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АДМІНІСТРАТИВНОЇ КОЛЕГІЇ ПІВДЕННО-СХІДНОГО 
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м. Дніпро 

 

28.12.2021                                                                                                                          № 54/53-р/к 

 

Справа № 54/48-20 
 

Про порушення законодавства  
про захист економічної конкуренції 
та накладення штрафу 

 
 

Товариство з обмеженою відповідальністю «ЕКОБУД 77» (ідентифікаційний код 
юридичної особи 39954285) і фізична особа-підприємець РЗАЄВ ВУГАР РЗА ОГЛИ 
(ідентифікаційний номер 2673907217) подали заявки на участь у публічних закупівлях за 
ідентифікаторами закупівель в системі: № UA-2018-06-26-000055-a, № UA-2018-08-03-
002482-b, № UA-2018-09-28-001760-с, № UA-2018-09-28-001741-с, № UA-2018-09-28-001777-
с, № UA-2019-04-08-002244-a, № UA-2020-04-03-000891-b, № UA-2020-04-03-000855-b, № 
UA-2020-04-09-004035-b. 

При цьому, товариство з обмеженою відповідальністю «ЕКОБУД 77» і фізична особа-
підприємець РЗАЄВ ВУГАР РЗА ОГЛИ вчинили дії [зокрема, здійснювали дії одночасно 
(подавали тендерні пропозиції; входили до аукціонів з одних ІР-адрес; входили до особистих 
кабінетів на одному авторизованому електронному майданчику для створення своїх 
тендерних пропозицій; оплачували за участь у аукціонах із використанням одних ІР-адрес 
(при цьому як через одну банківську установу, так і через різні банківські установи); 
використовували один телефонний номер, який зареєстрований на єдиного учасника 
Відповідача 1, який з 14.09.2018 року поряд з цим є директором цього товариства та 
уповноваженою особою цього товариства на підписання документів тендерних пропозицій і 
договору за результатами проведення Закупівель;  використовували одні ІР-адреси під час 
здійснення господарської діяльності (у тому числі в період проведення Закупівель);  
оплачували послуги банківської установи за надання документів (банківських гарантій і 
довідок) з одних ІР-адрес; приймали участь у Закупівлях в якості «технічних» учасників (у 
вигляді неподання обов’язкових документів (банківських гарантій і банківських довідок);  а 
також оформили кошторисну документацію із спільними характерними особливостями],     
які направлені на узгодження (координацію) своєї поведінки з метою усунення змагання під 
час підготовки та участі у зазначених закупівлях. 

За результатами розгляду справи № 54/48-20 такі дії товариства з обмеженою 
відповідальністю «ЕКОБУД 77» і фізичної особи-підприємця РЗАЄВА ВУГАР РЗА ОГЛИ 
визнано антиконкурентними узгодженими діями, що стосуються спотворення результатів 
торгів, що є порушенням пункту 1 статті 50 та пункту 4 частини другої статті 6 Закону 
України «Про захист економічної конкуренції».  

На порушників накладено штрафи: на товариство з обмеженою відповідальністю 
«ЕКОБУД 77» у розмірі 91 386,00 (дев’яносто одна тисяча триста вісімдесят шість) гривень; 
на фізичну особу-підприємця РЗАЄВА ВУГАР РЗА ОГЛИ у розмірі 113 503,00 (сто 
тринадцять тисяч п’ятсот три) гривні. 
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Адміністративна колегія Південно-східного міжобласного територіального відділення 
Антимонопольного комітету України (далі - Адміністративна колегія Відділення), 
розглянувши матеріали справи № 54/48-20 про порушення товариством з обмеженою 
відповідальністю «ЕКОБУД 77» і фізичною особою-підприємцем РЗАЄВ ВУГАР РЗА ОГЛИ 
законодавства про захист економічної конкуренції та подання Третього відділу досліджень і 
розслідувань Південно-східного міжобласного територіального відділення 
Антимонопольного комітету України від 18.11.2021 № 54-03/149п, 

 
ВСТАНОВИЛА: 

 
1.   ПРЕДМЕТ СПРАВИ 
 

(1) Антиконкурентні узгоджені дії, які стосуються спотворення результатів торгів за 
ідентифікаторами закупівель в системі:  
 

- № UA-2018-06-26-000055-a (назва предмета закупівлі: «Поточний ремонт 
конструкцій парку Зелений Гай у м. Дніпрі»); 

 

- № UA-2018-08-03-002482-b (назва предмета закупівлі: «Поточний ремонт 
конструкцій парку Зелений Гай у м. Дніпрі (улаштування клумб)»);   

 

- № UA-2018-09-28-001760-с (назва предмета закупівлі: «Урни»); 
 

- № UA-2018-09-28-001741-с (назва предмета закупівлі: «Лавки»);   
 

- № UA-2018-09-28-001777-с (назва предмета закупівлі: «Ліхтар декоративний 
парковий»); 

 

- № UA-2019-04-08-002244-a (назва предмета закупівлі: «Послуги з влаштування 
пішохідних доріжок на ж/м Придніпровськ в районі вул. Космонавтів № 6, згідно 
ГБН Г.1-218-182:2011 р»); 

 

- № UA-2020-04-03-000891-b (назва предмета закупівлі: «Урни»); 
 

- № UA-2020-04-03-000855-b (назва предмета закупівлі: «Рукомийня»); 
 

- № UA-2020-04-09-004035-b (назва предмета закупівлі: «Поточний ремонт 
елементів благоустрою території загального користування (зеленої зони) в районі 
вул. Ігоря Сікорського та вул. Барвінківської (сквер Героїв Чорнобильців) з 
відновленням покриття та улаштуванням засобів безперешкодного доступу осіб з 
інвалідністю та інших маломобільних груп населення»). 

 
2.   ВІДПОВІДАЧІ 
 

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

а) товариство з обмеженою відповідальністю «ЕКОБУД 77» (адреса місцезнаходження: 
вул. Автотранспортна, 2, м. Дніпро; ідентифікаційний код юридичної особи 
39954285) (далі - ТОВ «ЕКОБУД 77», Відповідач 1).  

 

Відповідно до відомостей, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних 
осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі - ЄДР), основним 
видом діяльності ТОВ «ЕКОБУД 77» є інші будівельно-монтажні роботи (код КВЕД 
43.29). 

 

б) фізична особа-підприємець РЗАЄВ ВУГАР РЗА ОГЛИ (адреса місцезнаходження: 
(інформація з обмеженим доступом); ідентифікаційний номер 2673907217) (далі - 
ФОП РЗАЄВ, Відповідач 2).  

 

Відповідно до відомостей, які містяться в ЄДР, основним видом діяльності              
ФОП РЗАЄВ є оброблення металів та нанесення покриття на метали (код КВЕД 
25.61). 

 

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

 

3.   ПРОЦЕСУАЛЬНІ ДІЇ 
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(4) Розпорядженням адміністративної колегії Відділення від 29.10.2020 № 54/53-рп/к 
розпочато розгляд справи № 54/48-20 за ознаками вчинення порушень законодавства 
про захист економічної конкуренції, передбаченого пунктом 1 статті 50 та пунктом 4 
частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у 
вигляді антиконкурентних узгоджених дій суб’єктів господарювання, які стосуються 
спотворення результатів торгів (далі – Справа). 

 
4.   ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗАКУПІВЛІ 

 

4.1. ЗАКУПІВЛЯ 1 
 

(5) Комунальним підприємством «Міська інфраструктура» Дніпровської міської ради (далі 
– Замовник 1) в системі електронних публічних закупівель «Prozorro» оголошено 
проведення відкритих торгів за ідентифікатором закупівлі в системі: № UA-2018-06-26-
000055-a  (назва предмета закупівлі: «Поточний ремонт конструкцій парку Зелений Гай 
у м. Дніпрі») (далі – Закупівля 1).   

 

(6) Розмір бюджетного призначення за кошторисом (або очікувана вартість предмета 
закупівлі), який оголошений Замовником 1, становить: 400 000,00 грн.  
 

(7) Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 11 липня 2018 (10:00).  
 

(8) Дата та час проведення електронного аукціону: 12 липня 2018 (14:44). 
 

(9) Відповідно до Реєстру отриманих тендерних пропозицій для участі у Закупівлі 1 свої 
тендерні пропозиції надали такі суб’єкти господарювання: ТОВ «ЕКОБУД 77» і ФОП 
РЗАЄВ. 

 

(10) Ціна тендерних пропозицій учасників для участі у Закупівлі 1 становила: 
Таблиця 1  

№ 
з/п 

Найменування  
учасника 

Ціна пропозицій учасника 
до початку аукціону,  

грн (з ПДВ) 

Ціна пропозицій учасника 
після закінчення аукціону, 

грн (з ПДВ) 

1 ТОВ «ЕКОБУД 77» 399 456,00 360 000,00 

2 ФОП РЗАЄВ 373 741,00 350 000,00 
 

(11) Відповідно до Звіту про результати проведення процедури Закупівлі 1 (дата 
формування звіту: 25.07.2018): 
- переможець - ФОП РЗАЄВ; 
- тендерна пропозиція ТОВ «ЕКОБУД 77» не розглядалася. 

 

(12) 25.07.2018 між Замовником 1 і ФОП РЗАЄВ укладено договір (ідентифікатор договору 
2507/1) на закупівлю робіт, що були предметом Закупівлі 1, на суму 350 000,00 грн      
(з ПДВ). 

 
4.2. ЗАКУПІВЛЯ 2 

 

(13) Замовником 1 в системі електронних публічних закупівель «Prozorro» оголошено 
проведення відкритих торгів за ідентифікатором закупівлі в системі: № UA-2018-08-03-
002482-b (назва предмета закупівлі: «Поточний ремонт конструкцій парку Зелений Гай 
у м. Дніпрі (улаштування клумб)») (далі – Закупівля 2).  

 

(14) Розмір бюджетного призначення за кошторисом (або очікувана вартість предмета 
закупівлі), який оголошений Замовником 1, становить: 52 200,00 грн.  

 

(15) Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 20 серпня 2018 (10:00).  
 

(16) Дата та час проведення електронного аукціону: 21 серпня 2018 (12:19). 
 

(17) Відповідно до Реєстру отриманих тендерних пропозицій для участі у Закупівлі 2 свої 
тендерні пропозиції надали такі суб’єкти господарювання: ТОВ «ЕКОБУД 77» і ФОП 
РЗАЄВ. 

 

(18) Ціна тендерних пропозицій учасників для участі у Закупівлі 2 становила:  
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Таблиця 2  

№ 
з/п 

Найменування  
учасника 

Ціна пропозицій учасника 
до початку аукціону,  

грн (з ПДВ) 

Ціна пропозицій учасника 
після закінчення аукціону, 

грн (з ПДВ) 

1 ТОВ «ЕКОБУД 77» 52 197,60 52 197,60 

2 ФОП РЗАЄВ 51 927,00 51 927,00 
 

(19) Відповідно до Звіту про результати проведення процедури Закупівлі 2 (дата 
формування звіту: 03.09.2018): 
- переможець - ФОП РЗАЄВ; 
- тендерна пропозиція ТОВ «ЕКОБУД 77» не розглядалася. 

 

(20) 03.09.2018 між Замовником 1 і ФОП РЗАЄВ укладено договір (ідентифікатор договору 
180308) на закупівлю робіт, що були предметом Закупівлі 2, на суму 51 927,00 грн       
(з ПДВ). 
 

4.3. ЗАКУПІВЛЯ 3 
 

(21) Замовником 1 в системі електронних публічних закупівель «Prozorro» оголошено 
проведення відкритих торгів за ідентифікатором закупівлі в системі: № UA-2018-09-28-
001760-с (назва предмета закупівлі: «Урни») (далі – Закупівля 3).  

 

(22) Розмір бюджетного призначення за кошторисом (або очікувана вартість предмета 
закупівлі), який оголошений Замовником 1, становить: 124 000,00 грн.  

 

(23) Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 13 жовтня 2018 (18:00).  
 

(24) Дата та час проведення електронного аукціону: 16 жовтня 2018 (13:44). 
 

(25) Відповідно до Реєстру отриманих тендерних пропозицій для участі у Закупівлі 3 свої 
тендерні пропозиції надали такі суб’єкти господарювання: ТОВ «ЕКОБУД 77» і ФОП 
РЗАЄВ. 

 

(26) Ціна тендерних пропозицій учасників для участі у Закупівлі 3 становила:  
Таблиця 3 

№ 
з/п 

Найменування  
учасника 

Ціна пропозицій учасника 
до початку аукціону,  

грн (з ПДВ) 

Ціна пропозицій учасника 
після закінчення аукціону, 

грн (з ПДВ) 

1 ТОВ «ЕКОБУД 77» 122 400,00 122 400,00 

2 ФОП РЗАЄВ 120 000,00 120 000,00 
 

(27) Відповідно до Звіту про результати проведення процедури Закупівлі 3 (дата 
формування звіту: 02.11.2018): 
- переможець - ФОП РЗАЄВ; 
- тендерна пропозиція ТОВ «ЕКОБУД 77» не розглядалася. 

 

(28) 02.11.2018 між Замовником 1 і ФОП РЗАЄВ укладено договір (ідентифікатор договору 
б/н) на закупівлю товарів, що були предметом Закупівлі 3, на суму 120 000,00 грн (з 
ПДВ). 
 

4.4. ЗАКУПІВЛЯ 4 
 

(29) Замовником 1 в системі електронних публічних закупівель «Prozorro» оголошено 
проведення відкритих торгів за ідентифікатором закупівлі в системі: № UA-2018-09-28-
001741-с (назва предмета закупівлі: «Лавки») (далі – Закупівля 4).  

 

(30) Розмір бюджетного призначення за кошторисом (або очікувана вартість предмета 
закупівлі), який оголошений Замовником 1, становить: 382 250,00 грн.  

 

(31) Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 13 жовтня 2018 (17:45).  
 

(32) Дата та час проведення електронного аукціону: 16 жовтня 2018 (12:03). 
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(33) Відповідно до Реєстру отриманих тендерних пропозицій для участі у Закупівлі 4 свої 
тендерні пропозиції надали такі суб’єкти господарювання: ТОВ «ЕКОБУД 77» і ФОП 
РЗАЄВ. 

 

(34) Ціна тендерних пропозицій учасників для участі у Закупівлі 4 становила:  
Таблиця 4 

№ 
з/п 

Найменування  
 учасника 

Ціна пропозицій учасника 
до початку аукціону,  

грн (з ПДВ) 

Ціна пропозицій учасника 
після закінчення аукціону, 

грн (з ПДВ) 

1 ТОВ «ЕКОБУД 77» 381 050,00 381 050,00 

2 ФОП РЗАЄВ 379 500,00 379 500,00 
 

(35) Відповідно до Звіту про результати проведення процедури Закупівлі 4 (дата 
формування звіту: 02.11.2018): 
- переможець - ФОП РЗАЄВ; 
- тендерна пропозиція ТОВ «ЕКОБУД 77» не розглядалася. 

 

(36) 02.11.2018 між Замовником 1 і ФОП РЗАЄВ укладено договір (ідентифікатор договору 
б/н) на закупівлю товарів, що були предметом Закупівлі 4, на суму 379 500,00 грн         
(з ПДВ). 
 

4.5. ЗАКУПІВЛЯ 5 
 

(37) Замовником 1 в системі електронних публічних закупівель «Prozorro» оголошено 
проведення відкритих торгів за ідентифікатором закупівлі в системі: № UA-2018-09-28-
001777-с (назва предмета закупівлі: «Ліхтар декоративний парковий») (далі – Закупівля 
5).  

 

(38) Розмір бюджетного призначення за кошторисом (або очікувана вартість предмета 
закупівлі), який оголошений Замовником 1, становить: 123 650,00 грн.  

 

(39) Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 13 жовтня 2018 (18:00).  
 

(40) Дата та час проведення електронного аукціону: 16 жовтня 2018 (11:18). 
 

(41) Відповідно до Реєстру отриманих тендерних пропозицій для участі у Закупівлі 5 свої 
тендерні пропозиції надали такі суб’єкти господарювання: ТОВ «ЕКОБУД 77» і ФОП 
РЗАЄВ. 

 

(42) Ціна тендерних пропозицій учасників для участі у Закупівлі 5 становила:  
Таблиця 5 

№ 
з/п 

Назва учасника Ціна пропозицій учасника 
до початку аукціону,  

грн (з ПДВ) 

Ціна пропозицій учасника 
після закінчення аукціону, 

грн (з ПДВ) 

1 ТОВ «ЕКОБУД 77» 122 280,00 122 280,00 

2 ФОП РЗАЄВ 120 500,00 120 500,00 
 

(43) Відповідно до Звіту про результати проведення процедури Закупівлі 5 (дата 
формування звіту: 05.11.2018): 
- переможець - ФОП РЗАЄВ; 
- тендерна пропозиція ТОВ «ЕКОБУД 77» не розглядалася. 

 

(44) 05.11.2018 між Замовником 1 і ФОП РЗАЄВ укладено договір (ідентифікатор договору 
б/н) на закупівлю товарів, що були предметом Закупівлі 5, на суму 120 500,00 грн         
(з ПДВ). 

