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РІШЕННЯ   
АДМІНІСТРАТИВНОЇ КОЛЕГІЇ ПІВДЕННО-СХІДНОГО МІЖОБЛАСНОГО 

ТЕРИТОРІАЛЬНОГО ВІДДІЛЕННЯ 
 

 
30 березня 2021р.                                      Дніпро                                                № 54/6-р/к 
 
Про порушення законодавства  
про захист економічної конкуренції 
та накладення штрафу 

 

Товариство з обмеженою відповідальністю «Охоронне агенство Сварог» 
(ідентифікаційний код юридичної особи 35924875) і товариство з обмеженою 
відповідальністю «Охоронне агенство Троян» (ідентифікаційний код юридичної особи 
38664323) подали заявки на участь у допороговій закупівлі за предметом закупівлі:  «ДК 
021:2015: 75240000-0 — Послуги із забезпечення громадської безпеки, охорони 
правопорядку та громадського порядку» [оголошення про проведення процедури закупівлі 
розміщено на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель - 
https://prozorro.gov.ua/tender/ UA-2019-04-22-002351-с], проведеної комунальним 
некомерційним підприємством «Міська лікарня № 10» Запорізької міської ради 
(ідентифікаційний код  юридичної особи  05498708). При цьому товариство з обмеженою 
відповідальністю «Охоронне агенство Сварог» і товариство  з обмеженою відповідальністю 
«Охоронне агенство Троян» узгодили свою поведінку з метою усунення змагання під час 
підготовки та участі у процедурі закупівлі. 

За результатами розгляду справи № 54/26-20 такі дії товариства з обмеженою 
відповідальністю «Охоронне агенство Сварог» і товариство  з обмеженою відповідальністю 
«Охоронне агенство Троян» визнано антиконкурентними узгодженими діями, що стосуються 
спотворення результатів допорогової закупівлі за предметом закупівлі:  «ДК 021:2015: 
75240000-0 — Послуги із забезпечення громадської безпеки, охорони правопорядку та 
громадського порядку», яка проводилась комунальним некомерційним підприємством 
«Міська лікарня № 10» Запорізької міської ради, що є порушенням пункту 1 статті 50 та 
пункту 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції». 

На порушників накладено штрафи: на товариство з обмеженою відповідальністю 
«Охоронне агенство Сварог» у розмірі 10 000,00 (десять тисяч) гривень, на товариство  з 
обмеженою відповідальністю «Охоронне агенство Троян» у розмірі 10 000,00 (десять тисяч) 
гривень. 

Відповідно до пункту 4 частини першої статті 17 Закону України «Про публічні 
закупівлі», вчинення суб’єктами господарювання зазначеного порушення є підставою для 
відмови цим суб’єктам господарювання в участі в інших процедурах закупівлі та для 
відхилення їх тендерних пропозицій протягом 3 років після винесення рішення. 

Адміністративна колегія Південно-східного міжобласного територіального відділення 
Антимонопольного комітету України, розглянувши матеріали справи № 54/26-20 про 
порушення товариством з обмеженою відповідальністю «Охоронне агенство Сварог» і 
товариством з обмеженою відповідальністю «Охоронне агенство Троян» законодавства про 
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захист економічної конкуренції, передбаченого пунктом 1 статті 50 та пунктом 4 частини 
другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», та подання з 
попередніми висновками Відділення від 12.02.2021 № 54-03/29п, 

ВСТАНОВИЛА: 

1.  Процесуальні дії 

(1) Південно-східним міжобласним територіальним відділенням Антимонопольного 
комітету України (далі – Відділення), з метою виконання завдань, покладених на 
Відділення Законом України «Про Антимонопольний комітет України», проведено 
дослідження наявності ознак порушення суб’єктами господарювання законодавства 
про захист економічної конкуренції під час участі у процедурі допорогової закупівлі, 
проведеної у системі електронних торгів Prozorro комунальним некомерційним 
підприємством «Міська лікарня № 10» Запорізької міської ради за предметом 
закупівлі:  «ДК 021:2015: 75240000-0 — Послуги із забезпечення громадської безпеки, 
охорони правопорядку та громадського порядку», ідентифікатор закупівлі UA-2019-
04-22-002351-с.  

(2) Розпорядженням адміністративної колегії Південно-східного міжобласного 
територіального відділення Антимонопольного комітету України від 04.08.2020                   
№ 54/28-рп/к розпочато розгляд справи № 54/26-20 за ознаками вчинення товариством 
з обмеженою відповідальністю «Охоронне агенство Сварог» і товариством  з 
обмеженою відповідальністю «Охоронне агенство Троян» порушення, передбаченого 
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.  

(3) Листами від 05.08.2020 № 54-02/2349 і № 54-02/2350 товариству з обмеженою 
відповідальністю «Охоронне агенство Троян» і товариству з обмеженою 
відповідальністю «Охоронне агенство Сварог», відповідно, направлені копії 
розпорядження про початок розгляду справи про порушення законодавства про захист 
економічної конкуренції від 04.08.2020 № 54/28-рп/к. 

(4) Листами від 16.02.2021 № 54-02/525 і № 54-02/526 товариству з обмеженою 
відповідальністю «Охоронне агенство Сварог» і товариству з обмеженою 
відповідальністю «Охоронне агенство Троян», відповідно, направлено копію подання 
від 12.02.2021 № 54-03/29п про попередні висновки по справі № 54/26-20.   

(5) Товариство з обмеженою відповідальністю «Охоронне агенство Сварог» і товариство 
з обмеженою відповідальністю «Охоронне агенство Троян», отримавши попередні 
висновки 22.02.2021 відповідно до рекомендованих повідомлень про вручення 
поштового відправлення, своїх міркувань, пропозицій або заперечень Відділенню не 
надали. 

2.  Відповідачі 

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

(а) Товариство з обмеженою відповідальністю «Охоронне агенство Сварог» 
(ідентифікаційний код юридичної особи 35924875, м. Запоріжжя, вул. Світлогірська, 
буд. 1-А) - далі – ТОВ «Охоронне агенство Сварог». 

