 

(153) Для прикладу:  

(154) Торги № 1: 

Назва документа Дата створення Виробник PDF Версія PDF 

«Відповідність технічним 

вимогам» (ТОВ 

«Клімтехінвест») 

18.11.2016; 

12:05:19 

ABBYY Fine Reader 8.0 

Professional editional 
1.2 (Acrobat 3.x) 

«Технічна частина» 

 (ТОВ «БК «Ярко») 

18.11.2016; 

11:21:27 

ABBYY Fine Reader 8.0 

Professional editional 
1.2 (Acrobat 3.x) 

«Тендерна Пропозиція»  

(ТОВ «Клімтехінвест») 

18.11.2016; 

11:49:12 

ABBYY Fine Reader 8.0 

Professional editional 
1.2 (Acrobat 3.x) 

«Пропозиція» 

 (ТОВ «БК «Ярко») 

18.11.2016; 

11:21:56 

ABBYY Fine Reader 8.0 

Professional editional 
1.2 (Acrobat 3.x) 
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(155) Торги № 2: 

Назва документа Дата створення Виробник PDF Версія PDF 

«Відповідність технічним 

вимогам» (ТОВ 

«Клімтехінвест») 

28.11.2016; 

14:01:35 

ABBYY Fine Reader 8.0 

Professional editional 
1.2 (Acrobat 3.x) 

«Технічна частина» 

 (ТОВ «БК «Ярко») 

25.11.2016; 

16:32:46 

ABBYY Fine Reader 8.0 

Professional editional 
1.2 (Acrobat 3.x) 

«Пропозиція»  

(ТОВ «Клімтехінвест») 

28.11.2016; 

14:04:12 

ABBYY Fine Reader 8.0 

Professional editional 
1.2 (Acrobat 3.x) 

«Пропозиція» 

 (ТОВ «БК «Ярко») 

25.11.2016; 

16:33:14 

ABBYY Fine Reader 8.0 

Professional editional 
1.2 (Acrobat 3.x) 

(156) Торги № 3: 

Назва документа Дата створення Виробник PDF Версія PDF 

«Техничні вимоги» (ТОВ 

«Клімтехінвест») 

29.08.2017; 

13:10:10 
RICOH MP C2011 1.4 (Acrobat 5.x) 

«Технічні вимоги» 

 (ТОВ фірма «СКАЛА») 

29.08.2017; 

08:45:59 
RICOH MP C2011 1.4 (Acrobat 5.x) 

«Лист щодо 

субпідрядників» 

(ТОВ «Клімтехінвест») 

07.09.2017; 

09:56:01 
RICOH MP C2011 1.4 (Acrobat 5.x) 

«Листи» 

 (ТОВ фірма «СКАЛА») 

07.09.2017; 

10:15:41 
RICOH MP C2011 1.4 (Acrobat 5.x) 

(157) Торги № 4: 

Назва документа Дата створення Виробник PDF Версія PDF 

«Відомості про учасника 

та витяги з реєстрів» 

(ТОВ «Клімтехінвест») 

07.08.2017; 

15:28:59 
RICOH MP C2011 1.4 (Acrobat 5.x) 

«Відомості про 

учасника торгів» 

 (ТОВ фірма «СКАЛА») 

07.08.2017; 

13:04:06 
RICOH MP C2011 1.4 (Acrobat 5.x) 

«Тендерна (цінова) 

пропозиція 

Клімтехінвесту» 

(ТОВ «Клімтехінвест») 

07.08.2017; 

15:21:38 
RICOH MP C2011 1.4 (Acrobat 5.x) 

«Форма тендерної 

пропозиції» 

 (ТОВ фірма «СКАЛА») 

07.08.2017; 

14:00:32 
RICOH MP C2011 1.4 (Acrobat 5.x) 

(158) Зазначене свідчить про спільну підготовку ТОВ «Клімтехінвест», ТОВ «БК «Ярко» і  

ТОВ фірма «СКАЛА» цих файлів для завантаження у складі тендерних пропозицій, 

оскільки зазначені файли засвідчені підписом та печаткою Відповідачів. 