 
4.6. ЗАКУПІВЛЯ 6 

 

(45) Відділом комунального господарства Самарської районної у місті Дніпрі ради (далі - 
Замовник 2) в системі електронних публічних закупівель «Prozorro» оголошено 
проведення відкритих торгів за ідентифікатором закупівлі в системі: № UA-2019-04-08-
002244-a (назва предмета закупівлі: «Послуги з влаштування пішохідних доріжок на 
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ж/м Придніпровськ в районі вул. Космонавтів № 6, згідно ГБН Г.1-218-182:2011 р») 
(далі – Закупівля 6).  

 

(46) Розмір бюджетного призначення за кошторисом (або очікувана вартість предмета 
закупівлі), який оголошений Замовником 2, становить  270 000,00 грн.  

 

(47) Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 23 квітня 2019 (18:00).  
 

(48) Дата та час проведення електронного аукціону: 24 квітня 2019 (12:09). 
 

(49) Відповідно до Реєстру отриманих тендерних пропозицій для участі у Закупівлі 6 свої 
тендерні пропозиції надали такі суб’єкти господарювання: ТОВ «ЕКОБУД 77» і ФОП 
РЗАЄВ. 

 

(50) Ціна тендерних пропозицій учасників для участі у Закупівлі  6 становила:  
Таблиця 6 

№ 
з/п 

Найменування  
 учасника 

Ціна пропозицій учасника 
до початку аукціону,  

грн (з ПДВ) 

Ціна пропозицій учасника 
після закінчення аукціону, 

грн (з ПДВ) 

1 ТОВ «ЕКОБУД 77» 267 801,60 267 801,60 

2 ФОП РЗАЄВ 269 722,00 269 722,00 
 

(51) Відповідно до Звіту про результати проведення процедури Закупівлі 6 (дата 
формування звіту: 10.05.2019): 
- переможець - ТОВ «ЕКОБУД 77»; 
- тендерна пропозиція ФОП РЗАЄВ не розглядалася. 

 

(52) 10.05.2019 між Замовником 2 і ТОВ «ЕКОБУД 77» укладено договір (ідентифікатор 
договору 08-05) на закупівлю робіт, що були предметом Закупівлі 6, на суму 267 801,60 
грн (з ПДВ). 
 

4.7. ЗАКУПІВЛЯ 7 
 

(53) Замовником 1 в системі електронних публічних закупівель «Prozorro» оголошено 
проведення відкритих торгів за ідентифікатором закупівлі в системі: № UA-2020-04-03-
000891-b  (назва предмета закупівлі: «Урни») (далі – Закупівля 7).  

 

(54) Розмір бюджетного призначення за кошторисом (або очікувана вартість предмета 
закупівлі), який оголошений Замовником 1, становить 55 200,00 грн. 

 

(55) Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 19 квітня 2020 (12:00).  
 

(56) Дата та час проведення електронного аукціону: 21 квітня 2020 (15:15). 
 

(57) Відповідно до Реєстру отриманих тендерних пропозицій для участі у Закупівлі 7 свої 
тендерні пропозиції надали такі суб’єкти господарювання: ТОВ «ЕКОБУД 77» і ФОП 
РЗАЄВ. 

 

(58) Ціна тендерних пропозицій учасників для участі у Закупівлі 7 становила:  
Таблиця 7 

№ 
з/п 

Найменування  
 учасника 

Ціна пропозицій учасника 
до початку аукціону,  

грн (з ПДВ) 

Ціна пропозицій учасника 
після закінчення аукціону, 

грн (з ПДВ) 

1 ТОВ «ЕКОБУД 77» 55 120,00 54 720,00 

2 ФОП РЗАЄВ 54 880,00 54 400,00 
 

(59) Відповідно до Звіту про результати проведення процедури Закупівлі 7 (дата 
формування звіту: 04.05.2020): 
- переможець - ФОП РЗАЄВ; 
- тендерна пропозиція ТОВ «ЕКОБУД 77» не розглядалася. 

 

(60) 04.05.2020 між Замовником 1 і ФОП РЗАЄВ укладено договір (ідентифікатор договору 
0520-3) на закупівлю товарів, що були предметом Закупівлі 7, на суму 54 400,00 грн     
(з ПДВ). 
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4.8. ЗАКУПІВЛЯ 8 
 

(61) Замовником 1 в системі електронних публічних закупівель «Prozorro» оголошено 
проведення відкритих торгів за ідентифікатором закупівлі в системі: № UA-2020-04-03-
000855-b (назва предмета закупівлі: «Рукомийня») (далі – Закупівля 8). 

 

(62) Розмір бюджетного призначення за кошторисом (або очікувана вартість предмета 
закупівлі), який оголошений Замовником 1, становить 34 000,00 грн.  

 

(63) Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 19 квітня 2020 (11:26).  
 

(64) Дата та час проведення електронного аукціону: 21 квітня 2020 (12:50). 
 

(65) Відповідно до Реєстру отриманих тендерних пропозицій для участі у Закупівлі 8 свої 
тендерні пропозиції надали такі суб’єкти господарювання: 
1) ТОВ «ЕКОБУД 77»; 
2) ФОП РЗАЄВ. 

 

(66) Ціна тендерних пропозицій учасників для участі у Закупівлі 8 становила:  
Таблиця 8 

№ 
з/п 

Найменування  
 учасника 

Ціна пропозицій учасника 
до початку аукціону,  

грн (з ПДВ) 

Ціна пропозицій учасника 
після закінчення аукціону, 

грн (з ПДВ) 

1 ТОВ «ЕКОБУД 77» 33 300,00 33 300,00 

2 ФОП РЗАЄВ 32 800,00 32 800,00 
 

(67) Відповідно до Звіту про результати проведення процедури Закупівлі 8 (дата 
формування звіту: 04.05.2020): 
- переможець - ФОП РЗАЄВ; 
- тендерна пропозиція ТОВ «ЕКОБУД 77» не розглядалася. 

 

(68) 04.05.2020 між Замовником 1 і ФОП РЗАЄВ укладено договір (ідентифікатор договору 
0520-2) на закупівлю товарів, що були предметом Закупівлі 8, на суму 32 800,00 грн     
(з ПДВ). 
 

4.9. ЗАКУПІВЛЯ 9 
 

(69) Комунальним підприємством «Дирекція територій і об’єктів рекреації» Дніпровської 
міської ради (далі – Замовник 3) в системі електронних публічних закупівель 
«Prozorro» оголошено проведення відкритих торгів за ідентифікатором закупівлі в 
системі: № UA-2020-04-09-004035-b (назва предмета закупівлі: «Поточний ремонт 
елементів благоустрою території загального користування (зеленої зони) в районі вул. 
Ігоря Сікорського та вул. Барвінківської (сквер Героїв Чорнобильців) з відновленням 
покриття та улаштуванням засобів безперешкодного доступу осіб з інвалідністю та 
інших маломобільних груп населення») (далі – Закупівля 9). 

 

(70) Розмір бюджетного призначення за кошторисом (або очікувана вартість предмета 
закупівлі), який оголошений Замовником 3, становить 2 950 000,00 грн.  

 

(71) Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 24 квітня 2020 (20:00).  
 

(72) Дата та час проведення електронного аукціону: 27 квітня 2020 (12:42). 
 

(73) Відповідно до Реєстру отриманих тендерних пропозицій для участі у Закупівлі 9 свої 
тендерні пропозиції надали такі суб’єкти господарювання: ТОВ «ЕКОБУД 77» і ФОП 
РЗАЄВ. 

 

(74) Ціна тендерних пропозицій учасників для участі у Закупівлі 9 становила:  
Таблиця 9 

№ 
з/п 

Найменування  
 учасника 

Ціна пропозицій учасника 
до початку аукціону,  

грн (з ПДВ) 

Ціна пропозицій учасника 
після закінчення аукціону, 

грн (з ПДВ) 

1 ТОВ «ЕКОБУД 77» 2 895 255,11 2 605 500,00 

2 ФОП РЗАЄВ 2 617 177,04 2 596 230,64 
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(75) Відповідно до Звіту про результати проведення процедури Закупівлі 9 (дата 
формування звіту: 17.06.2020): 
- переможець - ФОП РЗАЄВ; 
- тендерна пропозиція ТОВ «ЕКОБУД 77» не розглядалася. 

 

(76) 16.06.2020 між Замовником 3 і ФОП РЗАЄВ укладено договір (ідентифікатор договору 
1606/1) на закупівлю робіт, що були предметом Закупівлі 9, на суму 2 596 230,64 грн    
(з ПДВ). 

 
5. ВСТАНОВЛЕННЯ АНТИКОНКУРЕНТНИХ УЗГОДЖЕНИХ ДІЙ 
 

(77) Аналіз матеріалів Справи свідчить про антиконкурентну узгоджену поведінку 
Відповідачів під час підготовки та участі у Закупівлях 1 - 9, що підтверджується таким. 
 

5.1.   Одночасне подання тендерних пропозицій  
 

(78) Відповідно до Реєстрів отриманих тендерних пропозицій для участі у Закупівлях 1 – 9 
тендерні пропозиції Відповідачами подавалися таким чином: 

Таблиця 10 

Закупівля 
Найменування 

учасника 

Дата та час подання 
учасниками тендерних 

пропозицій 

Кінцевий строк подання 
тендерних пропозицій, 

встановлений 
Замовником 

Закупівля 1 ТОВ «ЕКОБУД 77» 10 липня 2018       18:04 
11.07.2018 (10:00) 

ФОП РЗАЄВ 10 липня 2018       17:26 

Закупівля 2 ТОВ «ЕКОБУД 77» 16 серпня 2018      15:19 
20.08.2018 (10:00) 

ФОП РЗАЄВ 16 серпня 2018      15:41 

Закупівля 3 
 

ТОВ «ЕКОБУД 77» 12 жовтня 2018     18:28 
13.10.2018 (18:00) 

ФОП РЗАЄВ 12 жовтня 2018     15:29 

Закупівля 4  ТОВ «ЕКОБУД 77» 12 жовтня 2018     19:03 
13.10.2018 (17:45) 

ФОП РЗАЄВ 12 жовтня 2018     15:43 

Закупівля 5 ТОВ «ЕКОБУД 77» 12 жовтня 2018     18:49 
13.10.2018 (18:00) 

ФОП РЗАЄВ 12 жовтня 2018     15:15 

Закупівля 7 ТОВ «ЕКОБУД 77» 14 квітня 2020      17:23 
19.04.2020 (12:00) 

ФОП РЗАЄВ 14 квітня 2020      16:45 

Закупівля 8 ТОВ «ЕКОБУД 77» 14 квітня 2020      17:26 
19.04.2020 (11:26) 

ФОП РЗАЄВ 14 квітня 2020      17:03 

Закупівля 9 ТОВ «ЕКОБУД 77» 24 квітня 2020      13:36 
24.04.2020 (20:00) 

ФОП РЗАЄВ 24 квітня 2020      18:36 
 

(79) Враховуючи вищенаведене, встановлено, що Відповідачі подавали свої тендерні 
пропозиції задля участі у Закупівлях: 
 

- в один день та у послідовний час (Закупівлі 1, 2, 7, 8);  
 

- в один день та у час, наближений до послідовного (Закупівлі 3, 4, 5, 9). 
 

(80) Тобто, вказане свідчить про те, що між Відповідачами відбувся обмін інформацією для 
узгодження своїх дій. 

 

(81) Наведене свідчить про спільну підготовку Відповідачів до участі у Закупівлях 1 - 5, 7 - 
9, що було б неможливим за наявності конкуренції між ними. 

 
5.2.   Одночасний вхід до аукціонів з одних ІР-адрес  
 

(82) За інформацією ДП «Прозорро» (лист від 12.08.2020 № 206/01/1933/03) встановлено, 
що для участі у Закупівлях 1 – 9 Відповідачі заходили до аукціонів таким чином: 

Таблиця 11 

закупівля 

Дата і час 
проведення 
аукціону, 

встановлені 
Замовником 

Вхід до аукціону  
ТОВ «ЕКОБУД 77» 

Вхід до аукціону  
ФОП РЗАЄВ 

Час входу  
в аукціон 

ІР-адреса,  
з якої здійснено вхід в 

аукціон 

Час входу  
в аукціон 

ІР-адреса,  
з якої здійснено 
вхід в аукціон 

Закупівля 1 
12.07.2018 

14:44 
11:30 
11:44 

127.0.0.1 
207.244.83.100 

11:29 62.64.84.54 
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11:55 
12:05 

207.244.86.197 
173.208.82.163 

Закупівля 2 
21.08.2018 

12:19 
09:09 62.64.84.54 09:08 62.64.84.54 

Закупівля 3 
16.10.2018 

13:44 
10:31 62.64.84.54 10:32 62.64.84.54 

Закупівля 4 
16.10.2018 

12:03 
08:53 62.64.84.54 08:53 62.64.84.54 

Закупівля 5 
16.10.2018 

11:18 

08:03 
08:15 
08:33 

207.244.83.195 
108.59.14.69 

207.244.83.207 

08:04 62.64.84.54 

Закупівля 6 
24.04.2019 

12:09 
08:59 62.64.84.54 08:56 62.64.84.54 

Закупівля 7 
21.04.2020 

15:15 
12:10 62.64.84.54 12:01 62.64.84.54 

Закупівля 8 
21.04.2020 

12:50 

- ІР-адреса учасника відсутня в 
системі логування по можливій 
причині блокування бібліотеки 

в браузері учасника або 
учасник не заходив в аукціон 

09:55 46.211.64.188 

Закупівля 9 
27.04.2020 

12:42 
09:33 94.153.74.57 09:33 

09:47 
94.153.2.248 
46.211.62.250 

 

(83) Враховуючи вищенаведене, встановлено, що в системі електронних закупівель 
«Prozorro» Відповідачі входили до аукціонів: 
 

- у послідовний час (Закупівлі 1, 5 (з різницею у 1 хвилину), Закупівля 7 (з різницею 
у 9 хвилин)); 
 

- одночасно (Закупівля 9); 
 

- у послідовний час та з однієї ІР-адреси (Закупівлі 2, 3 (з різницею у 1 хвилину), 
Закупівля 6 (з різницею у 3 хвилини)); 

 

- одночасно та з однієї ІР-адреси (Закупівля 4). 
 

(84) Отже, хоча Відповідачі мали ресурс часу до встановленого Замовником часу 
проведення аукціонів, Відповідачі входили до аукціонів завчасно (приблизно за 3 – 4 
години) синхронно (одночасно або у послідовний час) із використанням однієї ІР-
адреси, що вказує на, те що між Відповідачами відбувся обмін інформацією. 

 

(85) Наведене свідчить про спільну підготовку Відповідачів до участі у Закупівлях 1 – 7, 9. 
 
5.3.   Одночасний вхід до особистих кабінетів на одному авторизованому електронному 

майданчику та одночасна оплата з однієї банківської установи за участь із 

використанням одних ІР-адрес 
 

(86) За інформацією ДП «Прозорро» (лист від 12.08.2020 № 206/01/1933/03) встановлено, 
що для участі у Закупівлях 1 – 9 Відповідачі свої тендерні пропозиції подавали з одного 
авторизованого електронного майданчика - zakupki.prom.ua (суб’єкт господарювання – 
ТОВ «Закупки.Пром.УА»). 
 

(87) За інформацією ТОВ «Закупки.Пром.УА» (лист від 08.09.2020 № 1212/09)  
встановлено, що Відповідачі здійснювали вхід до своїх особистих кабінетів учасника та 
інші дії таким чином: 

 

Закупівля 1 
 

(88) Кінцевий строк подання тендерних пропозицій, встановлений Замовником 1, - 
11.07.2018 (10:00). 

Таблиця 12 

№ 
з/п 

Найменування 
учасника  

ІР-адреса  
входу до 

особистого 
кабінету 

Дата входу 
до 

особистого 
кабінету 

Час входу 
до 

особистого 
кабінету 

Дія, яку було здійснено 
учасником 

1 ТОВ «ЕКОБУД 77» Немає даних 
62.64.84.54 

26.10.2016 
10.07.2018 

15:16 
18:04:27 

Реєстрація на сайті 
Створення пропозиції 

2 ФОП РЗАЄВ 212.115.233.195 
62.64.84.54 

05.07.2018 
10.07.2018 

10:44 
17:26:37 

Реєстрація на сайті 
Створення пропозиції 
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Таблиця 13 

Найменування 
учасника 

Назва банку, з якого 
перераховано кошти 

Сума 
платежу, 

грн. 

Час 
зарахування 

коштів 

Номер рахунку,  
з якого перераховано 

кошти 

ТОВ «ЕКОБУД 77» 
 

ПАТ «Універсал Банк» 1000,00 21.08.2017 
15:54:00 

(інформація з 
обмеженим доступом) 

ФОП РЗАЄВ ПАТ «Універсал Банк» 510,00 05.07.2018 (інформація з 
обмеженим доступом) 

 

(89) Тобто, Відповідачі входили до своїх особистих кабінетів на одному авторизованому 
електронному майданчику для створення своїх тендерних пропозицій з однієї ІР-адреси 
в один день та у час, наближений до послідовного.  
 

(90) При цьому, Відповідачі здійснили оплати за участь в аукціоні через одну банківську 
установу (ПАТ «Універсал Банк») зі своїх розрахункових рахунків, належність яких 
підтверджена цією банківською установою.   

 

Закупівля 2 
 

(91) Кінцевий строк подання тендерних пропозицій, встановлений Замовником 1, - 
20.08.2018 (10:00). 

