
 
 

АНТИМОНОПОЛЬНИЙ   КОМІТЕТ   УКРАЇНИ 

 

ВИТЯГ із РІШЕННЯ  

АДМІНІСТРАТИВНОЇ КОЛЕГІЇ ПІВДЕННО-СХІДНОГО 

МІЖОБЛАСНОГО ТЕРИТОРІАЛЬНОГО ВІДДІЛЕННЯ 

 
 

06.04.2021                                                        Дніпро                                                     №54/8-р/к 

Справа № 01-ВДР/02-2020 

Про порушення законодавства 

про захист економічної конкуренції 

та накладення штрафу 

 

Приватне підприємство «Артмаркет» і товариство з обмеженою відповідальністю 

«Євроальянс ЛТД» подали тендерні пропозиції для у часті у торгах: 

1) «Вугілля кам’яне марок ГЖПМ (13-25) ГЖПКОМ (13-100)  

ДГКОМ (13-100) АМ (13-25)» (ДК 021:2015: 09110000-3 — Тверде паливо), які 

проводилитсь Маловисківською загальноосвітньою школою-інтернатом I-III 

ступенів Маловисківської районної ради Кіровоградської області за допомогою 

електронних закупівель «Prozorro», ідентифікатор закупівлі в системі - UA-2018-01-

22-002140-c; 

2) «Вугілля кам'яне», (ДК 021:2015: 09110000-3 — Тверде паливо), які проводилитсь 

Відділом освіти, молоді та спорту Маловисківської районної державної адміністрації, 

за допомогою електронних закупівель «Prozorro», ідентифікатор закупівлі в системі 

- UA-2018-02-06-003021-a; 

3)  «Вугілля кам'яне марки АМ (13-25) (або еквівалент)» (ДК 021:2015: 09110000-3 — 

Тверде паливо), які проводились Відділом освіти, молоді та спорту виконавчого 

комітету Маловисківської міської ради Кіровоградської області, за допомогою 

електронних закупівель «Prozorro», ідентифікатор закупівлі в системі - UA-2018-03-

26-002049-b; 

4) «Вугілля кам’яне ДГ (25-50)» (ДК 021:2015: 09110000-3 — Тверде паливо), які 

проводились Відділом освіти, молоді та спорту Долинської районної державної 

адміністрації Кіровоградської області,  за допомогою електронних закупівель 

«Prozorro», ідентифікатор закупівлі в системі - UA-2018-04-13-001471-a; 

5) «Кам"яне вугілля марок АС(6-13), АМ(13-25), ДГ(13-100), ГЖП(25-200)» (ДК 

021:2015: 09110000-3 — Тверде паливо), які проводились Відділом освіти, молоді та 

спорту Бобринецької районної державної адміністрації,  за допомогою електронних 

закупівель «Prozorro», ідентифікатор закупівлі в системі -UA-2018-04-16-001347-a; 

6) «Тверде паливо (вугілля кам'яне марки ДГ 13-100)» (ДК 021:2015: 09110000-3 — 

Тверде паливо), які проводились Комунальним закладом «Помічнянська лікарня» 

Добровеличківського району Кіровоградської області за допомогою електронних 

закупівель «Prozorro», ідентифікатор закупівлі в системі - UA-2018-06-26-000762-b; 

7) «Вугілля кам’яне марки ДГ» (ДК 021:2015: 09110000-3 — Тверде паливо), які 

проводились Катеринівською сільською радою Кіровоградського району 
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Кіровоградської області за допомогою електронних закупівель «Prozorro», 

ідентифікатор закупівлі в системуі - UA-2018-07-18-000352-b; 

8) «Вугілля кам'яне» (ДК 021:2015: 09110000-3 — Тверде паливо), які проводились 

Маловисківською центральною районною лікарнею за допомогою електронних 

закупівель «Prozorro», ідентифікатор закупівлі в системуі -UA-2018-08-30-000790-a; 

9) «Вугілля кам'яне марки АМ (13-25), ДГ (13-100), ГЖП (25-100)» (ДК 021:2015: 

09110000-3 — Тверде паливо), які проводились Відділом освіти, молоді та спорту 

Маловисківської районної державної адміністрації, за допомогою електронних 

закупівель «Prozorro», ідентифікатор закупівлі в системі - UA-2018-12-11-002573-c; 

10) «Вугілля камяне марки АМ-(13-25), ДГ-(13-100), ГЖП-(25-80)т» (ДК 021:2015: 

09110000-3 — Тверде паливо),, які проводились Відділом освіти, молоді та спорту 

Бобринецької районної державної адміністрації,  за допомогою електронних 

закупівель «Prozorro», ідентифікатор закупівлі в системі - UA-2019-03-04-000763-b; 

11) Кам'яне вугілля» (ДК 021:2015: 09110000-3 — Тверде паливо), які проводиись 

Відділом освіти виконавчого комітету Знам'янської міської ради за допомогою 

електронних закупівель «Prozorro», ідентифікатор закупівлі в системі - UA-2019-05-

29-001363-c. 

 

При цьому приватне підприємство «Артмаркет» і товариство з обмеженою 

відповідальністю «Євроальянс ЛТД» діяли не самостійно, а узгоджували свою поведінку, в 

результаті чого було усунуто між ними змагання під час підготовки та участі в зазначених 

торгах.  

За результатами розгляду справи № 01-ВДР/02-2020 (далі – Справа) такі дії приватного 

підприємства «Артмаркет» і товариства з обмеженою відповідальністю «Євроальянс ЛТД» 

визнані порушеннями пункту 1 статті 50 та пункту 4 частини другої статті 6 Закону України 

«Про захист економічної конкуренції», у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, 

які стосуються спотворення результатів торгів. 

На порушників накладено штрафи:  

на приватне підприємство «Артмаркет» - у сумі 748 000 гривень.  

на товариство з обмеженою відповідальністю «Євроальянс ЛТД» - у сумі 451 000 

гривень. 

 

Адміністративна колегія Південно-східного міжобласного територіального відділення 

Антимонопольного комітету України, розглянувши матеріали Справи про порушення 

приватним підприємством «Артмаркет» і товариством з обмеженою відповідальністю 

«Євроальянс ЛТД» законодавства про захист економічної конкуренції та подання відділу 

досліджень і розслідування в Кіровоградській області Південно – східного міжобласного 

територіального відділення Антимонопольного комітету України від 26.01.2021 №54-03/21П,  

ВСТАНОВИЛА: 

1.        Процесуальні дії 

 

(1) Розпорядженням адміністративної колегії Південно-східного міжобласного 

територіального відділення Антимонопольного комітету України від 25.02.2020                       

№ 61/1-рп/к розпочато розгляд Справи за ознаками вчинення приватним підприємством 

«Артмаркет» і товариством з обмеженою відповідальністю «Євроальянс ЛТД» 

порушення законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченого пунктом 

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

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

стосуються спотворення результатів торгів: 
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1) «Вугілля кам’яне марок ГЖПМ (13-25) ГЖПКОМ (13-100)  

ДГКОМ (13-100) АМ (13-25)» (ДК 021:2015: 09110000-3 — Тверде паливо), які 

проводилитсь Маловисківською загальноосвітньою школою-інтернатом I-III ступенів 

Маловисківської районної ради Кіровоградської області за допомогою електронних 

закупівель «Prozorro», ідентифікатор закупівлі в системі - UA-2018-01-22-002140-c 

(далі – Торги 1); 

2)  «Вугілля кам'яне», (ДК 021:2015: 09110000-3 — Тверде паливо), які проводилитсь 

Відділом освіти, молоді та спорту Маловисківської районної державної адміністрації, 

за допомогою електронних закупівель «Prozorro», ідентифікатор закупівлі в системі - 

UA-2018-02-06-003021-a (далі – Торги 2); 

3) «Вугілля кам'яне марки АМ (13-25) (або еквівалент)» (ДК 021:2015: 09110000-3 — 

Тверде паливо), які проводились Відділом освіти, молоді та спорту виконавчого 

комітету Маловисківської міської ради Кіровоградської області, за допомогою 

електронних закупівель «Prozorro», ідентифікатор закупівлі в системі - UA-2018-03-

26-002049-b (далі – Торги 3); 

4) «Вугілля кам’яне ДГ (25-50)» (ДК 021:2015: 09110000-3 — Тверде паливо), які 

проводились Відділом освіти, молоді та спорту Долинської районної державної 

адміністрації Кіровоградської області,  за допомогою електронних закупівель 

«Prozorro», ідентифікатор закупівлі в системі - UA-2018-04-13-001471-a (далі – Торги 

4); 

5) «Кам"яне вугілля марок АС(6-13), АМ(13-25), ДГ(13-100), ГЖП(25-200)» (ДК 

021:2015: 09110000-3 — Тверде паливо), які проводились Відділом освіти, молоді та 

спорту Бобринецької районної державної адміністрації,  за допомогою електронних 

закупівель «Prozorro», ідентифікатор закупівлі в системі -UA-2018-04-16-001347-a 

(далі – Торги 4); 

6) «Тверде паливо (вугілля кам'яне марки ДГ 13-100)» (ДК 021:2015: 09110000-3 — 

Тверде паливо), які проводились Комунальним закладом «Помічнянська лікарня» 

Добровеличківського району Кіровоградської області за допомогою електронних 

закупівель «Prozorro», ідентифікатор закупівлі в системі - UA-2018-06-26-000762-b 

(далі – Торги 6); 

7) «Вугілля кам’яне марки ДГ» (ДК 021:2015: 09110000-3 — Тверде паливо), які 

проводились Катеринівською сільською радою Кіровоградського району 

Кіровоградської області за допомогою електронних закупівель «Prozorro», 

ідентифікатор закупівлі в системуі - UA-2018-07-18-000352-b (далі – Торги 7); 

8)«Вугілля кам'яне» (ДК 021:2015: 09110000-3 — Тверде паливо), які проводились 

Маловисківською центральною районною лікарнею за допомогою електронних 

закупівель «Prozorro», ідентифікатор закупівлі в системуі -UA-2018-08-30-000790-a 

(далі – Торги 8); 

9) «Вугілля кам'яне марки АМ (13-25), ДГ (13-100), ГЖП (25-100)» (ДК 021:2015: 

09110000-3 — Тверде паливо), які проводились Відділом освіти, молоді та спорту 

Маловисківської районної державної адміністрації, за допомогою електронних 

закупівель «Prozorro», ідентифікатор закупівлі в системі - UA-2018-12-11-002573-c 

(далі – Торги 9); 

10) «Вугілля камяне марки АМ-(13-25), ДГ-(13-100), ГЖП-(25-80)т» (ДК 021:2015: 

09110000-3 — Тверде паливо),, які проводились Відділом освіти, молоді та спорту 

Бобринецької районної державної адміністрації,  за допомогою електронних 

закупівель «Prozorro», ідентифікатор закупівлі в системі - UA-2019-03-04-000763-b 

(далі – Торги 10); 

11) «Кам'яне вугілля» (ДК 021:2015: 09110000-3 — Тверде паливо), які проводиись 

Відділом освіти виконавчого комітету Знам'янської міської ради за допомогою 

електронних закупівель «Prozorro», ідентифікатор закупівлі в системі - UA-2019-05-
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29-001363-c (далі – Торги 11) 

(далі разом - Торги). 

(2) Відповідно до підпункту 5.3. пункту 5 Розпорядження Антимонопольного комітету 

України від 28.11.2019 № 23-рп «Про реорганізацію територіальних відділень 

Антимонопольного комітету України» (зі змінами) (далі – Розпорядження), з 01 червня 

2020 року Кіровоградське обаслне територіальне відділення Антимонопольного 

комітету України (далі – Кіровоградське ОТВ) припинено шляхом приєднання до 

Дніпропетровського обласного територіального відділення Антимонопольного 

комітету України.  

Відповідно до підпункту 5.7. пункту 5 Розпорядження, Дніпропетровське обласне 

територіальне відділення Антимонопольного комітету України з 02 червня 2020 

почало виконувати функції, покладені Положенням про територіальне відділення, що 

були віднесені до компетенції Кіровоградського ОТВ. 

Відповідно до підпункту 7.5. пункту 7 Розпорядження, Дніпропетровське обласне 

територіальне відділення Антимонопольного комітету України змінено найменування 

на Південно-східне міжобласне територіальне відділення Антимонопольного 

комітету України 15 червня 2020 року. 

Зміна найменування відбулася у зв’язку із початком виконання функцій покладених 

Положенням про територіальне відділення, що були віднесені до компетенції 

Запорізького та Кіровоградського обласних територіальних відділень 

Антимонопольного комітету України. 