Схожість в оформленні документів Відповідачів, поданих у складі пропозицій 

конкурсних торгів: 

(159) У тендерних пропозиціях ТОВ «Клімтехінвест», ТОВ «БК «Ярко» і ТОВ фірма 

«СКАЛА», поданих під час участі в Торгах, містяться довідки, текст яких є схожим та 

містить певні не характерні для таких типів документів, спільні особливості, зокрема, 
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однакові звороти, помилки, скорочення, при тому, що відповідно до тендерної 

документації форма таких довідок мала бути довільною.  

(160) У Торгах № 1 схожості виявлені в таких довідках: 

- довідка ТОВ «Клімтехінвест», яка містить опис техніки, механізмів, агрегатів  

від 15.11.2016 № 14: 

- довідка ТОВ «БК «Ярко», яка містить опис техніки, механізмів, агрегатів  

від 16.11.2016 № 19/11/16. 

(161) У Торгах № 2 схожості виявлені в таких довідках: 

- довідка ТОВ «Клімтехінвест», яка містить опис техніки, механізмів, агрегатів  

від 25.11.2016 № 14; 

- довідка ТОВ «БК «Ярко», яка містить опис техніки, механізмів, агрегатів  

від 28.11.2016 № 19/11/16. 

(162) У Торгах № 3 схожості виявлені в таких довідках: 

- довідка ТОВ «Клімтехінвест», яка містить опис техніки, механізмів, агрегатів  

від 07.08.2017 № 27; 

- довідка ТОВ фірма «СКАЛА», яка містить опис техніки, механізмів, агрегатів  

від 07.08.2017 № 21/02/17. 

(163) У Торгах № 4 схожості виявлені в таких довідках: 

- довідка ТОВ «Клімтехінвест», яка містить опис техніки, механізмів, агрегатів  

від 10.08.2017 № 27; 

- довідка ТОВ фірма «СКАЛА», яка містить опис техніки, механізмів, агрегатів  

від 10.08.2017 № 21/08/17. 

(164) Фотокопії зазначених довідок наведено в додатку 2 до рішення. 

(165) Отже, зазначена схожість в оформленні зазначених вище довідок свідчить про обмін 

інформацією між Відповідачами та їх спільну підготовку до участі в Торгах №№ 1 – 4. 

5. ВИСНОВКИ У СПРАВІ ТА КВАЛІФІКАЦІЯ ДІЙ ВІДПОВІДАЧІВ 

(166) Отже, наведені вище обставини свідчать про обізнаність Відповідачів щодо участі 

один одного в Торгах та узгодження ними спільної поведінки з метою забезпечення 

перемоги в Торгах, що підтверджується, зокрема, таким: 

- наявність господарських відносин та фінансової допомоги; 

- використанням однієї і тієї ж IP-адреси; 

- підготовка документів тендерних пропозицій одними і тими ж особами; 

- надання довіреностей одним і тим же особам; 

- синхронністю створення файлів тендерних пропозицій, їх спільними 

характеристиками; 

-  використання приміщення за однією і тією ж адресою;  

- наявність телефонних розмов між керівниками Відповідачів; 

- схожість в оформленні документів Відповідачів, поданих у складі тендерних 

пропозицій. 
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(167) Наявність між Відповідачами сталих взаємозв’язків (господарська діяльність, інше) та 

їх поведінка під час підготовки та проведення Торгів свідчать про те, що Відповідачі 

мали можливість узгодити та узгодили свою поведінку під час проведення Торгів, 

замінивши ризик, який породжує конкуренція, на координацію своєї економічної 

поведінки. 

(168) Така координація економічної поведінки Відповідачів призвела до усунення між ними 

конкуренції під час проведення Торгів. 

(169) Вказані факти в сукупності свідчать про те, що на стадії підготовки своїх тендерних 

пропозицій Відповідачі були обізнані щодо конкурсних пропозицій один одного, що 

дозволило їм забезпечити перемогу у відкритих торгах певному суб’єкту 

господарювання. 

(170) Держава та суспільство загалом зацікавлені в тому, щоб укласти контракти на 

закупівлю товарів, робіт або послуг із суб’єктом господарювання, який запропонує 

найкращу, максимально низьку ціну та найкращу якість, що повністю відповідає 

вимогам процедури закупівлі. 

(171) 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.  

(172) Згідно з пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції» 

порушенням законодавства про захист економічної конкуренції є антиконкурентні 

узгоджені дії. 