Таблиця 14 

№ 
з/п 

Найменування 
учасника  

ІР-адреса  
входу до 

особистого 
кабінету 

Дата входу 
до 

особистого 
кабінету 

Час входу 
до 

особистого 
кабінету 

Дія, яку було здійснено 
учасником 

1 ТОВ «ЕКОБУД 77» Немає даних 
62.64.84.54 

62.64.84.54 

62.64.84.54 

26.10.2016 
16.08.2018 

17.08.2018 
17.08.2018 

15:16 
15:19:16 

15:55:23 
16:14:44 

Реєстрація на сайті 
Створення пропозиції 
Редагування пропозиції 
Редагування пропозиції 

2 ФОП РЗАЄВ 212.115.233.195 
62.64.84.54 
62.64.84.54 

05.07.2018 
16.08.2018 

16.08.2018 

10:44 
15:41:34 

15:41:38 

Реєстрація на сайті 
Створення пропозиції 
Створення пропозиції 

 

Таблиця 15 

Найменування 
учасника 

Назва банку, з якого 
перераховано кошти 

Сума 
платежу, 

грн. 

Час 
зарахування 

коштів 

Номер рахунку,  
з якого перераховано 

кошти 

ТОВ «ЕКОБУД 77» ПАТ «Універсал Банк» 340,00 16.08.2018 

14:09:00 

(інформація з 
обмеженим доступом) 

ФОП РЗАЄВ ПАТ «Універсал Банк» 340,00 16.08.2018 

15:10:00 

(інформація з 
обмеженим доступом) 

 

(92) Тобто, Відповідачі входили до своїх особистих кабінетів на одному авторизованому 
електронному майданчику для створення (редагування) своїх тендерних пропозицій з 
однієї ІР-адреси в один день та у час, наближений до послідовного.  

 

(93) При цьому, для участі у Закупівлі 2 Відповідачі здійснили перерахування коштів зі 
своїх розрахункових рахунків через одну банківську установу (ПАТ «Універсал Банк») 
в один день та у час, наближений до послідовного: 
- час зарахування коштів, перерахованих ТОВ «ЕКОБУД 77», - 16.08.2018, 14:09:00 

(340,00 грн);  
- час зарахування коштів, перерахованих ФОП РЗАЄВ, - 16.08.2018, 15:10:00 (340,00 

грн). 
 

(94) За аналізом інформації, наданої АТ «Універсал Банк» (лист від 14.09.2020 № 1191/БТ), 
встановлено, що по системі дистанційного обслуговування рахунків клієнтів банку: 
- всі повідомлення від ТОВ «ЕКОБУД 77» протягом 16.08.2018 надходили тільки з 

ІР-адреси (інформація з обмеженим доступом);  
- всі повідомлення від ФОП РЗАЄВ протягом 16.08.2018 надходили тільки з ІР-

адреси (інформація з обмеженим доступом). 
 

Закупівля 3 
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(95) Кінцевий строк подання тендерних пропозицій, встановлений Замовником 1, - 
13.10.2018 (18:00). 

Таблиця 16 

№ 
з/п 

Найменування 
учасника  

ІР-адреса  
входу до 

особистого 
кабінету 

Дата входу 
до 

особистого 
кабінету 

Час входу 
до 

особистого 
кабінету 

Дія, яку було здійснено 
учасником 

1 ТОВ «ЕКОБУД 77» Немає даних 
62.64.84.54 

62.64.84.54 

26.10.2016 
12.10.2018 

12.10.2018 

15:16 
18:28:54 

19:11:46 

Реєстрація на сайті 
Створення пропозиції 
Редагування пропозиції 

2 ФОП РЗАЄВ 212.115.233.195 
62.64.84.54 

62.64.84.54 

05.07.2018 
12.10.2018 

12.10.2018 

10:44 
13:38:13 

15:29:42 

Реєстрація на сайті 
Створення пропозиції 
Створення пропозиції 

 

Таблиця 17 

Найменування 
учасника 

Назва банку, з якого 
перераховано кошти 

Сума 
платежу, 

грн. 

Час 
зарахування 

коштів 

Номер рахунку,  
з якого перераховано 

кошти 

ТОВ «ЕКОБУД 77» ПАТ «Універсал Банк» 1200,00 05.10.2018 
12:19:00 

(інформація з 
обмеженим доступом) 

ФОП РЗАЄВ ПАТ «Універсал Банк» 1200,00 03.10.2018 
16:58:00 

(інформація з 
обмеженим доступом) 

 

(96) Тобто, Відповідачі входили до своїх особистих кабінетів на одному авторизованому 
електронному майданчику для створення (редагування) своїх тендерних пропозицій з 
однієї ІР-адреси в один день та у час, наближений до послідовного.  
 

(97) Відповідачі здійснили оплати за участь в аукціоні через одну банківську установу (ПАТ 
«Універсал Банк») зі своїх розрахункових рахунків, належність яких підтверджена цією 
банківською установою.   

 

(98) При цьому, для участі у Закупівлі 4 Відповідачі здійснили перерахування коштів зі 
своїх розрахункових рахунків через одну банківську установу (ПАТ «Універсал Банк») 
у період, наближений до послідовного: 
- час зарахування коштів, перерахованих ТОВ «ЕКОБУД 77», - 05.10.2018, 12:19:00 

(1200,00 грн);  
- час зарахування коштів, перерахованих ФОП РЗАЄВ, - 03.10.2018, 16:58:00 (1200,00 

грн). 
 

(99) За аналізом інформації, наданої АТ «Універсал Банк» (лист від 14.09.2020 № 1191/БТ), 
встановлено, що по системі дистанційного обслуговування рахунків клієнтів банку: 
- всі повідомлення від ТОВ «ЕКОБУД 77» протягом 05.10.2018 надходили тільки з 

ІР-адреси (інформація з обмеженим доступом);  
- всі повідомлення від ФОП РЗАЄВ протягом 03.10.2018 надходили тільки з ІР-

адреси (інформація з обмеженим доступом). 
 

Закупівля 4 
 

(100) Кінцевий строк подання тендерних пропозицій, встановлений Замовником 1, - 
13.10.2018 (17:45). 

Таблиця 18 

№ 
з/п 

Найменування 
учасника  

ІР-адреса  
входу до 

особистого 
кабінету 

Дата входу 
до 

особистого 
кабінету 

Час входу 
до 

особистого 
кабінету 

Дія, яку було здійснено 
учасником 

1 ТОВ «ЕКОБУД 77» Немає даних 
62.64.84.54 

26.10.2016 

12.10.2018 

15:16 
 19:03:27 

Реєстрація на сайті 
Створення пропозиції 

2 ФОП РЗАЄВ 212.115.233.195 

62.64.84.54 

62.64.84.54 

05.07.2018 

12.10.2018 

12.10.2018 

10:44 
13:50:57 

15:43:15 

Реєстрація на сайті 
Створення пропозиції 
Створення пропозиції 

 

Таблиця 19 

Найменування 
учасника 

Назва банку, з якого 
перераховано кошти 

Сума 
платежу, 

грн. 

Час 
зарахування 

коштів 

Номер рахунку, з якого 
перераховано кошти 

ТОВ «ЕКОБУД 77» ПАТ «Універсал Банк» 1200,00 05.10.2018 
12:19:00 

(інформація з 
обмеженим доступом) 
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ФОП РЗАЄВ ПАТ «Універсал Банк» 1200,00 03.10.2018 
16:58:00 

(інформація з 
обмеженим доступом) 

 

(101) Тобто, Відповідачі входили до своїх особистих кабінетів на одному авторизованому 
електронному майданчику для створення своїх тендерних пропозицій з однієї ІР-адреси 
в один день та у час, наближений до послідовного.  
 

(102) Відповідачі здійснили оплати за участь в аукціоні через одну банківську установу (ПАТ 
«Універсал Банк») зі своїх розрахункових рахунків, належність яких підтверджена цією 
банківською установою.   

 

(103) При цьому, для участі у Закупівлі 4 Відповідачі здійснили перерахування коштів зі 
своїх розрахункових рахунків через одну банківську установу (ПАТ «Універсал Банк») 
у період, наближений до послідовного: 
- час зарахування коштів, перерахованих ТОВ «ЕКОБУД 77», - 05.10.2018, 12:19:00 

(1200,00 грн);  
- час зарахування коштів, перерахованих ФОП РЗАЄВ, - 03.10.2018, 16:58:00 (1200,00 

грн). 
 

(104) За аналізом інформації, наданої АТ «Універсал Банк» (лист від 14.09.2020 № 1191/БТ), 
встановлено, що по системі дистанційного обслуговування рахунків клієнтів банку: 
- всі повідомлення від ТОВ «ЕКОБУД 77» протягом 05.10.2018 надходили тільки з 

ІР-адреси (інформація з обмеженим доступом);  
- всі повідомлення від ФОП РЗАЄВ протягом 03.10.2018 надходили тільки з ІР-

адреси (інформація з обмеженим доступом). 
 

Закупівля 5 
 

(105) Кінцевий строк подання тендерних пропозицій, встановлений Замовником 1, - 
13.10.2018 (18:00). 

Таблиця 20 

№ 
з/п 

Найменування 
учасника  

ІР-адреса  
входу до 

особистого 
кабінету 

Дата входу до 
особистого 

кабінету 

Час входу 
до 

особистого 
кабінету 

Дія, яку було 
здійснено учасником 

1 ТОВ «ЕКОБУД 77» Немає даних 
62.64.84.54 

26.10.2016 

12.10.2018 

15:16 
18:49:27 

Реєстрація на сайті 
Створення пропозиції 

2 ФОП РЗАЄВ 212.115.233.195 
62.64.84.54 

62.64.84.54 

62.64.84.54 

62.64.84.54 

05.07.2018 
12.10.2018 

12.10.2018 

12.10.2018 

12.10.2018 

10:44 
11:33:07 

11:54:09 

13:21:55 

15:15:20 

Реєстрація на сайті 
Створення пропозиції 
Створення пропозиції 
Створення пропозиції 
Створення пропозиції 

 

Таблиця 21 

Найменування 
учасника 

Назва банку, з якого 
перераховано кошти 

Сума 
платежу, 

грн. 

Час 
зарахування 

коштів 

Номер рахунку,  
з якого перераховано 

кошти 

ТОВ «ЕКОБУД 77» ПАТ «Універсал Банк» 1200,00 05.10.2018 
12:19:00 

(інформація з 
обмеженим доступом) 

ФОП РЗАЄВ ПАТ «Універсал Банк» 1200,00 03.10.2018 
16:58:00 

(інформація з 
обмеженим доступом) 

 

(106) Тобто, Відповідачі входили до своїх особистих кабінетів на одному авторизованому 
електронному майданчику для створення своїх тендерних пропозицій з однієї ІР-адреси 
в один день та у час, наближений до послідовного.  
 

(107) Відповідачі здійснили оплати за участь в аукціоні через одну банківську установу (ПАТ 
«Універсал Банк») зі своїх розрахункових рахунків, належність яких підтверджена цією 
банківською установою.   
 

(108) При цьому, для участі у Закупівлі 5 Відповідачі здійснили перерахування коштів зі 
своїх розрахункових рахунків через одну банківську установу (ПАТ «Універсал Банк») 
у період, наближений до послідовного: 
- час зарахування коштів, перерахованих ТОВ «ЕКОБУД 77», - 05.10.2018, 12:19:00 

(1200,00 грн);  
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- час зарахування коштів, перерахованих ФОП РЗАЄВ, - 03.10.2018, 16:58:00 (1200,00 
грн). 

 

(109) За аналізом інформації, наданої АТ «Універсал Банк» (лист від 14.09.2020 № 1191/БТ), 
встановлено, що по системі дистанційного обслуговування рахунків клієнтів банку: 
- всі повідомлення від ТОВ «ЕКОБУД 77» протягом 05.10.2018 надходили тільки з 

ІР-адреси (інформація з обмеженим доступом);  
- всі повідомлення від ФОП РЗАЄВ протягом 03.10.2018 надходили тільки з ІР-

адреси (інформація з обмеженим доступом). 
 

Закупівля 6 
 

(110) Кінцевий строк подання тендерних пропозицій, встановлений Замовником 2, - 
23.04.2019 (18:00). 

Таблиця 22 
№ 
з/п 

Найменування 
учасника  

ІР-адреса  
входу до 

особистого 
кабінету 

Дата входу 
до 

особистого 
кабінету 

Час входу 
до 

особистого 
кабінету 

Дія, яку було здійснено 
учасником 

1 ТОВ «ЕКОБУД 77» Немає даних 
62.64.84.54 

26.10.2016 
19.04.2019 

15:16 
16:50:55 

Реєстрація на сайті 
Створення пропозиції 

2 ФОП РЗАЄВ 212.115.233.195 
62.64.84.54 

05.07.2018 
22.04.2019 

10:44 
09:44:26 

Реєстрація на сайті 
Створення пропозиції 

 

Таблиця 23 

Найменування 
учасника 

Назва банку, з якого 
перераховано кошти 

Сума 
платежу, 

грн. 

Час 
зарахування 

коштів 

Номер рахунку,  
з якого перераховано 

кошти 

ТОВ «ЕКОБУД 77» АТ «Універсал Банк» 1200,00 16.04.2019 

14:20:00 

(інформація з 
обмеженим доступом) 

ФОП РЗАЄВ АТ «Укрсиббанк» 850,00 16.04.2019 

10:22:00 

(інформація з 
обмеженим доступом) 

 

(111) Тобто, Відповідачі входили до своїх особистих кабінетів на одному авторизованому 
електронному майданчику для створення своїх тендерних пропозицій з однієї ІР-адреси 
у період, наближений до послідовного.  

 

(112) При цьому, для участі у Закупівлі 6 Відповідачі здійснили перерахування коштів зі 
своїх розрахункових рахунків через різні банківські установи (АТ «Універсал Банк» і 
АТ «Укрсиббанк») в один день та у час, наближений до послідовного: 
- час зарахування коштів, перерахованих ТОВ «ЕКОБУД 77», 16.04.2019, 14:20:00 

(1200,00 грн);  
- час зарахування коштів, перерахованих ФОП РЗАЄВ, 16.04.2019, 10:22:00 (850,00 

грн). 
 

(113) За аналізом інформації, наданої АТ «Універсал Банк» (лист від 14.09.2020 № 1191/БТ), 
встановлено, що по системі дистанційного обслуговування рахунків клієнтів банку всі 
повідомлення від ТОВ «ЕКОБУД 77» протягом 16.04.2019 надходили тільки з ІР-
адреси (інформація з обмеженим доступом).  

 

(114) За аналізом інформації, наданої АТ «Укрсиббанк» (лист від 14.04.2021 № 55-1/09-33), 
встановлено, що всі повідомлення по системі дистанційного обслуговування рахунків 
клієнтів банку від ФОП РЗАЄВ протягом 16.04.2019 надходили тільки з ІР-адреси 
(інформація з обмеженим доступом). 

 

Закупівля 7 
 

(115) Кінцевий строк подання тендерних пропозицій, встановлений Замовником 1, - 
19.04.2020 (12:00). 

Таблиця 24 
№ 
з/п 

Найменування 
учасника  

ІР-адреса  
входу до 

особистого 
кабінету 

Дата входу 
до 

особистого 
кабінету 

Час входу 
до 

особистого 
кабінету 

Дія, яку було здійснено 
учасником 

1 ТОВ «ЕКОБУД 77» Немає даних 
46.211.65.99 

26.10.2016 
14.04.2020 

15:16 
17:23:28 

Реєстрація на сайті 
Створення пропозиції 
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2 ФОП РЗАЄВ 212.115.233.195 
212.115.233.195 

94.153.72.166 

05.07.2018 
13.04.2020 
14.04.2020 

10:44 
17:39:50 
16:44:55 

Реєстрація на сайті 
Створення пропозиції 
Створення пропозиції 

 

Таблиця 25 

Найменування 
учасника 

Назва банку,  
з якого перераховано 

кошти 

Сума 
платежу, 

грн. 

Час 
зарахування 

коштів 

Номер рахунку,  
з якого перераховано кошти 

ТОВ «ЕКОБУД 77» АТ «Універсал Банк» 620,00 27.09.2019 
10:09:00 

(інформація з обмеженим доступом) 

ФОП РЗАЄВ АТ «Універсал Банк» 2202,00 13.04.2020 
13:37:00 

(інформація з обмеженим доступом) 

 

(116) Тобто, Відповідачі входили до своїх особистих кабінетів на одному авторизованому 
електронному майданчику для створення своїх тендерних пропозицій в один день та у 
час, наближений до послідовного.  
 

(117) Відповідачі здійснили оплати за участь в аукціоні через одну банківську установу (АТ 
«Універсал Банк») зі своїх розрахункових рахунків, належність яких підтверджена цією 
банківською установою. 
 

Закупівля 8 
 

(118) Кінцевий строк подання тендерних пропозицій, встановлений Замовником 1, - 
19.04.2020 (11:26). 

Таблиця 26 
№ 
з/п 

Найменування 
учасника  

ІР-адреса  
входу до 

особистого 
кабінету 

Дата входу 
до 

особистого 
кабінету 

Час входу 
до 

особистого 
кабінету 

Дія, яку було здійснено 
учасником 

1 ТОВ «ЕКОБУД 77» Немає даних 
46.211.65.99 
46.211.65.99 
46.211.65.99 

26.10.2016 
14.04.2020 

14.04.2020 

14.04.2020 

15:16 
17:26:55 

17:33:53 

17:43:13 

Реєстрація на сайті 
Створення пропозиції 
Редагування пропозиції 
Редагування пропозиції 

2 ФОП РЗАЄВ 212.115.233.195 
212.115.233.195 

94.153.72.166 

05.07.2018 
13.04.2020 
14.04.2020 

10:44 
17:58:33 
17:03:08 

Реєстрація на сайті 
Створення пропозиції 
Створення пропозиції 

 

Таблиця 27 

Найменування 
учасника 

Назва банку, з якого 
перераховано кошти 

Сума 
платежу, 

грн. 

