АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ
ЗАПОРІЗЬКЕ ОБЛАСНЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ
ВИТЯГ З РІШЕННЯ
АДМІНІСТРАТИВНОЇ КОЛЕГІЇ ЗАПОРІЗЬКОГО ОБЛАСНОГО
ТЕРИТОРІАЛЬНОГО ВІДДІЛЕННЯ
11 грудня 2019 р. № 58/31-рш

м. Запоріжжя

Справа № 02/14-19

Про порушення законодавства
про захист економічної конкуренції
та накладення штрафу
Товариство з обмеженою відповідальністю «ТТЦ «Николаев» та товариство з
обмеженою відповідальністю «Техно-торгівельний центр «Електроніка-Н» подали заявки на
участь у торгах, що проводились відокремленим підрозділом «Южно-Українська атомна
електрична станція» Державного підприємства «Національна атомна енергогенеруюча
компанія «Енергоатом» (оголошення ID: UA-2016-03-09-000045-b, закупівля з’єднувачів та
контактних елементів) та відокремленим підрозділом «Запорізька атомна електрична
станція» Державного підприємства «Національна атомна енергогенеруюча компанія
«Енергоатом» (оголошення ID: UA-2018-04-03-001338-c, закупівля штепсельних
з’єднувачів). При цьому товариство з обмеженою відповідальністю «ТТЦ «Николаев» та
товариство з обмеженою відповідальністю «Техно-торгівельний центр «Електроніка-Н»
діяли не самостійно, а узгоджували свою поведінку з метою усунення змагання при
підготовці та участі у тендерах.
За результатами розгляду справи № 02/14-19 такі дії товариства з обмеженою
відповідальністю «ТТЦ «Николаев» та товариства з обмеженою відповідальністю «Техноторгівельний центр «Електроніка-Н» визнано антиконкурентними узгодженими діями, що
стосуються спотворення результатів торгів по закупівлі з’єднувачів та контактних елементів
(оголошення ID: UA-2016-03-09-000045-b), штепсельних з’єднувачів (оголошення ID: UA2018-04-03-001338-c), що є порушеннями 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 «ТТЦ
«Николаев» – 125 000 грн, на товариство з обмеженою відповідальністю ««Техноторгівельний центр «Електроніка-Н» – 118 000 грн.
Відповідно до пункту 4 частини першої статті 17 Закону України «Про публічні
закупівлі», вчинення суб’єктами господарювання зазначеного порушення є підставою для
відмови цим суб’єктам господарювання в участі в інших процедурах закупівлі та для
відхилення їх тендерних пропозицій протягом 3 років після винесення рішення.
Адміністративна колегія Запорізького обласного територіального відділення
Антимонопольного комітету України (далі – Відділення), розглянувши матеріали справи №
02/14-19 про порушення товариством з обмеженою відповідальністю «ТТЦ «Николаев» та
товариством з обмеженою відповідальністю «Техно-торгівельний центр «Електроніка-Н»
законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченого пунктом 1 статті 50 та
пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції та
подання Відділення про попередні висновки від 04.10.2019 № 58-74-спр,
ВСТАНОВИЛА:
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(1)

–

–

(2)

(3)
–
–
(4)

(5)