(173) 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; 

частиною другою цієї статті встановлено, що особи, які чинять або мають намір 

чинити узгоджені дії, є учасниками узгоджених дій. 

(174) 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. 

(175) 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.  

(176) Отже, встановленими у справі № 143-26.13/103-19 обставинами в їх сукупності 

доведено, що ТОВ «Клімтехінвест» і ТОВ «БК «Ярко», ТОВ «Клімтехінвест» і  

ТОВ фірма «СКАЛА» вчинили порушення, передбачене пунктом 4 частини другої 

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

вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення 

результатів торгів. 
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6. Заперечення Відповідачів та їх спростування 

Заперечення ТОВ «БК «Ярко» 

(177) Листом Комітету від 04.11.2020 № 143-26.13/08-15133 копія подання про попередні 

висновки у справі № 143-26.13/103-19 була надіслана ТОВ «БК «Ярко». 

(178) Згідно з рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення  

№ 0303504543857 ТОВ «БК «Ярко» отримало 17.11.2020 лист Комітету від 04.11.2020 

№ 143-26.13/08-15133 з копією Подання про попередні висновки. 

(179) Від ТОВ «БК «Ярко» пропозицій або заперечень щодо висновків та пропозицій, 

викладених у Поданні про попередні висновки, не надходило. 

Заперечення ТОВ «Клімтехінвест» 

(180) Листом Комітету від 04.11.2020 № 143-26.13/08-15145 копія подання про попередні 

висновки у справі № 143-26.13/103-19 була надіслана ТОВ «Клімтехінвест». 

(181) Від ТОВ «Клімтехінвест» пропозицій або заперечень щодо висновків та пропозицій, 

викладених у Поданні про попередні висновки, не надходило. 

Заперечення ТОВ фірма «СКАЛА» 

(182) Листом Комітету від 04.11.2020 № 143-26.13/08-15149 копія подання про попередні 

висновки у справі № 143-26.13/103-19 була надіслана ТОВ фірма «СКАЛА». 

(183) Від ТОВ фірма «СКАЛА» пропозицій або заперечень щодо висновків та пропозицій, 

викладених у Поданні про попередні висновки, не надходило. 

(184) Згідно з абзацом четвертим пункту 26 Правил розгляду заяв і справ про порушення 

законодавства про захист економічної конкуренції (Правил розгляду справ), 

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) (зі змінами), на веб-сайті Комітету 

30.11.2020 було розміщено інформацію про попередні висновки у справі  

№ 143-26.13/103-19 із зазначенням дати, часу і місця розгляду справи. 

7. Остаточні висновки Комітету  

(185) Отже, доказами, зібраними у Справі, доводиться, а дослідженням усієї сукупності 

факторів, що об’єктивно могли вплинути на поведінку Відповідачів, та запереченнями 

Відповідачів не спростовуються висновки Комітету про те, що ТОВ «Клімтехінвест» і 

ТОВ «БК «Ярко» вчинили порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, 

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

вчинення антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів 

торгів, проведених Київським комунальним об’єднанням зеленого будівництва та 

експлуатації зелених насаджень міста «Київзеленбуд», на закупівлю: 

- «ДК 016:2010 код 29.10.5 – автомобілі спеціальної призначеності (ДК 021:2015 код 

34144900-7 – транспортні засоби з електричним приводом) (Електромобіль Alke atx 

або еквівалент)» (оголошення № UA-2016-11-02-000259-c); 

- «ДК 016:2010 код 29.10.5- автомобілі спеціальної призначеності (ДК 021:2015- код 

34144000-8 – мототранспортні засоби спеціальної призначеності) (Вакумно-
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підмітальна машина RCM Patrol або еквівалент)» (оголошення № UA-2016-10-28-

000674-b). 