Час 
зарахування 

коштів 

Номер рахунку, з якого 
перераховано кошти 

ТОВ «ЕКОБУД 77» АТ «Універсал Банк» 620,00 27.09.2019 
10:09:00 

(інформація з обмеженим 
доступом) 

ФОП РЗАЄВ АТ «Універсал Банк» 2202,00 13.04.2020 
13:37:00 

(інформація з обмеженим 
доступом) 

 

(119) Тобто, Відповідачі входили до своїх особистих кабінетів на одному авторизованому 
електронному майданчику для створення (редагування) своїх тендерних пропозицій в 
один день та у час, наближений до послідовного.  
 

(120) Відповідачі здійснили оплати за участь в аукціоні через одну банківську установу (АТ 
«Універсал Банк») зі своїх розрахункових рахунків, належність яких підтверджена цією 
банківською установою. 
 

Закупівля 9 
 

(121) Кінцевий строк подання тендерних пропозицій, встановлений Замовником 3, - 
24.04.2020 (20:00). 

Таблиця 28 
№ 
з/п 

Найменування 
учасника  

ІР-адреса  
входу до 

особистого 
кабінету 

Дата входу 
до 

особистого 
кабінету 

Час входу 
до 

особистого 
кабінету 

Дія, яку було здійснено 
учасником 

1 ТОВ «ЕКОБУД 77» Немає даних 
94.153.10.108 

26.10.2016 
24.04.2020 

15:16 
13:36:34 

Реєстрація на сайті 
Створення пропозиції 

2 ФОП РЗАЄВ 212.115.233.195 05.07.2018 10:44 Реєстрація на сайті 
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212.115.233.195 
94.153.0.217 
46.211.11.167 
46.211.11.214 

24.04.2020 

24.04.2020 

24.04.2020 

24.04.2020 

13:10:35 

13:27:49 

17:15:59 

18:36:30 

Створення пропозиції 
Створення пропозиції 
Створення пропозиції 
Створення пропозиції 

 

Таблиця 29 

Найменування 
учасника 

Назва банку, з якого 
перераховано кошти 

Сума 
платежу, 

грн. 

Час 
зарахування 

коштів 

Номер рахунку, з якого 
перераховано кошти 

ТОВ «ЕКОБУД 77» АТ «Універсал Банк» 1700,00 22.04.2020 

11:37:00 

(інформація з обмеженим 
доступом) 

ФОП РЗАЄВ АТ «Універсал Банк» 1700,00 22.04.2020 

17:38:00 

(інформація з обмеженим 
доступом) 

 

(122) Тобто, Відповідачі входили до своїх особистих кабінетів на одному авторизованому 
електронному майданчику для створення своїх тендерних пропозицій в один день та у 
час, наближений до послідовного. При цьому, час входження Відповідачів має 
чергування. 

 

(123) При цьому, для участі у Закупівлі 9 Відповідачі здійснили перерахування коштів зі 
своїх розрахункових рахунків через одну банківську установу (АТ «Універсал Банк») в 
один день та у час, наближений до послідовного: 
- час зарахування коштів, перерахованих ТОВ «ЕКОБУД 77», 22.04.2020, 11:37:00 

(1700,00 грн);  
- час зарахування коштів, перерахованих ФОП РЗАЄВ, 22.04.2020, 17:38:00      

(1700,00 грн). 
 

(124) За аналізом інформації, наданої АТ «Універсал Банк» (лист від 14.09.2020 № 1191/БТ), 
встановлено, що по системі дистанційного обслуговування рахунків клієнтів банку: 
- всі повідомлення від ТОВ «ЕКОБУД 77» протягом 22.04.2020 надходили тільки з 

ІР-адреси (інформація з обмеженим доступом);  
- всі повідомлення від ФОП РЗАЄВ протягом 22.04.2020 надходили тільки з ІР-

адреси (інформація з обмеженим доступом). 
 

(125) Враховуючи вищенаведене, встановлено, що на одному авторизованому електронному 
майданчику Відповідачі входили до своїх особистих кабінетів для створення своїх 
тендерних пропозицій задля участі у Закупівлях: 
 

- з однієї ІР-адреси, в одні дні, у час, наближений до послідовного (Закупівлі 1 – 5); 
 

- з однієї ІР-адреси, у період, наближений до послідовного (Закупівля 6); 
 

- в один день та у час, наближений до послідовного (Закупівлі 7 – 9). 
 

(126) До того ж, встановлено, що на одному авторизованому електронному майданчику  
Відповідачі здійснили оплати задля участі у Закупівлях: 
 

- через одну банківську установу (Закупівлі 1, 7, 8); 
 

- через одну банківську установу, в один день, у час, наближений до послідовного, та 
з однієї ІР-адреси (Закупівлі 2, 9); 

 

- через різні банківські установи, в один день, у час, наближений до послідовного, та 
з однієї ІР-адреси (Закупівля 6); 

 

- через одну банківську установу, у період, наближений до послідовного, та з однієї 
ІР-адреси (Закупівлі 3 – 5). 

 

(127) Наведене вказує на те, що між Відповідачами відбувся обмін інформацією, та свідчить 
про спільну підготовку Відповідачів до участі у Закупівлях 1 – 9, що було б 
неможливим за наявності конкуренції між ними. 

 
(128) За інформацією ПрАТ «Київстар» (лист від 15.09.2020 № 22989/02) ІР-адреси, зокрема: 

(інформація з обмеженим доступом), є динамічними NAT GPRS ІР-адресами та 
використовуються для трансляції (перетворення) внутрішніх мережевих ІР-адрес 
«Київстар» з метою з’єднання з мережею Інтернет. У певний період часу близько 256 
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внутрішніх ІР-адрес оператора можуть транслюватися в одну зовнішню (публічну) 
NAT ІР-адресу.  

 

(129) За інформацією ПрАТ «Київстар» (лист від 15.09.2020 № 22989/02) (інформація з 
обмеженим доступом).  

 

(130) (інформація з обмеженим доступом). 
 

(131) За інформацією, викладеною в тендерних документаціях ТОВ «ЕКОБУД 77», які 
надавалися для участі у Закупівлях 1 – 9, адреса місцезнаходження цього товариства  - 
м. Дніпро, вул. Автотранспортна, 2. 

 

(132) За інформацією, викладеною в тендерних пропозиціях ФОП РЗАЄВ, які надавалися для 
участі у Закупівлях 1 – 9 (витяги з реєстру платників єдиного податку від 06.07.2018 № 
1804633401382, від 10.10.2018 № 1804633402098, від 08.11.2018 № 1804633402375, від 
22.05.2019 № 1904633401020), місце провадження господарської діяльності ФОП 
РЗАЄВ - м. Дніпро, вул. Автотранспортна, 2. 
 

(133) За інформацією ТОВ «ЕКОБУД 77» (лист від б/д № б/н, вх.54-01/3290 від 08.12.2020) 
протягом 2018 – 2020 років місцезнаходження (фактична та юридична адреси) 
товариства - м. Дніпро, вул. Автотранспортна, 2, яка протягом цього періоду не 
змінювалася. 
 

(134) За інформацією ТОВ «ЕКОБУД 77» оренда приміщень за адресою - м. Дніпро, вул. 
Автотранспортна, 2 протягом вказаного періоду відбувалася на підставі таких 
документів: 

 

- договір оренди від 01.11.2017 № 01/17 (із додатковими угодами, що є невід’ємними 
частинами договору), укладеному ТОВ «ЕКОБУД 77» (в особі директора Особа 1) з 
гр. Особа 2 та гр. Особа 3 (термін дії договору 01.11.2017 – 10.03.2019); 
 

- договір оренди нежитлового приміщення від 01.01.2018 № 1 (із додатковими 
угодами, що є невід’ємними частинами договору), укладеному ТОВ «ЕКОБУД 77» 
(в особі директора Особа 1) з ТОВ «Діран-Д» (в особі економіста Особа 4) (термін 
дії договору 01.01.2018 – 30.11.2018); 

 

- договір оренди нежитлового приміщення від 01.04.2019 № 1/04/19/5 (із 
додатковими угодами, що є невід’ємними частинами договору), укладеному ТОВ 
«ЕКОБУД 77» (в особі директора Особа 2) з власником майна - ТОВ «Грейдбуд» (в 
особі директора Особа 3) (термін дії договору 01.04.2019 – 31.12.2019) (далі – 
Договір № 1/04/19/5); 

 

- договір оренди нежитлового приміщення від 01.01.2020 № 010120/1 (із додатком, 
що є невід’ємною частиною договору), укладеному ТОВ «ЕКОБУД 77» (в особі 
директора Особа 2) з власником майна - ТОВ «Грейдбуд» (в особі директора Особа 
3) (термін дії договору 01.01.2020 – по теперішній час) (далі – Договір № 010120/1). 

 

(135) Відповідно до Договору № 1/04/19/5 ТОВ «ЕКОБУД 77» прийнято у строкове платне 
користування нежитлові приміщення загальною площею 126,60 кв.м. (а саме: частину 
приміщення загальною площею 58,1 кв.м., яке знаходиться на ІІ поверсі будівлі літ. М-
2, М"-2, та частину приміщення загальною площею 68,5 кв.м. приміщень, які 
знаходяться на І поверсі будівлі літ. М-2, М'-1, М"-2), які розташовані за адресою: м. 
Дніпро, вул. Автотранспортна, 2. 

 

(136) Згідно з Договором № 010120/1 ТОВ «ЕКОБУД 77» прийнято у строкове платне 
користування нежитлові приміщення загальною площею 113,60 кв.м. (а саме: частину 
приміщення загальною площею 45,1 кв.м., яке знаходиться на ІІ поверсі будівлі літ. М-
2, М"-2, та частину приміщення загальною площею 68,5 кв.м. приміщень, які 
знаходяться на І поверсі будівлі літ. М-2, М'-1, М"-2), які розташовані за адресою: м. 
Дніпро, вул. Автотранспортна, 2. 

 

(137) За інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (номер 
інформаційної довідки 284845773 від 16.11.2021): об’єкт нерухомого майна літ. М-2, 



 17 

М'-1, М"-2 – контора адміністративна, майстерні, прибудова (загальною площею 535,5 
кв.м); адреса: м. Дніпро, вул. Автотранспортна, 2. 

 

(138) За аналізом інформації, наданої АТ «Універсал Банк» (лист від 14.09.2020 № 1191/БТ) 
(зокрема виписки по розрахунковому рахунку (інформація з обмеженим доступом), 
яким протягом 2018 – 2020 років користувалося ТОВ «ЕКОБУД 77») протягом 2018 – 
2020 років (у тому числі протягом періоду проведення Закупівель 1 - 9) ТОВ «ЕКОБУД 
77» здійснено оплати за оренду приміщень за наведеними договорами на загальну суму 
(інформація з обмеженим доступом). 
 

(139) За інформацією ТОВ «Грейдбуд» (лист від 18.10.2021 вх.№54-01/2944) між власником 
майна ТОВ «Грейдбуд» (в особі директора Особа 3) та ФОП РЗАЄВ укладалися: 

 

- договір оренди нежитлового приміщення від 01.04.2019 № 1/04/19/2 (із 
додатковими угодами, що є невід’ємними частинами договору) (термін дії договору 
01.04.2019 – 31.12.2019) (далі – Договір № 1/04/19/2); 
 

- договір оренди нежитлового приміщення від 01.01.2020 № 010120/5 (із 
додатковими угодами, що є невід’ємними частинами договору) (термін дії договору 
01.01.2020 – по теперішній час) (далі – Договір № 010120/5).  

 

(140) Відповідно до Договору № 1/04/19/2 і Договору № 010120/5  ФОП РЗАЄВ прийнято у 
строкове платне користування нежитлові приміщення загальною площею 68,6 кв.м. (а 
саме: частину приміщення загальною площею 68,6 кв.м., яке знаходиться в будівлі літ. 
Л-1, Л'-1, Л"-1), які розташовані за адресою: м. Дніпро, вул. Автотранспортна, 2. 

 

(141) За інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (номер 
інформаційної довідки 284845773 від 16.11.2021): об’єкт нерухомого майна літ. Л-1, Л'-
1, Л"-1 – гараж (загальною площею 570,5 кв.м); адреса: м. Дніпро, вул. 
Автотранспортна, 2. 

 

(142) АТ «Універсал Банк» (лист від 14.09.2020 № 1191/БТ) надано виписку по 
розрахунковому рахунку (інформація з обмеженим доступом), яким протягом 2018 – 
2020 років (у тому числі протягом періоду проведення Закупівель 1 - 9) користувався 
ФОП РЗАЄВ, за аналізом якої встановлено, що ФОП РЗАЄВ здійснено платіж 
(інформація з обмеженим доступом).  
  

(143) За інформацією АТ «Універсал Банк» (лист від 21.04.2021 № 477/БТ) (інформація з 
обмеженим доступом). 
 

(144) За аналізом інформації, наданої АТ «Універсал Банк», протягом 2018 – 2020 років (у 
тому числі протягом періоду проведення Закупівель 1 - 9) ФОП РЗАЄВ інших платежів 
за оренду приміщення не здійснювалося. 

 

(145) За інформацією ТОВ «Мега Лінк» (лист від 30.10.2020 № 14/02-439) ІР-адреса 
212.115.233.195 є такою, щодо якої застосовується технологія NAT (Network Address 
Translation – перевтілювач мережевих адрес), тобто вона одночасно надається у 
користування невизначеній кількості абонентів без фіксування ІР-адреси за конкретно 
визначеним користувачем на певний проміжок часу (тобто є динамічною). 

 

(146) За інформацією одного з операторів ринку надання телекомунікаційних послуг 
територіальні межі використання зовнішніх (публічних) ІР-адрес (тобто без 
ідентифікації кінцевого споживача) відсутні, а одночасне (одномоментне) 
використання однієї публічної ІР-адреси електронними пристроями, які фізично 
(географічно) розташовані в різних кінцях одного міста або в різних містах країни 
неможливе. 
 

(147) Отже, направлення Відповідачами повідомлень одночасно, або у близькі до 
послідовного часові періоди, з одних ІР-адрес (одна з яких є динамічною), за умови 
знаходження та здійснення Відповідачами господарської діяльності за однією адресою, 
свідчить про те, що такі дії здійснювались Відповідачами з одного електронного 
пристрою або з одного приміщення під час створених сесій підключення до мережі 
Інтернет з вищенаведених ІР-адрес, що вказує на спільність ведення господарської 
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діяльності, що, у свою чергу, свідчить про наявність умов для обміну інформацією між 
Відповідачами для узгодження ними своїх дій (у тому числі під час підготовки та участі 
у Закупівлях 1 – 9). 

 

(148) Наведене вказує на те, що між Відповідачами відбувся обмін інформацією, та свідчить 
про спільну підготовку Відповідачів до участі у Закупівлях 1 - 9, що було б 
неможливим за наявності конкуренції між ними. 

 
5.4.  Використання одних ІР-адрес під час здійснення господарської діяльності, у тому  

числі в період проведення Закупівель 
 

(149) АТ «Універсал Банк» (лист від 14.09.2020 № 1191/БТ) надана інформація стосовно 
джерел надходження до цієї банківської установи повідомлень від Відповідачів, тобто 
перелік ІР-адрес по системі дистанційного обслуговування рахунків клієнтів, яка 
використовувалася АТ «Універсал Банк», за період обслуговування Відповідачів 
протягом періоду 2018 рік – серпень 2020 року (на дату надання відповіді). 
 

(150) За аналізом інформації, наданої АТ «Універсал Банк», встановлено, що протягом 
періоду проведення Закупівель 1 – 9 від Відповідачів повідомлення надходили з таких 
ІР-адрес:  

Таблиця 30 
Період 

надходження 
повідомлень 

ІР-адреси, з яких від Відповідачів надходили повідомлення  
до АТ «Універсал Банк» 

ТОВ «ЕКОБУД 77» ФОП РЗАЄВ 

Червень 2018 (інформація з обмеженим доступом) (інформація з обмеженим доступом) 

Серпень 2018 (інформація з обмеженим доступом) (інформація з обмеженим доступом) 
Вересень 2018 (інформація з обмеженим доступом) (інформація з обмеженим доступом) 
Квітень 2019 (інформація з обмеженим доступом) (інформація з обмеженим доступом) 
Квітень 2020 (інформація з обмеженим доступом) (інформація з обмеженим доступом) 

 

(151) Тобто, в період проведення Закупівель 1 – 9 (протягом червня 2018 року, серпня 2018 
року, вересня 2018 року, квітня 2019 року, квітня 2020 року) до АТ «Універсал Банк» 
від Відповідачів надходили повідомлення з одних ІР-адрес. 

 

(152) При цьому, зміна ІР-адрес, які використовували Відповідачі, здійснювалась синхронно 
та у послідовні часові періоди або у часові періоди, наближені до послідовних, а також 
використання Відповідачами цих ІР-адрес має чергування. 