Процесуальні дії
Дорученням Голови Антимонопольного комітету України від 10.07.2018 № 13-01/477
(з урахуванням фактів, викладених у зверненні Громадської організації «ТОМ 14»
від 12.06.2018 № 18/350) уповноважено Відділення провести дослідження щодо
дотримання вимог законодавства про захист економічної конкуренції на засадах
рівності суб’єктів господарювання перед законом та пріоритету прав споживачів,
запобігання, виявлення і припинення порушень законодавства про захист економічної
конкуренції; контроль щодо створення конкурентного середовища та захисту
конкуренції у сфері державних (публічних) закупівель, зокрема, під час участі
товариства з обмеженою відповідальністю «Техно-торгівельний центр «ЕлектронікаН» (ідентифікаційний код юридичної особи 35176688) та товариства з обмеженою
відповідальністю «ТТЦ «Николаев» (ідентифікаційний код юридичної особи
39500934) під час участі у процедурах закупівель, проведених (у системі електронних
торгів Prozorro):
Відокремленим підрозділом «Южно-Українська атомна електрична станція»
Державного підприємства «Національна атомна енергогенеруюча компанія
«Енергоатом» (ідентифікаційний код юридичної особи 20915546) (далі – Замовник 1)
із закупівлі: «код ДК 021:2015: 31224000-2 - З’єднувачі та контактні елементи», «код
ДК 016:2010: 27.33.1 - Пристрої електромонтажні», оголошення про проведення
процедури закупівлі розміщено на вебпорталі Уповноваженого органу з питань
закупівель - https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2016-03-09-000045-b (далі – Торги 1);
Відокремленим підрозділом «Запорізька атомна електрична станція» Державного
підприємства «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом»
(ідентифікаційний код юридичної особи 19355964) (далі – Замовник 2) із закупівлі:
«код ДК 021:2015 – 31220000-4 Елементи електричних схем (Штепсельні з’єднувачі)»,
оголошення про проведення процедури закупівлі розміщено на вебпорталі
Уповноваженого органу з питань закупівель - https://prozorro.gov.ua/tender/UA-201804-03-001338-c (далі – Торги 2).
Розпорядженням адміністративної колегії Відділення від 10.05.2019 № 21-р розпочато
розгляд справи № 02/14-19 за ознаками вчинення товариством з обмеженою
відповідальністю «Техно-торгівельний центр «Електроніка-Н» та товариством з
обмеженою відповідальністю «ТТЦ «Николаев» порушень, передбачених 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, аукціонів, конкурсів, тендерів.
Копії розпорядження про початок розгляду справи про порушення законодавства про
захист економічної конкуренції від 10.05.2019 № 21-р було направлено:
товариству з обмеженою відповідальністю «Техно-торгівельний центр «ЕлектронікаН» - листом від 10.05.2019 № 58-02/11-1225,
товариству з обмеженою відповідальністю «ТТЦ «Николаев» - листом від 10.05.2019
№ 58-02/11-1224.
Товариство з обмеженою відповідальністю «Техно-торгівельний центр «ЕлектронікаН» отримало лист Відділення з копією розпорядження про початок розгляду справи
про порушення законодавства про захист економічної конкуренції від 10.05.2019 №
21-р по справі № 02/14-19 – 14.05.2019.
Лист Відділення від 10.05.2019 № 58-02/11-1224 до товариства з обмеженою
відповідальністю «ТТЦ «Николаев», з копією розпорядження про початок розгляду
справи про порушення законодавства про захист економічної конкуренції від
10.05.2019 № 21-р по справі № 02/14-19, повернувся до Відділення з поштовою
відміткою: «За закінченням встановленого строку зберігання».
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Відділенням на офіційному вебсайті Антимонопольного комітету України
http://www.amc.gov.ua (субсайті Відділення у розділі «До уваги суб’єктів
господарювання») розміщено інформацію (розпорядження про початок розгляду
справи № 02/14-19 від 10.05.2019 № 21-р), для товариства з обмеженою
відповідальністю «ТТЦ «Николаев». Про що у газеті Кабінету Міністрів України
«Урядовий кур’єр» від 03.07.2019 № 123 (6486) Відповідача було повідомлено.
(7)
Листами від 07.10.2019 №58-02/02-2195 та від 07.10.2019 №58-02/02-2196 товариству з
обмеженою відповідальністю «ТТЦ «Николаев» та товариству з обмеженою
відповідальністю «Техно-торгівельний центр «Електроніка-Н», відповідно, було
направлено витяги з подання з попередніми висновками у справі від 04.10.2019 № 5874-спр.
(8)
В звязку з неотриманням товариством з обмеженою відповідальністю «ТТЦ