(186) ТОВ «Клімтехінвест» і ТОВ фірма «СКАЛА» вчинили порушення, передбачене 

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

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

стосуються спотворення результатів торгів, проведених Київським комунальним 

об’єднанням зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста 

«Київзеленбуд», на закупівлю: 

- «ДК 021:2015- код 34140000-0-Великовантажні мототранспортні засоби (Вакумно-

підмітальна машина RCM Patrol або еквівалент)» (оголошення  

№ UA-2017-07-06-000138-a); 

- «ДК 021:2015 код 42990000-2 – Машини спеціального призначення різні (Бортовий 

вакуумний пилосос PERUZZO TURBO 400, бортовий вакуумний пилосос AGRINOVA 

OLYSSE, самохідний вакуумний пилосос Agrinova Oswald OS10D2-SL або 

еквівалент)»  (оголошення № UA-2017-07-10-001128-b). 

(187) Така поведінка Відповідачів становить порушення 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.  

8.  Визначення розміру штрафів 

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

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

Закону, органи Комітету накладають штраф на суб’єктів господарювання 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. 

(189) Відповідно до листа ГУ ДПС у Харківській області від 07.10.2019 № 20081/9/20-40-

04-07:  

(190) - дохід ТОВ «Клімтехінвест» за 2019 рік становив 3 467 (три тисячі чотириста 

шістдесят сім) грн;   

(191) - дохід ТОВ «БК «Ярко» за 2019 рік становив 31 768 190 (тридцять один мільйон 

сімсот шістдесят вісім тисяч сто дев’яносто) грн; 

(192) - дохід ТОВ фірма «СКАЛА» за 2019 рік становив 272 184 (двісті сімдесят дві тисячі 

сто вісімдесят чотири) грн. 

(193) При визначенні розміру штрафу Комітет враховує, що узгоджені дії учасників 

конкурсних процедур (торгів, тендерів тощо), спрямовані на досягнення узгодженого 

між ними результату (наприклад, забезпечення перемоги певному учаснику при 

завищеній ним ціні товару), належать до категорії найбільш шкідливих 

антиконкурентних узгоджених дій, оскільки в таких випадках вибір для замовника 

обмежений лише поданими конкурсними пропозиціями і змова учасників призводить 

до порушення права замовника на придбання товару за ціною, сформованою в умовах 

конкуренції, що, у свою чергу, має результатом необґрунтовані перевитрати 

(нераціональне витрачання) публічних коштів.  
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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 «Клімтехінвест» 

(ідентифікаційний код юридичної особи 37762987) і товариство з обмеженою 

відповідальністю «Будівельна компанія «Ярко» (ідентифікаційний код юридичної особи 

35138259) вчинили порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 

статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді вчинення 

антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів торгів на 

закупівлю – «ДК 016:2010 код 29.10.5 – автомобілі спеціальної призначеності (ДК 021:2015 

код 34144900-7 – транспортні засоби з електричним приводом) (Електромобіль Alke atx або 

еквівалент)» (оголошення № UA-2016-11-02-000259-c), проведених Київським комунальним 

об’єднанням зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста «Київзеленбуд». 

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

штраф на товариство з обмеженою відповідальністю «Клімтехінвест» у розмірі 86 

(вісімдесят шість) гривень 50 (п’ятдесят) копійок. 

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

штраф на товариство з обмеженою відповідальністю «Будівельна компанія «Ярко» у розмірі 

1 588 409 (один мільйон п’ятсот вісімдесят вісім тисяч чотириста дев’ять) гривень. 

4. Визнати, що товариство з обмеженою відповідальністю «Клімтехінвест» і 

товариство з обмеженою відповідальністю «Будівельна компанія «Ярко» вчинили 

порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону 

України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді вчинення антиконкурентних 

узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів торгів на закупівлю – «ДК 016:2010 

код 29.10.5- автомобілі спеціальної призначеності (ДК 021:2015- код 34144000-8 – 

мототранспортні засоби спеціальної призначеності) (Вакумно-підмітальна машина RCM 

Patrol або еквівалент)» (оголошення № UA-2016-10-28-000674-b), проведених Київським 

комунальним об’єднанням зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста 

«Київзеленбуд». 

 

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

штраф на товариство з обмеженою відповідальністю «Клімтехінвест» у розмірі 86 (вісімдесят 

шість) гривень 50 (п’ятдесят) копійок. 

 

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

штраф на товариство з обмеженою відповідальністю «Будівельна компанія «Ярко» у розмірі 

1 588 410 (один мільйон п’ятсот вісімдесят вісім тисяч чотириста десять) гривень. 