 

(153) Використання Відповідачами одних ІР-адрес відбувалося протягом тривалого періоду: 
як до проведення, під час проведення, так і після проведення Закупівель 1 – 9. 

 

(154) Отже, направлення Відповідачами протягом тривалого періоду часу в наближені до 
послідовного часові періоди (у тому числі до/після та під час проведення Закупівель 1 - 
9) повідомлень з одних ІР-адрес свідчить про те, що такі дії здійснювались 
Відповідачами з одних електронних пристроїв або з одного приміщення під час 
створених сесій підключення до мережі Інтернет з вищенаведених ІР-адрес, що вказує 
на спільність ведення господарської діяльності, що, у свою чергу, свідчить про 
наявність умов для обміну інформацією між Відповідачами та для узгодження ними 
своїх дій (у тому числі під час підготовки та участі у Закупівлях 1 – 9). 
 

(155) Наведене свідчить про спільність інтересів Відповідачів та відсутність між ними 
конкуренції. 
 

5.5. Використання одного телефонного номеру 
 

(156) Відповідно до матеріалів Закупівель 1 - 9 Відповідачі для здійснення господарської 
діяльності, у тому числі під час підготовки та участі у Закупівлях 1 - 9, 
використовували один контактний телефонний номер, що підтверджується таким. 

 

(157) В документах, які ввійшли до складу тендерних пропозицій, наданих для участі у 
Закупівлях 1 - 9, Відповідачами зазначалися такі контактні телефонні номери, а саме: 
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Таблиця 31 

Закупівля 

ТОВ «ЕКОБУД 77» ФОП РЗАЄВ 

Контактний 
телефонний 

номер 

Документи тендерної 
пропозиції, в яких зазначені 
контактні телефонні номери 

Контактний 
телефонний 

номер 

Документи тендерної 
пропозиції, в яких 

зазначені контактні 
телефонні номери 

Закупівлі 1-2 (067)565-13-68 
 
 
 
 
(096)310-14-11 
(067)565-13-68 
 
(096)310-14-11 
(067)565-13-68 
(067)630-38-92 
 

«Відомості з ЄДРПОУ» від 
23.05.2018 №ГУС_1364, які 
видані ГУ статистики у 
Дніпроп.обл. (Закупівля 1 і 
Закупівля 2). 
Фірмовий бланк, на якому 
вказані всі реквізити ТОВ 
«ЕКОБУД 77». 
- «Інформаційна довідка, 
що містить відомості про 
учасника» від 27.06.2018 
№2706/1 (Закупівля 1) та 
від 10.08.2018 №1008/1 
(Закупівля 2); 
- «Довідка про відсутність 
підстав для відмови в участі 
у процедурі закупівлі» від 
27.06.2018 №2706/14 
(Закупівля 1) та від 
10.08.2018 №1008/3 
(Закупівля 2); 
- «Тендерна пропозиція» 
від 27.06.2018 №2706/15 
(Закупівля 1) та від 
10.08.2018 №1008/21 
(Закупівля 2). 

(067)632-42-98 

 
 
 
 
(067)561-38-22 
 
 
 

«Відомості про учасника» 
від 05.07.2018 №20-К 
(Закупівля 1) та від 
07.08.2018 №37-К 
(Закупівля 2). 
- «Довідка про відсутність 
підстав для відмови в 
участі у процедурі 
закупівлі» від 05.07.2018 
№15-К (Закупівля 1) та від 
07.08.2018 №42-К 
(Закупівля 2); 
- «Тендерна пропозиція» 
від 05.07.2018 №15-К 
(Закупівля 1) та від 
07.08.2018 №53-К 
(Закупівля 2). 
 
 
 

Закупівлі 3-5 (067)565-13-68 
 
 
 
(095)648-46-37 

«Відомості з ЄДРПОУ» від 
23.05.2018 №ГУС_1364, які 
видані ГУ статистики у 
Дніпроп.обл.  
Фірмовий бланк, на якому 
вказані всі реквізити ТОВ 
«ЕКОБУД 77». 

(067)632-42-98 

 
«Відомості про учасника» 
від 02.10.2018 №116-К 
(Закупівля 3), від 
01.10.2018 №91-К 
(Закупівля 4), від 
02.10.2018 №129-К 
(Закупівля 5) 

Закупівлі 6-9 
 

(067)632-42-98 

 
- Фірмовий бланк, на якому 
вказані всі реквізити ТОВ 
«ЕКОБУД 77»; 
- «Відомості про учасника 
процедури закупівлі» від 
16.04.2019 №1604/1 
(Закупівля 6);  
- «Інформаційна довідка, 
що містить відомості про 
учасника» від 08.04.2020 
№200804/1 (Закупівля 7), 
від 09.04.2020 №200904/1 
(Закупівля 8), від 22.04.2020 
№202204/15 (Закупівля 9). 

(067)632-42-98 

 

«Відомості про учасника 
процедури закупівлі» від 
18.04.2019 №611-К 
(Закупівля 6); «Відомості 
про учасника» від 
07.04.2020 №070420-1 
(Закупівля 7), від 
07.04.2020 №070420-20 
(Закупівля 8), від 
21.04.2020 №210420-1 
(Закупівля 9). 

 

(158) Тобто, Відповідачами в якості контактного телефону зазначено один телефонний номер 
- (067)632-42-98 (ТОВ «ЕКОБУД 77» - у документах, які подавалися на Закупівлі 6 - 9;             
ФОП РЗАЄВ - у документах, які подавалися на Закупівлі 1 - 9). 

 

(159) За інформацією ТОВ «ЕКОБУД 77» (лист від б/д № б/н, вх.54-01/3290 від 08.12.2020) 
протягом 2018 – 2020 років ТОВ «ЕКОБУД 77» не мало договорів на використання 
стаціонарних телефонів та факсів, керівники товариства не бачили в цьому потреби та 
використовували свої власні мобільні телефони ((067)565-13-68 – використання на 
підставі договору про надання телекомунікаційних послуг від 05.02.2018 № 1-348/18, 
укладеному між ТОВ «ЕКОБУД 77» і ПрАТ «Київстар»; (095)648-46-37 – телефон 
бухгалтера (12.01.2018 - 02.09.2018), головного бухгалтера (03.09.2018 - 30.11.2018) 
ТОВ «ЕКОБУД 77» Особа 5; (067)630-38-92 – директор (21.05.2018 – 13.09.2018) ТОВ 
«ЕКОБУД 77» Особа 6). 
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(160) За інформацією ПрАТ «Київстар» (лист від 23.11.2020 № 29079/02) (інформація з 
обмеженим доступом). 

 

(161) За інформацією ПрАТ «Київстар» (лист від 11.08.2020 № 17249/02) (інформація з 
обмеженим доступом). 

 

(162) Відповідно до матеріалів Закупівель 1 – 9: 
 

- Особа 2 є єдиним учасником ТОВ «ЕКОБУД 77» (з часткою у статутному фонді 
100 %) відповідно до Статуту (нова редакція) цього товариства, який затверджений 
протоколом загальних зборів учасників товариства від 11.04.2018 № 11/04/18; 
 

- Особа 2 є директором ТОВ «ЕКОБУД 77» з 14.09.2018 року відповідно до наказу 
ТОВ «ЕКОБУД 77» «Про вступ на посаду директора ТОВ «ЕКОБУД 77» від 
14.09.2018 № 109-К. 

 

(163) Також, згідно із матеріалами Закупівель 1 – 9 уповноваженими особами на підписання 
документів тендерної пропозиції та договору за результатами проведення закупівель: 
 

- по Закупівлях 1 – 2 є Особа 6 – директор ТОВ «ЕКОБУД 77», який з 21.05.2018 
призначений на цю посаду за рішенням єдиного учасника товариства Особа 2 
(протокол загальних зборів учасників товариства від 18.05.2018 № 18/05/18); 
 

- по Закупівлях 3 – 9 є Особа 2 – директор ТОВ «ЕКОБУД 77», який з 14.09.2018 
призначений на цю посаду за рішенням єдиного учасника товариства Особа 2 
(рішення єдиного учасника товариства від 13.09.2018 №130918). 

 

(164) За інформацією Головного управління Пенсійного фонду України в Дніпропетровській 
області (лист від 12.11.2020 № 0400-010704-8/108233) протягом періоду вересень 2018 
року – по теперішній час Особа 2 перебуває у трудових відносинах з ТОВ «ЕКОБУД 
77». 

 

(165) Тобто, протягом періоду проведення Закупівель 1 – 9 (з червня 2018 року (дата 
публікації оголошення про проведення Закупівлі 1 - 26.06.2018) по квітень 2020 року 
(дата публікації оголошення про проведення Закупівлі 9 - 09.04.2020) ФОП РЗАЄВ 
вказував в якості свого контактного телефонного номеру номер телефону Особа 2, який 
протягом періоду проведення Закупівель 1 – 5 був єдиним учасником ТОВ «ЕКОБУД 
77», а протягом періоду проведення Закупівель 6 – 9 одночасно з цим перебував на 
посаді директора цього товариства. 

 

(166) До того ж, протягом періоду проведення Закупівель 3 – 9 Особа 2 був визначений 
уповноваженою особою ТОВ «ЕКОБУД 77» на підписання документів тендерної 
пропозиції та договору за результатами проведення закупівель. 

 

(167) Отже, Відповідачі при здійсненні своєї господарської діяльності (у тому числі протягом 
періоду проведення Закупівель 1 – 9) використовували один телефонний номер, який 
зареєстрований на єдиного учасника ТОВ «ЕКОБУД 77», який з 14.09.2018 року 
одночасно з цим є директором цього товариства та уповноваженою особою цього 
товариства на підписання документів тендерних пропозицій і договору за результатами 
проведення закупівель, що свідчить про наявність умов для обміну інформацією між 
Відповідачами та узгодження ними дій, в тому числі під час підготовки та участі у 
Закупівлях 1 - 9. 

 

(168) Наведене вказує на те, що між Відповідачами відбувся обмін інформацією, та свідчить 
про спільну підготовку Відповідачів до участі у Закупівлях 1 - 9, що було б 
неможливим за наявності конкуренції між ними. 

 
5.6. Оплата послуг банківської установи за надання банківських гарантій у 

послідовний час з одних ІР-адрес  
 

(169) На виконання вимог Тендерних документацій для проведення Закупівель 1, 3 – 5, які 
затверджені Замовниками, Відповідачі у складі своїх тендерних пропозицій в якості 
забезпечення своїх тендерних пропозицій надали Банківські гарантії, які видані однією 
банківською установою (ПАТ «Вернум Банк»), а саме: 
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Таблиця 32 

Закупівля 

ТОВ «ЕКОБУД 77» ФОП РЗАЄВ 

Реквізити Банківської 
гарантії 

Реквізити листа, 
яким затверджено 

банківську 
гарантію 

Реквізити Банківської 
гарантії 

Реквізити листа, 
яким затверджено 

банківську 
гарантію 

Закупівля 1 05.07.2018  

№ 2340-0718/ЕКВ1  
05.07.2018  

№ 3290  
06.07.2018  

№ 2343-0718/RRB1  
06.07.2018  

№ 3318 

Закупівля 3 10.10.2018  

№ 3681-1018/ЕКВ1 
10.10.2018  

№ 5002  
09.10.2018  

№ 3678-1018/RRB1  
09.10.2018  

№ 4987 

Закупівля 4 10.10.2018  

№ 3683-1018/ЕКВ1  
10.10.2018  

№ 5000 
10.10.2018  

№ 3680-1018/RRB1  
09.10.2018  

№ 4989 

Закупівля 5 10.10.2018  

№ 3682-1018/ЕКВ1 
10.10.2018  

№ 5001 
09.10.2018  

№ 3679-1018/RRB1  
09.10.2018  

№ 4988 
 

(170) За інформацією Головного управління ДПС у Дніпропетровській області (лист від 
25.05.2021 № 29552/6/04-36-12-04-05) дані про розрахункові рахунки, які протягом 
періоду 2018 рік – І півріччя 2020 року були відкриті у ПАТ «Вернум Банк» та якими 
користувалися Відповідачі, відсутні. 
 

(171) Відповідно до матеріалів Закупівель на вимоги Замовників Відповідачі надавали 
інформацію про те, що їх обслуговуючою банківською установою є ПАТ «Універсал 
Банк». 
 

(172) Тобто, під час підготовки до участі у Закупівлях Відповідачі в період часу, 
наближеного до послідовного, зверталися до однієї банківської установи (ПАТ 
«Вернум Банк»), в якому не мали розрахункових рахунків та не обслуговувалися, за 
отриманням Банківських гарантій задля участі у Закупівлях 1, 3 - 5.  

 

(173) За аналізом інформації, наданої АТ «Універсал Банк» (лист від 14.09.2020 № 1191/БТ), 
встановлено, що Відповідачами для отримання зазначених вище банківських гарантій 
здійснено такі дії: 

Таблиця 33 
(інформація з обмеженим доступом) 
 

(174) Тобто, під час підготовки до участі у Закупівлі 1 Відповідачі здійснили оплати за 
отримання Банківських гарантій в один день та у послідовний час. 
 

(175) При цьому, повідомлення по системі дистанційного обслуговування рахунків клієнтів 
АТ «Універсал Банк» від Відповідачів протягом 05.07.2018 надходили тільки з однієї 
ІР-адреси (інформація з обмеженим доступом).  
 

(176) Також, під час підготовки до участі у Закупівлях 3-5 Відповідачі здійснили оплати за 
отримання Банківських гарантій в один день та в період часу, наближений до 
послідовного. 

 

(177) При цьому, повідомлення по системі дистанційного обслуговування рахунків клієнтів 
АТ «Універсал Банк» від Відповідачів протягом 09.10.2018 надходили тільки з однієї 
ІР-адреси (інформація з обмеженим доступом). 
 

(178) Тобто, хоча Відповідачі мали ресурс часу від дати публікацій оголошень про 
проведення Закупівель 1, 3, 4, 5 (відповідно, 26.06.2018 і 28.09.2018) до встановленої 
дати подання тендерних пропозицій для участі у цих закупівлях (відповідно, 11.07.2018 
і 13.10.2018), Відповідачі одночасно (в один день та у послідовній час) і з однієї ІР-
адреси здійснили оплату за отримання банківської гарантії (Закупівля 1), а також 
одночасно (в один день та у час, наближений до послідовного) і з іншої однієї ІР-адреси 
здійснили оплати за отримання банківських гарантій (Закупівлі 3-5). 
 

(179) Отже, направлення Відповідачами повідомлень для здійснення оплати за отримання 
банківських гарантій задля участі у Закупівлях 1, 3, 4, 5 одночасно, або у наближені до 
послідовного часові періоди з одних ІР-адрес, за умови знаходження та здійснення 
господарської діяльності за однією адресою, свідчить про те, що такі дії здійснювались 
Відповідачами з одного електронного пристрою або з одного приміщення під час 
створених сесій підключення до мережі Інтернет з вищенаведених ІР-адрес, що вказує 
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на спільність ведення господарської діяльності, що, у свою чергу, свідчить про 
наявність умов для обміну інформацією між Відповідачами для узгодження ними своїх 
дій. 

 

(180) Наведене свідчить про спільність інтересів Відповідачів та відсутність між ними 
конкуренції.  

 
5.7.  Оплата послуг банківської установи за надання банківських довідок з однієї ІР-

адреси  
 

(181) Відповідно до вимог Тендерних документацій для проведення Закупівель 3 – 5, які 
затверджені Замовником 1, для підтвердження тендерної пропозиції іншим умовам 
тендерної документації  учаснику необхідно надати, зокрема: 
- скановану довідку/довідки з обслуговуючого банку/банків про відсутність 

(наявність) заборгованості за кредитами; 
- скановану довідку/довідки з обслуговуючого банку/банків про наявність рахунків в 

банківських установах, які Учасник зазначив у тендерній пропозиції. 
 

(182) На виконання цих вимог Відповідачі у складі своїх тендерних пропозицій в якості 
забезпечення своїх тендерних пропозицій надали відповідні документи, які видані 
однією банківською установою (АТ «Універсал Банк»), а саме: 

Таблиця 34 

Закупівля 

ТОВ «ЕКОБУД 77» ФОП РЗАЄВ 

Реквізити довідки про 
відсутність (наявність) 

заборгованості за 
кредитами 

Реквізити про 
наявність рахунків в 

банківських 
установах 

Реквізити довідки про 
відсутність (наявність) 

заборгованості за 
кредитами 

Реквізити про 
наявність рахунків в 

банківських установах 

Закупівлі 
3-5 

08.10.2018  
№ 139/203  

05.10.2018 
№ 139/202  

09.10.2018 
№ 139/205 

09.10.2018 
№ 139/204 

 

(183) Тобто, під час підготовки до участі у Закупівлях 3 – 5 Відповідачі зверталися до однієї 
банківської установи (АТ «Універсал Банк») за отриманням довідок про відсутність 
(наявність) заборгованості за кредитами та довідок про наявність рахунків.  

 

(184) Отже, хоча Відповідачі мали ресурс часу від дати публікацій оголошень про 
проведення Закупівель 3 – 5 (28.09.2018) до встановленої дати подання тендерних 
пропозицій для участі у цих закупівлях (13.10.2018), Відповідачі в період часу, 
наближений до послідовного, зверталися до однієї банківської установи (АТ 
«Універсал Банк») для отримання довідок про відсутність (наявність) заборгованості за 
кредитами та довідок про наявність рахунків. 
 