«Николаев» та товариством з обмеженою відповідальністю «Техно-торгівельний
центр «Електроніка-Н» витягів з подання з попередніми висновками у справі від
04.10.2019 № 58-74-спр інформацію щодо попередніх висновків у справі із
зазначенням дати, часу і місця розгляду справи розміщено 27.11.2019 на офіційному
веб-сайті Антимонопольного комітету України http://www.amc.gov.ua
(субсайті
Відділення у розділі «До уваги суб’єктів господарювання» Інформація щодо
попередніх висновків у справах).
2.
Відповідачі
(9)
Відповідачами у справі є такі суб’єкти господарювання:
а)
Товариство з обмеженою відповідальністю «Техно-торгівельний центр «ЕлектронікаН» (місцезнаходження: 02099, м. Київ, ВУЛИЦЯ БОРИСПІЛЬСЬКА, будинок 7,
ідентифікаційний код юридичної особи 35176688) (далі – ТОВ «ТТЦ «ЕлектронікаН», Відповідач 1),
Згідно із даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осібпідприємців та громадських формувань, ТОВ «ТТЦ «Електроніка-Н» здійснює,
зокрема наступну господарську діяльність: код КВЕД 46.43 Оптова торгівля
побутовими електротоварами й електронною апаратурою побутового призначення
для приймання, записування, відтворювання звуку й зображення (основний); код КВЕД
46.69 Оптова торгівля іншими машинами й устаткованням.
б)
Товариство з обмеженою відповідальністю «ТТЦ «Николаев» (місцезнаходження:
49083, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ПРОСПЕКТ СЛОБОЖАНСЬКИЙ,
будинок 35, ідентифікаційний код юридичної особи 39500934) (далі - ТОВ «ТТЦ
«Николаев», Відповідач 2),
Згідно із даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осібпідприємців та громадських формувань, ТОВ «ТТЦ «Николаев» здійснює, зокрема
наступну господарську діяльність: код КВЕД 46.43 Оптова торгівля побутовими
електротоварами й електронною апаратурою побутового призначення для
приймання, записування, відтворювання звуку й зображення (основний); код КВЕД
46.69 Оптова торгівля іншими машинами й устаткованням.
(Відповідач - 1 та Відповідач - 2 разом – Відповідачі).
(10) Відповідачі мають Статути, свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи,
самостійні баланси, розрахункові рахунки в установах банку, печатки, укладають
договори, здійснюють господарські операції, тобто, у розумінні статті 1 Закону
України «Про захист економічної конкуренції» є суб’єктами господарювання.
(11) ТОВ «ТТЦ «Електроніка-Н» та ТОВ «ТТЦ «Николаев», як окремі суб’єкти
господарювання є конкурентами, а отже повинні змагатися між собою з метою
здобуття переваг (перемоги) завдяки власним досягненням та не вчиняти будь-яких
дій, що можуть негативно вплинути на конкуренцію.
(6)
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3.
Обставини справи
(12) Інформація про Торги 1:
(12.1) Оголошення про проведення торгів (допорогові закупівлі), опубліковано на вебпорталі
Уповноваженого органу з питань закупівель https://prozorro.gov.ua/, ідентифікатор
закупівлі UA-2016-03-09-000045-b.
(12.2) Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 16 березня 2016 року до 10:00.
(12.3) Початок аукціону: 17 березня 2016 року об 11:07.
(12.4) Очікувана вартість: 314 534,00 грн без ПДВ.
(12.5) Вид тендерного забезпечення: відсутній.
(12.6) Розмір мінімального кроку пониження ціни: 2 000,00 грн.
(12.7) Інформація про предмет закупівлі: З’єднувачі та контактні елементи.
(12.8) Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг: 55000, Україна,
Миколаївська, Южноукраїнськ, промзона.
(12.9) Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: 15 квітня 2016 року - 15
липня 2016 року.
(12.10)Згідно з реєстром отриманих тендерних пропозицій Замовника 1, участь у тендері
прийняли чотири суб’єкти господарювання
а)
ТОВ «ТТЦ «Електроніка-Н»,
б)
ТОВ «ТТЦ «Николаев,
в)
Товариство з обмеженою відповідальністю «Інтер-Електро» (місцезнаходження: вул.
Віктора Забіли, буд. 5, нежиле приміщення 120, м. Київ, 03039, ідентифікаційний код
юридичної особи 31863882) (далі – ТОВ «Інтер-Електро», Учасник 3),
г)
Приватне підприємство «Светолюкс-Николаев» (місцезнаходження: вул. Космонавтів,
буд 81/24, м. Миколаїв, Миколаївська область, 54056, ідентифікаційний код
юридичної особи 30397329) (далі – ПП «Светолюкс-Николаев», Учасник 4)
з наступними ціновими пропозиціями
Учасники
1. ТОВ «ТТЦ «Електроніка-Н»
2. ТОВ «ТТЦ «Николаев»
3. ТОВ «Інтер-Електро»
4. ПП «Светолюкс-Николаев»