ТОВ «Охоронне агенство Сварог» здійснює наступну господарську діяльність: 
«Електромонтажні роботи» (код КВЕД 43.21); «Діяльність приватних охоронних 
служб» (код КВЕД 80.10) (основний); «Обслуговування систем безпеки» (код КВЕД 
80.20); «Комп’ютерне програмування» (код КВЕД 62.01); «Інша діяльність у сфері 
інформаційних технологій і комп’ютерних систем» (код КВЕД 62.09); «Інша 
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професійна, наукова та технічна діяльність, н.в.і.у» (код КВЕД 74.90) (далі – 
Відповідач 1). 

(б) Товариство з обмеженою відповідальністю «Охоронне агенство Троян» 
(ідентифікаційний код юридичної особи 38664323, м. Запоріжжя, вул. Світлогірська, 
буд. 1-А) - далі – ТОВ «Охоронне агенство Троян»).  

ТОВ «Охоронне агенство Троян» здійснює наступну господарську діяльність: 
«Електромонтажні роботи» (код КВЕД 43.21); «Діяльність приватних охоронних 
служб» (код КВЕД 80.10) (основний); «Обслуговування систем безпеки» (код КВЕД 
80.20); «Комп’ютерне програмування» (код КВЕД 62.01); «Інша діяльність у сфері 
інформаційних технологій і комп’ютерних систем» (код КВЕД 62.09); «Інша 
професійна, наукова та технічна діяльність, н.в.і.у» (код КВЕД 74.90) (далі –  
Відповідач 2)  

(Відповідач 1 та Відповідач 2 разом – Відповідачі).  

(7) Відповідачі є суб’єктами господарювання у розумінні статті 1 Закону України «Про 
захист економічної конкуренції».  

(8) Товариство з обмеженою відповідальністю «Охоронне агенство Сварог» і товариство 
з обмеженою відповідальністю «Охоронне агенство Троян» як окремі суб’єкти 
господарювання є конкурентами, а отже повинні змагатися між собою з метою 
здобуття переваг (перемоги) завдяки власним досягненням та не вчиняти будь-яких 
дій, що можуть негативно вплинути на конкуренцію. 

3.  Обставини справи 

(9) У 2019 році комунальним некомерційним підприємством «Міська лікарня № 10» 
Запорізької міської ради (далі – Замовник) було проведено допорогову закупівлю за 
предметом закупівлі: «ДК 021:2015: 75240000-0 — Послуги із забезпечення 
громадської безпеки, охорони правопорядку та громадського порядку» (UA-2019-04-
22-002351-с) (далі -  Процедура закупівлі). 

3.1. Інформація про Процедуру закупівлі:Оголошення про проведення Процедури 
закупівлі опубліковано на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель 
https://prozorro.gov.ua/, ідентифікатор закупівлі UA-2019-04-22-002351-с. 

(11) Кінцевий строк подання тендерних пропозицій (дата і час): 03.05.2019 о 17:24. 

(12) Початок проведення електронного аукціону – 06.05.2019 о 15:48. 

(13) Очікувана вартість предмета закупівлі 132 800,00 (сто тридцять дві тисячі вісімсот) 
гривень з ПДВ, розмір мінімального кроку пониження ціни 664,00 гривень.   

(14) Строк поставки товарів, виконання робіт і надання послуг: грудень 2019 року.  

(15) Для участі у Процедурі закупівлі свої пропозиції надали учасники з такими ціновими  
пропозиціями:  

Учасник Первинна цінова 
пропозиція, грн. без 

ПДВ 

Остаточна цінова 
пропозиція, грн. без ПДВ 

ТОВ «Охоронне агенство Сварог» 132 784,00 132 784,00 
ТОВ «Охоронне агенство Троян» 132 720,00 132 720,00 

 

(16) Розкриття конкурсних пропозицій відбулось 06.05.2019 о 16:09. 

(17) Переможцем визначено ТОВ «Охоронне агенство Троян» і з ним Замовником 
укладено договір  від 16.05.2019 № 2240/25 про надання послуг з охорони об’єкту, 
загальна ціна договору становить 132 720,00 гривень без ПДВ. 
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4.  Встановлення антиконкурентних узгоджених дій  

(18) Результати аналізу матеріалів Процедури закупівлі та отриманої інформації свідчать 
про обмін інформацією під час підготовки та участі у Процедурі закупівлі ТОВ 
«Охоронне агенство Сварог» і ТОВ «Охоронне агенство Троян», що підтверджується 
наступним. 

4.1. Пов’язаність Відповідачів відносинами контролю  

(19) Як вбачається з витягів з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-
підприємців та громадських формувань (далі – ЄДР) станом на 03.05.2019 ТОВ 
«Охоронне агенство Сварог» (витяг від 01.07.2020 № 1006841781) і  ТОВ «Охоронне 
агенство Троян» (витяг від 01.07.2020 № 1006841714) мали спільних: 

- засновника Особу 1; 

- керівника Особу 2. 

(20) Відповідно до статуту ТОВ «Охоронне агенство Сварог» (зареєстрованого державним 
реєстратором 21.05.2008 за № 11031020000023006) і статуту ТОВ «Охоронне агенство 
Троян» (зареєстрованого державним реєстратором 04.04.2013 за                  
№ 11031020000034221) єдиним учасником Відповідача 1 та Відповідача 2 є Особа 1.  

(21) Особа 2 у 2019 році одночасно обіймав посаду директора у ТОВ «Охоронне агенство 
Сварог» за основним місцем роботи  (наказ від 08.11.2018  № 0811/1-К «Про 
прийняття на роботу») та у ТОВ «Охоронне агенство Троян» за сумісництвом (наказ 
від 08.11.2018 № 0811/1-К «Про прийняття на роботу). 

(22) Відповідно до інформації Головного управління ДПС у Запорізькій області (лист від 
09.09.2020 № 51191/10/08-01-02-03-08) протягом 2019 року Особа 2  отримував 
заробітну плату одночасно у ТОВ «Охоронне агенство Сварог» і ТОВ «Охоронне 
агенство Троян». 

(23) Банківська установа надало (лист від 05.09.2020 № 20.1.0.0.0/7- 200902/3074) 
Відділенню інформацію про уповноважену особу Відповідача 1 та Відповідача 2,  яка 
зазначена в картці власника рахунку; нею є одна і та ж особа - директор Особа 2.   

(24) Вищезазначене дає підстави стверджувати, що Відповідачі пов’язані відносинами 
контролю у розумінні статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції». 

(25) Завдяки наявності зазначених взаємозв’язків Відповідачі були обізнані з діяльністю 
один одного та мали можливість доступу до інформації один одного та обміну 
інформацією між ними щодо господарської та фінансової діяльності, у тому числі і 
щодо участі у Процедурі закупівлі. 