(185) За аналізом інформації, наданої АТ «Універсал Банк» (лист від 14.09.2020 № 1191/БТ), 
встановлено, що Відповідачами для отримання зазначених документів здійснено такі 
дії: 

Таблиця 35 
(інформація з обмеженим доступом) 
 

(186) Тобто, під час підготовки до участі у Закупівлях 3 – 5 Відповідачі здійснили оплати за 
отримання банківських довідок (довідок про відсутність (наявність) заборгованості за 
кредитами і довідок про наявність рахунків), направляючи свої повідомлення по 
системі дистанційного обслуговування рахунків клієнтів АТ «Універсал Банк» з однієї 
ІР-адреси (інформація з обмеженим доступом).  
 

(187) Отже, направлення Відповідачами повідомлень для здійснення оплати за отримання 
банківських довідок задля участі у Закупівлях 3 - 5 з однієї ІР-адреси, за умови 
знаходження та здійснення господарської діяльності за однією адресою, свідчить про 
те, що такі дії здійснювались Відповідачами з одного електронного пристрою або з 
одного приміщення під час створених сесій підключення до мережі Інтернет з 
вищенаведеної ІР-адреси, що вказує на спільність ведення господарської діяльності, 
що, у свою чергу, свідчить про наявність умов для обміну інформацією між 
Відповідачами для узгодження ними своїх дій. 
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(188) Наведене свідчить про спільність інтересів Відповідачів та відсутність між ними 
конкуренції.  

 
5.8. Участь Відповідачів в якості «технічного» учасника 

 

5.8.1. Участь Відповідача 1 в якості «технічного» учасника у вигляді неподання 

обов’язкових документів - банківських гарантій  
 

(189) Відповідно до Тендерних документацій для проведення Закупівель 7 - 9, які 
затверджені Замовниками 1 і 3, Відповідачі у складі своїх тендерних пропозицій в 
якості забезпечення своїх тендерних пропозицій повинні надати банківські гарантії.  

 

(190) За аналізом матеріалів Закупівель встановлено, що на виконання вимог Замовників 
Відповідачами здійснено такі дії: 
 

Закупівля 7: 
 

- ТОВ «ЕКОБУД 77» банківської гарантії не надано; 
 

- ФОП РЗАЄВ надано Банківську гарантію від 13.04.2020 № 6974/20-ТГ (на суму 
1656 грн.), яка видана АТ «Банк інвестицій та заощаджень». 

 

Закупівля 8: 
 

- ТОВ «ЕКОБУД 77» банківської гарантії не надано; 
 

- ФОП РЗАЄВ надано Банківську гарантію від 13.04.2020 № 6884/20-ТГ (на суму 
1020 грн.), яка видана АТ «Банк інвестицій та заощаджень». 

 

Закупівля 9: 
 

- ТОВ «ЕКОБУД 77» банківської гарантії не надано; 
 

- ФОП РЗАЄВ надано Банківську гарантію від 15.04.2020 № 2521-20 (на суму 88500 
грн.), яка видана АТ «Банк Альянс». 

 

(191) За аналізом інформації, наданої АТ «Універсал Банк» (лист від 14.09.2020 № 1191/БТ), 
встановлено, що:  
 

- ФОП РЗАЄВ сплачено (інформація з обмеженим доступом) (Закупівля 7);  
 

- ФОП РЗАЄВ сплачено (інформація з обмеженим доступом) (Закупівля 8); 
 

- ФОП РЗАЄВ сплачено (інформація з обмеженим доступом) (Закупівля 9).  
 

(192) Також, за аналізом інформації АТ «Універсал Банк», встановлено, що ТОВ «ЕКОБУД 
77» протягом квітня 2020 року не здійснювалося платежів задля отримання банківських 
гарантій. 
 

(193) Тобто, незважаючи на наявність обов’язкової вимоги Замовників 1 і 3 Закупівель 7 – 9, 
ТОВ «ЕКОБУД 77» в своїх тендерних пропозиціях не надав обов’язкових документів - 
тендерного забезпечення у вигляді банківських гарантій та не здійснював оплату за їх 
отримання, а відтак нехтував ризиком відхилення своїх тендерних пропозицій від 
участі у Закупівлях 7 - 9.  

 

(194) Отже, ТОВ «ЕКОБУД 77» свідомо нехтувало тим, що Замовники відхилять його 
тендерні пропозиції, та ТОВ «ЕКОБУД 77» позбудеться можливості прийняти участь у 
Закупівлях 7 – 9, що суперечить принципам конкуренції. 

 

(195) Викладені обставини свідчать про те, що ТОВ «ЕКОБУД 77» приймало участь у 
Закупівлях 7 – 9 в якості «технічного» учасника з метою створення штучної 
конкуренції. 

 

(196) Зазначене вказує на те, що між Відповідачами відбувся обмін інформацією та свідчить 
про спільну підготовку Відповідачів до участі у Закупівлях 7 – 9, тобто про їх 
узгоджену поведінку під час підготовки та участі у Закупівлях 7 – 9. 

 

(197) Наведене свідчить про спільність інтересів Відповідачів та відсутність між ними 
конкуренції.  
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5.8.2. Участь Відповідача 1 в якості «технічного» учасника у вигляді неподання 

обов’язкових документів - банківських довідок 
 

(198) Відповідно до Тендерних документацій для проведення Закупівель 7 - 9, які 
затверджені Замовниками 1 і 3, Відповідачі у складі своїх тендерних пропозицій в 
якості забезпечення своїх тендерних пропозицій повинні надати довідки про 
відсутність (наявність) заборгованості за кредитами та довідки про наявність рахунків.  

 

(199) За аналізом матеріалів Закупівель встановлено, що на виконання вимог Замовників 
Відповідачами здійснено такі дії: 
 

Закупівлі 7 – 9: 
 

- ТОВ «ЕКОБУД 77» відповідних довідок не надано; 
 

- ФОП РЗАЄВ надано довідку про відсутність (наявність) заборгованості за 
кредитами від 13.04.2020 № 139/144 і довідку про наявність рахунків від 13.04.2020 
№ 139/145, які видані АТ «Універсал Банк». 

 

(200) За аналізом інформації, наданої АТ «Універсал Банк» (лист від 14.09.2020 № 1191/БТ), 
встановлено, що:  
 

- ФОП РЗАЄВ сплачено (інформація з обмеженим доступом);  
 

- ФОП РЗАЄВ сплачено (інформація з обмеженим доступом). 
 

(201) Також, за аналізом інформації АТ «Універсал Банк», встановлено, що ТОВ «ЕКОБУД 
77» протягом квітня 2020 року не здійснювалося платежів задля отримання довідок про 
відсутність (наявність) заборгованості за кредитами і довідок про наявність рахунків. 
 

(202) Тобто, незважаючи на наявність обов’язкової вимоги Замовників 1 і 3 Закупівель 7 – 9, 
ТОВ «ЕКОБУД 77» в своїх тендерних пропозиціях не надав обов’язкових документів - 
тендерного забезпечення у вигляді банківських довідок (про відсутність (наявність) 
заборгованості за кредитами і про наявність рахунків) та не здійснював оплату за їх 
отримання, а відтак нехтував ризиком відхилення своїх тендерних пропозицій від 
участі у Закупівлях 7 - 9.  

 

(203) Отже, ТОВ «ЕКОБУД 77» свідомо нехтувало тим, що Замовники 1 і 3 відхилять його 
тендерні пропозиції, та ТОВ «ЕКОБУД 77» позбудеться можливості прийняти участь у 
Закупівлях 7 – 9, що суперечить принципам конкуренції. 

 

(204) Викладені обставини свідчать про те, що ТОВ «ЕКОБУД 77» приймало участь у 
Закупівлях 7 – 9 в якості «технічного» учасника з метою створення штучної 
конкуренції. 

 

(205) Зазначене вказує на те, що між Відповідачами відбувся обмін інформацією та свідчить 
про спільну підготовку Відповідачів до участі у Закупівлях 7 – 9, тобто про їх 
узгоджену поведінку під час підготовки та участі у Закупівлях 7 – 9. 

 

(206) Наведене свідчить про спільність інтересів Відповідачів та відсутність між ними 
конкуренції.  

 
5.8.3. Участь Відповідача 2 в якості «технічного» учасника у вигляді неподання 

обов’язкових документів - банківських довідок 
 

(207) Відповідно до Тендерної документації для проведення Закупівлі 6, яка затверджена 
Замовником 2, Відповідачі у складі своїх тендерних пропозицій в якості забезпечення 
своїх тендерних пропозицій повинні надати довідки про відсутність (наявність) 
заборгованості за кредитами та довідки про наявність рахунків.  

 

(208) За аналізом матеріалів Закупівлі встановлено, що на виконання вимоги Замовника 
Відповідачами здійснено такі дії: 
 

Закупівля 6: 
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- ТОВ «ЕКОБУД 77» надано довідку про відсутність (наявність) заборгованості за 
кредитами від 16.04.2019 № 139/134 і довідку про наявність рахунків від 16.04.2019 
№ 139/131, які видані АТ «Універсал Банк»; 
 

- ФОП РЗАЄВ відповідних довідок не надано. 
 

(209) За аналізом інформації, наданої АТ «Універсал Банк» (лист від 14.09.2020 № 1191/БТ), 
встановлено, що:  
 

- ТОВ «ЕКОБУД 77» сплачено (інформація з обмеженим доступом);  
 

- ТОВ «ЕКОБУД 77» сплачено (інформація з обмеженим доступом). 
 

(210) Також, за аналізом інформації АТ «Універсал Банк», встановлено, що ФОП РЗАЄВ 
протягом квітня 2019 року не здійснювалося платежів задля отримання довідки про 
відсутність (наявність) заборгованості за кредитами і довідки про наявність рахунків. 
 

(211) Тобто, незважаючи на наявність обов’язкової вимоги Замовника 2 Закупівлі 6, ФОП 
РЗАЄВ в своїй тендерній пропозиції не надав обов’язкових документів - тендерного 
забезпечення у вигляді банківських довідок (про відсутність (наявність) заборгованості 
за кредитами і про наявність рахунків) та не здійснював оплату за їх отримання, а 
відтак нехтував ризиком відхилення своєї тендерної пропозиції від участі у Закупівлі 6.  

 

(212) Отже, ФОП РЗАЄВ свідомо нехтував тим, що Замовник 2 відхилить його тендерну 
пропозицію, та ФОП РЗАЄВ позбудеться можливості прийняти участь у Закупівлі 6, 
що суперечить принципам конкуренції. 

 

(213) Викладені обставини свідчать про те, що ФОП РЗАЄВ приймало участь у Закупівлі 6 в 
якості «технічного» учасника з метою створення штучної конкуренції. 

 

(214) Зазначене вказує на те, що між Відповідачами відбувся обмін інформацією та свідчить 
про спільну підготовку Відповідачів до участі у Закупівлі 6, тобто про їх узгоджену 
поведінку під час підготовки та участі у Закупівлі 6. 

 

(215) Наведене свідчить про спільність інтересів Відповідачів та відсутність між ними 
конкуренції.  
 

5.9. Спільні особливості в оформленні Відповідачами кошторисної документації 
 

(216) Замовниками 1 – 2 у Тендерних документаціях на Закупівлі 1, 2, 6 визначена 
інформація щодо необхідних технічних, якісних і кількісних характеристик предметів 
закупівель, а також затверджені переліки найменувань робіт/витрат, відповідно до яких 
учасники повинні надати свої тендерні пропозиції із зазначенням затверджених 
найменувань робіт/витрат і відповідними розрахунками їх вартості.   

 

(217) Так, відповідно до Тендерної документації (п. 6.6), яка була затверджена Замовником 1 
на Закупівлю 1, технічні, якісні, кількісні та інші характеристики предмета закупівлі 
повинні відповідати та формуватися у відповідності до технічних вимог замовника, 
встановлених в Додатку № 2. 

 

(218) На виконання цієї вимоги Замовника 1 Відповідачами надані документи з однаковими 
назвами (мова оригіналу): «Локальний кошторис на будівельні роботи № 7-1-1 на Поточний 
ремонт конструкцій в парку «Зелений Гай»» (далі – ЛК № 7-1-1). 

 

(219) Обидва ЛК № 7-1-1 створені у програмному комплексі АВК-5 (редакція 3.2.2) (далі - 
ПК АВК-5(3.2.2). ЛК № 7-1-1, наданий ТОВ «ЕКОБУД 77», має шифр вихідного 
документу - «146_ДЦ_ЛС1_7-1-1»; ЛК № 7-1-1, наданий ФОП РЗАЄВ, має шифр 
вихідного документу - «47_ДЦ_ЛС1_7-1-1».   

 

(220) Надані Відповідачами ЛК № 7-1-1 мають однакові закономірності в оформленні, 
зокрема: 

 

- на відміну від затвердженої Замовником 1 назви предмету закупівлі («Поточний 
ремонт конструкцій парку Зелений Гай у м. Дніпрі») Відповідачі в однаковий спосіб 
зазначили (мова оригіналу): «Поточний ремонт конструкцій в парку «Зелений Гай»; 
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- Відповідачі до затвердженого Замовником 1 переліку найменувань робіт/витрат 
додали роботи/витрати з найменуванням: «талон на складування ТПВ на санполі» (п. 4 і 
п. 9 ЛК № 7-1-1); 

 

- Відповідачі до затвердженого Замовником 1 переліку найменувань робіт/витрат 
додали роботи/витрати з найменуваннями, які в однаковий спосіб викладені 
російською мовою («саморез по дереву 4,2х76 (250 шт в упак.)» (п. 20 ЛК № 7-1-1); 
(«саморез по дереву 3,5х45 (500 шт в упак.)» (п. 21 ЛК № 7-1-1); «лак защитный для 
дерева» (п. 23 і п. 38 ЛК № 7-1-1); 

 

- Відповідачі в однаковий спосіб для виконання робіт з найменуванням: «Свердлення 
отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм» 
(п. 25 ЛК № 7-1-1) в полі «обґрунтування» зазначили, що коефіцієнт цих робіт має 
значення: «К=0,12». При цьому, Замовником 1 коефіцієнт для цих робіт не 
встановлювався. 

 

(221) При цьому, в документах з назвами: «Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні 
характеристики предмета закупівлі», які оформлені Відповідачами з урахуванням вимог 
додатку 2 Тендерної документації та надані задля участі у Закупівлі 1, вищенаведених 
однакових закономірностей в оформленні не містять.  

 

(222) До того ж, Відповідачами до переліку найменувань робіт/витрат внесені 
роботи/витрати з найменуваннями: «Генератор бензиновий FORTE FG 900 E» (п. 24 і п. 39 
ЛК № 7-1-1).  

 

(223) Відповідно до матеріалів Закупівлі 1 встановлено, що відповідно до документів 
Відповідачів, а саме: «Довідка про наявність обладнання та матеріально-технічної бази, 
необхідних для виконання робіт» (довідка ТОВ «ЕКОБУД 77» від 27.06.2018 № 2706/17 
і довідка ФОП РЗАЄВ від 05.07.2018 № 10-К), у власності кожного із Відповідачів 
знаходиться обладнання з назвою:  «Генератор бензиновий FORTE FG 9000 E».  

 

(224) В аналогічний спосіб однакові закономірності в оформленні мають документи, які 
надані Відповідачами задля участі у Закупівлях 2, 6. 
 

(225) Відповідно до Тендерної документації (п. 6.6), яка була затверджена Замовником 1 на 
Закупівлю 2, технічні, якісні, кількісні та інші характеристики предмета закупівлі 
повинні відповідати та формуватися у відповідності до технічних вимог замовника, 
встановлених в Додатку № 2. 

 

(226) Так, задля участі у Закупівлі 2 на виконання вимог Замовника 1 Відповідачами надані 
документи з назвами (мова оригіналу): «Локальний кошторис на будівельні роботи № 7-1-1 
на Поточний ремонт конструкцій парку Зелений Гай у м. Дніпрі (улаштування клумб)» (далі – 
ЛК № 7-1-1). 

 

(227) Обидва ЛК № 7-1-1 створені у ПК АВК-5(3.2.2). ЛК № 7-1-1, наданий ТОВ «ЕКОБУД 
77», має шифр вихідного документу - «150_ДЦ_ЛС1_7-1-1»; ЛК № 7-1-1, наданий ФОП 
РЗАЄВ, має шифр вихідного документу - «50_ДЦ_ЛС1_7-1-1».   

 

(228) Надані Відповідачами ЛК № 7-1-1 мають однакові закономірності в оформленні, 
зокрема: 

 

- Відповідачі до затвердженого Замовником 1 переліку найменувань робіт/витрат 
додали роботи/витрати з найменуванням: «талон на складування ТПВ на санполі» (п. 5 і 
п. 10 ЛК № 7-1-1); 

 

- на відміну від затвердженого Замовником 1 найменування робіт/витрат: 
«Улаштування парканів із готових ґратчастих щитів висотою до 1,2 м з 
установленням стовпів», Відповідачами в однаковий спосіб найменування цих 
робіт/витрат змінено та зазначено (мова оригіналу): «Улаштування парканів із готових 
глухих щитів висотою до 2 м з установленням стовпів»; 

 

- Відповідачі до затвердженого Замовником 1 переліку найменувань робіт/витрат 
додали роботи/витрати з найменуваннями, які в однаковий спосіб викладені 
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російською мовою («саморез по дереву 3,5х45» (п. 16 ЛК № 7-1-1); «лак защитный для 
дерева» (п. 18 ЛК № 7-1-1); 

 

- Відповідачі в однаковий спосіб для виконання робіт з найменуванням: «Улаштування 
вимощення з бетону товщиною покриття 5 см» (п. 19 ЛК № 7-1-1) в полі 
«обґрунтування» зазначили, що коефіцієнт цих робіт має значення: «К=0,5». При 
цьому, Замовником 1 коефіцієнт для цих робіт не встановлювався. 