Первинна пропозиція, грн без
ПДВ

Остаточна пропозиція,
грн без ПДВ

313 074,00
314 534,00
301 997,50
314 500,00

280 000,00
314 534,00
297 990,50
299 900,00

(12.11)ТОВ «ТТЦ Центр «Електроніка-Н» визнано переможцем, з ціновою пропозицією:
280’000,00 грн без ПДВ (336’000,00 грн з ПДВ). Договір поставки товару: від
08.04.2016 № 53-123-11-16-02383.
(13) Інформація про Торги 2:
(13.1) Оголошення про проведення торгів, опубліковано на вебпорталі Уповноваженого
органу з питань закупівель https://prozorro.gov.ua/, ідентифікатор закупівлі
UA-2018-04-03-001338-c.
(13.2) Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 19 квітня 2018 року до 09:00.
(13.3) Початок аукціону: 20 квітня 2018 року об 11:56.
(13.4) Очікувана вартість: 637 284,25 грн без ПДВ.
(13.5) Вид тендерного забезпечення: електронна гарантія; сума тендерного забезпечення 18000,00 грн.
(13.6) Розмір мінімального кроку пониження ціни: 4 500,00 грн.
(13.7) Інформація про предмет закупівлі: Штепсельні з’єднувачі 190 штуки.
(13.8) Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг: Відповідно до
документації.
(13.9) Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: 01 червня 2018 року - 30
вересня 2018 року.
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(13.10)Згідно з реєстром отриманих тендерних пропозицій Замовника 2, участь у Торгах 2,
прийняли Відповідачі з наступними ціновими пропозиціями:
Учасники
1. ТОВ «ТТЦ «Електроніка-Н»
2. ТОВ «ТТЦ «Николаев»

Первинна пропозиція,
грн без ПДВ

Остаточна пропозиція,
грн без ПДВ

636 920,00
637 278,00

636 920,00
637 278,00

(13.11)ТОВ «ТТЦ «Електроніка-Н» визнано переможцем, з ціновою пропозицією:
636920,00 грн без ПДВ (764304,00 грн з ПДВ). Договір поставки товару:
від 01.06.2018 № 243(1)18УК/53-121-01-18-06464.
(14) ТД Замовників передбачає низку документів, які мають бути подані кожним
учасником торгів у складі пропозиції конкурсних торгів.
(15) За інформацією ТОВ «ТТЦ «Електроніка-Н» (листи від 18.10.2018 № 128, 16.11.2018
№ 132) підготовка та збір документів для участі в Торгах 1 та 2 здійснювалась
безпосередньо працівниками суб’єкта господарювання без залучення третіх осіб; при
підготовці документів для Торгів 1 та 2 Відповідачем 1 не використовувались
шаблони документів, таблиці, форми документів, зразки документів тощо, крім тих,
що передбачені конкурсною документацією.
(16) За інформацією ТОВ «ТТЦ «Николаев» (лист від 26.10.2018 № 79, лист 03.12.2018
№ 89) підготовка та збір документів для участі в Торгах 1 та 2 здійснювалась
безпосередньо працівниками суб’єкта господарювання без залучення третіх осіб; при
підготовці документів для Торгів 1 та 2 Відповідачем 2 не використовувались
шаблони документів, таблиці, форми документів, зразки документів тощо, крім тих,
що передбачені конкурсною документацією.
(17) Справжність змагання при проведенні процедури конкурсних торгів забезпечується
таємністю інформації, що міститься у пропозиціях конкурсних торгів. Зокрема,
учасники під час підготовки своїх конкурсних пропозицій мають конкурувати між
собою та повинні формувати їх самостійно (незалежно від інших учасників).
(18) Водночас, Відділенням були виявлені факти, які свідчать про обмін інформацією
Відповідачами 1, 2 під час участі у Торгах 1 та 2, що підтверджується наступним.
3.1. Зв'язок Відповідачів через осіб, що сприяє обміну інформацією між ними.
(19) З інформації Головного управління Пенсійного фонду України в Миколаївській
області (лист від 11.01.2019 № 385/05.01), Головного управління ДФС у
Миколаївській області (лист від 10.01.2019 № 149/9/14-29-08-01-02) йдеться, що ТОВ
«ТТЦ «Електроніка-Н» та ТОВ «ТТЦ «Николаев»:
а)
були пов’язані між собою через фізичну особу - Індиченко Вікторію Валеріївну, яка:
–
була (до 05.09.2019) засновником (бенефіціаром), підписантом, керівником
(працевлаштування основне та за сумісництвом) в ТОВ «ТТЦ «Николаев»,
–
упродовж січня 2016 року – листопада 2018 року працювала менеджером в ТОВ
«ТТЦ «Електроніка-Н» (працевлаштування основне),
–
як фізична особа - підприємець орендувала приміщення у ТОВ «ТТЦ «ЕлектронікаН», здійснювала постачання товару ТОВ «ТТЦ «Електроніка-Н»,
–
в ІІІ кварталі 2017 року в ТОВ «ТТЦ «Електроніка-Н» отримала поворотну
фінансову допомогу в сумі 165’000,00 грн; при цьому, іншим працівникам ТОВ «ТТЦ
«Електроніка-Н» поворотна фінансова допомога взагалі не надавалась;
б)
отримували послуги з супроводження програмного забезпечення у одного підприємця
- ФОП Артьоменко Маргарити Анатоліївни;
(20) З огляду на вищевикладене:
–
надання ТОВ «ТТЦ «Електроніка-Н» Індиченко Вікторії Валеріївни значної
зворотної фінансової допомоги (яка більше ніж в 18 разів перевищує місячний дохід
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–
–