 

(3) Головою Кіровоградського ОТВ надіслані вимоги про надання інформації, зокрема: 

- від 30.05.2019 №61-02/782 до головного управління ДФС у Кіровоградській області; 

- від 24.06.2019 №61-02/866 до Знам’янської державної податкової інспекції 

Олександрійського управління Головного управління ДФС у Кіровоградській 

області; 

- від 07.08.2019 №61-02/1119 до Головного упрпвління Пенсійного фонду України 

Кіровоградської області; 

- від 07.08.2019 №61-02/1117 до ДП «Прозорро»; 

- від 24.06.2019 №61-02/868 до АТ КБ «Приватбанк»; 

- від 24.06.2019 №61-02/870 дл ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень»; 

- від 19.08.2019 №61-02/1180 до ДП «Прозорро»; 

- від 21.01.2020 №61-02/67 до ТОВ «Держзакупівлі. Онлайн»; 

- від 22.01.2020 №61-02/74 до АТ КБ «Приватбанк»; 

- від 04.03.2020 №61-02/383 до ПАТ «ВФ Водафон». 

 

(4) Головою Південно – східного міжобласного територіального відділення 

Антимонопольного комітету України надіслані вимоги про надання інформації, 

зокрема: 

- від 28.08.2020 №54-02/2660 до ТОВ «Євроальянс ЛТД»; 

- від 28.08.2020 №54-02/2661 до ПП «Армаркет»; 

- від 10.02.2021 №54-02/459 до ГУ ДПС у Кіровоградській області. 

 

(5) Листами територіального відділення від 29.01.2021 № 54-02/333 та №54-02/334 

товариству з обмеженою відповідальністю «Євроальянс ЛТД» та приватному 

підприємству «Артмаркет» відповідно були направлені копії витягів з подання про 
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попередні висновками у Справі від 26.01.2021 № 54-03/21П. 

 

(6) На Подання про попередні висновки у Справі приватне підприємство «Артмаркет» і 

товариство з обмеженою відповідальністю «Євроальянс ЛТД» не надали 

територіальному відділенню своїх клопотань, зауважень, пояснень. 

 

(7) 06.04.2021 територіальним відділенням проведено слухання у Справі за участю 

представників територіального відділення, та за участю/без участі представників від 

приватного підприємства «Артмаркет» і товариства з обмеженою відповідальністю 

«Євроальянс ЛТД». 

 

2. Відповідачі 

 

(8) Відповідачами у Справі є такі суб’єкти господарювання: 

 

a) приватне підприємство «Артмаркет», ідентифікаційний код юридичної особи – 

40149331 (далі – ПП «Артмаркет або Відповідач 1), адреса місцезнаходження:                    

вул. Віктора Голого, 116А, м. Знам’янка, Кіровоградська область, 27406. 

Відповідно до відомостей, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних 

осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі – ЄДР), основним 

видом діяльності ПП «Артмаркет» є оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним 

паливом і подібними продуктами (код КВЕД 46.71); 

b) товариство з обмеженою відповідальністю «Євроальянс ЛТД», 

ідентифікаційний код юридичної особи – 39508011, (далі – ТОВ «Євроальянс ЛТД» або 

Відповідач 2), адреса місцезнаходження: вул. Привокзальна, 12, кв. 9, м. Знам’янка, 

Кіровоградська обл., 27406. 

 

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

ТОВ «Євроальянс ЛТД» є оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і 

подібними продуктами (код КВЕД 46.71), 

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

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

«Про захист економічної конкуренції». 

 

3.        Обставини справи 

 

3.1.     Інформація про торги  

 

3.1.     ТОРГИ 1 

 

(9) Маловисківською загальноосвітньою школою-інтернатом I-III ступенів 

Маловисківської районної ради Кіровоградської області (далі – Замовник 1) проведено 

процедуру відкритих торгів відповідно до оголошення UA-2018-01-22-002140-c, 

опублікованого 22.01.2018 у системі електронних закупівель «Prozorro». 

 

(10) Дата і час розкриття тендерних пропозицій – 22 лютого 2018 року. 

 

(11) Предмет ТОРГІВ 1 - «Вугілля кам’яне марок ГЖПМ (13-25) ГЖПКОМ (13-100)  

ДГКОМ (13-100) АМ (13-25)» у кількості – 190 т. 
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(12) Строк  поставки товарів - до 31 грудня 2018 року. 

 

(13) Кінцевий строк подання тендерних пропозицій – 22 лютого 2018 року. 

 

(14) Початок аукціону – 22 лютого 2018 року. 

 

(15) Очікувана вартість – 905 230,00 грн. (з ПДВ). 

(16) Критерій вибору переможця – ціна (100 %). 

(17) Для участі у ТОРГАХ 1 свої пропозиції надали три суб’єкта господарювання, а саме: 

 

Таблиця 1 

Учасник 

Ідентифікаційни

й код юридичної 

особи 

Дата подання 

тендерної 

пропозиції 

Час подання 

тендерної 

пропозиції 

Первинна 

цінова 

пропозиція, 

грн. з ПДВ 

Остаточна 

цінова 

пропозиція, 

грн. з ПДВ 

ТОВ «Євроальянс 

ЛТД»  
39508011 21.02.2018 14:16 843 000,00 615 000,00 

ПП «Альянс - Дніпро» 41073735 14.02.2018 21:37 777 250,00 709 999,00 

ПП «Артмаркет» 40149331 21.02.2018 12:38 900 000,00 900 000,00 

 

(18) Замовник 1, керуючись статтею 30 Закону України «Про публічні закупівлі» від 

25.12.2015 № 922-VIII (далі – Закон), після розкриття пропозицій учасників відхилив 

тендерну пропозицію ТОВ «Євроальянс ЛТД» через те, що останній не подав у 

визначений законом термін пакету необхідних документів. Варто зазначити, що 

вказаним вище учасником для участі в аукціоні не було подано жодного документа, 

окрім електронного цифрового підпису. 

 

(19) Тендерна пропозиція ПП «Альянс-Дніпро» була відхилена Замовником 1 через її 

невідповідність умовам тендерної документації (підстава – п. 4 ч. 1 ст. 30 Закону). 

 

(20) Таким чином, за результатами розгляду та оцінки тендерної пропозиції, переможцем 

Торгів 1 визнано ПП «Артмаркет» (протокол засідання тендерного комітету від 

13.04.2018 № 25) з найвищою серед усіх учасників ціновою пропозицією 900 000 

гривень. 

 

(21) Між переможцем та Замовником 1 укладено договір від 22.05.2018 № 22/05-01 про 

закупівлю вугілля кам’яного (ДК 021:2015: 09110000-3) на суму – 900 000 грн. 

3.2. ТОРГИ 2 

(22) Відділом освіти, молоді та спорту Маловисківської районної державної адміністрації 

(далі – Замовник 2) проведено процедуру відкритих торгів відповідно до оголошення 

UA-2018-02-06-003021-a, опублікованого 06.02.2018 у системі електронних закупівель 

«Prozorro». 

(23) Дата і час розкриття тендерних пропозицій – 22 лютого 2018 року. 

(24) Предмет ТОРГІВ 2 - «Вугілля кам'яне» у кількості – 750 т.  

(25) Строк поставки товарів - до 31 грудня 2018 року. 
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(26) Кінцевий строк подання тендерних пропозицій - 21 лютого 2018 року.    

(27) Початок аукціону - 22 лютого 2018 року. 

(28) Очікувана вартість – 4 194 000 грн. (з ПДВ). 

(29) Критерій вибору переможця – ціна (100 %). 

(30) Для участі у ТОРГАХ 2 свої пропозиції надали три суб’єкта господарювання, а саме: 

Таблиця 2 

Учасник 

Ідентифікаційни

й код юридичної 

особи 

Дата подання 

тендерної 

пропозиції 

Час 

подання 

тендерної 

пропозиції 

Первинна 

цінова 

пропозиція, 

грн. з ПДВ 

Остаточна 

цінова 

пропозиція, 

грн. з ПДВ 

ТОВ «Євроальянс 

ЛТД»         
39508011 21.02.2018 14:08 3 975 000,00 3 697 500,00 

ПП «Альянс-Дніпро» 41073735 19.02.2018 18:57 3 988 000,00 3 722 000,00 

ПП «Артмаркет» 40149331 21.02.2018 12:35 4 190 000,00 4 190 000,00 

 

(31) Згідно з тендерною документацією Торгів 2 єдиним критерієм оцінки пропозицій 

конкурсних торгів є ціна. Першою розглядалась пропозиція ТОВ «Євроальянс ЛТД», 

яка була за ціновим критерієм найвигіднішою. 

 

(32) Таким чином, за результатами розгляду та оцінки тендерної пропозиції, переможцем 

Торгів 2 визнано ТОВ «Євроальянс ЛТД» (протокол засідання тендерного комітету від 

23.02.2018 № 36) з ціновою пропозицією 3 697 500 гривень. Пропозиції інших 

учасників не розглядались. 

 

(33) Між переможцем та Замовником 2 укладено договір від 06.03.2018 № 42-Т про 

закупівлю вугілля кам’яного (ДК 021:2015: 09110000-3) на суму – 3 697 500 грн.  

3.3. ТОРГИ 3 

(34) Відділом освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Маловисківської міської ради 

Кіровоградської області (далі – Замовник 3) проведено процедуру відкритих торгів 

відповідно до оголошення UA-2018-03-26-002049-b, опублікованого 26.03.2018 у 

системі електронних закупівель «Prozorro». 

(35) Дата і час розкриття тендерних пропозицій – 02 травня 2018 року. 

(36) Предмет ТОРГІВ 3 - «Вугілля кам'яне марки АМ (13-25) (або еквівалент)» у кількості – 

712 т.  

(37) Строк поставки товарів - до 31 грудня 2018 року. 

(38) Кінцевий строк подання тендерних пропозицій – 02 травня 2018 року.    

(39) Початок аукціону – 02 травня 2018 року. 

(40) Очікувана вартість –  4 058 400 грн. (з ПДВ). 

(41) Критерій вибору переможця – ціна (100 %). 

(42) Для участі у ТОРГАХ 3 свої пропозиції надали три суб’єкта господарювання, а саме: 
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Таблиця 3 

Учасник 

Ідентифікаційни

й код юридичної 

особи 

Дата подання 

тендерної 

пропозиції 

Час подання 

тендерної 

пропозиції 

Первинна 

цінова 

пропозиція, 

грн. з ПДВ 

Остаточна 

цінова 

пропозиція, 

грн з ПДВ 

ТОВ "Євроальянс 
ЛТД»         

39508011 01.05.2018 10:38 3 538 728,00 3 344 000,00 

ПП «Альянс - 

Дніпро» 
41073735 30.04.2018 15:31 3 542 600,00 3 344 800,00 

ПП «Артмаркет» 40149331 01.05.2018 10:28 4 047 200,0 4 047 200,0 

 

(43) Замовник 3, на підставі п. 4 ч. 1 ст. 30 Закону, після розкриття пропозицій учасників 

відхилив тендерну пропозицію ТОВ «Євроальянс ЛТД» через її невідповідність умовам 

тендерної документації (у складі тендерної пропозиції учасника відсутній гарантійний 

лист щодо поставки товару без попередньої оплати).Тендерна пропозиція                              

ПП «Альянс-Дніпро» була також відхилена Замовником 3 через її невідповідність 

умовам тендерної документації (п. 4 ч. 1 ст. 30 Закону). 

(44) Тендерна пропозиція ПП «Альянс-Дніпро» була також відхилена Замовником 3 через 

її невідповідність умовам тендерної документації (п. 4 ч. 1 ст. 30 Закону). 

(45) Таким чином, за результатами розгляду та оцінки тендерної пропозиції, переможцем 

Торгів 3 визнано ПП «Артмаркет» (протокол засідання тендерного комітету від 11 

травня 2018 № 69) з найвищою серед усіх учасників ціновою пропозицією 4 047 200 

гривень.  

(46) Між переможцем та Замовником 3 укладено договір від 14.06.2018 №129 про закупівлю 

вугілля кам’яного (ДК 021:2015: 09110000-3) на суму – 4 047 200 грн. 

3.4. ТОРГИ 4 

(47) Відділом освіти, молоді та спорту Долинської районної державної адміністрації 

Кіровоградської області (далі – Замовник 4) проведено процедуру відкритих торгів 

відповідно до оголошення UA-2018-04-13-001471-a, опублікованого 13.04.2018 у 

системі електронних закупівель «Prozorro».           

(48) Дата і час розкриття тендерних пропозицій – 05 червня 2018 року. 

(49) Предмет ТОРГІВ 4 - «Вугілля кам’яне ДГ (25-50)» у кількості – 426 т.  

(50) Строк поставки товарів - до 31 серпня 2018 року. 

(51) Кінцевий строк подання тендерних пропозицій – 05 червня 2018 року. 