 

7. Визнати, що товариство з обмеженою відповідальністю «Клімтехінвест» і 

товариство з обмеженою відповідальністю фірма «СКАЛА» (ідентифікаційний код 

юридичної особи 21265317) вчинили порушення, передбачене пунктом 4 частини другої 

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

вчинення антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів торгів 

на закупівлю – «ДК 021:2015- код 34140000-0-Великовантажні мототранспортні засоби 
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(Вакумно-підмітальна машина RCM Patrol або еквівалент)» (оголошення № UA-2017-07-06-

000138-a), проведених Київським комунальним об’єднанням зеленого будівництва та 

експлуатації зелених насаджень міста «Київзеленбуд». 

 

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

штраф на товариство з обмеженою відповідальністю «Клімтехінвест» у розмірі 86 (вісімдесят 

шість) гривень 50 (п’ятдесят) копійок. 

 

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

штраф на товариство з обмеженою відповідальністю фірма «СКАЛА» у розмірі 13 609 

(тринадцять тисяч шістсот дев’ять) гривень. 

 

10. Визнати, що товариство з обмеженою відповідальністю «Клімтехінвест» і 

товариство з обмеженою відповідальністю фірма «СКАЛА» вчинили порушення, передбачене 

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

економічної конкуренції», у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, що 

стосуються спотворення результатів торгів на закупівлю – «ДК 021:2015 код 42990000-2 – 

Машини спеціального призначення різні (Бортовий вакуумний пилосос PERUZZO TURBO 

400, бортовий вакуумний пилосос AGRINOVA OLYSSE, самохідний вакуумний пилосос 

Agrinova Oswald OS10D2-SL або еквівалент)»  (оголошення № UA-2017-07-10-001128-b), 

проведених Київським комунальним об’єднанням зеленого будівництва та експлуатації 

зелених насаджень міста «Київзеленбуд». 

 

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

накласти штраф на товариство з обмеженою відповідальністю «Клімтехінвест» у розмірі  

86 (вісімдесят шість) гривень 50 (п’ятдесят) копійок. 

 

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

накласти штраф на товариство з обмеженою відповідальністю фірма «СКАЛА» у розмірі  

13 609 (тринадцять тисяч шістсот дев’ять) гривень. 

 

Штраф підлягає сплаті у двомісячний строк з дня одержання цього рішення. 

 

Відповідно до частини восьмої 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                                                                               О. ПІЩАНСЬКА  

 



                                                                                                     Додаток 1 

                                                                                                                                                        до рішення Антимонопольного  

                                                                                                                                                                     комітету України від 08.12.2020 № 761-р  

 

Торги № 1 

Клімтехінвест Ярко 
Назва документа Дата створення Виробник PDF Версія PDF Назва документа Дата створення Виробник PDF Версія PDF 

ISO 
18.11.2016;  

11:51:27  

ABBYY Fine 

Reader 8.0 

Professional 

editional 

1.2 (Acrobat 3.x) 

Відповідність 

кваліфікацій-

ним крітеріям 

18.11.2016;  

11:17:35  

ABBYY Fine 

Reader 8.0 

Professional 

editional 

1.2 (Acrobat 3.x) 

Відповідність 

технічним 

вимогам 

18.11.2016;  

12:05:19  

ABBYY Fine 

Reader 8.0 

Professional 

editional 

1.2 (Acrobat 3.x) Кваліфікація 
18.11.2016;  

11:16:08 

ABBYY Fine 

Reader 8.0 

Professional 

editional 

1.2 (Acrobat 3.x) 

Документи 

переможця 

процедури 

закупівлі 

25.11.2016;  

13:58:32  

ABBYY Fine 

Reader 8.0 

Professional 

editional 

1.2 (Acrobat 3.x) 

Погодження з 

проектом 

договору 

18.11.2016;  

11:25:53 

ABBYY Fine 

Reader 8.0 

Professional 

editional 

1.2 (Acrobat 3.x) 

Лист виробника 
18.11.2016;  

11:52:50 

ABBYY Fine 

Reader 8.0 

Professional 

editional 

1.2 (Acrobat 3.x) Пропозиція 
18.11.2016;  

11:21:56 

ABBYY Fine 

Reader 8.0 

Professional 

editional 

1.2 (Acrobat 3.x) 