3.2.
(21)
–
–

цієї особи на вказаному товаристві), що свідчить про сталі партнерські стосунки цієї
особи з ТОВ «ТТЦ «Електроніка-Н», які обумовлюють обізнаність Відповідачів із
діяльністю один одного,
одночасна робота Індиченко Вікторії Валеріївни в ТОВ «ТТЦ «Електроніка-Н» та в
ТОВ «ТТЦ «Николаев»,
оренда ФОП Індиченко Вікторією Валеріївною приміщення у ТОВ «ТТЦ
«Електроніка-Н»
створюють умови для обміну інформацією між ТОВ «ТТЦ «Електроніка-Н» та ТОВ
«ТТЦ «Николаев», в тому числі і під час участі у Торгах на користь виграшу одного з
них, що призвело до спотворення Торгів. 1, 2
Наявність сталих господарських відносин між Відповідачами.
Як свідчить з:
банківських виписок про рух коштів ТОВ «ТТЦ «Електроніка-Н» та ТОВ «ТТЦ
«Николаев» (лист АТ «ОТП Банк» від 14.01.2019 № 401-01/7) за 2016 - 2018 роки,
видаткових накладних, наданих Відповідачами, щодо постачання один одному різних
видів товарів (перемикачів, з’єднувачів, супутник-носіїв, пристроїв контактних,
розеток кабельних, вилок тощо) за 2016 - 2018 роки.
ТОВ «ТТЦ «Електроніка-Н» перебувало з ТОВ «ТТЦ «Николаев» та з фізичною
особою-підприємцем Індиченко Вікторією Валеріївною [яка одночасно була і
керівником ТОВ «ТТЦ «Николаев»] у сталих цивільно-правових (господарських)
відносинах (приклади розрахунків напередодні участі у Торгах 1 та 2, в момент їх
проведення та після підписання договорів із переможцем наведено у таблиці 1):
Таблиця 1
Дата
документа
1
[інформація з
обмеженим
доступом]
[інформація з
обмеженим
доступом]
[інформація з
обмеженим
доступом]
[інформація з
обмеженим
доступом]

(22)
–
–
(23)

(24)

Сума
Найменування
операції
платника
(грн)
2
3
[інформація з
ТОВ «ТТЦ
обмеженим
«Електроніка-Н»
доступом]
[інформація з
ФОП Індиченко
обмеженим
В.В.
доступом]
[інформація з
ТОВ «ТТЦ
обмеженим
«Николаев»
доступом]
[інформація з
ТОВ «ТТЦ
обмеженим
«Електроніка-Н»
доступом]

Найменування
отримувача

Призначення платежу

4

5

ФОП Індиченко
В.В.

[інформація з обмеженим доступом]

ТОВ «ТТЦ
«Електроніка-Н»

[інформація з обмеженим доступом]

ТОВ «ТТЦ
«Електроніка-Н»
ТОВ «ТТЦ
«Николаев»

[інформація з обмеженим доступом]
[інформація з обмеженим доступом]

В цілому, загальний товарообіг у вказаний період склав:
між ТОВ «ТТЦ «Електроніка-Н» та ТОВ «ТТЦ «Николаев» – [інформація з
обмеженим доступом],
між ТОВ «ТТЦ «Електроніка-Н» та ФОП Індиченко В.В. – [інформація з обмеженим
доступом].
ТОВ «ТТЦ «Електроніка-Н» та ТОВ «ТТЦ «Николаев» також підтверджують
існування з січня 2016 року до вересня 2018 року цивільно-правових (господарських)
відносин між товариствами стосовно отримання електротехнічної продукції.
Обґрунтовуючи свою поведінку ТОВ «ТТЦ «Електроніка-Н» та ТОВ «ТТЦ
«Николаев» зазначили, що обидва мають однаковий напрямок діяльності – торгівля
електротехнічними виробами.
Отже, спільні господарські інтереси ТОВ «ТТЦ «Електроніка-Н» та ТОВ «ТТЦ
«Николаев» обумовили обізнаність Відповідачів із діяльністю один одного, внаслідок
чого вони мали можливість обміну інформацією, у тому числі щодо участі у Торгах
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3.3.
(25)
–