(52) Початок аукціону – 05 червня 2018 року. 

(53) Очікувана вартість – 1 952 100 грн (з ПДВ). 

(54) Критерій вибору переможця – ціна (100 %). 

(55) Для участі у ТОРГАХ 4 свої пропозиції надали шість суб’єктів господарювання, а саме: 

 

Таблиця 4 
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Учасник 

Ідентифікаційни

й код юридичної 
особи 

Дата подання 

тендерної 
пропозиції 

Час подання 

тендерної 
пропозиції 

Первинна 

цінова 

пропозиція, 
грн з ПДВ 

Остаточна 

цінова 

пропозиція, 
грн з ПДВ 

ТОВ «Євроальянс 

ЛТД»  
39508011 04.06.2018 21:07 1 788 800,00 1 788 800,00 

ПП «Артмаркет» 40149331 04.06.2018 21:24 1 930 662,69 1 930 662,69 

ФОП Високий Євген 

Борисович 
1915904153 18.06.2018 18:39 1 950 055,00 1 895 495,00 

ПП «Лідер Актив» 39123006 23.04.2018 09:52 1 951 783,00 1 630 000,00 

ТОВ 

«Укрвугілляресурс» 
39699912 11.06.2018 13:52 1 638 840,00 1 619 319,00 

ТОВ «Вугільна 

компанія Оріон» 
41091115 - - 1 900 000,00 1 618 400,00 

(56) Замовник 4, на підставі п. 4 ч. 1 ст. 30 Закону, після розкриття пропозицій учасників 

відхилив тендерну пропозицію ТОВ «Євроальянс ЛТД» через її невідповідність умовам 

тендерної документації (у складі тендерної пропозиції учасника відсутня довідка про 

країну походження предмета закупівлі; відсутня інформація в довільній формі про 

систему оподаткування).  

(57) На підставі п. 4 ч. 1 ст. 30 Закону Замовник 4 відхилив тендерну пропозицію                          

ПП «Лідер Актив» через її невідповідність умовам тендерної документації (у складі 

тендерної пропозиції учасника відсутня форма «Тендерна пропозиція»; відсутні 

сертифікати характеристик марок вугілля, які є предметом закупівлі). 

(58) На підставі п. 4 ч. 1  ст. 30 Закону Замовник 4 відхилив тендерну пропозицію                  

ТОВ «Укрвугілляресурс» через її невідповідність умовам тендерної документації                   

(у складі тендерної пропозиції учасника відсутній документ, який підтверджує, що 

учасник є платником податків на загальній системі оподаткування; документація 

учасника не відповідає критеріям Замовника в частині «строки поставки товару»). 

(59) На підставі п. 4 ч. 1 ст. 30 Закону Замовник 4 відхилив тендерну пропозицію                     

ТОВ «Вугільна компанія Оріон» через її невідповідність умовам тендерної 

документації (у складі тендерної пропозиції учасник не подав жодного документа). 

(60) Замовник 4, розглянувши пропозицію ФОП Високий Євген Борисович, встановив її 

відповідність вимогам тендерної документації та визначив учасника переможцем 

торгів. 

(61) Відповідно тендерна пропозиція ПП «Артмаркет» не розглядалась Замовником 4, так 

як пропозиція ФОП Високий Євген Борисович має вигіднішу ціну. 

(62) Таким чином, за результатами розгляду та оцінки тендерної пропозиції, переможцем 

Торгів 4 визнано ФОП Високий Євген Борисович (протокол засідання тендерного 

комітету від 20 червня 2018 № 54) з ціновою пропозицією 1 895 495 гривень.  

(63) Між переможцем та Замовником 4 укладено договір від 24.07.2018 № 95/18 про 

закупівлю вугілля кам’яного (ДК 021:2015: 09110000-3) на суму – 1 895 495 грн. 

3.5. ТОРГИ 5 

(64) Відділом освіти, молоді та спорту Бобринецької районної державної адміністрації              

(далі – Замовник 5) проведено процедуру відкритих торгів відповідно до оголошення 
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UA-2018-04-16-001347-a, опублікованого 16.04.2018 у системі електронних закупівель 

«Prozorro».                           

(65) Дата і час розкриття тендерних пропозицій – 03 травня 2018 року. 

(66) Предмет ТОРГІВ 5 - «Кам"яне вугілля марок АС(6-13), АМ(13-25), ДГ(13-100), 

ГЖП(25-200)» у кількості – 635 т.  

(67) Строк поставки товарів - до 31 грудня 2018 року. 

(68) Кінцевий строк подання тендерних пропозицій – 02 травня 2018 року. 

(69) Початок аукціону – 03 травня 2018 року. 

(70) Очікувана вартість – 3 547 500,00 грн. (з ПДВ). 

(71) Критерій вибору переможця – ціна (100 %). 

(72) Для участі у ТОРГАХ 5 свої пропозиції надали два суб’єкта господарювання, а саме: 

Таблиця 5 

Учасник 

Ідентифікаційни

й код юридичної 
особи 

Дата подання 

тендерної 
пропозиції 

Час 

подання 
тендерної 

пропозиції 

Первинна 

цінова 
пропозиція, 

грн з ПДВ 

Остаточна 

цінова 
пропозиція, 

грн з ПДВ 

ТОВ «Євроальянс 

ЛТД»         
39508011 02.05.2018 18:02 2 912 500,00 2 912 500,00 

ПП «Артмаркет» 40149331 02.05.2018 18:38 3 547 500,00 3 547 500,00 

(73) Замовник 5, розглянувши тендерну пропозицію ТОВ «Євроальянс ЛТД», прийняв 

рішення про визнання останнього переможцем закупівлі з найбільш вигідною ціновою 

пропозицією. Проте, на засіданні тендерного комітету Замовника 5 (протокол засідання 

від 10 травня 2018 року № 46) було вирішено відмінити раніше прийняте рішення про 

визнання ТОВ «Євроальянс ЛТД» переможцем у зв’язку з тим, що останній не надав 

підтверджуючі документи, визначені абзацом 2 частини 3 статті 17 Закону. 

(74) Таким чином, за результатами розгляду та оцінки наступної за ціною тендерної 

пропозиції, переможцем Торгів 5 визнано ПП «Артмаркет» (протокол засідання 

тендерного комітету від 11.05.2018 № 48) з найвищою ціновою пропозицією 3 547 500 

гривень.  

(75) Між переможцем та Замовником 5 укладено договір від 20.05.2018 № 35-018 про 

закупівлю вугілля кам’яного (ДК 021:2015: 09110000-3) на суму – 3 547 500 грн. 

3.6. ТОРГИ 6 

(76) Комунальним закладом «Помічнянська лікарня» Добровеличківського району 

Кіровоградської області (далі – Замовник 6) проведено процедуру відкритих торгів 

відповідно до оголошення  UA-2018-06-26-000762-b, опублікованого 26.06.2018 у 

системі електронних закупівель «Prozorro». 

(77) Дата і час розкриття тендерних пропозицій – 13 липня 2018 року. 

(78) Предмет ТОРГІВ 6 - «Тверде паливо (вугілля кам'яне марки ДГ 13-100)» у кількості – 

150 т.  

(79) Строк поставки товарів - до 30 грудня 2018 року. 
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(80) Кінцевий строк подання тендерних пропозицій – 12 липня 2018 року. 

(81) Початок аукціону – 13 липня 2018 року. 

(82) Очікувана вартість – 630 000,00 грн. (з ПДВ). 

(83) Критерій вибору переможця – ціна (100 %). 

(84) Для участі у ТОРГАХ 6 свої пропозиції надали сім суб’єктів господарювання, а саме:  

 

Таблиця 6 

 

(85) За результатами розгляду та оцінки найвигіднішої за ціною тендерної пропозиції, 

переможцем Торгів 6 визнано ТОВ «Карбоніка Групп» (протокол засідання тендерного 

комітету від 17.07.2018 № 26) з ціновою пропозицією 457 350 гривень. Пропозиції 

інших учасників закупівлі не розглядались. 

(86) Між переможцем та Замовником 6 укладено договір від 31.07.2018 № 104 про 

закупівлю вугілля кам’яного (ДК 021:2015: 09110000-3) на суму – 457 350 грн.  

 

3.7. ТОРГИ 7 

 

(87) Катеринівською сільською радою Кіровоградського району Кіровоградської області  

(далі – Замовник 7) проведено процедуру відкритих торгів відповідно до оголошення  

UA-2018-07-18-000352-b, опублікованого 18.07.2018 у системі електронних закупівель 

«Prozorro».                     

(88) Дата і час розкриття тендерних пропозицій – 06 серпня 2018 року. 

(89) Предмет ТОРГІВ 7 -  «Вугілля кам’яне марки ДГ» у кількості – 100 т. 

(90) Строк поставки товарів - до 31 грудня 2018 року. 

(91) Кінцевий строк подання тендерних пропозицій – 03 серпня 2018 року. 

(92) Початок аукціону – 05 червня 2018 року. 

(93) Очікувана вартість – 500 000,00 грн. (з ПДВ). 

(94) Критерій вибору переможця – ціна (100 %). 

(95) Для участі у ТОРГАХ 7 свої пропозиції надали сім суб’єктів господарювання, а саме:  

 

Учасник 

Ідентифікаційни

й код юридичної 

особи  

Дата 

подання 

тендерної 

пропозиції 

Час 

подання 

тендерної 

пропозиції 

Первинна 

цінова 

пропозиція, 

грн. з ПДВ 

Остаточна 

цінова 

пропозиція, 

грн. з ПДВ 

ТОВ «Євроальянс ЛТД»         39508011 12.07.2018 12:41 565 500,00 480 000,00 

ПП «Артмаркет» 40149331 12.07.2018 12:12 630 000,00 495 000,00 

ФОП Високий Євген 

Борисович 
1915904153 12.07.2018 10:07 543 000,00 536 650,00  

ПрАТ «Вінницяоблпаливо» 01880670 12.07.2018 14:24 598 950,00  598 950,00 

ТОВ «Торговий дім 

Фартоп» 
35402983 11.07.2018 11:30 585 000,00 465 000,00 

ТОВ «Оніксістем» 40236722 12.07.2018 11:17 537 600,00 457 500,00 

ТОВ «Карбоніка Групп» 41818003 12.07.2018 14:39 502 500,00 457 350,00 



12 

 

Таблиця 7 

Учасник 

Ідентифікаційний 

код юридичної 

особи  

Дата подання 

тендерної 

пропозиції 

Час 

подання 

тендерної 

пропозиції 

Первинна 

цінова 

пропозиція, 

грн з ПДВ 

Остаточна 

цінова 

пропозиція, 

грн з ПДВ 

ТОВ «Євроальянс 

ЛТД»  
39508011 - - 360 000,00 300 000,00 

ПП «Артмаркет» 40149331 02.08.2018 21:57 444 400,00 320 000,00 

ФОП Високий Євген 

Борисович 
1915904153 02.08.2018 19:36 368 000,00 368 000,00 

ТОВ «Карбоніка 

Групп» 
41818003 03.08.2018 11:47 315 600,00 299 900,00 

ТОВ «Оніксістем» 40236722 03.08.2018 09:54 393 900,00 349 900,00 

ПП «Сев-сервіс 2000» 31078365 01.08.2018 14:30 418 000,00 335 000,00 

ФОП Арсірій Оксана 

Вікторівна 
2721016269 02.08.2018 16:01 420 000,00 420 000,00 

 

(96) Замовник 7, на підставі ст. 30 Закону, після розкриття пропозицій учасників не 

розглядав пропозицію ТОВ «Євроальянс ЛТД» через відсутність будь-яких документів 

у складі тендерної пропозиції учасника.  

(97) На підставі ст. 30 Закону Замовник 7 відхилив тендерну пропозицію  ПП «Артмаркет» 

через її невідповідність умовам тендерної документації (у складі тендерної пропозиції 

учасника відсутня згода на доступ та обробку персональних даних; копії документів на 

ваги не відповідають визначеним умовам). 

(98) На підставі ст. 30 Закону Замовник 7 відхилив тендерну пропозицію ФОП Високий 

Євген Борисович через її невідповідність умовам тендерної документації (у складі 

тендерної пропозиції учасника відсутнє документальне підтвердження наявності 

складу; копії документів про перевірку технічного стану транспортних засобів 

втратили чинність). 

(99) На підставі ст. 30 Закону Замовник 7 відхилив тендерну пропозицію  ТОВ «Карбоніка 

Групп» через її невідповідність умовам тендерної документації  (у складі тендерної 

пропозиції учасник не подав протокол перевірки технічного стану транспортних 

засобів; відсутній документ, що підтверджує наявність вантажників в учасника; 

документація щодо наявності та стану вагів надана не у повному обсязі). 