 4.2.    Розміщення Відповідачів за однією адресою    

(26) ТОВ «Охоронне агенство Сварог» у складі пропозицій завантажено документ 
«Загальні відомості про учасника», в якому зазначено юридичну, фактичну та 
поштову його адресу: м. Запоріжжя, вул. Світлогірська, будинок 1А. Ця адреса також 
зазначена як юридична, фактична та поштова ТОВ «Охоронне агенство Троян» у 
документі  «Загальні відомості про учасника», поданому ним для участі у Процедурі 
закупівлі.  
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(27) Відповідно до витягів з ЄДР станом на 03.05.2019 ТОВ «Охоронне агенство Сварог» 
(витяг від 01.07.2020 № 1006841781) і  ТОВ «Охоронне агенство Троян» (витяг від 
01.07.2020 № 1006841714) зареєстровані за однією адресою: м. Запоріжжя, вул. 
Світлогірська, будинок 1А. 

(28) Згідно з виписками стосовно операцій за всіма рахунками Відповідача 1 та 
Відповідача 2 в Банківській установі (лист від 05.09.2020 № 20.1.0.0.0/7- 200902/3074) 
впродовж 2019 року ТОВ «Охоронне агенство Сварог» щомісячно перераховувало 
певну суму коштів Особі 3 [Інформація з обмеженим доступом] за оренду офісу 
згідно з рахунками. 

(29) Отже, Відповідачі здійснювали господарську діяльність за однією адресою та мали 
можливість обміну інформацією, що є підтвердженням пов’язаності, спільного 
ведення господарської діяльності та спільної участі у Процедурі закупівлі.  

4.3. Надання фінансової допомоги 

(30) Аналіз інформації стосовно операцій за всіма рахунками Відповідача 1 в Банківській 
установі (лист від 05.09.2020 № 20.1.0.0.0/7- 200902/3074) показав, що впродовж 2019 
року ТОВ «Охоронне агенство Сварог» отримало від ТОВ «Охоронне агенство 
Троян» зворотної фінансової допомоги на суму [Інформація з обмеженим доступом] 
на підставі договору [Інформація з обмеженим доступом], ТОВ «Охоронне агенство 
Троян» отримало від ТОВ «Охоронне агенство Сварог» зворотної фінансової 
допомоги на суму [Інформація з обмеженим доступом] на підставі договору  
[Інформація з обмеженим доступом]. 

Таблиця 1 

[Інформація з обмеженим доступом] 

 

(31) Відповідно до абзацу 8 підпункту 14.1.257 пункту 14.1. статті 14 Податкового кодексу 
України поворотна фінансова допомога - сума коштів, що надійшла платнику податків 
у користування за договором, який не передбачає нарахування процентів або надання 
інших видів компенсацій у вигляді плати за користування такими коштами, та є 
обов'язковою до повернення. 

(32) 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. 

(33) При цьому, зазначене 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. 

(34) Крім того, за своєю суттю фінансова допомога може надаватися між суб’єктами 
господарювання, які поєднанні або спорідненні між собою спільністю економічних 
інтересів, оскільки вона надається на безвідсотковій основі. 

(35) 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. 
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(36) Отже, у разі неповернення фінансової допомоги прибуток суб’єкта господарювання 
зменшиться на відповідну величину, а такий суб’єкт господарювання не досягне мети 
своєї діяльності. 

(37) 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. 

(38) Враховуючи те, що Відповідачі здійснюють діяльність на одному ринку, конкуруючи 
один з одним, то за відсутності узгодженості в діях останніх з метою досягнення 
певних результатів, надання зазначеної фінансової допомоги не було б економічно 
доцільним для господарської діяльності Відповідачів. 

4.4. Використання одних і тих же  ІР-адрес 

(39) Документи, передбачені для подання у складі пропозицій у Процедурі закупівлі, були 
завантажені Відповідачами на один електронний майданчик – 
Держзакупівлі.онлайн, в один день – 03.05.2019. 

(40) За інформацією оператора авторизованого електронного майданчика ТОВ 
«Держзакупівлі.Онлайн» Відповідачі завантажували пропозиції для участі у 
Процедурі закупівлі на електронний майданчик з однієї унікальної мережевої адреси 
вузла в комп’ютерній мережі, побудованої за протоколом IP (Internet Protocol address) 
– IP-адреса 1. 

(41) Згідно з листом ДП «ПРОЗОРРО» від 11.12.2019 № 206/3224/03, 3 травня 2019 року і 
Відповідач 1, і Відповідач 2 заходили в аукціон з одного авторизованого майданчика 
Держзакупівлі.Онлайн (ТОВ «Держзакупівлі.Онлайн»), використовуючи однакові 
IP-адреси – IP-адресу 1 і IP-адресу 2.  

Таблиця 2 

Назва учасника 
процедури закупівлі 

IP-адреса Дата входу Час 
входу 

Дія, яку було здійснено 
учасником 

ТОВ «Охоронне 
агенство Троян» 

IP-адреса 2  

06.05.2019 

12:35 Заходив в  аукціон 

IP-адреса 1 12:58 Заходив в  аукціон 

ТОВ «Охоронне 
агенство Сварог» 

IP-адреса 1  

06.05.20219 

12:35 Заходив в  аукціон 

IP-адреса 2 12:36 Заходив в  аукціон 

(42) За інформацією Провайдера 1 (лист від 02.01.2020 № 001/ВК) IP-адреса 2 належить до 
динамічного пулу IP-адрес підприємства. 

(43) Протягом періоду з 30.06.2018 по 26.08.2019 IP-адреса 2 була закріплена за МАС-
адресою обладнання [Інформація з обмеженим доступом], абонент Особа 4, адреса 
надання телекомунікаційних послуг: [Інформація з обмеженим доступом]. 

(44) За інформацією Провайдера 2 (лист від 28.12.2019 № 069) IP-адреса 1 
використовується абонентом ТОВ «Охоронне агенство Сварог» на підставі договору 
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[Інформація з обмеженим доступом] (далі – Договір), адреса точки підключення: 
Запоріжжя, вул. Світлогірська, 1-А. 