Підтвердження 

кваліфікації 

18.11.2016;  

12:42:51  

ABBYY Fine 

Reader 8.0 

Professional 

editional 

1.2 (Acrobat 3.x) Статут 
18.11.2016;  

11:00:54 

ABBYY Fine 

Reader 8.0 

Professional 

editional 

1.2 (Acrobat 3.x) 

Повноваження 

посад.особи 

18.11.2016;  

11:48:33 

ABBYY Fine 

Reader 8.0 

Professional 

editional 

1.2 (Acrobat 3.x) Технічна частина 
18.11.2016;  

11:21:27 

ABBYY Fine 

Reader 8.0 

Professional 

editional 

1.2 (Acrobat 3.x) 

Проект Договору 
18.11.2016; 

 11:46:20 

ABBYY Fine 

Reader 8.0 

Professional 

editional 

1.2 (Acrobat 3.x) 

Відсутність 

підстав для 

відмови 

18.11.2016;  

11:11:28 

ABBYY Fine 

Reader 8.0 

Professional 

editional 

1.2 (Acrobat 3.x) 

Пропозиція 

корректировка 

21.11.2016; 

 18:24:14 

ABBYY Fine 

Reader 8.0 

Professional 

editional 

1.2 (Acrobat 3.x) 
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Продовження додатка 1 

 
Назва документа Дата створення Виробник PDF Версія PDF Назва документа Дата створення Виробник PDF Версія PDF 

Ст.17 
18.11.2016;  

12:03:55  

ABBYY Fine 

Reader 8.0 

Professional 

editional 

1.2 (Acrobat 3.x) 

    

Статутні 

документи 

18.11.2016;  

11:44:29 

ABBYY Fine 

Reader 8.0 

Professional 

editional 

1.2 (Acrobat 3.x) 

    

Тендерна 

Пропозиція 

18.11.2016;  

11:49:12 

ABBYY Fine 

Reader 8.0 

Professional 

editional 

1.2 (Acrobat 3.x) 

    

 

Торги № 2 

Клімтехінвест Ярко 

Назва документа Дата створення Виробник PDF Версія PDF Назва документа Дата створення Виробник PDF Версія PDF 

Відповідність 

технічним 

вимогам 

28.11.2016;  

14:01:35  

ABBYY Fine 

Reader 8.0 

Professional 

editional 

1.2 (Acrobat 3.x) 
Відповідність 

кваліфікації 

25.11.2016; 

16:30:58  

ABBYY Fine 

Reader 8.0 

Professional 

editional 

1.2 (Acrobat 3.x) 

кваліфікація 

переможця 

07.12.2016;  

16:36:41 

ABBYY Fine 

Reader 8.0 

Professional 

editional 

1.2 (Acrobat 3.x) 

Відсутність 

підстав для 

відмови 

25.11.2016; 

16:28:01 

ABBYY Fine 

Reader 8.0 

Professional 

editional 

1.2 (Acrobat 3.x) 

Лист виробника 
28.11.2016;  

16:03:30  

ABBYY Fine 

Reader 8.0 

Professional 

editional 

1.6 (Acrobat 7.x) Проект договору 
25.11.2016; 

16:26:43 

ABBYY Fine 

Reader 8.0 

Professional 

editional 

1.2 (Acrobat 3.x) 

Підтвердження 

кваліфікації 

28.11.2016;  

13:34:07 

ABBYY Fine 

Reader 8.0 

Professional 

editional 

1.2 (Acrobat 3.x) Пропозиція 
25.11.2016; 

16:33:14  

ABBYY Fine 

Reader 8.0 

Professional 

editional 

1.2 (Acrobat 3.x) 

Повноваження 

посад.особи 

28.11.2016;  

13:20:17 

ABBYY Fine 

Reader 8.0 

Professional 

editional 

1.2 (Acrobat 3.x) 
Статутні 

документи 

25.11.2016; 

16:24:30  

ABBYY Fine 

Reader 8.0 

Professional 

editional 

1.2 (Acrobat 3.x) 
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Назва документа Дата створення Виробник PDF Версія PDF Назва документа Дата створення Виробник PDF Версія PDF 

Погодження з 

проектом 

договору 

28.11.2016;  