(100) Замовник 7, на підставі ст. 30 Закону, відхилив тендерну пропозицію                                        

ТОВ «Оніксістем» через її невідповідність умовам тендерної документації (у складі 

тендерної пропозиції учасника відсутня згода на доступ та обробку персональних 

даних; учасник документально не підтвердив наявність працівників відповідної 

кваліфікації; документація щодо перевірки технічного стану транспортного засобу 

надана не в повному обсязі). 

(101) На підставі ст. 30 Закону Замовник 7 відхилив тендерну пропозицію                                                 

ПП «Сев-сервіс 2000» через її невідповідність умовам тендерної документації  (у складі 

тендерної пропозиції учасник не подав копії аналогічного договору та відгуку від 

замовника щодо виконання договору; не надано документи, що підтверджують 

наявність паливного складу в учасника; копія договору № 1632СС від 25.09.2017 надана 

не в повному обсязі). 

(102) Замовник 7 прийняв рішення про відповідність пропозиції ФОП Арсірій Оксана 

Вікторівна вимогам тендерної документації та визначив цього учасника переможцем 

торгів. 
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(103) Таким чином, за результатами розгляду та оцінки тендерної пропозиції, переможцем 

Торгів 7 визнано ФОП Арсірій Оксана Вікторівна (повідомлення про намір укласти 

договір від 14 вересня 2018 року № 1138/01-20) з найвищою з-поміж усіх учасників 

ціновою пропозицією 420 000 гривень.  

(104) Між переможцем та Замовником 7 укладено договір від 25.09.2018 № 2 про закупівлю 

вугілля кам’яного (ДК 021:2015: 09110000-3) на суму – 420 000 грн.  

3.8. ТОРГИ 8 

(105) Маловисківською центральною районною лікарнею (далі – Замовник 8) проведено 

процедуру відкритих торгів відповідно до оголошення UA-2018-08-30-000790-a, 

опублікованого 30.08.2018 у системі електронних закупівель «Prozorro». 

(106) Дата і час розкриття тендерних пропозицій – 17 вересня 2018 року. 

(107) Предмет ТОРГІВ 8 - «Вугілля кам'яне» у кількості – 300 т. 

(108) Строк поставки товарів - до 31 грудня 2018 року. 

(109) Кінцевий строк подання тендерних пропозицій – 17 вересня 2018 року. 

(110) Початок аукціону – 17 вересня 2018 року. 

(111) Очікувана вартість – 1 160 000,00 грн. (з ПДВ). 

(112) Критерій вибору переможця – ціна (100 %). 

(113) Для участі у ТОРГАХ 8 свої пропозиції надали два суб’єкта господарювання, а саме: 

Таблиця 8 

Учасник 

Ідентифікаційний 

код юридичної 

особи  

Дата подання 

тендерної 

пропозиції 

Час 

подання 

тендерної 

пропозиції 

Первинна 

цінова 

пропозиція, 

грн. з ПДВ 

Остаточна 

цінова 

пропозиція, 

грн. з ПДВ 

ТОВ «Євроальянс 

ЛТД» 
39508011 

12.09.2018 12:59 1 160 000,00 1 160 000,00 

ПП «Артмаркет» 40149331 12.09.2018 12:35 1 160 000,00 1 160 000,00 

(114) За результатами розгляду та оцінки першої за часом подання тендерної пропозиції, 

переможцем Торгів 8 визнано ПП «Артмаркет» (протокол засідання тендерного 

комітету від 19.09.2018 № 27) з ціновою пропозицією 1 160 000 гривень. Аналогічна за 

ціною пропозиція ТОВ «Євроальянс ЛТД» Замовником 8 не розглядалась без 

зазначення причин. 

(115) Між переможцем та Замовником 8 укладено договір від 01.10.2018 № 01102018-1 про 

закупівлю вугілля кам’яного (ДК 021:2015: 09110000-3) на суму – 1 160 000 грн.  

3.9. ТОРГИ 9 

(116) Замовником 2 проведено процедуру відкритих торгів відповідно до оголошення                 

UA-2018-12-11-002573-c, опублікованого 11.12.2018 у системі електронних закупівель 

«Prozorro». 

(117) Дата і час розкриття тендерних пропозицій – 24 січня 2019 року. 

(118) Предмет ТОРГІВ 9 - «Вугілля кам'яне марки АМ (13-25), ДГ (13-100), ГЖП (25-100)» у 

кількості – 820 т. 
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(119) Строк поставки товарів - до 31 грудня 2019 року. 

(120) Кінцевий строк подання тендерних пропозицій - 23 січня 2019 року. 

(121) Початок аукціону – 24 січня 2018 року. 

(122) Очікувана вартість – 4 191 500,00 грн. (з ПДВ). 

(123) Критерій вибору переможця – ціна (100 %). 

(124) Для участі у ТОРГАХ 9 свої пропозиції надали три суб’єкта господарювання, а саме 

Таблиця 9 

Учасник 

Ідентифікаційний 

код юридичної 

особи 

Дата подання 

тендерної 

пропозиції 

Час 

подання 

тендерної 

пропозиції 

Первинна 

цінова 

пропозиція, 

грн. з ПДВ 

Остаточна 

цінова 

пропозиція, 

грн. з ПДВ 

ТОВ «Євроальянс 

ЛТД» 
39508011 

23.01.2019 10:42 3 798 000,00 3 612 000,00 

ПП «Артмаркет» 40149331 22.01.2019 22:16 4 190 800,00 4 190 800,00 

ТОВ «Приватна 

вугільна компанія» 
42234769 

15.01.2019 15:10 4 150 000,00 3 621 540,00 

(125) Замовник 2, розглянувши пропозицію ТОВ «Євроальянс ЛТД», визнав його 

переможцем Торгів 9 (протокол засідання тендерного комітету від 25.01.2019 № 12) з 

найвигіднішою ціновою пропозицією 3 612 000 гривень. Однак в результаті розгляду 

тендерним комітетом поданих переможцем документів було виявлено, що довідка МВС 

ААА № 0529001м від 21.12.2018 не відповідає умовам тендерної документації. Відтак, 

рішення про визнання ТОВ «Євроальянс ЛТД» переможцем було скасовано (протокол 

від 04.02.2019 № 15). 

(126) Після розкриття пропозицій учасників Замовник 2 відхилив тендерну пропозицію               

ТОВ «Приватна вугільна компанія» через її невідповідність умовам тендерної 

документації (Замовник 2 не вказав конкретну причину невідповідності та підставу для 

відхилення).  

(127) Замовник 2, розглянувши пропозицію ПП «Артмаркет», встановив її відповідність 

вимогам тендерної документації та визначив учасника переможцем торгів. 

(128) За результатами розгляду тендерної пропозиції, переможцем Торгів 9 визнано                  

ПП «Артмаркет» (протокол засідання тендерного комітету від 05.02.2019 № 16) з 

найвищою з-поміж трьох учасників ціновою пропозицією 4 190 800 гривень.  

(129) Між переможцем та Замовником 2 укладено договір від 11.03.2019 № 61-Т про  

закупівлю вугілля кам’яного (ДК 021:2015: 09110000-3) на суму – 4 190 800 грн. 

3.10. ТОРГИ 10 

(130) Замовником 5 проведено процедуру відкритих торгів відповідно до оголошення UA-

2019-03-04-000763-b, опублікованого 04.03.2019 у системі електронних закупівель 

«Prozorro». 

(131) Дата і час розкриття тендерних пропозицій – 27 березня 2019 року. 

(132) Предмет ТОРГІВ 10 -   «Вугілля камяне марки АМ-(13-25), ДГ-(13-100), ГЖП-(25-80)т» 

у кількості – 635 т. 

(133) Строк поставки товарів - до 31 грудня 2019 року. 



15 

 

(134) Кінцевий строк подання тендерних пропозицій – 26 березня 2019 року. 

(135) Початок аукціону – 27 березня 2019 року. 

(136) Очікувана вартість – 3 628 000,00 грн. (з ПДВ). 

(137) Критерій вибору переможця – ціна (100 %). 

(138) Для участі у ТОРГАХ 10 свої пропозиції надали два суб’єкта господарювання, а саме 

 

Таблиця 10 

Учасник 

Ідентифікаційни

й код юридичної 

особи 

Дата подання 

тендерної 

пропозиції 

Час 

подання 

тендерної 

пропозиції 

Первинна 

цінова 

пропозиція, 

грн. з ПДВ 

Остаточна 

цінова 

пропозиція, 

грн. з ПДВ 

ТОВ «Євроальянс ЛТД» 39508011 25.03.2019 12:39 3 628 000,00 3 628 000,00 

ПП «Артмаркет» 40149331 25.03.2019 12:27 3 626 410,00 3 626 410,00 

(139) За результатами розгляду та оцінки найвигіднішої за ціною тендерної пропозиції 

(різниця в пропозиціях склала 1 590 грн.), переможцем Торгів 10 визнано                           

ПП «Артмаркет» (протокол засідання тендерного комітету від 01.04.2019 № 30) з 

ціновою пропозицією 3 626 410 гривень. Пропозиція іншого учасника закупівлі не 

розглядалась. 

(140) Між переможцем та Замовником 5 укладено договір від 16.04.2019 № 22-019 про 

закупівлю вугілля кам’яного (ДК 021:2015: 09110000-3) на суму – 3 626 410 грн. 

3.11. ТОРГИ 11 

(141) Відділом освіти виконавчого комітету Знам'янської міської ради (далі - Замовник 9) 

проведено процедуру відкритих торгів відповідно до оголошення UA-2019-05-29-

001363-c, опублікованого 29.05.2019 у системі електронних закупівель «Prozorro». 

(142) Дата і час розкриття тендерних пропозицій – 14 червня 2019 року. 

(143) Предмет ТОРГІВ 11 - «Кам'яне вугілля» у кількості – 745 т. 

(144) Строк поставки товарів - до 31 грудня 2019 року. 

(145) Кінцевий строк подання тендерних пропозицій – 13 червня 2019 року. 

(146) Початок аукціону – 14 червня 2019 року. 

(147) Очікувана вартість – 3 930 000,00 грн. (з ПДВ). 

(148) Критерій вибору переможця – ціна (100 %). 

(149) Для участі у ТОРГАХ 11 свої пропозиції надали чотири суб’єкта господарювання, а 

саме: 

Таблиця 11 

Учасник 

Ідентифікаційни

й код юридичної 

особи 

Дата подання 

тендерної 

пропозиції 

Час 

подання 

тендерної 

пропозиції 

Первинна 

цінова 

пропозиція, 

грн з ПДВ 

Остаточна 

цінова 

пропозиція, 

грн з ПДВ 

ТОВ «Євроальянс 

ЛТД» 
39508011 

13.06.2019 10:05 3 766 250,00 2 984 000,00 

ПП «Артмаркет» 40149331 13.06.2019 14:17 3 911 107,80 3 911 107,80 

ТОВ "Паливторг" 40220890 13.06.2019 16:00 3 305 000,00 3 206 000,00 
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ТОВ «Приватна 

вугільна компанія» 
42234769 

13.06.2019 14:56 3 167 550,00 2 980 550,00 

(150) Замовник 9, на підставі п. 4 ч. 1 ст. 30 Закону, після розкриття пропозицій учасників 

відхилив тендерну пропозицію ТОВ «Євроальянс ЛТД» через її невідповідність умовам 

тендерної документації (автомобільні ваги не проходили щорічну повірку згідно 

Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність»).  

(151) На підставі п. 4 ч. 1 ст. 30 Закону Замовник 9 відхилив тендерну пропозицію                  

ТОВ «Паливторг» через її невідповідність умовам тендерної документації (у складі 

тендерної пропозиції учасника зміст довідок про випробування та сертифікатів якості 

товару не відповідає вимогам тендерної документації). 

(152) Замовник 9, розглянувши пропозицію ТОВ «Приватна вугільна компанія» відхилив її 

через невідповідність умовам тендерної документації (п. 4 ч. 1 ст. 30 Закону). Замовник 

9 визнав переможцем Торгів 9 ПП «Артмаркет» з найвищою ціновою пропозицією 

3 911 107,80 гривень. Однак, орган оскарження в подальшому задовольнив дві подані 

ТОВ «Приватна вугільна компанія» скарги на дії Замовника 9 та зобов’язав останнього 

скасувати раніше прийняті рішення про відхилення тендерної пропозиції                                  

ТОВ «Приватна вугільна компанія» та визнання ПП «Артмаркет» переможцем торгів.  

(153) Остаточним переможцем Торгів 11 було визнано ТОВ «Приватна вугільна компанія». 