(45) Відповідно до пункту 1.1 Договору Провайдера 2 зобов’язується надавати абоненту 
(ТОВ «Охоронне агенство Сварог») послуги з організації доступу до мережі Інтернет, 
в свою чергу абонент зобов’язується прийняти та сплатити кошти за послуги на 
умовах, визначених цим Договором.  

(46) Згідно з пунктом 3.1 Договору абонент щомісячно сплачує вартість послуг, яка 
включає вартість однієї IP-адреси та однієї адреси електронної пошти. 

(47) Аналіз інформації стосовно операцій за всіма рахунками Відповідача 1 та                  
Відповідача 2 в Банківській установі (лист від 05.09.2020 № 20.1.0.0.0/7- 200902/3074) 
показав, що ТОВ «Охоронне агенство Сварог» протягом 2019 року щомісячно 
здійснювало плату на рахунок Провайдера 2 за доступ до мережі Інтернет у розмірі 
[Інформація з обмеженим доступом] грн з ПДВ. 

(48) За інформацією, наданою ГУ ДПС у Запорізькій області (лист від 09.09.2020                       
№ 51191/10/08-01-02-03-08) Відповідачі у 2019 році, в тому числі під час підготовки 
та участі у Процедурі закупівлі, подавали звітність в електронній формі, зокрема, з 
однієї IP-адреси: IP-адреси 2. 

 

                                                                                              Таблиця 3 

IP-адреса Прийнято звіт від ТОВ 
«Охоронне агенство Сварог»  

Прийнято звіт від ТОВ 
«Охоронне агенство Троян»  

дата час дата час 

IP-адреса 2 

16.01.2019 11:32 16.01.2019 11:57 
11.03.2019 14:10 11.03.2019 14:05 
11.04.2019 15:24 11.04.2019 15:28 
18.04.2019 9:49 18.04.2019 11:06 
10.05.2019 8:00 10.05.2019 9:03 
13.05.2019 12:11 13.05.2019 16:06 

18.07.2019 
14:37 

18.07.2019 
14:26 

17:06 14:31 
14.08.2019 15:10 14.08.2019 15:40 

 

(49) Отже, той факт, що ТОВ «Охоронне агенство Сварог» і ТОВ «Охоронне агенство 
Троян», які виступають конкурентами у Процедурі закупівлі, знаходяться за однією 
адресою, під час завантаження тендерних пропозицій спільно здійснювали вхід до 
мережі Інтернет з однієї точки доступу майже одночасно, під час участі в аукціоні 
спільно здійснювали вхід до мережі Інтернет з одних точок доступу, надсилали 
звітність до органів податкової служби з однієї точки доступу свідчить про те, що у 
період підготовки та участі у Процедурі закупівлі Відповідачі діяли спільно, 
узгоджуючи свої дії. 

4.5. Синхронність створення та завантаження електронних файлів (документів), 
спільні   характеристики файлів 

(50) Довідки та окремі документи, які готувались Відповідачами, датовані однією датою – 
23.04.2019, а саме: ТОВ «Охоронне агенство Троян» - «Довідка Повноваження 
посадової особи на підписання документів тендерної пропозиції», «Довідка» про 
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наявність працівників, «Загальні відомості про учасника»,  Довідка про досвід 
виконання аналогічних послуг, Довідка про відсутність фактів невиконання та/або 
неналежного виконання умов договору на надання послуг; ТОВ «Охоронне агенство 
Сварог» - «Довідка Повноваження посадової особи на підписання документів 
тендерної пропозиції», «Довідка» про наявність працівників, «Загальні відомості про 
учасника». 

(51) ТОВ «Охоронне агенство Сварог» і ТОВ «Охоронне агенство Троян» подали свої 
пропозиції в один день 03.05.2019 з різницею у 10 хвилин: спочатку були завантажені 
файли ТОВ «Охоронне агенство Троян» - о 12:49, потім були завантажені файли ТОВ 
«Охоронне агенство Сварог» - о 12:59. 

(52) Файли з документами, що вимагались Замовником, завантажені Відповідачами у 
форматі pdf у складі своїх тендерних пропозицій до системи електронних публічних 
закупівель «Prozorro» та мають спільні унікальні особливості, які свідчать про єдине 
джерело походження цих файлів, зокрема: в описі всіх файлів параметр «Виробник 
PDF» містить значення «Epson Scan 2» та параметр «Версія PDF» - значення «1,4 
(Acrobat 5.x)», дата створення/змін більшості файлів - 25.04.2019 (див. таблицю 4). 

 

Таблиця 4  
ТОВ «Охоронне агенство Троян»   ТОВ «Охоронне агенство Сварог»   

Найменування файлу  Дата та 
час 
створенн
я/змін 
файлу 

Виробник PDF 
/ версія PDF 

Найменування 
файлу  

Дата та 
час 
створенн
я/змін 
файлу 

Виробник PDF/ 
версія PDF 

2 3 4 5 6 7 

Виписка  ЄДР  21.12.2018 
12:35:16 

Epson Scan 2/1.4 
(Acrobat 5.x) 

Виписка з ЄДР сварог-
1 

25.04.2019 
15:15:04 

Epson Scan 2/ 1.4 
(Acrobat 5.x) 

Довідка Повноваженної 
особи на підпис 

25.04.2019 
13:36:50 

Epson Scan 2/1.4 
(Acrobat 5.x) 

ПРАВО ПІДПИСУ 25.04.2019 
15:29:27 

Epson Scan 2/ 1.4 
(Acrobat 5.x) 

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ 
ПРО УЧАСНИКА-1 

25.04.2019 
13:38:59 

Epson Scan2/ 1.4 
(Acrobat 5.x) 

ЗАГАЛЬНІ 
ВІДОМОСТІ ПРО 
УЧАСНИКА 

25.04.2019 
15:32:26 

Epson Scan2/ 1.4 
(Acrobat 5.x) 

 Договір з лікарнею_10 25.04.2019 
13:41:19 

Epson Scan2/ 1.4 
(Acrobat 5.x) 

Договор  25.04.2019 
15:38:14 

Epson Scan2/ 1.4 
(Acrobat 5.x) 

ЛІЦЕНЗІЯ 25.04.2019 
13:41:19 

Epson Scan2/ 1.4 
(Acrobat 5.x) 

ЛІЦЕНЗІЯ 25.04.2019 
15:38:14 

Epson Scan2/ 1.4 
(Acrobat 5.x) 

Пропозиція-3 25.04.2019 
13:44:02 

Epson Scan 2/1.4 
(Acrobat 5.x) 