 

(229) Відповідно до Тендерної документації (п. 6), яка була затверджена Замовником 2 на 
Закупівлю 6, Учасники процедури закупівлі повинні надати у складі тендерних 
пропозицій інформацію та документи, які підтверджують відповідність тендерної 
пропозиції учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета 
закупівлі, установленим замовником  в Додатку № 7. 
 

(230) Так, задля участі у Закупівлі 6 на виконання вимог Замовника 2 Відповідачами надані 
документи з назвами (мова оригіналу): «Локальний кошторис на будівельні роботи № 7-1-1 
на Послуги з влаштування пішохідних доріжок на ж/м Придніпровськ в районі вул. Космонавтів 
№ 6» (далі – ЛК № 7-1-1). 

 

(231) ЛК № 7-1-1, наданий ТОВ «ЕКОБУД 77», створений у ПК АВК-5(3.3.3.1)укр, має шифр 
вихідного документу - «54_ДЦ_ЛС1_7-1-1»; ЛК № 7-1-1, наданий ФОП РЗАЄВ, 
створений у ПК АВК-5(3.4.0)укр, має шифр вихідного документу - «8_ДЦ_ЛС1_7-1-1».   

 

(232) Надані Відповідачами ЛК № 7-1-1 мають однакові закономірності в оформленні, а 
саме: 

Таблиця 36 

№ 
з/п   

Найменування  
робіт і витрат 

Технічне завдання,  
яке встановлене Замовником 2 

ЛК № 7-1-1,  
які надані Відповідачами 

Одиниця виміру Кількість 
Одиниця 
виміру 

Кількість 

1 
Розбирання монолітних 
бетонних фундаментів 

м3 1,4 1 м3 1,4 

2 Розбирання бортових каменів м 180 100 м 1,8 

3 
Розбирання 
асфальтобетонних покриттів 
вручну h-50 мм 

м3 5,4 100 м3 0,054 

4 
Розбирання щебеневих 
покриттів та основ h-150 мм 

м3 20,25 100 м3 0,2025 

5 

Улаштування дорожніх 
корит напівкоритного 
профілю вручну, глибина 
корита до 250 мм 

м2 212,4 100 м2 2,124 

7 (у ТД) 
9 (у Відповідачів) 

Улаштування підстильних та 
вирівнювальних шарів 
основи з відсіву 

м3 42,48  100 м3 0,4248 

8 (у ТД) 
11 (у Відповідачів) 

Улаштування покриттів з 
дрібнорозмірних фігурних 
елементів мощення [ФЭМ] 

м2 212,4 100 м2 2,124 

9 (у ТД) 
13 (у Відповідачів) 

Навантаження сміття вручну т 58,3725 1 т 58,3725 

 

(233) Тобто, враховуючи вище викладене: 
 

- на відміну від того, що Замовником 2 для робіт/витрат, які вказані у п. 1 Технічного 
завдання, визначено показник «одиниця виміру» у вигляді – «м3», Відповідачі змінили 
ці показники, зазначивши в однаковий спосіб таке: показник «одиниця виміру» у 
вигляді - «1 м3»; 
 

- на відміну від того, що Замовником 2 для робіт/витрат, які вказані у п. 2 Технічного 
завдання, визначено показник «одиниця виміру» у вигляді – «м» і показник 
«кількість» у вигляді - «180», Відповідачі змінили ці показники, зазначивши в 
однаковий спосіб таке: показник «одиниця виміру» у вигляді - «100 м» і показник 
«кількість» у вигляді – «1,8»; 

 

- на відміну від того, що Замовником 2 для робіт/витрат, які вказані у п. 3 Технічного 
завдання, визначено показник «одиниця виміру» у вигляді – «м3» і показник 
«кількість» у вигляді - «5,4», Відповідачі змінили ці показники, зазначивши в 
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однаковий спосіб таке: показник «одиниця виміру» у вигляді - «100 м3» і показник 
«кількість» у вигляді - «0,054». 
В аналогічний спосіб Відповідачами у ЛК № 7-1-1 змінені показники «одиниця 
виміру» і «кількість» для робіт/витрат, які встановлені у пунктах 4 і 7 Технічного 
завдання (п. 9 у ЛК № 7-1-1 Відповідачів). 

 

- на відміну від того, що Замовником 2 для робіт/витрат, які вказані у п. 5 Технічного 
завдання, визначено показник «одиниця виміру» у вигляді – «м2» і показник 
«кількість» у вигляді - «212,4», Відповідачі змінили ці показники, зазначивши в 
однаковий спосіб таке: показник «одиниця виміру» у вигляді - «100 м2» і показник 
«кількість» у вигляді - «2,124». 
В аналогічний спосіб Відповідачами у ЛК № 7-1-1 змінені показники «одиниця 
виміру» і «кількість» для робіт/витрат, які встановлені у п. 8 Технічного завдання (п. 
11 у ЛК № 7-1-1 Відповідачів); 
 

- на відміну від того, що Замовником 2 для робіт/витрат, які вказані у п. 9 Технічного 
завдання, визначено показник «одиниця виміру» у вигляді – «т», Відповідачі змінили 
ці показники, зазначивши в однаковий спосіб таке: показник «одиниця виміру» у 
вигляді - «1 т». 

 

(234) Також, однакові закономірності спостерігаються в тому, що Відповідачі до 
затвердженого Замовником 2 переліку найменувань робіт/витрат додали 
роботи/витрати з найменуванням: «талон на складування ТПВ на санполі» (п. 16 ЛК № 7-
1-1). 

 

(235) За інформацією ТОВ «ЕКОБУД 77» (лист від б/д № б/н, вх.№ 54-01/3290 від 
08.12.2020), зокрема: 

 

- Товариство не купувало ПК АВК, тому не має у власності цієї програми. Для того, 
щоб зробити кошторисну документацію для участі у Закупівлях 1, 2, 6, 9 
кошторисника знаходили через мережу Інтернет за оголошеннями. Директор 
товариства розраховувався за послуги по підготовці кошторису власними коштами, 
які не були включені в затрати товариства. Ідентифікувати осіб, які розробили 
кошториси на Закупівлі, на теперішній час неможливо, тому що домовленості між 
директором та фізичними особами були усні, договори не укладалися, прізвища не 
уточнювалися та номери телефонів не зберіглися; 
 

- Товариство не надавало послуги іншим суб’єктам господарювання з підготовки 
кошторисної документації з використанням ПК АВК у період підготовки тендерних 
пропозицій для участі у Закупівлях. Також товариство не отримувало такі послуги від 
інших суб’єктів господарювання у період підготовки тендерних пропозицій для участі 
у закупівлях. 
 

(236) За інформацією ТОВ «НВФ «АВК Созидатель» (лист від 12.01.2021 № 01/12/1-Вих) 
ТОВ «ЕКОБУД 77» і ФОП РЗАЄВ ніколи офіційно не отримували ліцензію на послуги 
з встановлення ПК АВК-5 та послуги з питань визначення вартості будівельних робіт 
при застосуванні ПК АВК-5. 
 

(237) Також, ТОВ «НВФ «АВК Созидатель» повідомлено, що до ПК АВК-5 не має легкого 
доступу. Користувач за договором отримує індивідуально для кожного комп’ютера 
сформовані персональні паролі доступу до ПК АВК-5. Суб’єкти господарювання самі 
вирішують, яким програмним продуктом (офіційним чи «зламаним») їм користуватися. 

 

(238) За інформацією ТОВ «АВК Созидатель» (лист від 10.07.2020 № 07/10/1-И) в ПК АВК-5 
значення коефіцієнтів зазначаються або змінюються в переліку «Числові параметри» 
відповідного рівня (будова, об’єкт, локальний кошторис, перелік позицій локального 
кошторису, позиція локального кошторису). При цьому, у вихідних документах 
відсутня автоматична візуалізація значень будь-яких параметрів, що діють. 
Передбачається, що користувач самостійно приймає рішення як саме відображати 
необхідні коефіцієнти.  

 

(239) Враховуючи сукупність вказаних вище обставин (однакових закономірність в 
оформленні, які застосовані Відповідачами під час підготовки своїх тендерних 
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пропозицій (зокрема, Локальних кошторисів № 7-1-1), не може пояснюватися 
випадковим збігом, що призводить до висновку, що між Відповідачами відбувся обмін 
інформацією та підготовка цих документів здійснювалася Відповідачами узгоджено, 
або на одному електронному пристрої, або однією особою, що було б неможливим за 
наявності конкуренції між ними. 

 
6. КВАЛІФІКАЦІЯ ПОРУШЕННЯ ВІДПОВІДАЧАМИ КОНКУРЕНТНОГО 

ЗАКОНОДАВСТВА 
 

(240) Координація (узгоджені дії) суб’єктів господарювання може здійснюватися в будь-якій 
узгодженій поведінці (дія, бездіяльність) суб’єктів, зокрема при укладенні ними угод в 
будь-якій формі; прийнятті об’єднанням рішень у будь-якій формі; створенні суб’єкта 
господарювання, метою або наслідком якого є координація конкурентної поведінки між 
суб’єктами господарювання, які створили вказаний суб’єкт, або між ними і 
новоствореним суб’єктом господарювання.  
 

(241) Торги (конкурсні торги), відповідно до пункту 28 частини першої статті 1 Закону 
України «Про здійснення державних закупівель», визначаються як здійснення 
конкурентного відбору учасників з метою визначення переможця торгів (конкурсних 
торгів) згідно з процедурами, встановленими цим Законом (крім переговорної 
процедури закупівлі).  

 

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

 

(243) Матеріали Справи, підтверджені зібраними доказами, свідчать про узгодженість 
поведінки Відповідачів під час підготовки до участі у Закупівлях 1 - 9. 

 

(244) Установлені адміністративною колегією Відділення факти у своїй сукупності, а саме: 
 

- одночасне подання тендерних пропозицій (в один день та у послідовний час 
(Закупівлі 1, 2, 7, 8), в один день та у час, наближений до послідовного (Закупівлі 3, 
4, 5, 9); 
 

- одночасний вхід до аукціонів з одних ІР-адрес (у послідовний час (Закупівлі 1, 5, 7), 
одночасно (Закупівля 9), у послідовний час та з однієї ІР-адреси (Закупівлі 2, 3, 6), 
одночасно та з однієї ІР-адреси (Закупівля 4); 

 

- одночасний вхід до особистих кабінетів на одному авторизованому електронному 
майданчику для створення своїх тендерних пропозицій (з однієї ІР-адреси, в одні 
дні, у час, наближений до послідовного (Закупівлі 1 – 5), з однієї ІР-адреси, у 
період, наближений до послідовного (Закупівля 6), в один день та у час, 
наближений до послідовного (Закупівлі 7 – 9); 
 

- одночасна оплата за участь у аукціонах із використанням одних ІР-адрес (через 
одну банківську установу (Закупівлі 1, 7, 8), через одну банківську установу, в один 
день, у час, наближений до послідовного, та з однієї ІР-адреси (Закупівлі 2, 9), 
через різні банківські установи, в один день, у час, наближений до послідовного, та 
з однієї ІР-адреси (Закупівля 6), через одну банківську установу, у період, 
наближений до послідовного, та з однієї ІР-адреси (Закупівлі 3 – 5); 

 

- використання одних ІР-адрес під час здійснення господарської діяльності, у тому  
числі в період проведення Закупівель (Закупівлі 1 – 9); 
 

- використання одного телефонного номеру, який зареєстрований на єдиного 
учасника ТОВ «ЕКОБУД 77», який з 14.09.2018 року одночасно з цим є 
директором цього товариства та уповноваженою особою цього товариства на 
підписання документів тендерних пропозицій і договору за результатами 
проведення Закупівель 1 – 9;  
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- оплата послуг банківської установи за надання банківських гарантій у послідовний 
час з одних ІР-адрес (Закупівлі 1, 3, 4, 5);  

 

- оплата послуг банківської установи за надання банківських довідок з однієї ІР-
адреси (Закупівлі 3 - 5);  

 

- участь Відповідача 1 в якості «технічного» учасника у вигляді неподання 
обов’язкових документів (банківських гарантій і банківських довідок) (Закупівлі 7 - 
9); 

 

- участь Відповідача 2 в якості «технічного» учасника у вигляді неподання 
обов’язкових документів (банківських довідок) (Закупівля 6); 

 

- спільні особливості в оформленні Відповідачами кошторисної документації 
(Закупівлі 1, 2, 6); 

 

не можуть бути результатом випадкового збігу обставин чи наслідком дії об’єктивних 
чинників, а свідчать про узгодження (координацію) Відповідачами своєї поведінки при 
підготовці до участі та участі у Закупівлях 1 - 9, зокрема, про обмін інформацією між 
ними. 

 

(245) З огляду на вищезазначене, Відповідачі під час підготовки та участі у закупівлях за 
ідентифікаторами в системі: 
 

- № UA-2018-06-26-000055-a (назва предмета закупівлі: «Поточний ремонт 
конструкцій парку Зелений Гай у м. Дніпрі»), яка проведена Комунальним 
підприємством «Міська інфраструктура» Дніпровської міської ради; 

 

- № UA-2018-08-03-002482-b (назва предмета закупівлі: «Поточний ремонт 
конструкцій парку Зелений Гай у м. Дніпрі (улаштування клумб)»), яка проведена 
Комунальним підприємством «Міська інфраструктура» Дніпровської міської ради;   

 

- № UA-2018-09-28-001760-с (назва предмета закупівлі: «Урни»), яка проведена 
Комунальним підприємством «Міська інфраструктура» Дніпровської міської ради; 

 

- № UA-2018-09-28-001741-с (назва предмета закупівлі: «Лавки»), яка проведена 
Комунальним підприємством «Міська інфраструктура» Дніпровської міської ради;   

 

- № UA-2018-09-28-001777-с (назва предмета закупівлі: «Ліхтар декоративний 
парковий»), яка проведена Комунальним підприємством «Міська інфраструктура» 
Дніпровської міської ради; 

 

- № UA-2019-04-08-002244-a (назва предмета закупівлі: «Послуги з влаштування 
пішохідних доріжок на ж/м Придніпровськ в районі вул. Космонавтів № 6, згідно 
ГБН Г.1-218-182:2011 р»), яка проведена відділом комунального господарства 
Самарської районної у місті Дніпрі ради; 

 

- № UA-2020-04-03-000891-b (назва предмета закупівлі: «Урни»), яка проведена 
Комунальним підприємством «Міська інфраструктура» Дніпровської міської ради; 

 

- № UA-2020-04-03-000855-b (назва предмета закупівлі: «Рукомийня»), яка 
проведена Комунальним підприємством «Міська інфраструктура» Дніпровської 
міської ради; 

 

- № UA-2020-04-09-004035-b (назва предмета закупівлі: «Поточний ремонт 
елементів благоустрою території загального користування (зеленої зони) в районі 
вул. Ігоря Сікорського та вул. Барвінківської (сквер Героїв Чорнобильців) з 
відновленням покриття та улаштуванням засобів безперешкодного доступу осіб з 
інвалідністю та інших маломобільних груп населення»), яка проведена 
Комунальним підприємством «Дирекція територій і об’єктів рекреації» 
Дніпровської міської ради, 

 

діяли не самостійно, окремо один від одного, а узгоджували свої дії та не змагалися між 
собою, чим порушували один з основних принципів здійснення закупівель – 
добросовісна конкуренція серед учасників. 
  

(246) Унаслідок узгодженості поведінки Відповідачів право на укладення договорів за 
результатами торгів одним з учасників одержано не на конкурентних засадах, чим було 
спотворено результати цих закупівель.  
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(247) Узгодивши свою поведінку та свої пропозиції конкурсних торгів, Відповідачі тим 
самим усунули конкуренцію та змагальність між собою, а отже, спотворили результати 
проведення Закупівель 1 - 9, порушивши право Замовників 1 - 3 на отримання найбільш 
ефективних для нього результатів, а відтак вчинили антиконкурентні узгоджені дії, 
заборонені Законом України «Про захист економічної конкуренції».  

 

(248) Враховуючи викладене, така поведінка Відповідачів становить порушення 
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». 

 

7. ЗАПЕРЕЧЕННЯ ВІДПОВІДАЧІВ ТА ЇХ СПРОСТУВАННЯ 
 

(249) Відповідачу 1 і Відповідачу 2 направлені витяги з подання з попередніми висновками 
від 18.11.2021 № 54-03/149п у Справі, відповідно, листом Відділення від 19.11.2021              
№ 54-02/4636 та листом Відділення від 19.11.2021 № 54-02/4634. 

 

(250) Відповідачем 1 (лист від 07.12.2021 вх.№54-01/3480) на подання з попередніми 
висновками від 18.11.2021 № 54-03/149п у Справі повідомлено про визнання провини 
та зобов’язання в подальшій господарській діяльності діяти у межах діючого 
законодавства. 