(154) За результатами розгляду та оцінки тендерної пропозиції (після задоволення двох 

поданих учасником до органу оскарження скарг на дії Замовника 9), переможцем 

Торгів 11 визнано ТОВ «Приватна вугільна компанія» (протокол засідання тендерного 

комітету від 05.09.2019 року № 158) з найвигіднішою ціновою пропозицією 2 980 550 

гривень.  

(155) Між переможцем та Замовником 9 укладено договір від 10.10.2019 № 622 про 

закупівлю вугілля кам’яного (ДК 021:2015: 09110000-3) на суму – 2 980 550 грн.  

3.2. Встановлення антиконкурентних узгоджених дій 

(156) За результатами аналізу матеріалів справи № 01-ВДР/02-2020 встановлено, що                       

ПП «Артмаркет»  і ТОВ «Євроальянс ЛТД» вчинили антиконкурентні узгоджені дії під 

час участі у Торгах 1-11. 

 

3.2.1     Інформація про спільні інтереси та взаємозв’язок Відповідачів 

 

3.2.1.1.    Посадові особи  

(157) Відповідно до інформації, що міститься в Єдиному державному реєстрі юридичних 

осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, засновником та кінцевим 

бенефіціарним власником, керівником та підписантом ТОВ «Євроальянс ЛТД» 

(ідентифікаційний код юридичної особи – 39508011) з 2014 року по теперішній час є 

ОСОБА 1. 

(158) Засновником ПП «Артмаркет» (ідентифікаційний код юридичної особи – 40149331), 

відповідно до інформації з ЄДР, є ОСОБА 2. На час проведення Торгів дана особа була 

керівником та підписантом зазначеного підприємства. 

(159) Разом з тим, ОСОБА 2 з 2011 року (інформація ЄДР) також являється засновником, 

кінцевим бенефіціарним власником, керівником та підписантом іншої юридичної 

особи, а саме ТОВ «Артмаркет» (ідентифікаційний код юридичної особи – 37714100).  
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ТОВ «Артмаркет» 

Засновник – ОСОБА 2 

(160) Під час проведення Торгів ТОВ «Євроальянс ЛТД» мало стійкі господарські відносини 

з ТОВ «Артмаркет». Більш того, ТОВ «Артмаркет» на час проведення Торгів 

систематично надавало фінансову допомогу як ПП «Артмаркет», так і ТОВ 

«Євроальянс ЛТД».  

(161) А той факт, що засновником, кінцевим бенефіціарним власником, керівником та 

підписантом ТОВ «Артмаркет» і ПП «Артмаркет» на час проведення Торгів 1-11 

виступала одна й та сама особа, свідчить про обмін інформацією та узгодження 

поведінки Відповідачами під час підготовки та участі у процедурах закупівель через 

посадову особу ТОВ «Артмаркет» та ПП «Артмаркет» - ОСОБА 2 (див. Зображення 1). 

Зображення 1 

 

 

 

 

(162)  

(163)  

 

 

 

 

3.2.1.2. Перебування одни і тих же фізичних осіб у трудових відносинах із Відповідачами 

 

(164) За інформацією Головного управління Пенсійного фонду України в Кіровоградській 

області (лист від 16.08.2019 №15502/06-02), 5 осіб у період 2018 року по 01.06.2019 

року (період участі Відповідачів у ТОРГАХ) почергово перебували у трудових 

відносинах з ТОВ «Євроальянс ЛТД» і ПП «Армаркет», про що зазначено у                      

таблиці 12. 

Таблиця 12 
П.І.Б. працівника Найменування суб’єкта 

господарювання - роботодавця 
Період трудових 

відносин 

ОСОБА 3 ТОВ «Євроальянс ЛТД» 01.01.2018 – 31.05.2018 

ПП «Артмаркет» 01.06.2018 – 31.05.2019 

ОСОБА 4 ТОВ «Євроальянс ЛТД» 01.01.2018 – 31.05.2018 

ПП «Артмаркет» 01.06.2018 – 31.01.2019 

ОСОБА 5 ТОВ «Євроальянс ЛТД» 01.01.2018 – 31.05.2018 

ПП «Артмаркет» 01.06.2018 – 31.03.2019 

ОСОБА 6 ТОВ «Євроальянс ЛТД» 01.02.2018 – 31.05.2018 

ПП «Артмаркет» 01.06.2018 – 31.08.2018 

ОСОБА 7 ТОВ «Євроальянс ЛТД» 01.01.2018 – 31.05.2018 

ПП «Артмаркет» 01.06.2018 – 31.05.2019 

(165) Отже, у зв’язку з тим, що у період проведення Торгів відбувався перехід працівників 

між Відповідачами, останні не могли бути не обізнані з діяльністю один одного та мали 

можливість до обміну інформацією між ними щодо господарської діяльності, у тому 

числі й щодо участі в Торгах. 

3.2.1.3.   Господарські відносини між ТОВ «Євроальянс ЛТД» і ТОВ «Артмаркет» 

(166) Проаналізувавши інформацію, яка міститься на сайті електронного порталу публічних 

закупівель «Prozorro» (https://prozorro.gov.ua) у відкритому доступі, Відділенням було 

встановлено наступне. 

ПП «Артмаркет» 

Засновник – ОСОБА 2 

ТОВ «Євроальянс ЛТД» 

Засновник – ОСОБА 1 

https://prozorro.gov.ua/
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(167) Для участі у торгах, ТОВ «Євроальянс ЛТД» у складі тендерної документації подавало 

наступні договори, укладені з ТОВ «Артмаркет»: 

1) договір оренди нерухомого майна від 01.09.2017 б/н (для участі у Торгах 2,3,4); 

2)  договір оренди транспортного засобу від 25.12.2015 б/н (для участі у Торгах 

2,3,4,9); 

3)  договір про надання послуг автовагової (зважування та тарування машин) від 

22.12.2017 б/н (для участі у Торгах 2 і 3); 

4)  договір оренди автомобільних вагів від 21.07.2018 № 210718-02 (для участі у 

Торгах 9); 

5)  договір оренди нерухомого майна від 01.07.2018 № 010718-02 (для участі у 

Торгах 9). 

(168) Як видно, з наведених фактів, між ТОВ «Євроальянс ЛТД» та ТОВ «Артмаркет» на час 

проведення Торгів існували стійкі господарські відносини, що підтверджується 

укладеними між ними договорами.  

(169) Інформацією з ЄДР підтверджується, що директором (а також засновником, 

бенефіціаром та підписантом) ТОВ «Артмаркет» і ПП «Артмаркет» на час проведення 

Торгів була ОСОБА 2. 

(170) Іншими словами, ТОВ «Євроальянс ЛТД» протягом 2015-2018 років укладало договори 

з ТОВ «Артмаркет» в ОСОБІ 2, який одночасно був директором і уповноваженою 

особою ПП «Артмаркет» - постійного конкурента (а в деяких процедурах закупівель 

єдиного конкурента) ТОВ «Євроальянс ЛТД» під час участі у Торгах. 

3.2.1.4.    Фінансова допомога 

 

(171) За інформацією АТ КБ «Приватбанк» (листи від 06.09.2019 № 20.1.0.0.0/7-190828/2168 

та від 12.02.2020 № 20.1.0.0.0/7-200204/6248) ТОВ «Артмаркет» у період проведення 

Торгів систематично надавало поворотну фінансову допомогу ТОВ «Євроальянс ЛТД» 

і ПП «Артмаркет» (інформація з обмеженим доступом). 

(172) Пунктом 1 частини 1 статті 5 Закону встановлено норму про те, що закупівлі 

здійснюються за принципом добросовісної конкуренції серед учасників. Згідно зі 

статтею 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» економічна 

конкуренція завжди є змаганням між суб’єктами господарювання з метою здобуття 

завдяки власним досягненням переваги над іншими суб’єктами господарювання, у тому 

числі під час участі таких суб’єктів у торгах. 

(173) При цьому означене змагання виключає можливість надання одним суб’єктом 

господарювання фінансової допомоги своєму безпосередньому конкуренту на торгах, 

оскільки це збільшить шанси останнього на перемогу, в чому не може бути 

зацікавлений надавач фінансової допомоги, зи виключенням, що така допомога 

надається для забезпечення можливості узгоджувати свої дії під час участі у 

відповідних процедурах закупівель обома суб’єктами господарювання (надавачем та 

отримувачем допомоги). 

 

(174) 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. 
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(175) Таким чином, за своєю суттю поворотна фінансова допомога може надаватися між 

суб’єктами господарювання, які поєднані або споріднені між собою спільністю 

економічних інтересів, оскільки надається на безвідсотковій основі (не несе жодної 

фінансової вигоди надавачу такої допомоги).  

(176) Інформація з обмеженим доступом. 

(177) Таким чином, вищезазначена інформація свідчить про пов’язаність Відповідачів 

спільними інтересами при здійсненні господарської діяльності, зокрема, під час участі 

у процедурах закупівель. 

3.3. Наявність телефонних розмов між ТОВ «Євроальянс ЛТД» і  ПП «Артмаркет» у  

період проведення Торгів 

 

(178) Відповідно до інформації, що міститься в ЄДР у відкритому доступі, зв’язок з: 

1) ТОВ «Євроальянс ЛТД» здійснюється за наступним номером телефону: 

+380997076616;  

2) з ПП «Артмаркет» здійснюється за номером: +380957666552.  

(179) Відповідачі подавали свої тендерні пропозиції для участі у Торгах з авторизованого 

електронного майданчика «Держзакупівлі.Онлайн» (листи ДП «Прозорро» від 

14.08.2019 № 206/2361/03 та від 27.08.2019 № 206/2438/03). 

(180) Оператор авторизованого електронного майданчика «Держзакупівлі.онлайн» листом 

від 06.02.2020 № 06020-5 надав Кіровоградському ОТВ інформацію про реєстраційні 

дані ТОВ «Євроальянс ЛТД» та ПП «Артмаркет», які використовувались 

Відповідачами під час устасті у Торгах, зокрема, при реєстрації та для входу на 

електронний майданчик, подання своїх тендерних пропозицій і т.п., що відображено у 

таблиці 14: 

 

Таблиця 14 
 

 

Торги 

 

Учасник Контактна особа Телефон 

ТОВ «Євроальянс ЛТД» Павленко Олег 

Миколайович 

(засновник, директор, 

підписант та кінцевий 

бенефіціар) 

+380997076616 

ПП «Артмаркет» Піско Федір Петрович 

(засновник, директор, 

підписант та кінцевий 

бенефіціар) 

+380957666552 

(181) Приватне акціонерне товариство «ВФ Україна» листом від 20.03.2020 № 02/КН-Б/43 

надало Кіровоградському ОТВ інформацію щодо телефонних з’єднань (дзвінків) між 

абонентськими номерами +380997076616 та +380957666552 протягом 2018-2019 років 

(інформація з обмеженим доступом).               

(182) Кіровоградським ОТВ встановлено, що між телефонними номерами, зазначеними у 

таблиці 14 (тобто, між Відповідачами) у період з 22.01.2018 (оголошення про початок 

проведення Торгів 1) по 05.09.2019 (визначення переможця у Торгах 11) зафіксовано 

понад тисячу телефонних дзвінків (інформацію про дзвінки у Додатку 1,) (інформація 

з обмеженим доступом). 
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(183) Інформація з обмеженим доступом. 

(184) Отже, викладені вище факти беззаперечно свідчать про тісну комунікацію та 

координацію між представниками Відповідачів, узгодження своїх дій                                

ТОВ «Євроальянс ЛТД» і ПП «Артмаркет» під час участі у Торгах протягом 2018-2019 

років. 

 3.4      Використання однієї IP-адреси 

3.4.1. Під час входу в аукціон 

 

(185) Згідно з інформацією, наданою Відділенню ДП «ПРОЗОРРО» листами від                   

14.08.2019 (№ 206/2361/03) та 27.08.2019 (№ 206/2438/03), ТОВ «Євроальянс ЛТД» та 

ПП «Артмаркет» подавали свої пропозиції для участі у Торгах з авторизованого 

електронного майданчика Держзакупівлі.Онлайн. 