Пропозиція-2 25.04.2019 
15:33:24 

Epson Scan 2/ 1.4 
(Acrobat 5.x) 

Довідка про наявність 
працівників 

25.04.2019 
13:45:40 

Epson Scan2/ 1.4 
(Acrobat 5.x) 

ДОВІДКА про 
працівників 

25.04.2019 
15:34:41 

Epson Scan2/ 1.4 
(Acrobat 5.x) 

Довідка про досвід 25.04.2019 
13:48:36 

Epson Scan 2/1.4 
(Acrobat 5.x) 

- - - 

Аналогічні угоди та акти 
виконання робіт  

25.04.2019 
13:51:03 

Epson Scan 2/1.4 
(Acrobat 5.x) 

- - - 

- - - ДОДАТКИ ДО 
ДОГОВОРУ 

25.04.2019 
15:38:29 

Epson Scan2/ 1.4 
(Acrobat 5.x) 

Свідоцтво Платника 
єдиного податку 

21.12.2018 
16:41:30 

Epson Scan 2/1.4 
(Acrobat 5.x) 

СВІДОЦТВО 
ПЛАТНИКА 
ПОДАТКУ НА 
ДОДАНУ ВАРТІСТЬ-1 

25.04.2019 
15:18:04 

Epson Scan 2/ 1.4 
(Acrobat 5.x) 

Статут-2 20.12.2018 
16:46:53 

Epson Scan 2/1.4 
(Acrobat 5.x) 

СТАТУТ-1 25.04.2019 
15:22:03 

Epson Scan 2/ 1.4 
(Acrobat 5.x) 

(53) Файли ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО УЧАСНИКА—1,  Довідка Повноваженної особи 
на підпис, ЛІЦЕНЗІЯ,  Договір з лікарнею_10, Довідка про наявність працівників, 
Пропозиція-3, Аналогічні угоди та акти виконання робіт, Довідка про досвід створені 



 
 

9

ТОВ «Охоронне агенство Троян» 25.04.2019 з 13:36:50 по 13:51:03. 

(54) Файли ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО УЧАСНИКА, ПРАВО ПІДПИСУ, Виписка з ЄДР 
сварог-1, ЛІЦЕНЗІЯ, Договор, ДОДАТКИ ДО ДОГОВОРУ, Довідка про працівників, 
СВІДОЦТВО ПЛАТНИКА ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ-1, СТАТУТ-1  створені 
ТОВ «Охоронне агенство Сварог» 25.04.2019 з 15:15:04 по 15:34:41. 

(55) Таким чином, створення файлів Відповідачами, які були завантажені в електронну 
систему закупівель, створення файлів відбувалося в один день - 25.04.2019, по черзі: 
спочатку були створені файли ТОВ «Охоронне агенство Троян», потім - файли ТОВ 
«Охоронне агенство Сварог». 

(56) Схожість у «властивостях» завантажених Відповідачами електронних файлів, наданих 
у складі пропозицій для участі у Процедурі закупівлі, свідчить про їх узгоджену 
поведінку ще на стадії підготовки пропозицій та обізнаність змісту пропозицій один 
одного під час підготовки та участі у Процедурі закупівлі. 

4.6.  Використання Відповідачами спільних засобів зв’язку    

(57) Відповідно до відомостей, які містяться в ЄДР, у розділі «Інформація про здійснення 
зв’язку з юридичною особою» у ТОВ «Охоронне агенство Сварог» і ТОВ «Охоронне 
агенство Троян» зазначено один і той же телефонний номер: 061 228-43-03. 

(58) На фірмових бланках Відповідачів однаково зазначено: телефон +38 (061) 228-43-03 і 
факс +38 (061) 228-43-08. 

(59) У документі Відповідачів «Загальні відомості про учасника» у розділі «телефон, факс, 
e-mail» однаково зазначені наступні номери: 061 228 43 08 і [Інформація з обмеженим 
доступом], у розділі «Відомості про керівника Учасника» – юридичної особи» 
міститься номер мобільного телефону Особи 2 – [Інформація з обмеженим 
доступом]. 

(60) У таблиці форми «Пропозиція» у розділі «Відомості про особу (осіб), які 
уповноважені представляти інтереси Учасника» однаково зазначені данні             
Особи 2: мобільний номер телефону [Інформація з обмеженим доступом] та 
електронна адреса oficezap1@gmail.com. 

(61) За інформацією [Інформація з обмеженим доступом] (листи від 24.09.2020                        
№ 23952/02 та від 05.11.2020 № 27929/02) абонентські номери 061 228 43 08 і 061 228-
43-03 були закріплені за ТОВ «Охоронне агенство Сварог» за адресою приміщення 
оператора: «Телефонна лінія, авторизація якої відбувається по абонентському логіну 
та паролю в будь-якому місці населеного пункту, якому належить нумерація номера. 

(62) Наведені вище факти вказують на наявність умов для обміну інформацією між ТОВ 
«Охоронне агенство Сварог» і ТОВ «Охоронне агенство Троян» та узгодження ними 
дій під час підготовки та участі у Процедурі закупівлі. 

4.7. Цінова поведінка Відповідачів під час участі у аукціоні 

(63) Оцінка тендерних пропозицій проводиться автоматично електронною системою 
закупівель шляхом застосування електронного аукціону, критерієм оцінки є ціна. 

(64) На аукціон Відповідачі вийшли з такими ціновими пропозиціями: 
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           ТОВ «Охоронне агенство Сварог»  - 132 784,00 грн, без ПДВ; 

ТОВ «Охоронне агенство Троян» - 132 720,00 грн, без ПДВ. 

(65) Відповідачі заходили в  аукціон, проте не здійснили кроків по зниженню ціни,  при        
тому, що Замовником в оголошенні про проведення Процедури закупівлі було 
передбачено розмір мінімального кроку пониження ціни на 664,00 грн.  

(66) Отже, ТОВ «Охоронне агенство Сварог» не мав наміру перемагати у Процедурі 
закупівлі, подавши цінову пропозицію на 64,00 грн дорожчу, ніж у конкурента, та яка 
залишилася незмінною під час проведення аукціону. 

(67) Зазначена поведінка Відповідачів у Процедурі закупівлі свідчить про попередню 
домовленість між ними та є доказом взаємодії ТОВ «Охоронне агенство Сварог» і 
ТОВ «Охоронне агенство Троян» під час участі у Процедурі закупівлі. 