–
–
(26)
–

–
–
(27)

(28)

(29)

1 та 2.
Використання Відповідачами однакових засобів зв’язку та ІР-адрес в
господарській діяльності
Згідно з інформацією ТОВ «ТТЦ «Електроніка-Н» (листи від 18.10.2018 № 128,
16.11.2018 № 132), товариство:
користується послугами Інтернет – провайдера - ПП «Дикий сад» (ЄДРПОУ
22426550) за адресою м. Миколаїв, вул. Космонавтів, 100, договір від 15.12.2015 №
356526, укладений з приватною особою - Соловйовою Вікторією Сергіївною
(працівником ТОВ «ТТЦ «Електроніка-Н»),
доступ до Інтернет здійснює через наступні ІР-адреси: 192.168.1.100, 192.168.1.101,
192.168.1.102, 192.168.1.103,
використовує адреси електронної пошти – elektr-n@ukr.net, l.steynbok@gmail.com,
elektr@mksat.net, electronikan@mksat.net.
Згідно з інформацією ТОВ «ТТЦ «Николаев» (листи від 26.10.2018 № 79, від
03.12.2018 № 89), товариство:
користується послугами Інтернет – провайдера - ПП «Дикий сад» (ЄДРПОУ
22426550) за адресою м. Миколаїв, пр. Центральний, 97А/1, договір від 01.06.2015 №
350422, укладений з приватною особою – Індиченко Вікторією Валеріївною
(керівником ТОВ «ТТЦ «Николаев»).
доступ до Інтернет здійснює через наступну ІР-адресу: 192.168.254.199,
використовує адреси електронної пошти – elektr2010@mail.ru, elmarket2017@ukr.net,
electrodom@mksat.net.
В свою чергу Відділенням з’ясовано, що ТОВ «ТТЦ «Електроніка-Н» та ТОВ «ТТЦ
«Николаев» при здійсненні господарської діяльності впродовж 2016 - 2018 років
використовували інші ІР-адреси.
Згідно з вибірками історичної інформації з «Клієнт-Банку», наданими АТ «ОТП
Банк», по кастомеру [інформація з обмеженим доступом]для ТОВ «ТТЦ «Николаев»)
та по кастомеру [інформація з обмеженим доступом]для ТОВ «ТТЦ «ЕлектронікаН») за 2016-2018 роки, доступ до системи «Клієнт-Банку» у період з січня 2016 року
до грудня 2018 року від обох Відповідачів здійснювався виключно Індиченко
Вікторією Валеріївною (директором ТОВ «ТТЦ «Николаев») з використанням одних
ІР-адрес, браузерів (BROWSER), хостів, операційних систем (ОS).
Для прикладу взято періоди участі в Торгах 1 [з дати оголошення про проведення
Торгів 1 по дату проведення аукціону] та Торгах 2 [період, в якому здійснювалось
оформлення банківських гарантій Учасниками, та період подання тендерних
пропозицій]:
Торги 1
Логін

ПІБ

ІР*

Початок дати

Кінець дати

Вибірка історичної інформації з «Клієнт-Банку» ТОВ «ТТЦ «Електроніка-Н»
[інформація з
обмеженим
доступом

Індиченко
Вікторія
Валеріївна

ІР-адреса 1
ІР-адреса 1
ІР-адреса 1

2016-03-09
2016-03-15
2016-03-17

10:38:38.0
10:17:02.0
12:37:11.0

2016-03-09
2016-03-15
2016-03-17

13:38:13.0
17:11:17.0
14:15:34.0

2016-03-09
2016-03-15
2016-03-17

13:38:08.0
17:11:12.0
14:52:09.0

Вибірка історичної інформації з «Клієнт-Банку» ТОВ «ТТЦ «Николаев»
[інформація з
обмеженим
доступом

Індиченко
Вікторія
Валеріївна

ІР-адреса 1
ІР-адреса 1
ІР-адреса 1

2016-03-09
2016-03-15
2016-03-17

10:38:25.0
10:17:08.0
12:37:36.0

*[інформація з обмеженим доступом]
Торги 2
Логін

ПІБ

ІР*

Початок дати

Кінець дати
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Вибірка історичної інформації з «Клієнт-Банку» ТОВ «ТТЦ «Електроніка-Н»)