 

(186) Вказаними вище листами, ДП «ПРОЗОРРО» повідомило Кіровоградське ОТВ також 

про те, що ТОВ «Євроальянс ЛТД» та ПП «Артмаркет» заходили в аукціон з тотожних 

IP-адрес по Торгах 2, 6, 7, 8, 9, про що зазначено в таблиці 15: 

Таблиця 15 
Номер та ідентифікатор 

Торгів 

Учасник Торгів IP-адреса, з якої 

учасник здійснював 

вхід в аукціон  

Дата входу 

в аукціон 

Час входу в 

аукціон 

1)UA-2018-01-22-002140-c 

 

ПП «Артмаркет» ІР-адреса учасника 

відсутня в системі по 

можливій причині 

блокування 

бібліотеки в браузері 
учасника або учасник 

не заходив в аукціон 

- - 

ТОВ «Євроальянс 

ЛТД» 

78.154.163.94 22.02.2018 12:09 

2)UA-2018-02-06-003021-a  

 

ПП «Артмаркет» 78.26.151.246 22.02.2018 11:33 

ТОВ «Євроальянс 

ЛТД» 
78.26.151.246 22.02.2018 11:44 

3)UA-2018-03-26-002049-b  

 

ПП «Артмаркет» 

 

78.26.151.246 02.05.2018 11:15 

ТОВ «Євроальянс 

ЛТД» 

192.162.81.102 02.05.2018 11:17 

4)UA-2018-04-13-001471-a  

 

ПП «Артмаркет» 138.197.133.203 05.06.2018 11:24 

ТОВ «Євроальянс 

ЛТД» 

91.241.186.39 05.06.2018 11:23 

5)UA-2018-04-16-001347-a  

 

ПП «Артмаркет» 78.26.151.246 03.05.2018 08:01 

ТОВ «Євроальянс 

ЛТД» 

192.162.81.102 03.05.2018 08:00 

6)UA-2018-06-26-000762-b  

 

ПП «Артмаркет» 78.26.151.246 13.07.2018 11:42 

ТОВ «Євроальянс 

ЛТД» 
78.26.151.246 13.07.2018 11:26 

7)UA-2018-07-18-000352-b  

 

ПП «Артмаркет» 78.26.151.246 06.08.2018 07:56 

ТОВ «Євроальянс 

ЛТД» 
78.26.151.246 06.08.2018 08:01 

8)UA-2018-08-30-000790-a  

 

ПП «Артмаркет» 78.154.191.33 17.09.2018 10:57 

ТОВ «Євроальянс 

ЛТД» 
78.154.191.33 17.09.2018 10:59 

9)UA-2018-12-11-002573-c ПП «Артмаркет» 78.26.151.246 24.01.2019 12:16 

ТОВ «Євроальянс 

ЛТД» 
78.26.151.246 24.01.2019 12:28 

10)UA-2019-03-04-000763-b  ПП «Артмаркет» 78.26.151.246 27.03.2019 12:42 
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 ТОВ «Євроальянс 

ЛТД» 

ІР-адреса учасника 

відсутня в системі по 

можливій причині 
блокування 

бібліотеки в браузері 

учасника або учасник 

не заходив в аукціон 

  

11)UA-2019-05-29-001363-c ПП «Артмаркет» 128.124.58.158 14.06.2019 11:28 

ТОВ «Євроальянс 

ЛТД» 

195.149.108.37 14.06.2019 11:18 

 

3.4.2.   При завантаженній тендерних пропозицій 

(187) На вимогу Кіровоградського ОТВ від 21.01.2020 № 61-02/67                                                              

ТОВ «Держзакупівлі.Онлайн» повідомило (лист від 06.02.2020 № 060220-5), що свої 

тендерні пропозиції  ТОВ «Євроальянс ЛТД» та ПП «Артмаркет» для участі у Торгах 

3, 4, 5, 6, 7 завантажували з тотожних IP-адрес. 

(188) Окрім цього, під час участі у Торгах 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11 Відповідачі  подавали 

тендерні пропозиції в один і той же день з невеликою різницею у часі, про що зазначено 

у таблиці 16: 

Таблиця 16 
Номер та ідентифікатор 

Торгів 

Учасник Торгів IP-адреса 

подання 

пропозиції 

Дата подання 

пропозиції 

Час подання 

пропозиції 

UA-2018-02-06-003021-

a 

(Торги 2) 

ПП «Артмаркет» 78.26.151.246 21.02.2018 12:35 

ТОВ «Євроальянс 
ЛТД» 

78.154.163.94 21.02.2018 14:08 

UA-2018-03-26-002049-

b (Торги 3) 

ПП «Артмаркет» 78.26.151.246 01.05.2018 10:28 

ТОВ «Євроальянс 

ЛТД» 
78.26.151.246 01.05.2018 10:37 

UA-2018-04-13-001471-

a (Торги 4) 

ПП «Артмаркет» 91.241.186.39 04.06.2018 21:24 

ТОВ «Євроальянс 

ЛТД» 
91.241.186.39 04.06.2018 21:07 

UA-2018-04-16-001347-
a (Торги 5) 

ПП «Артмаркет» 78.26.151.246 02.05.2018 18:38 

ТОВ «Євроальянс 

ЛТД» 
78.26.151.246 02.05.2018 18:02 

UA-2018-06-26-000762-

b (Торги 6) 

ПП «Артмаркет» 78.26.151.246 12.07.2018 12:13 

ТОВ «Євроальянс 

ЛТД» 
78.26.151.246 12.07.2018 12:11 

UA-2018-07-18-000352-

b (Торги 7) 

 

ПП «Артмаркет» 92.38.40.91 02.08.2018 21:57 

ТОВ «Євроальянс 

ЛТД» 
92.38.40.91 02.08.2018 22:00 

UA-2018-08-30-000790-

a 

(Торги 8) 

ПП «Артмаркет» 78.26.151.246 12.09.2018 12:35 

ТОВ «Євроальянс 

ЛТД» 

195.149.108.52 12.09.2018 12:59 

UA-2019-03-04-000763-

b 

(Торги 10) 

ПП «Артмаркет» 78.26.151.246 25.03.2019 12:27 

ТОВ «Євроальянс 

ЛТД» 

192.166.113.164 25.03.2019 12:39 

UA-2019-05-29-001363-

c 

(Торги 11) 

ПП «Артмаркет» 178.133.192.6 13.06.2019 14:17 

ТОВ «Євроальянс 

ЛТД» 

195.149.108.37 13.06.2019 10:05 

 

3.4.3.  При вході до особистого кабінету під час користування послугою «клієнт-банк» 

(189) На вимоги Кіровоградського ОТВ від 24.06.19 № 61-02/868 та від 22.01.2020 №61-02/74 

АТ Комерційний банк «Приватбанк» листами від 06.09.2019 № 20.1.0.0.0/7 – 

190828/2168 та від 12.02.2020 № 20.1.0.0./7-200204/6248 повідомило, що                              
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ТОВ «Євроальянс ЛТД» та ПП «Артмаркет» мають у банківській установі відкриті 

рахунки та користуються послугою «клієнт-банк».  

(190) АТ Комерційний банк «Приватбанк» надало Кіровоградському ОТВ інформацію про 

те, що протягом 2018-2019 років (проміжок часу, протягом якого проводились Торги) 

зазначені учасники систематично користувались послугою «клієнт-банк» та 

здійснювали вхід до клієнт банку з однакових IP-адрес в один і той самий день з 

невеликою різницею у часі, що наведено у таблиці 17 (інформація з обмеженим 

доступом). 

3.4.4.   При поданні податкової звітності 

 

(191) Проаналізувавши інформацію, яку надала листом від 23.08.2019 №14914/10/11-28-02 

Знам’янська ДПІ Олександрійського управління ГУ ДФС у Кіровоградській області, 

Кіровоградським ОТВ було встановлено, що Відповідачі неодноразово подавали в 

електронному вигляді податкову звітність з тотожних  IP-адрес в один день або через 

день, про що зазначено у таблиці 18: 

Таблиця 18 
Відповідач IP – адреса подання звітності Дата подання звітності 

ПП «Артмаркет» 195.149.108.50 27.02.2018 

ТОВ «Євроальянс ЛТД» 27.02.2018 

ПП «Артмаркет» 185.29.254.154 

 

19.03.2018 

ТОВ «Євроальянс ЛТД» 19.03.2018 

ПП «Артмаркет» 78.154.191.33 

 

20.09.2018 

ТОВ «Євроальянс ЛТД» 20.09.2018 

ПП «Артмаркет» 192.168.189.137 20.09.2018 

ТОВ «Євроальянс ЛТД» 20.09.2018 

ПП «Артмаркет» 193.238.37.93 

 

20.12.2018 

ТОВ «Євроальянс ЛТД» 19.12.2018 

 

(192) Отже, ТОВ «Євроальянс ЛТД» та ПП «Артмаркет» здійснювали дії щодо: 

- завантаження тендерних пропозицій; 

- вход в аукціон; 

- вход до клієнт банку при користуванні послугою «клієнт-банк» під час участі у Торгах 

1-11; 

- при поданні податкової звітності у період проведення торгів, 

з однакових ІР-адрес свідчить про те, Відповідачі узгоджували свою поведінку під час 

підготовки та участі у Торгах 1-11.  

 

(193) Окремо варто вказати, що абсолютна більшість дій Відповідачів (при вході в аукціон, 

при завантаженні тендерних пропозицій, при користуванні послугою клієнт – банк, при 

поданні податкової звітності) здійснювалась в один і той самий день з невеликими 

часовими інтервалами (синхронність дій), що свідчить про узгодженість дій 

Відповідачів під час участі у Торгах, де вони мали б виступати прямими конкурентами, 

ще з моменту внесення ними авансу за подання тендерних пропозицій. 

 

3.4.5. Синхронність дій Відповідачів при перерахуванні коштів електронному майданчику  

 

(194) За інформацією ТОВ «Держзакупівлі.Онлайн» (лист від 06.02.2020 № 060220-5), 

послуги Оператора за подання учасником тедерної пропозиції сплачуються шляхом 

списання грошових коштів з балансу учасника. Поповнення балансу учасника 

здійснюється шляхом оплати рахунку із зазначенням у платіжному дорученні 

призначення платежу «внесення авансу». 
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(195) Вказаним вище листом ТОВ «Держзакупівлі.Онлайн» повідомило Кіровоградське ОТВ 

про те, що протягом 2018-2019 років (період проведення Торгів) ПП «Артмаркет» 

поповнювало власний баланс 9 разів, а ТОВ «Євроальянс ЛТД» - 10 разів відповідно.  

(196) Варто зазначити, що учасник має право поповнювати власний баланс задля подання 

тендерної пропозиції у будь-який момент/день шляхом оплати рахунку на відповідну 

суму коштів.  

(197) При цьому Відповідачі у 5 випадках поповнювали власний баланс у один і той самий 

день з мінімальною різницею у часі, про що зазначено у таблиці 19 (інформація з 

обмеженим доступом). В той же час інші учасники процедур закупівель, які приймали 

участь разом із Відповідачами, поповнювали свої баланси в абсолютно різні дні (лист 

від 06.02.2020 № 060220-5).  

(198) Отже, вчинення Відповідачами ряду зазначених вище дій під час участі у Торгах 1-11 

не тільки з однакових IP-адрес, а й в один день з невеликими інтервалами  у часі 

свідчить про те, що ТОВ «Євроальянс ЛТД» і ПП «Артмаркет», узгоджували власну 

поведінку під час участі у Торгах, і цим самим не було дотримано одного із принципів 

закупівель - добросовісна конкуренція серед учасників.  

3.5.      Спільні особливості електронних файлів 

(199) За результатами аналізу властивостей електронних файлів встановлено, що електронні 

файли ТОВ «Євроальянс ЛТД» та ПП «Артмаркет» завантажені в електронну систему 

закупівель «Prozorro» по Торгах 5 мають однакові особливості (кожен учасник у складі 

тендерної пропозиції завантажив всього по одному електронному файлу та цифровому 

підпису), про що зазначено у Таблиці 20: 

Таблиця 20 
Торги Учасник IP-адреса, з 

якої учаник 

подав тендерну 

пропозицію 

Дата та час 

подання 

пропозиції  

Назва 

електронного 

файлу 

Дата та час 

створення 

електронног

о файлу 

Дата та час 

редагування 

електронног

о файлу 

Виробник 

файлу 

(pdf) 

Версія 

файлу 

(pdf) 

5 ТОВ 

«Євроальянс 

ЛТД» 

78.26.151.246 02.05.2018 

18:02 

ТЕНДЕРНА 

ПРОПОЗИЦІЯ 

02.05.2018 

16:50 

02.05.2018 

16:50 

ABBYY 

FineReader 

12 

1.5 

(Acrobat 

6.x) 

ПП 

«Артмаркет» 

78.26.151.246 02.05.2018 

18:38 

ТЕНДЕРНА 

ПРОПОЗИЦІЯ 

02.05.2018 

17:27 

02.05.2018 

17:27 

ABBYY 

FineReader 

12 

1.5 

(Acrobat 

6.x) 

 

(200) Отже, файли були створені послідовно в один день, подані з однієї IP-адреси і при 

цьому мають: 

1) однакові назви; 

2) однакових виробників; 

3) однакові версії  файлів з розширенням (.pdf). 