(68) Крім того, підтвердженням того, що ТОВ «Охоронне агенство Сварог» не мав наміру 
перемагати у Процедурі закупівлі, є наступний факт: у складі пропозицій для  участі у 
Процедурі закупівлі ТОВ «Охоронне агенство Сварог» надано неповний пакет 
документів, які вимагались Замовником, зокрема, не надано: 

- інформацію про виконання аналогічного договору з лікарняним закладом за 
попередній рік, скановані копії аналогічного договору з усіма додатками та 
підтвердження його виконання (акти виконаних робіт, видаткова накладна); 

- рекомендаційні листи з лікарняних закладів,  з якими він працював по договору за 
попередній рік. 

4.8. Однакова закономірність в оформленні документів  

(69) Відповідно до вимоги Замовника (у Додатку 2) для підтвердження відповідності 
кваліфікаційним критеріям учасник повинен у складі своєї пропозиції на сайті 
обов’язково завантажити в електронному (сканованому) вигляді, зокрема, 
документи, що підтверджують повноваження щодо підпису документів пропозиції і 
договору учасника (виписка з протоколу засновників, наказ про призначення, 
довіреність, доручення або інший документ, що підтверджує повноваження посадової 
особи учасника (оригінал або завірена копія одного та/або декількох із вказаних 
документів). 

Відповідачами були подані рішення № 003 учасника ТОВ «Охоронне агентство 
Сварог» і рішення № 004 учасника ТОВ «Охоронне агентство Троян» про 
призначення на посаду директора Особи 2, що: 

-  схожі між собою за оформленням; 

-  датовані однією датою – 05.11.2018; 

-  підпис засновника Особи 1 засвідчена одним приватним нотаріусом Запорізького 
міського нотаріального округу Запорізької області – Особою 5, в один день – 
06.11.2018, зареєстровано в реєстрі за послідовними номерами - № 3028 (ТОВ 
«Охоронне агентство Троян») і № 3029 (ТОВ «Охоронне агентство Сварог»). 

(70) Відповідно до вимоги Замовника (у Додатку 2) учасник повинен у складі своєї 
пропозиції завантажити інформаційну довідку «ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО 
УЧАСНИКА» за формою, наданою Замовником. 
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За результатами аналізу форм довідок «ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО УЧАСНИКА» 
Відповідачів, Відділенням виявлені спільні особливості в їх оформленні, а саме: 

- однакове розташування таблиці на аркуші;  
- однаковий розмір шрифта при заповненні форми довідки; 
- однакова інформація вказана в таблиці по пунктам № 1, 2, 3, 7 - 11.    

(71) У складі пропозицій, наданих Відповідачами для участі у Процедурі закупівлі, 
містяться документи, які мають спільні особливості в оформленні, а саме: 

- довідки «Повноваження посадової особи на підписання документів тендерної 
пропозиції» - оформлені однаково, в той час, як шаблон такої довідки не надавався; 

- «Пропозиція» - під словом «ПРОПОЗИЦІЯ» і у розділі «Відомості про учасника» 
таблиці зазначено скорочене найменування учасника таким чином: ТОВ ОА Троян і 
ТОВ ОА Сварог; при цьому, відповідно до статутів цих товариств їх скорочені 
найменування мають такий вигляд: ТОВ «Охоронне агенство Троян» і ТОВ 
«Охоронне агенство Сварог»; 

(72) довідка про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні 
знання та досвід – найменування стовбців таблиці однаково надруковані 
напівжирним курсивом на відміну з формою таблиці, наданою Замовником. Довідки 
містять перелік трьох одних і тих же працівників, які обіймають посади охоронників: 
Краснопьорова В.Г. (досвід роботи 10 років), Остапова О.В. (досвід роботи 8 років), 
Орла В.В. (досвід роботи 5 років). 

- проєкт договору № 2240/___ про надання послуг з охорони об’єкту (перший абзац 
договору і розділ 13 «Реквізити сторін») – у найменуванні товариств однаково 
викладено слово «агентство» (з буквою «т»): ТОВ «Охоронне агентство Троян» і ТОВ 
«Охоронне агентство Сварог». 

(73) Документи: «Пропозиція», «Довідка Повноваження посадової особи на підписання 
документів тендерної пропозиції», «Довідка» про наявність працівників, «Загальні 
відомості про учасника» надані Відповідачами на фірмових бланках, які є схожими за 
оформленням: 

 

ТОВ «Охоронне агенство Троян» 

 

ТОВ «Охоронне агенство Сварог»  



 
 

12

(74) Схожість в оформленні Відповідачами документів, наданих у складі пропозицій на 
Процедуру закупівлі, свідчить про їх узгоджену поведінку ще на стадії підготовки 
тендерних пропозицій та обізнаність змісту пропозицій один одного під час 
підготовки та участі у Процедурі закупівлі. 

(75) Крім того, обома Відповідачами однаково надана Довідка серії ААА № 0500229 
Міністерства внутрішніх справ України про те, що станом на 06.12.2018                     
Особа 2 до кримінальної відповідальності не притягувався, не знятої чи не погашеної 
судимості не має та в розшуку не перебуває. 

5.  Кваліфікація порушення Відповідачами конкурентного законодавства 

(76) Наведені вище обставини свідчать про спільну підготовку ТОВ «Охоронне агенство 
Сварог» і ТОВ «Охоронне агенство Троян» до участі у Процедурі закупівлі, з метою 
забезпечення перемоги певному Учаснику Процедури закупівлі – ТОВ «Охоронне 
агенство Троян», та про те, що на всіх стадіях підготовки пропозицій конкурсних 
торгів Учасники були обізнані щодо участі один одного у Процедурі закупівлі, що 
підтверджується, зокрема, таким: 

-   пов‘язаністю Відповідачів відносинами контролю; 
-   розміщенням Відповідачів за однією адресою; 
-   наданням фінансової допомоги; 
-   використанням одних і тих же ІР-адрес (при завантаженні пропозицій для участі у 

закупівлі, під час участі в аукціоні, поданні податкової звітності);  
-   синхронністю створення та завантаження електронних файлів (документів), наявністю 

спільних характеристик файлів;  
-   використанням Відповідачами спільних засобів зв’язку (номерів стаціонарних 

телефонів, мобільного телефону, електронної адреси); 
-   ціновою поведінкою Відповідачів під час участі в аукціоні (не зниження ціни); 
-   однаковою закономірністю в оформленні документів, 

не можуть бути результатом випадкового збігу обставин чи наслідком дії об’єктивних 
чинників та свідчать про узгодження (координацію) учасниками Процедури закупівлі  
своєї поведінки під час підготовки до участі та участі у Процедурі закупівлі, зокрема, 
про обмін інформацією між ними. 