[інформація з
обмеженим
доступом

Індиченко
Вікторія
Валеріївна

ІР-адреса 2
ІР-адреса 3
ІР-адреса 4
ІР-адреса 4
ІР-адреса 4

2018-04-16
2018-04-16
2018-04-17
2018-04-17
2018-04-17

15:29:01.0
17:15:59.0
09:43:23.0
09:43:24.0
09:43:43.0

2018-04-16
2018-04-16
2018-04-17
2018-04-17
2018-04-17

15:54:23.0
17:16:38.0
09:43:23.0
09:43:24.0
15:47:48.0

ІР-адреса 4

2018-04-18

11:49:21.0

2018-04-18

15:26:07.0

2018-04-16
2018-04-16
2018-04-17
2018-04-18

15:11:44.0
15:40:48.0
16:31:27.0
16:51:34.0

Вибірка історичної інформації з «Клієнт-Банку» ТОВ «ТТЦ «Николаев»
[інформація з
обмеженим
доступом

(30)

(31)

ІР-адреса 2
ІР-адреса 3
ІР-адреса 4
ІР-адреса 4

2018-04-16
2018-04-16
2018-04-17
2018-04-18

15:10:28.0
15:33:02.0
09:37:47.0
09:41:21.0

*[інформація з обмеженим доступом]
Подібна ситуація щодо доступу до системи «Клієнт-Банку» Індиченко Вікторією
Валеріївною від ТОВ «ТТЦ «Електроніка-Н» та ТОВ «ТТЦ «Николаев» з
використанням одних ІР-адрес в певний проміжок часу простежується продовж всього
періоду з січня 2016 року до грудня 2018 року, тобто носять системний характер.
З інформації Головного управління ДФС у Миколаївській області щодо переліку
ІР-адрес, з яких платники податків надсилали свою звітність та/або інші документи,
встановлено, що упродовж 2016 – 2018 років звітність та/або інші документи від обох
Відповідачів у 2016 – 2018 роках надсилались в майже однаковий період часу та з
одних і тих же ІР-адрес, які синхронно змінювались; крім того, з 25.07.2016 обома
Відповідачами використовувався один й той ж e-mail - electronikan@mksat.net#1.
Приклади за періоди участь Відповідачами в Торгах 1, 2 наведено нижче.
ІР-адреса
109.104.185.98
212.92.224.136
141.101.1.34
109.104.187.132
141.101.8.122
46.33.229.177
109.104.187.41
37.25.115.201
80.252.245.253
141.101.7.119
37.25.96.176
46.33.241.146
46.33.254.251
80.252.248.230
212.92.236.4

(32)
–

Індиченко
Вікторія
Валеріївна

ТОВ «ТТЦ «Електроніка-Н»
Період часу
e-mail
01-05.2016
elektr@mksat.net#1
11.05.2016 - elektr@mksat.net#1
20.07.2016
01.08.2016- electronikan@mksat.net#1
10.08.2016
16.08.2016- electronikan@mksat.net#1
20.08.2016
12.09.2016 - electronikan@mksat.net#1
06.09.2017
17.01.2018 - electronikan@mksat.net#1
18.01.2018
07.02.2018
electronikan@mksat.net#1
13.02.2018 - electronikan@mksat.net#1
14.02.2018
28.02.2018 - electronikan@mksat.net#1
06.03.2018
16.03.2018 - electronikan@mksat.net#1
20.03.2018
06.04.2018 - electronikan@mksat.net#1
20.04.2018
05.05.2018 - electronikan@mksat.net#1
11.05.2018
21.05.2018
electronikan@mksat.net#1
07.06.2018 - electronikan@mksat.net#1
26.09.2018
01.10.2018 - electronikan@mksat.net#1
26.12.2018

ТОВ «ТТЦ «Николаев»
Період часу
e-mail
01-05.2016 39500934@ukr.net#1
16.05.2016 - 39500934@ukr.net#1
20.07.2016
01.08.2016- electronikan@mksat.net#1
09.08.2016
15.08.2016- electronikan@mksat.net#1
20.08.2016
12.09.2016 - electronikan@mksat.net#1
06.09.2017
17.01.2018 - electronikan@mksat.net#1
18.01.2018
07.02.2018 electronikan@mksat.net#1
13.02.2018 - electronikan@mksat.net#1
14.02.2018
27.02.2018 - electronikan@mksat.net#1
06.03.2018
16.03.2018 - electronikan@mksat.net#1
20.03.2018
06.04.2018 - electronikan@mksat.net#1
20.04.2018
05.05.2018 - electronikan@mksat.net#1
10.05.2018
21.05.2018 electronikan@mksat.net#1
07.06.2018 - electronikan@mksat.net#1
27.09.2018
11.10.2018 - electronikan@mksat.net#1
26.12.2018