(201) Наведена вище інформація вказує на спільну підготовку цих файлів, поданих 

Відповідачами у складі своїх тендерних пропозицій під час участі у Торгах 5, на яких 

ТОВ «Євроальянс ЛТД» і ПП «Артмаркет» повинні були виступати конкурентами та 

були єдиними учасниками торгів.  

3.6.      Відсутність у ТОВ «Євроальянс ЛТД» наміру стати переможцем на Торгах 9   

(202) Оголошення про проведення Торгів 9 було оприлюднене в електронній системі 

закупівель «Prozorro» 11 грудня 2018 року.  
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(203) Слід зазначити, що відповідно до пункту 30 статті 1 Закону, тендерна пропозиція – це 

пропозиція щодо предмета закупівлі або його частини (лота), яку учасник подає 

замовнику відповідно до вимог тендерної документації. 

(204) Тобто, ТОВ «Євроальянс ЛТД», подаючи тендерну пропозицію, було ознайомлене із 

тендерною документацією та вимогами, встановленими в ній замовником для усіх без 

виключення учасників, оскільки відповідність переможця кваліфікаційним критеріям 

тендерної документації є обов’язковою умовою для подальшого підписання 

переможцем відповідного договору із замовником.  

(205) Серед тендерної документації замовник розмістив документ «ДОДАТОК 2 

КВАЛІФІКАЦІЙНІ КРИТЕРІЇ.doc» (далі – Додаток 2), в якому визначив, зокрема, 

документи, які має надати переможець процедури закупівлі. 

(206) Замовник у зазначеному вище документі встановив, що переможець торгів у строк, що 

не перевищує 5 (п’ять) днів з дати оприлюднення повідомлення про намір укласти 

договір, повинен подати документи, що підтверджують відсутність підстав, визначених 

статтею 17 Закону. 

(207) Так, у пп. 1.1.2. п. 1.1. ч. 1 р.1 Додатку 2 зазначено, що переможець у встановлений 

строк подає документ для підтвердження того, що службова (посадова) особа учасника 

- переможця, яка підписала тендерну пропозицію, не була засуджена за злочин, 

вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у 

встановленому законом порядку. 

(208) Вимоги до вищевказаного документу, встановлені замовником у Додатку 2: «Оригінал 

або нотаріально засвідчена копія витягу з реєстру Управління інформаційно-

аналітичного забезпечення при ГУНП України або іншого уповноваженого органу, який 

має право надавати відповідні витяги з реєстру, про те, що службова (посадова) особа 

учасника, яка підписала тендерну пропозицію, не була засуджена за злочин, вчинений з 

корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому 

законом порядку, виданий не більше місячної давнини відносно дати оприлюднення на 

веб-порталі Уповноваженого органу повідомлення про намір укласти договір». 

(209) ТОВ «Євроальянс ЛТД» після визнання його 25 січня 2019 року  переможцем 

процедури закупівлі, на виконання пп. 1.1.2. п. 1.1. ч. 1 р. 1 Додатку 2, подало довідку 

МВС ААА № 0529001м на ім’я ОСОБИ 1 (директор   ТОВ «Євроальянс ЛТД»), видану 

станом на 21 грудня 2018 року. 

(210) Тобто, вказана вище довідка, подана ТОВ «Євроальянс ЛТД» як переможцем торгів, 

починаючи з 22 січня 2019 року вже була недійсною відповідно до умов 

кваліфікаційних критеріїв тендерної документації (Додаток 2), тобто ще до спливу 

кінцевого строку подання тендерних пропозицій (23 січня 2019 року) і початку 

проведення аукціону. 

(211) Більш того, Департамент інформатизації МВС України (далі – ДІ МВС) листом від 

25.02.2020 за № 6279/16-2020 надав Відділенню інформацію щодо виготовлених 

довідок про притягнення до кримінальної відповідальності, відсутність (наявність) 

судимості або обмежень, передбачених кримінально-процесуальним законодавством 

України (далі –Довідка) на ім’я ОСОБИ 1 (далі – Заявник), замовлених з метою 

«оформлення участі в процедурі закупівель». 

(212) Так, станом на 25 січня 2019 року ДІ МВС на ім’я Заявника сформовано в 

електронному вигляді Довідки №19022562450100053369 і №190022562450110216450 
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та направлено до ТСЦ № 3541 (обраний Заявником територіальний сервісний центр про 

заповненні запиту на отримання Довідок) для подальшого друку. 

(213) Більш того, станом на 25 січня 2019 року ДІ МВС сформовано на електронному бланку 

Довідку №19022562450090953648, замовлену Заявником в електронному вигляді, та 

направлено на вказану Заявником у запиті адресу електронної пошти.   

(214) Проте, ТОВ «Євроальянс ЛТД», визнане 25 січня 2019 року переможцем процедури 

закупівлі, маючи у своєму розпорядженні три виготовлені Довідки на ім’я ОСОБИ 1 

(станом на 25 січня 2019 року), будучи ознайомлене з умовами тендерної документації, 

30 січня 2019 року подало серед документів переможця аукціону Довідку на ім’я 

ОСОБИ 1, видану станом на 21 грудня 2018 року, яка, як зазначалось вище, починаючи 

з 22 січня 2019 року вже була недійсною відповідно до умов кваліфікаційних критеріїв 

тендерної документації.  

(215) Даний факт свідчить про незацікавленість ТОВ «Євроальянс ЛТД» з самого початку у 

тому, щоб стати реальним переможцем на Торгах 9 і укласти відповідний договір із 

замовником. 

(216) ТОВ «Євроальянс ЛТД» у вказаній процедурі закупівлі виконувало роль виключно 

«технічного учасника», який не мав на меті скласти конкуренцію та перемогти на 

торгах, а приймав участь лише для забезпечення перемоги ПП «Артмаркет», цінова 

пропозиція якого була найвищою. 

3.7      Не зниження цінових пропозицій 

 

(217) Єдиним критерієм оцінки пропозицій учасників є «ціна». Тобто, пропозиція учасника 

ціна якої є найменша визначається найвигіднішою, та за умови відповідності 

кваліфікаційним та іншим вимогам замовника, такий учасник визначається 

переможцем торгів. Таким чином, зі зменшенням ціни зростає вірогідність перемоги в 

торгах. 

(218) Суб’єкт господарювання, який бере участь у процедурах закупівель, задля 

забезпечення своєї перемоги у закупівлях пропонував би максимально низьку ціну на  

товар. Ці задачі відповідають принципам ефективної конкуренції на основі показників 

діяльності та власних досягнень суб’єкта господарювання. 

(219) Аналіз стратегії зниження ціни (відсоток зниження від початкової до кінцевої цінової 

пропозиції) показав, що Відповідачі під час участі у Торгах 4, 5, 8, 10 не знижували свої 

початкові цінові пропозиції, про що свідчить інформація щодо пораундового 

проведення аукціонів, яка розміщена в системі електронних закупівель «Рrozorro» за 

ідентифікаторами закупіель в системі – UA-2018-04-13-001471-a, UA-2018-04-16-001347-a, 
UA-2018-08-30-000790-a, UA-2019-03-04-000763-b. 

(220) Крім того, ТОВ Євроальянс ЛТД» та ПП «Артмаркет» на Торги 8 виходили із тотжними 

ціновими пропозиціями  (1 160 000,0 грн.). 

(221) Вищезазначене свідчить про те, що Відповідачі заздалегідь узгодили між собою свої 

цінові пропозиції та умови участі у  процедурі закупівлі. 

(222) Суб’єкти господарювання, які беруть участь у конкурсних закупівлях є конкурентами, 

а отже повинні змагатися між собою з метою здобуття завдяки власним досягненням 

переваг у цій сфері та не вчиняти будь-яких дій, які можуть негативно вплинути на 

конкуренцію. 
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(223) І в результаті такої узгодженої поведінки не досягнуто один із головних принципів 

здійснення закупівель це максимальна економія і ефективність (ст. 3 Закону України 

«Про публічні закупівлі» від  25 грудня 2015 року № 922-VIII). 

4.        Кваліфікація порушення відповідачами конкурентного законодавства 

(224) Узгодивши свої дії під час підготовки та участі у Торгах, ПП «Армаркет» та                               

ТОВ «Євроальянс ЛТД» замінили ризик, що породжує конкуренцію, на координацію 

своєї економічної поведінки. Така кокординація економічної поведінки призвела до 

усунення між ними конкуренції під час участі у Торгах. 

(225) Як свідчать матеріали справи, підтверджені зібраними доказами, вказані факти у своїй 

сукупності свідчать про те, що на всіх стадіях підготовки пропозицій для участі у 

Торгах відповідачі узгоджували свої дії між собою, що підтверджується зокрема:   

 - пов’язаністю Відповідачів (посадові особи, господарські відносини); 

- наявністю чи не щоденних телефонних розмов між Відповідачами у період 

проведення Торгів 1-11; 

 -  спільним використанням ІР – адрес (при вході в аукціон, при завантаженні тендерних 

пропозицій,  при поданні податкової звітності); 

- синхронністю дій Відповідачів у часі (при завантаженні тендерних пропозицій, при 

поданні податкової звітності, при перерахуванні коштів електронному майданчику);  

 - спільними особливостями електронних файлів, завантажених Відповідачами у складі 

своїх тендерних пропозицій під час участі у Торгах 5; 

 - роллю ТОВ «Євроальянс ЛТД» у якості «технічного учасника» на Торгах 9; 

- відсутністю кроків зниження цінових пропозицій по Торгах 4, 5 ,8, 10; 

- наявністю тотожної цінової пропозицій по Торгах 5, 

і не може бути викликане об’єктивними причинами. 

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

порушенням законодавства про захист економічної конкуренції є антиконкурентні 

узгоджені дії. 

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

передбачено, що узгодженими діями є, зокрема, укладення субєктами господарювання 

угод у будь – якй 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. 

(228) 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. 

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

конкуренції» вчинення антиконкурентних узгоджених дій забороняється і тягне за 

собою відповідальність згілно із  законом. 

(230) Отже, наведені вище факти у своїй сукупності свідчать про вчинення ПП «Армаркет» 

та ТОВ «Євроальянс ЛТД» порушень, передбачених 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 спотворенням результатів торгів 

проведених замовниками на закупівлю твердого палива (кам’яного вугілля) за 

допомогою системи електронних закупівель «Prozorro», ідентифікатори закупівель у 

системі: UA-2018-01-22-002140-c; UA-2018-02-06-003021-a; UA-2018-03-26-002049-b; 

UA-2018-04-13-001471-a; UA-2018-04-16-001347-a; UA-2018-06-26-000762-b;                              

UA-2018-07-18-000352-b; UA-2018-08-30-000790-a; UA-2018-12-11-002573-c;                           

UA-2019-03-04-000763-b; UA-2019-05-29-001363-c. 

5.        Заперечення Відповідачів та їх спростування 

(231) Листами від 29.01.2021 № 54-02/334 та від 29.01.2021 № 54-02/333 ПП «Армаркет» та              

ТОВ «Євроальянс ЛТД» було направлено витяги з подання з попередніми висновками 

у справі від 26.01.2021 № 54-03/21П. 

 

(232) Згідно з рекомендованими повідомленнями про вручення поштових відправлень листи 

від 29.01.2021 № 54-02/333 та № 54-02/334 відповідно вручено уповноваженим особам                              

ТОВ «Євроальянс ЛТД» та ПП «Армаркет» 16.02.2021.  

 

(233) На Подання про попередні висновки у Справі приватне підприємство «Артмаркет» і 

товариство з обмеженою відповідальністю «Євроальянс ЛТД» не надали 

територіальному відділенню своїх клопотань, зауважень, пояснень.  

 

6.        Остаточні висновки адміністративної колегії 

 

(234) Отже, вказані факти у своїй сукупності свідчать про те, що Відповідачі на всіх стадіях 

своєї участі у Торгах узгоджували свою поведінку з метою досягнення бажаного 

результату, що підтверджується, зокрема:  

- пов’язаністю Відповідачів (посадові особи, господарські відносини); 

- наявністю чи не щоденних телефонних розмов між Відповідачами у період 

проведення Торгів 1-11; 

 -  спільним використанням ІР – адрес (при вході в аукціон, при завантаженні тендерних 

пропозицій, при поданні податкової звітності); 

- синхронністю дій Відповідачів у часі (при завантаженні тендерних пропозицій, при 

поданні податкової звітності, при перерахуванні коштів електронному майданчику);  

- спільними особливостями електронних файлів, завантажених Відповідачами у складі 

своїх тендерних пропозицій під час участі у Торгах 5; 

 - роллю ТОВ «Євроальянс ЛТД» у якості «технічного учасника» на Торгах 9; 

- відсутністю кроків зниження цінових пропозицій по Торгах 4, 5 ,8, 10; 

- наявністю тотожної цінової пропозицій по Торгах 5. 