(77) З огляду на зазначене, ТОВ «Охоронне агентство Сварог» і ТОВ «Охоронне агентство 
Троян» під час підготовки та участі у Процедурі закупівлі діяли не самостійно, а 
узгоджували свої дії та не змагалися між собою. 

(78) Координація (узгоджені дії) суб'єктів господарювання може здійснюватися в будь-
якій узгодженій поведінці (дія, бездіяльність) суб'єктів ринку, зокрема при укладенні 
ними угод в якій-небудь формі; прийнятті об'єднанням рішень в якій-небудь формі; 
створенні суб'єкта господарювання, метою або наслідком якого є координація 
конкурентної поведінки між суб'єктами господарювання, які створиливказаний 
суб'єкт, або між ними і новоствореним суб'єктам господарювання. 

(79) Тендер (торги), відповідно до пункту 28 частини першої статті 1 Закону України «Про 
публічні закупівлі», визначаються як здійснення конкурентного відбору учасників з 
метою визначення переможця торгів згідно з процедурами, установленими цим 
Законом (крім переговорної процедури закупівлі). 

(80) Узгодженням дій учасників тендеру (торгів) (не менше двох) є відмова таких 
учасників від самостійної участі у тендері та самостійного прийняття рішень щодо 
формування та зміни конкурсних (тендерних) пропозицій, що полягає у координації 
поведінки таких суб’єктів як на стадії підготовки конкурсної документації 
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(узгодження цін та інших умов, спільна підготовка документів), так і на стадії 
безпосередньо проведення конкурсу (поділ лотів, тощо). 

(81) 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.  

(82) Справжність змагання при проведенні торгів забезпечується таємністю інформації, що 
міститься у пропозиціях конкурсних торгів. Зокрема, учасники торгів під час 
підготовки своїх тендерних пропозицій конкурують між собою та повинні формувати 
пропозицію самостійно (незалежно від інших учасників). Враховуючи зазначене, під 
час проведення торгів пропозиція конкурсних торгів, що перемогла, повинна містити 
конкурентні та заздалегідь не відомі іншим учасникам умови.  

(83) Погодження поведінки при формуванні своїх конкурсних пропозицій Учасниками 
торгів призводить до заміни конкуренції на координацію поведінки зазначених 
суб’єктів господарювання з метою створення видимості конкуренції в межах Торгів, 
що, у свою чергу, призводить до спотворення їх результатів.  

(84) Характер та кількість виявлених спільних рис можуть виключати можливість того, що 
тендерні пропозиції Відповідачів готувалися кожним із них окремо й без обміну 
інформацією між ними. Зазначені обставини можуть вказувати на те, що тендерні 
пропозиції готувалися спільно (або однією і тією ж особою) та мав місце обмін 
інформацією між учасниками Процедури закупівлі.   

(85) Отже, доказами, зібраними у справі, доводиться, а дослідженням усієї сукупності 
факторів, що об’єктивно могли вплинути на поведінку Відповідачів, не 
спростовується те, що вищезазначені дії учасників Процедури закупівлі є узгодженою 
поведінкою, що стосується спотворення результатів закупівлі, проведеної 
комунальним некомерційним підприємством «Міська лікарня № 10» Запорізької 
міської ради у 2019 році: ідентифікатор закупівлі в системі: UA-2019-04-22-002351-с.  

(86) 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. 

(87) Згідно з пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної 
конкуренції» антиконкурентними узгодженими діями, зокрема, визнаються дії, які 
стосуються спотворення результатів торгів, аукціонів, конкурсів, тендерів. 

(88) Частиною четвертою статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції» 
передбачено, що  вчинення антиконкурентних узгоджених дій забороняється і тягне за 
собою відповідальність згідно з законом. 

(89) Така поведінка ТОВ «Охоронне агенство Сварог» та ТОВ «Охоронне агенство Троян» 
є порушенням законодавства про захист економічної конкуренції у вигляді 
антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів торгів, 
заборонених відповідно до пункту 1 статті 50, пункту 4 частини другої статті 6 Закону 
України «Про захист економічної конкуренції». 

(90) Узгодивши свою поведінку та свої тендерні пропозиції, Відповідачі тим самим 
усунули конкуренцію та змагальність між собою, а отже, спотворили результати 
проведеної Процедури закупівлі,  порушивши право замовника на отримання 
найбільш ефективних для них результатів, а відтак вчинили антиконкурентні 
узгоджені дії, заборонені Законом України «Про захист економічної конкуренції». 

6.    Заперечення Відповідачів та їх спростування 
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(91) Листами від 16.02.2021 № 54-02/525 і № 54-02/526 товариству з обмеженою 
відповідальністю «Охоронне агенство Сварог» і товариству з обмеженою 
відповідальністю «Охоронне агенство Троян», відповідно, направлені копії подання 
від 12.02.2021 № 54-03/29п про попередні висновки у справі № 54/26-20.   

(92) На подання про попередні висновки від 12.02.2021 № 54-03/29п товариство з 
обмеженою відповідальністю «Охоронне агенство Сварог» пояснень, пропозицій або 
заперечень не надало. 

(93) На подання про попередні висновки від 12.02.2021 № 54-03/29п товариство з 
обмеженою відповідальністю «Охоронне агенство Троян» пояснень, пропозицій або 
заперечень не надало. 

7.  Остаточні висновки адміністративної колегії Відділення 

(94) Таким чином, доказами, зібраними у  справі № 54/26-20, доводиться, а дослідженням 
усієї сукупності факторів, що об’єктивно могли вплинути на поведінку Відповідачів, 
не спростовується висновок адміністративної колегії Відділення про те, що дії ТОВ 
«Охоронне агентство Сварог» і ТОВ «Охоронне агентство Троян», які полягали у: 

-   пов‘язаності Відповідачів відносинами контролю; 
-   розміщенні Відповідачів за однією адресою; 
-   наданні фінансової допомоги; 
-   використанні одних і тих же ІР-адрес (при завантаженні пропозицій для участі у 

закупівлі, під час участі в аукціоні, поданні податкової звітності);  
-   синхронності створення та завантаження електронних файлів (документів), наявності 

спільних характеристик файлів;  
-   використанні Відповідачами спільних засобів зв’язку (номерів стаціонарних 

телефонів, мобільного телефону, електронної адреси); 
-   ціновій поведінці Відповідачів під час участі в аукціоні (не зниження ціни); 
-   однакової закономірності в оформленні документів, 

є узгодженою поведінкою, що стосується спотворення результатів Процедури 
закупівлі. 