13:35:56 

ABBYY Fine 

Reader 8.0 

Professional 

editional 

1.2 (Acrobat 3.x) Технічна частина 
25.11.2016; 

16:32:46  

ABBYY Fine 

Reader 8.0 

Professional 

editional 

1.2 (Acrobat 3.x) 

Пропозиція 

відкорегована 

06.12.2016;  

18:20:58 

ABBYY Fine 

Reader 8.0 

Professional 

editional 

1.2 (Acrobat 3.x) 

    

Пропозиція 
28.11.2016;  

14:04:12 

ABBYY Fine 

Reader 8.0 

Professional 

editional 

1.2 (Acrobat 3.x) 

    

Ст.17 
28.11.2016;  

13:30:55  

ABBYY Fine 

Reader 8.0 

Professional 

editional 

1.2 (Acrobat 3.x) 

    

Статут 
28.11.2016;  

13:28:54 

ABBYY Fine 

Reader 8.0 

Professional 

editional 

1.2 (Acrobat 3.x) 

    

 

Торги № 3 

Клімтехінвест Скала 

Назва документа Дата створення Виробник PDF Версія PDF Назва документа Дата створення Виробник PDF Версія PDF 
Відомості про 

учасника 

03.08.2017; 

11:11:53 
RICOH MP C2011 1.4 (Acrobat 5.x) 

Відомості про 

учасника 

04.08.2017; 

08:08:55  
RICOH MP C2011 1.4 (Acrobat 5.x) 

Відомості щодо 

виконання 

аналогічного 

договору 

03.08.2017; 

11:13:09 
RICOH MP C2011 1.4 (Acrobat 5.x) 

Довідки довільної 

форми 

04.08.2017; 

08:17:45  
RICOH MP C2011 1.4 (Acrobat 5.x) 

Довідки довільної 

форми 

03.08.2017; 

11:46:24 
RICOH MP C2011 1.4 (Acrobat 5.x) 

Інформаційні 

довідки 

відповідно до ст 

17 

04.08.2017; 

08:26:56 
RICOH MP C2011 1.4 (Acrobat 5.x) 
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Назва документа Дата створення Виробник PDF Версія PDF Назва документа Дата створення Виробник PDF Версія PDF 

Довідки у 

довільній формі 

07.09.2017; 

09:55:51 
RICOH MP C2011 1.4 (Acrobat 5.x) 

Інформація про 

виконання 

аналогічного 

договору 

04.08.2017; 

14:19:41  
RICOH MP C2011 1.5 (Acrobat 6.x) 

Інформація щодо 

посадової особи 

03.08.2017; 

11:14:13 
RICOH MP C2011 1.4 (Acrobat 5.x) 

Лист-згода з 

умовами договору 

04.08.2017; 

08:06:44  
RICOH MP C2011 1.4 (Acrobat 5.x) 

Клімтехінвест 

документи 

переможця 

27.09.2017; 

12:17:37 
RICOH MP C2011 1.4 (Acrobat 5.x) Листи 

07.09.2017; 

10:15:41 
RICOH MP C2011 1.4 (Acrobat 5.x) 

Лист щодо 

субпідрядників 

07.09.2017; 

09:56:01 
RICOH MP C2011 1.4 (Acrobat 5.x) 

Сертифікати 

відповідності 

04.08.2017; 

08:24:01 
RICOH MP C2011 1.4 (Acrobat 5.x) 

Погодження з 

проектом 

03.08.2017; 

11:07:32 
RICOH MP C2011 1.4 (Acrobat 5.x) Статут фірми 

04.08.2017; 

08:14:030 
RICOH MP C2011 1.4 (Acrobat 5.x) 

Статут 
03.08.2017; 

11:10:17 
RICOH MP C2011 1.4 (Acrobat 5.x) Технічні вимоги 

29.08.2017; 

08:45:59 
RICOH MP C2011 1.4 (Acrobat 5.x) 

Техничні вимоги 
29.08.2017; 

13:10:10 
RICOH MP C2011 1.4 (Acrobat 5.x) 

Форма тендерної 

пропозиції 

04.08.2017; 

08:05:03 
RICOH MP C2011 1.4 (Acrobat 5.x) 

Цінова пропозиція 

скорегована 

25.09.2017; 