 

(235) Така поведінка Відповідачів становить порушення законодавства про захист 

економічної конкуренції у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються 

спотворення результатів тендеру (торгів), заборонених відповідно до пункту 1 статті 50 

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

конкуренції».  

 

7.        Визначення розмірів штрафів 

 

(236) Відповідно до частини другої статті 52 Закону України «Про захист економічної 

конкуренції», за порушення, передбачене пунктом 1 статті 50 Закону, накладається 

штраф у розмірі до десяти відсотків доходу (виручки) суб'єкта господарювання від 

реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за останній звітний рік, що передував року, 
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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. 

 

(237) Відповідно до копії форми 2м «Звіт про фінансові результати» за 2020 рік, наданої  

Головним управлінням ДФС у Кіровоградській області листом від 05.03.2021 

№1068/5/11-28-18-03-14, чистий дохід: 

- ПП «Армаркет» становив (інформація з обмеженим доступом);  

-ТОВ «Євроальянс ЛТД» становив  (інформація з обмеженим доступом).  

 

Ураховуючи викладене, керуючись статтею 7, 14 Закону України «Про 

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

економічної конкуренції», пунктами 3 і 11 Положення про територіальне відділення 

Антимонопольного комітету України, затвердженого розпорядженням Антимонопольного 

комітету України від 23 лютого 2001 року № 32-р, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 

України 30 березня 2001 року за № 291/5482 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),  

адміністративна колегія Південно-східного міжобласного територіального відділення 

Антимонопольного комітету України 

 

ПОСТАНОВИЛА: 

 

1. Визнати, що приватне підприємство «Артмаркет» (ідентифікаційний код 

40149331) та товариство з обмеженою відповідальністю «Євроальянс ЛТД» (ідентифікаційний 

код 39508011) вчинили порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6 та пунктом 

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

узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів на закупівлю твердого палива 

(вугілля кам’яного), яку проводила Маловисківська загальноосвітня школа-інтернат I-III 

ступенів Маловисківської районної ради Кіровоградської області за допомогою системи 

електронних закупівель «Prozorro»,  ідентифікатор закупівлі в системі –  UA-2018-01-22-

002140-c. 

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

накласти на приватне підприємство «Артмаркет» (ідентифікаційний код 40149331) штраф у 

розмірі 68 000 гривень.  

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

накласти на   товариство з обмеженою відповідальністю «Євроальянс ЛТД» (ідентифікаційний 

код 39508011) штраф у розмірі 41 000 гривень.  

4. Визнати, що приватне підприємство «Артмаркет» (ідентифікаційний код 

40149331) та товариство з обмеженою відповідальністю «Євроальянс ЛТД» (ідентифікаційний 

код 39508011) вчинили порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6 та пунктом 

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

узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів на закупівлю твердого палива 

(вугілля кам’яного), яку проводив Відділ освіти, молоді та спорту Маловисківської районної 

державної адміністрації за допомогою системи електронних закупівель «Prozorro», 

ідентифікатор закупівлі в системі - UA-2018-02-06-003021-a. 
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5. 5. За порушення, зазначене у пункті 4 резолютивної частини цього рішення, 

накласти на приватне підприємство «Артмаркет» (ідентифікаційний код 40149331) штраф у 

розмірі 68 000 гривень. 

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

накласти на товариство з обмеженою відповідальністю «Євроальянс ЛТД» (ідентифікаційний 

код 39508011) штраф у розмірі 41 000 гривень. 

 

7. Визнати, що приватне підприємство «Артмаркет» (ідентифікаційний код 40149331) 

та товариство з обмеженою відповідальністю «Євроальянс ЛТД» (ідентифікаційний код 

39508011) вчинили порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6 та пунктом 1 

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

узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів на закупівлю твердого палива 

(вугілля кам’яного), яку проводив Відділ освіти, молоді та спорту виконавчого комітету 

Маловисківської міської ради Кіровоградської області за допомогою системи електронних 

закупівель «Prozorro», ідентифікатор закупівлі в системі - UA-2018-03-26-002049-b.  

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

на приватне підприємство «Артмаркет» (ідентифікаційний код 40149331) штраф у розмірі 

68 000 гривень.  

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

на товариство з обмеженою відповідальністю «Євроальянс ЛТД» (ідентифікаційний код 

39508011) штраф у розмірі 41 000 гривень. 

 

10. Визнати, що приватне підприємство «Артмаркет» (ідентифікаційний код 40149331) 

та товариство з обмеженою відповідальністю «Євроальянс ЛТД» (ідентифікаційний код 

39508011) вчинили порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6 та пунктом 1 

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

узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів на закупівлю твердого палива 

(вугілля кам’яного), яку проводив Відділ освіти, молоді та спорту Долинської районної 

державної адміністрації Кіровоградської області за допомогою системи електронних 

закупівель «Prozorro», ідентифікатор закупівлі в системі - UA-2018-04-13-001471-a. 

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

на приватне підприємство «Артмаркет» (ідентифікаційний код 40149331) штраф у розмірі 

68 000 гривень. 

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

накласти на товариство з обмеженою відповідальністю «Євроальянс ЛТД» (ідентифікаційний 

код 39508011) штраф у розмірі 41 000 гривень. 

 

13. Визнати, що приватне підприємство «Артмаркет» (ідентифікаційний код 40149331) 

та товариство з обмеженою відповідальністю «Євроальянс ЛТД» (ідентифікаційний код 

39508011) вчинили порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6 та пунктом 1 

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

узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів на закупівлю твердого палива 

(вугілля кам’яного), яку проводив Відділ освіти, молоді та спорту Бобринецької районної 

державної адміністрації за допомогою системи електронних закупівель «Prozorro», 

ідентифікатор закупівлі в системі - UA-2018-04-16-001347-a. 

14. За порушення, зазначене у пункті 13 резолютивної частини цього рішення, накласти 

на приватне підприємство «Артмаркет» (ідентифікаційний код 40149331) штраф у розмірі 

68 000 гривень.  

15. За порушення, зазначене у пункті 13 резолютивної частини цього рішення, накласти 

на товариство з обмеженою відповідальністю «Євроальянс ЛТД» (ідентифікаційний код 

39508011) штраф у розмірі 41 000 гривень. 
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16. Визнати, що приватне підприємство «Артмаркет» (ідентифікаційний код 40149331) 

та товариство з обмеженою відповідальністю «Євроальянс ЛТД» (ідентифікаційний код 

39508011) вчинили порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6 та пунктом 1 

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

узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів на закупівлю твердого палива 

(кам’яного вугілля), яку проводив Комунальний заклад «Помічнянська лікарня» 

Добровеличківського району Кіровоградської області за допомогою системи електронних 

закупівель «Prozorro», ідентифікатор закупівлі в системі - UA-2018-06-26-000762-b. 

17. За порушення, зазначене у пункті 16 резолютивної частини цього рішення, накласти 

на приватне підприємство «Артмаркет» (ідентифікаційний код 40149331) штраф у розмірі 

68 000 гривень. 

18. За порушення, зазначене у пункті 16 резолютивної частини цього рішення, накласти 

на товариство з обмеженою відповідальністю «Євроальянс ЛТД» (ідентифікаційний код 

39508011) штраф у розмірі 41 000 гривень. 

 

19. Визнати, що приватне підприємство «Артмаркет» (ідентифікаційний код 40149331) 

та товариство з обмеженою відповідальністю «Євроальянс ЛТД» (ідентифікаційний код 

39508011) вчинили порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6 та пунктом 1 

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

узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів на закупівлю твердого палива 

(вугілля кам’яного), яку проводила Катеринівська сільська рада Кіровоградського району 

Кіровоградської області за допомогою системи електронних закупівель «Prozorro», 

ідентифікатор закупівлі в системі - UA-2018-07-18-000352-b. 

20. За порушення, зазначене у пункті 19 резолютивної частини цього рішення, накласти 

на приватне підприємство «Артмаркет» (ідентифікаційний код 40149331) штраф у розмірі 

68 000 гривень. 

21. За порушення, зазначене у пункті 19 резолютивної частини цього рішення, накласти 

на товариство з обмеженою відповідальністю «Євроальянс ЛТД» (ідентифікаційний код 

39508011) штраф у розмірі 41 000 гривень. 

 

22. Визнати, що приватне підприємство «Артмаркет» (ідентифікаційний код 40149331) 

та товариство з обмеженою відповідальністю «Євроальянс ЛТД» (ідентифікаційний код 

39508011) вчинили порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6 та пунктом 1 

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

узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів на закупівлю твердого палива 

(вугілля кам’яного), яку проводила Маловисківська центральна районна лікарня за допомогою 

системи електронних закупівель «Prozorro», ідентифікатор закупівлі в системі - UA-2018-08-

30-000790-a.          

23. За порушення, зазначене у пункті 22 резолютивної частини цього рішення, накласти 

на приватне підприємство «Артмаркет» (ідентифікаційний код 40149331) штраф у розмірі 

68 000 гривень. 

24.  За порушення, зазначене у пункті 22 резолютивної частини цього рішення, накласти 

на товариство з обмеженою відповідальністю «Євроальянс ЛТД» (ідентифікаційний код 

39508011) штраф у розмірі 41 000 гривень. 

 

25. Визнати, що приватне підприємство «Артмаркет» (ідентифікаційний код 40149331) 

та товариство з обмеженою відповідальністю «Євроальянс ЛТД» (ідентифікаційний код 

39508011) вчинили порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6 та пунктом 1 

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

узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів на закупівлю твердого палива 

(вугілля кам’яного), яку проводив Відділ освіти, молоді та спорту Маловисківської районної 
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державної адміністрації за допомогою системи електронних закупівель «Prozorro», 

ідентифікатор закупівлі в системі - UA-2018-12-11-002573-c. 

26. За порушення, зазначене у пункті 25 резолютивної частини цього рішення, накласти 

на приватне підприємство «Артмаркет» (ідентифікаційний код 40149331) штраф у розмірі 

68 000 гривень. 

27. За порушення, зазначене у пункті 25 резолютивної частини цього рішення, накласти 

на товариство з обмеженою відповідальністю «Євроальянс ЛТД» (ідентифікаційний код 

39508011) штраф у розмірі 41 000 гривень. 

28. Визнати, що приватне підприємство «Артмаркет» (ідентифікаційний код 40149331) 

та товариство з обмеженою відповідальністю «Євроальянс ЛТД» (ідентифікаційний код 

39508011) вчинили порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6 та пунктом 1 

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

узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів на закупівлю твердого палива 

(вугілля кам’яного), яку проводив Відділ освіти, молоді та спорту Бобринецької районної 

державної адміністрації за допомогою системи електронних закупівель «Prozorro», 

ідентифікатор закупівлі в системі - UA-2019-03-04-000763-b. 

29. За порушення, зазначене у пункті 28 резолютивної частини цього рішення, накласти 

на приватне підприємство «Артмаркет» (ідентифікаційний код 40149331) штраф у розмірі 

68 000 гривень. 

30. За порушення, зазначене у пункті 28 резолютивної частини цього рішення, накласти 

на товариство з обмеженою відповідальністю «Євроальянс ЛТД» (ідентифікаційний код 

39508011) штраф у розмірі 41 000 гривень. 

 

31. Визнати, що приватне підприємство «Артмаркет» (ідентифікаційний код 40149331) 

та товариство з обмеженою відповідальністю «Євроальянс ЛТД» (ідентифікаційний код 

39508011) вчинили порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6 та пунктом 1 

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

узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів на закупівлю твердого палива 

(вугілля кам’яного), яку проводив Відділ освіти виконавчого комітету Знам'янської міської за 

допомогою системи електронних закупівель «Prozorro», ідентифікатор закупівлі в системі - 

UA-2019-05-29-001363-c. 

32. За порушення, зазначене у пункті 31 резолютивної частини цього рішення, накласти 

на приватне підприємство «Артмаркет» (ідентифікаційний код 40149331) штраф у розмірі 

68 000 гривень. 

33.  За порушення, зазначене у пункті 31 резолютивної частини цього рішення, накласти 

на товариство з обмеженою відповідальністю «Євроальянс ЛТД» (ідентифікаційний код 

39508011) штраф у розмірі 41 000 гривень. 

 

Рішення може бути оскаржене до господарського суду у двомісячний строк з дня його 

одержання. 

 

 

 

Голова  

адміністративної колегії                                                                        Лариса ГРЕЧАНА 

 

Члени адміністративної колегії:                                                           Наталія ІГНАТЕНКО  

 

                                                                                                                 Іван ДУБИЧ 

 

Секретар адміністративної колегії                                                       Ірина БУХАНЕЦЬ  
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