(95) Така поведінка Відповідачів є порушенням законодавства про захист економічної 
конкуренції у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення 
результатів торгів, заборонених відповідно до пункту 1 статті 50 та пункту 4 частини 
другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції». 

8.       Визначення розміру штрафів 

(96) Відповідно до частини другої статті 52 Закону, за порушення, передбачене пунктом 1 
статті 50 Закону, накладається штраф у розмірі до десяти відсотків доходу (виручки) 
суб'єкта господарювання від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за останній 
звітний рік, що передував року, в якому накладається штраф. У разі наявності 
незаконно одержаного прибутку, який перевищує десять відсотків зазначеного доходу 
(виручки), штраф накладається у розмірі, що не перевищує потрійного розміру 
незаконно одержаного прибутку. Розмір незаконно одержаного прибутку може бути 
обчислено оціночним шляхом. 

(97) За інформацією Головного управління Державної податкової служби у Запорізькій 
області (лист від 10.03.2021 № 14550/6/08-01-18-04-11): 

- дохід від будь-якої діяльності (за вирахуванням непрямих податків), визначений за 
правилами бухгалтерського обліку, за 2020 рік ТОВ «Охоронне агенство Сварог» 
становив [Інформація з обмеженим доступом] гривень; 

- відповідно до податкової декларації платника єдиного податку третьої групи 
(юридичної особи) дохід за 2020 рік ТОВ «Охоронне агенство Троян» становив                  
[Інформація з обмеженим доступом] гривень. 
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(98) При визначенні розміру штрафу адміністративною колегією Південно-східного 
міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України 
враховується, що узгоджені дії учасників конкурсних процедур (торгів, тендерів, 
тощо), спрямовані на досягнення узгодженого між ними результату (наприклад, 
забезпечення перемоги певному учаснику при завищеній ним ціні товару), належать 
до категорії найбільш шкідливих антиконкурентних узгоджених дій, оскільки у таких 
випадках вибір для замовника обмежений лише поданими конкурсними пропозиціями 
і змова учасників призводить до порушення права замовника на придбання товару за 
ціною, сформованою в умовах конкуренції, що, у свою чергу, має результатом 
необґрунтовані перевитрати (нераціональне витрачання) публічних коштів. 

(99) Водночас, при визначені розміру штрафу адміністративною колегією Південно-
східного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету 
України було враховано такі обставини: 

- наслідки порушення - усунення конкуренції під час участі у Процедурі закупівлі; 
- ТОВ «Охоронне агенство Сварог» і ТОВ «Охоронне агентство Троян» визнали 

вчинення порушення законодавства про захист економічної конкуренції;  
- порушення законодавства про захист економічної конкуренції у вигляді вчинення 

антиконкурентних узгоджених дій вчинили вперше; 
- незначний розмір цінової пропозиції: ТОВ «Охоронне агенство Сварог»  

запропоновано 132 784,00 грн без ПДВ, ТОВ «Охоронне агенство Троян» 
запропоновано 132 720,00 грн без ПДВ. 

Ураховуючи викладене, керуючись статтями 7, 121, 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 від 30 березня 2001 року за № 291/5482, зі змінами і доповненнями, пунктом 32 
Правил розгляду заяв і справ про порушення законодавства про захист економічної 
конкуренції (Правила розгляду справ), затверджених розпорядженням Антимонопольного 
комітету України від 19 квітня 1994 року №  5, зареєстрованих у Міністерстві юстиції 
України 06 травня 1994 року за № 90/299 (у редакції розпорядження Антимонопольного 
комітету України від 29 червня 1998 року №169-р), із змінами та доповненнями, 
адміністративна колегія Південно-східного міжобласного територіального відділення 
Антимонопольного комітету України 

ПОСТАНОВИЛА: 

1. Визнати, що товариство з обмеженою відповідальністю «Охоронне агенство 
Сварог» (ідентифікаційний код юридичної особи 35924875, м. Запоріжжя, вул. Світлогірська, 
буд. 1-А) і товариство з обмеженою відповідальністю «Охоронне агенство Троян» 
(ідентифікаційний код юридичної особи 38664323, м. Запоріжжя, вул. Світлогірська,                       
буд. 1-А) вчинили порушення, передбачене пунктом 1 статті 50, пунктом 4 частини другої 
статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних 
узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів процедури допорогової закупівлі за 
предметом закупівлі:  «ДК 021:2015: 75240000-0 — Послуги із забезпечення громадської 
безпеки, охорони правопорядку та громадського порядку», проведеної комунальним 
некомерційним підприємством «Міська лікарня № 10» Запорізької міської ради відповідно 
до оголошення UA-2019-04-22-002351-с. 

2. За порушення, вказане у пункті 1 резолютивної частини рішення, накласти штраф 
на товариство з обмеженою відповідальністю «Охоронне агенство Сварог» у розмірі 
10 000,00 (десять тисяч) гривень.  

3. За порушення, вказане у пункті 1 резолютивної частини рішення, накласти штраф  
на товариство з обмеженою відповідальністю «Охоронне агенство Троян» у розмірі  
10 000,00 (десять тисяч) гривень.  
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Штраф підлягає сплаті у двомісячний строк з дня одержання рішення.  
Відповідно до статті 56 Закону України «Про захист економічної конкуренції» 

протягом п’яти днів з дня сплати штрафу суб’єкт господарювання зобов’язаний надіслати до 
Запорізького обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України 
документи, що підтверджують сплату штрафу.  

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

 
Голова адміністративної колегії Л. ГРЕЧАНА   

 
Члени адміністративної колегії В. ОНІЩЕНКО 

 
Н. ІГНАТЕНКО 
 
І. ДУБИЧ 

  

Секретар адміністративної колегії: 

 І. БУХАНЕЦЬ  
 