13:54:18 
RICOH MP C2011 1.4 (Acrobat 5.x) 

Технічні вимоги та 

опис техніки 

04.08.2017; 

14:48:31 
RICOH MP C2011 1.4 (Acrobat 5.x) 

 

Торги № 4 

Клімтехінвест Скала 

Назва документа Дата створення Виробник PDF Версія PDF Назва документа Дата створення Виробник PDF Версія PDF 
Відомості про 

учасника та 

витяги з реєстрів 

07.08.2017; 

15:28:59 
RICOH MP C2011 1.4 (Acrobat 5.x) 

Відомості про 

учасника торгів 

07.08.2017; 

13:04:06 
RICOH MP C2011 1.4 (Acrobat 5.x) 

Довідки 

відсутності 

підстав згідно ст 

17 

07.08.2017; 

15:24:38 
RICOH MP C2011 1.4 (Acrobat 5.x) 

Довідка про 

відсутність 

субпідрядників 

08.08.2017; 

09:03:29 
RICOH MP C2011 1.4 (Acrobat 5.x) 

Довідки щодо 

вимог закону та 

замовника 

07.08.2017; 

15:33:33 
RICOH MP C2011 1.4 (Acrobat 5.x) 

Довідки довільної 

форми 

07.08.2017; 

12:54:07 
RICOH MP C2011 1.4 (Acrobat 5.x) 

Інформація щодо 

посадової особи 

07.09.2017; 

15:32:24 
RICOH MP C2011 1.4 (Acrobat 5.x) Довідки по ст 17 

07.08.2017; 

12:09:39 
RICOH MP C2011 1.4 (Acrobat 5.x) 
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Назва документа Дата створення Виробник PDF Версія PDF Назва документа Дата створення Виробник PDF Версія PDF 

Паспорт на 

Agrinova Oswald 

07.08.2017; 

15:36:19 
RICOH MP C2011 1.4 (Acrobat 5.x) 

Довідки про 

аналогічні 

договори 

07.08.2017; 

13:00:06 
RICOH MP C2011 1.4 (Acrobat 5.x) 

Паспорт на 

Peruzzo turbo 

07.08.2017; 

15:39:11 
RICOH MP C2011 1.4 (Acrobat 5.x) 

Документи 

переможця Скала 

04.09.2017; 

11:11:50  
RICOH MP C2011 1.4 (Acrobat 5.x) 

Про наявність 

досвіду 

(аналогічного 

договору) 

07.08.2017; 

15:26:12 
RICOH MP C2011 1.4 (Acrobat 5.x) 

Згода на проект 

договору 

07.08.2017; 

13:01:40 
RICOH MP C2011 1.4 (Acrobat 5.x) 

Про погодження з 

проектом 

договору 

07.08.2017; 

15:27:46 
RICOH MP C2011 1.4 (Acrobat 5.x) Паспорти 

07.08.2017; 

13:14:33 
RICOH MP C2011 1.4 (Acrobat 5.x) 

Сертифікати на 

відповідність 

техніки 

07.08.2017; 

15:35:03 
RICOH MP C2011 1.4 (Acrobat 5.x) 

Сертифікати 

відповідності 

07.08.2017; 

13:12:17 
RICOH MP C2011 1.4 (Acrobat 5.x) 

Статут та 

протокол 

загальних зборів 

07.08.2017; 

15:30:53 
RICOH MP C2011 1.4 (Acrobat 5.x) Статут ТОВ Скала 

07.08.2017; 

12:51:53 
RICOH MP C2011 1.4 (Acrobat 5.x) 

Тендерна (цінова) 

пропозиція 

Клімтехінвесту 

07.08.2017; 

15:21:38 
RICOH MP C2011 1.4 (Acrobat 5.x) 

Форма тендерної 

пропозиції 

07.08.2017; 

14:00:32 
RICOH MP C2011 1.4 (Acrobat 5.x) 

Технічні вимоги 

замовника та опис 

техніки 

08.08.2017; 

09:06:23 
RICOH MP C2011 1.4 (Acrobat 5.x) 

Технічні вимоги та 

опис техніки 

07.08.2017; 

12:08:49 
RICOH MP C2011 1.4 (Acrobat 5.x) 
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