 

(251) Відповідачем 2 (лист від 07.12.2021 вх.№54-01/3478) на подання з попередніми 
висновками від 18.11.2021 № 54-03/149п у Справі повідомлено про визнання провини 
та зобов’язання в подальшій господарській діяльності діяти у межах діючого 
законодавства. 

 
8.   ОСТАТОЧНІ ВИСНОВКИ АДМІНІСТРАТИВНОЇ КОЛЕГІЇ ВІДДІЛЕННЯ 
 

(252) Отже, доказами, зібраними у Справі, доводиться, а дослідженням усієї сукупності 
факторів, що об’єктивно могли вплинути на поведінку Відповідачів, не спростовується 
висновок Адміністративної колегії Відділення про те, що дії Відповідачів, які полягали 
у:  
 

- одночасному поданні тендерних пропозицій (в один день та у послідовний час 
(Закупівлі 1, 2, 7, 8), в один день та у час, наближений до послідовного (Закупівлі 3, 
4, 5, 9); 
 

- одночасному вході до аукціонів з одних ІР-адрес (у послідовний час (Закупівлі 1, 5, 
7), одночасно (Закупівля 9), у послідовний час та з однієї ІР-адреси (Закупівлі 2, 3, 
6), одночасно та з однієї ІР-адреси (Закупівля 4); 

 

- одночасному вході до особистих кабінетів на одному авторизованому 
електронному майданчику для створення своїх тендерних пропозицій (з однієї ІР-
адреси, в одні дні, у час, наближений до послідовного (Закупівлі 1 – 5), з однієї ІР-
адреси, у період, наближений до послідовного (Закупівля 6), в один день та у час, 
наближений до послідовного (Закупівлі 7 – 9); 
 

- одночасній оплаті за участь у аукціонах із використанням одних ІР-адрес (через 
одну банківську установу (Закупівлі 1, 7, 8), через одну банківську установу, в один 
день, у час, наближений до послідовного, та з однієї ІР-адреси (Закупівлі 2, 9), 
через різні банківські установи, в один день, у час, наближений до послідовного, та 
з однієї ІР-адреси (Закупівля 6), через одну банківську установу, у період, 
наближений до послідовного, та з однієї ІР-адреси (Закупівлі 3 – 5); 

 

- використанні одних ІР-адрес під час здійснення господарської діяльності, у тому  
числі в період проведення Закупівель (Закупівлі 1 – 9); 
 

- використанні одного телефонного номеру, який зареєстрований на особу - єдиного 
учасника ТОВ «ЕКОБУД 77», яка з 14.09.2018 року також є директором цього 
товариства та уповноваженою особою цього товариства на підписання документів 
тендерних пропозицій і договору за результатами проведення Закупівель 1 – 9;  
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- оплаті послуг банківської установи за надання банківських гарантій у послідовний 
час з одних ІР-адрес (Закупівлі 1, 3, 4, 5);  

 

- оплаті послуг банківської установи за надання банківських довідок з однієї ІР-
адреси (Закупівлі 3 - 5);  

 

- участі Відповідача 1 в якості «технічного» учасника у вигляді неподання 
обов’язкових документів (банківських гарантій і банківських довідок) (Закупівлі 7 - 
9); 

 

- участі Відповідача 2 в якості «технічного» учасника у вигляді неподання 
обов’язкових документів (банківських довідок) (Закупівля 6); 

 

- спільних особливостях в оформленні Відповідачами кошторисної документації 
(Закупівлі 1, 2, 6); 

 

є узгодженою поведінкою, що стосується спотворення результатів Закупівель 1 - 9.  
 

(253) 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». 

 

9. ВИЗНАЧЕННЯ РОЗМІРУ ШТРАФУ 
 

(254) Відповідно до частини другої статті 52 Закону України «Про захист економічної 
конкуренції» за порушення, передбачене пунктом першим статті 50 цього 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. 
 

(255) За інформацією Головного управління ДПС у Дніпропетровській області (лист від 
25.05.2021 № 29552/6/04-36-12-04-05): 

 

- відповідно до копії форми № 2-м «Звіт про фінансові результати» за 2020 рік 
чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) ТОВ «ЕКОБУД 77» 
становить (інформація з обмеженим доступом); 
 

- відповідно до копії податкової декларації платника єдиного податку – фізичної 
особи-підприємця (показники господарської діяльності для платників єдиного 
податку третьої групи) за 2020 рік обсяг доходу ФОП РЗАЄВ становить 
(інформація з обмеженим доступом). 

 

(256) При визначенні штрафу враховано: 
 

- 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; 

 

- порушення законодавства про захист економічної конкуренції ТОВ «ЕКОБУД 77» і 
ФОП РЗАЄВ вчинені протягом тривалого періоду; 
 

- дії ТОВ «ЕКОБУД 77» і ФОП РЗАЄВ призвели до усунення конкуренції між цими 
суб’єктами господарювання під час участі у Закупівлях 1 – 9; 

 

- ТОВ «ЕКОБУД 77» і ФОП РЗАЄВ визнали вчинення порушення законодавства про 
захист економічної конкуренції.  

 

Враховуючи викладене, керуючись статями 7 і 14 Закону України «Про Антимонопольний 

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

пунктами 3 і 11 Положення про територіальне відділення Антимонопольного комітету 

України, затвердженого розпорядження Антимонопольного комітету України від 23.02.2001 
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року № 32-р, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30.03.2001 року за № 291/5482, 

та пунктом 32 Правил розгляду справ про порушення законодавства про захист економічної 

конкуренції, затверджених розпорядженням Антимонопольного комітету України від 

19.04.1994 року № 5, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 06.05.1994 року за № 

90/299 (в редакції розпорядження Антимонопольного комітету України від 29.06.1998 року 

№ 169-р) (із змінами), адміністративна колегія Південно-східного міжобласного 

територіального відділення Антимонопольного комітету України 
 

ПОСТАНОВИЛА: 

 
1. Визнати, що товариство з обмеженою відповідальністю «ЕКОБУД 77» 

(ідентифікаційний код юридичної особи 39954285) і фізична особа-підприємець РЗАЄВ 
ВУГАР РЗА ОГЛИ (ідентифікаційний номер 2673907217) вчинили порушення, 
передбачене 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, за ідентифікатором 
закупівлі в системі: № UA-2018-06-26-000055-a (назва предмета закупівлі: «Поточний 
ремонт конструкцій парку Зелений Гай у м. Дніпрі»), яка проведена Комунальним 
підприємством «Міська інфраструктура» Дніпровської міської ради. 

 

2. За порушення, зазначене в пункті 1 резолютивної частини рішення, накласти на 
товариство з обмеженою відповідальністю «ЕКОБУД 77» (ідентифікаційний код 
юридичної особи 39954285) штраф у розмірі 11 880,00 (одинадцять тисяч вісімсот 
вісімдесят) гривень. 

 

3. За порушення, зазначене в пункті 1 резолютивної частини рішення, накласти на 
фізичну особу-підприємця РЗАЄВА ВУГАР РЗА ОГЛИ (ідентифікаційний номер 
2673907217) штраф у розмірі 11 550,00 (одинадцять тисяч п’ятсот п’ятдесят) гривень. 

 
4. Визнати, що товариство з обмеженою відповідальністю «ЕКОБУД 77» 

(ідентифікаційний код юридичної особи 39954285) і фізична особа-підприємець РЗАЄВ 
ВУГАР РЗА ОГЛИ (ідентифікаційний номер 2673907217) вчинили порушення, 
передбачене 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, за ідентифікатором 
закупівлі в системі: № UA-2018-08-03-002482-b (назва предмета закупівлі: «Поточний 
ремонт конструкцій парку Зелений Гай у м. Дніпрі (улаштування клумб)»), яка 
проведена Комунальним підприємством «Міська інфраструктура» Дніпровської міської 
ради. 

 

5. За порушення, зазначене в пункті 4 резолютивної частини рішення, накласти на 
товариство з обмеженою відповідальністю «ЕКОБУД 77» (ідентифікаційний код 
юридичної особи 39954285) штраф у розмірі 1 723,00 (одна тисяча сімсот двадцять три) 
гривні. 

 

6. За порушення, зазначене в пункті 4 резолютивної частини рішення, накласти на 
фізичну особу-підприємця РЗАЄВА ВУГАР РЗА ОГЛИ (ідентифікаційний номер 
2673907217) штраф у розмірі 1 714,00 (одна тисяча сімсот чотирнадцять) гривень. 

 
7. Визнати, що товариство з обмеженою відповідальністю «ЕКОБУД 77» 

(ідентифікаційний код юридичної особи 39954285) і фізична особа-підприємець РЗАЄВ 
ВУГАР РЗА ОГЛИ (ідентифікаційний номер 2673907217) вчинили порушення, 
передбачене 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, за ідентифікатором 
закупівлі в системі: № UA-2018-09-28-001760-с (назва предмета закупівлі: «Урни»), яка 
проведена Комунальним підприємством «Міська інфраструктура» Дніпровської міської 
ради. 
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8. За порушення, зазначене в пункті 7 резолютивної частини рішення, накласти на 
товариство з обмеженою відповідальністю «ЕКОБУД 77» (ідентифікаційний код 
юридичної особи 39954285) штраф у розмірі 4 039,00 (чотири тисячі тридцять дев’ять) 
гривень. 

 

9. За порушення, зазначене в пункті 7 резолютивної частини рішення, накласти на 
фізичну особу-підприємця РЗАЄВА ВУГАР РЗА ОГЛИ (ідентифікаційний номер 
2673907217) штраф у розмірі 3 960,00 (три тисячі дев’ятсот шістдесят) гривень. 

 
10. Визнати, що товариство з обмеженою відповідальністю «ЕКОБУД 77» 

(ідентифікаційний код юридичної особи 39954285) і фізична особа-підприємець РЗАЄВ 
ВУГАР РЗА ОГЛИ (ідентифікаційний номер 2673907217) вчинили порушення, 
передбачене 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, за ідентифікатором 
закупівлі в системі: № UA-2018-09-28-001741-с (назва предмета закупівлі: «Лавки»), 
яка проведена Комунальним підприємством «Міська інфраструктура» Дніпровської 
міської ради. 
 

11. За порушення, зазначене в пункті 10 резолютивної частини рішення, накласти на 
товариство з обмеженою відповідальністю «ЕКОБУД 77» (ідентифікаційний код 
юридичної особи 39954285) штраф у розмірі 12 575,00 (дванадцять тисяч п’ятсот 
сімдесят п’ять) гривень. 

 

12. За порушення, зазначене в пункті 10 резолютивної частини рішення, накласти на 
фізичну особу-підприємця РЗАЄВА ВУГАР РЗА ОГЛИ (ідентифікаційний номер 
2673907217) штраф у розмірі 12 524,00 (дванадцять тисяч п’ятсот двадцять чотири) 
гривень. 

 
13. Визнати, що товариство з обмеженою відповідальністю «ЕКОБУД 77» 

(ідентифікаційний код юридичної особи 39954285) і фізична особа-підприємець РЗАЄВ 
ВУГАР РЗА ОГЛИ (ідентифікаційний номер 2673907217) вчинили порушення, 
передбачене 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, за ідентифікатором 
закупівлі в системі: № UA-2018-09-28-001777-с (назва предмета закупівлі: «Ліхтар 
декоративний парковий»), яка проведена Комунальним підприємством «Міська 
інфраструктура» Дніпровської міської ради. 

 

14. За порушення, зазначене в пункті 13 резолютивної частини рішення, накласти на 
товариство з обмеженою відповідальністю «ЕКОБУД 77» (ідентифікаційний код 
юридичної особи 39954285) штраф у розмірі 4 035,00 (чотири тисячі тридцять п’ять) 
гривень. 

 

15. За порушення, зазначене в пункті 13 резолютивної частини рішення, накласти на 
фізичну особу-підприємця РЗАЄВА ВУГАР РЗА ОГЛИ (ідентифікаційний номер 
2673907217) штраф у розмірі 3 977,00 (три тисячі дев’ятсот сімдесят сім) гривень. 

 

16. Визнати, що товариство з обмеженою відповідальністю «ЕКОБУД 77» 
(ідентифікаційний код юридичної особи 39954285) і фізична особа-підприємець РЗАЄВ 
ВУГАР РЗА ОГЛИ (ідентифікаційний номер 2673907217) вчинили порушення, 
передбачене 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, за ідентифікатором 
закупівлі в системі: № UA-2019-04-08-002244-a (назва предмета закупівлі: «Послуги з 
влаштування пішохідних доріжок на ж/м Придніпровськ в районі вул. Космонавтів № 
6, згідно ГБН Г.1-218-182:2011 р»), яка проведена відділом комунального господарства 
Самарської районної у місті Дніпрі ради. 

 

17. За порушення, зазначене в пункті 16 резолютивної частини рішення, накласти на 
товариство з обмеженою відповідальністю «ЕКОБУД 77» (ідентифікаційний код 
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юридичної особи 39954285) штраф у розмірі 8 837,00 (вісім тисяч вісімсот тридцять 
сім) гривень. 

 

18. За порушення, зазначене в пункті 16 резолютивної частини рішення, накласти на 
фізичну особу-підприємця РЗАЄВА ВУГАР РЗА ОГЛИ (ідентифікаційний номер 
2673907217) штраф у розмірі 8 901,00 (вісім тисяч дев’ятсот одна) гривня. 

 
19. Визнати, що товариство з обмеженою відповідальністю «ЕКОБУД 77» 

(ідентифікаційний код юридичної особи 39954285) і фізична особа-підприємець РЗАЄВ 
ВУГАР РЗА ОГЛИ (ідентифікаційний номер 2673907217) вчинили порушення, 
передбачене 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, за ідентифікатором 
закупівлі в системі: № UA-2020-04-03-000891-b (назва предмета закупівлі: «Урни»), яка 
проведена Комунальним підприємством «Міська інфраструктура» Дніпровської міської 
ради. 

 

20. За порушення, зазначене в пункті 19 резолютивної частини рішення, накласти на 
товариство з обмеженою відповідальністю «ЕКОБУД 77» (ідентифікаційний код 
юридичної особи 39954285) штраф у розмірі 1 806,00 (одна тисяча вісімсот шість) 
гривень. 

 

21. За порушення, зазначене в пункті 19 резолютивної частини рішення, накласти на 
фізичну особу-підприємця РЗАЄВА ВУГАР РЗА ОГЛИ (ідентифікаційний номер 
2673907217) штраф у розмірі 1 795,00 (одна тисяча сімсот дев’яносто п’ять) гривень. 

 
22. Визнати, що товариство з обмеженою відповідальністю «ЕКОБУД 77» 

(ідентифікаційний код юридичної особи 39954285) і фізична особа-підприємець РЗАЄВ 
ВУГАР РЗА ОГЛИ (ідентифікаційний номер 2673907217) вчинили порушення, 
передбачене 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, за ідентифікатором 
закупівлі в системі: № UA-2020-04-03-000855-b (назва предмета закупівлі: 
«Рукомийня»), яка проведена Комунальним підприємством «Міська інфраструктура» 
Дніпровської міської ради. 

 

23. За порушення, зазначене в пункті 22 резолютивної частини рішення, накласти на 
товариство з обмеженою відповідальністю «ЕКОБУД 77» (ідентифікаційний код 
юридичної особи 39954285) штраф у розмірі 1 099,00 (одна тисяча дев’яносто дев’ять) 
гривень. 

 

24. За порушення, зазначене в пункті 22 резолютивної частини рішення, накласти на 
фізичну особу-підприємця РЗАЄВА ВУГАР РЗА ОГЛИ (ідентифікаційний номер 
2673907217) штраф у розмірі 1 082,00 (одна тисяча вісімдесят дві) гривні. 

 
25. Визнати, що товариство з обмеженою відповідальністю «ЕКОБУД 77» 

(ідентифікаційний код юридичної особи 39954285) і фізична особа-підприємець РЗАЄВ 
ВУГАР РЗА ОГЛИ (ідентифікаційний номер 2673907217) вчинили порушення, 
передбачене 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, за ідентифікатором 
закупівлі в системі: № UA-2020-04-09-004035-b (назва предмета закупівлі: «Поточний 
ремонт елементів благоустрою території загального користування (зеленої зони) в 
районі вул. Ігоря Сікорського та вул. Барвінківської (сквер Героїв Чорнобильців) з 
відновленням покриття та улаштуванням засобів безперешкодного доступу осіб з 
інвалідністю та інших маломобільних груп населення»), яка проведена Комунальним 
підприємством «Дирекція територій і об’єктів рекреації» Дніпровської міської ради. 

 

26. За порушення, зазначене в пункті 25 резолютивної частини рішення, накласти на 
товариство з обмеженою відповідальністю «ЕКОБУД 77» (ідентифікаційний код 
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юридичної особи 39954285) штраф у розмірі 45 392,00 (сорок п’ять тисяч триста 
дев’яносто дві) гривні. 

 

27. За порушення, зазначене в пункті 25 резолютивної частини рішення, накласти на 
фізичну особу-підприємця РЗАЄВА ВУГАР РЗА ОГЛИ (ідентифікаційний номер 
2673907217) штраф у розмірі 68 000,00 (шістдесят вісім тисяч) гривень. 

 
 

Штраф підлягає сплаті у двомісячний строк з дня одержання рішення. 

 

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

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

Південно–східного міжобласного 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  Дмитро МЕЛЬНИК 
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