За інформацією ПП «Дикий сад» (лист від 24.04.2019 № 240419/09):
ІР-адреси: 109.104.185.98 з 06.01.2016 до 06.05.2016; 212.92.224.136 з 11.05.2016 до
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–

–
(33)

(34)

(35)

3.4.
(36)

(37)
(38)
–
–
(39)

–

20.07.2016 належали абоненту з логіном «electronikan», який зареєстрований на ім’я
Соловйової Вікторії Сергіївни (працівник ТОВ «ТТЦ «Електроніка-Н» з січня 2016
року по листопад 2018 року). На момент реєстрації логіна, абонентом була вказана
адреса – м. Миколаїв, пр. Центральний, буд. 94А/1, однак за цією адресою послугами
не користувалися, а з 25.03.2016 адреса реєстрації була змінена на: м. Миколаїв, вул.
Космонавтів, буд. 100.
ІР-адреси: 141.101.1.34 (з 01.08.2016 до 10.08.2016); 109.104.187.132 (з 15.08.2016 до
20.08.2016); 141.101.8.122 (з 12.09.2016 до 28.12.2016); 46.33.229.177 (з 17.01.2018 до
18.01.2018); 109.104.187.41 (07.02.2018); 37.25.115.201 (з 13.02.2018 до 16.02.2018);
80.252.245.253 (з 27.02.2018 до 06.03.2018); 141.101.7.119 (з 16.03.2018 до 29.03.2018);
37.25.96.176 (з 06.04.2018 по 18.04.2018); 46.33.241.146 (з 05.05.2018 до 11.05.2018);
46.33.254.251 (21.05.2018); 80.252.248.230 (з 07.06.2018 до 27.09.2018); 212.92.236.4 (з
01.10.2018 до 26.12.2018) належали абоненту з логіном «electrodom», який
зареєстрований на ім’я Індиченко Вікторії Валеріївни (засновник і керівник ТОВ
«ТТЦ «Николаев»), адреса реєстрації: м. Миколаїв, пр. Центральний, буд. 94А/1.
Фактична адреса користування послугами збігається з адресою реєстрації для обох
абонентів.
ІР-адреси - 46.211.0.111 та 46.211.120.64, якими обидва Відповідача 16.04.2018
користувались під час доступу до системи «Клієнт-Банкінг», належать до діапазону
IP-адрес, виділених ПрАТ «Київстар».
За інформацією ПрАТ «Київстар» (лист від 30.04.2019 № 9916/05), ці ІР-адреси є
динамічними NAT GPRS ІР-адресами і надати інформацію щодо конкретного
абонента, який їх використовував, ПрАТ «Київстар» не має можливості.
Таким чином, ТОВ «ТТЦ «Електроніка-Н» та ТОВ «ТТЦ «Николаев» під час ведення
господарської діяльності, у тому числі під час участі в Торгах 1 та 2, використовували
однакові засоби зв’язку, при цьому мало місце синхронна зміна у часі IP-адрес, e-mail.
Така поведінка ТОВ «ТТЦ «Електроніка-Н» та ТОВ «ТТЦ «Николаев», які виступають
конкурентами в Торгах 1 та 2, не є природною та свідчить про те, що в період
підготовки та участі у процедурах закупівель Відповідачі діяли спільно та були
обізнаними щодо пропозицій один одного під час участі у Торгах 1 та 2.
Зазначені обставини створюють певні умови для узгодженої поведінки Відповідачів та
як наслідок, усувають конкуренцію між ними під час участі у Торгах 1 та 2.
Надання Відповідачами однакового забезпечення тендерних пропозицій Торгів 2.
Тендерною документацією Замовника 2 вимагалось надання учасниками Торгів 2
забезпечення тендерних пропозицій у вигляді банківської гарантії або страхової
гарантії у вигляді оригіналу договору страхування фінансового ризику.
ТОВ «ТТЦ «Електроніка-Н» та ТОВ «ТТЦ «Николаев» в 2018 році (період проведення
Торгів 2) мали відкриті рахунки в АТ «ОТП Банк» та в АТ «Укрексімбанк».
За інформацією Філії публічного акціонерного товариства «Державний експортноімпортний банк України» в м. Миколаєві (лист від 11.01.2019 № 0620000/678-19):
ТОВ «ТТЦ «Николаев» в період з 01.02.2018 до 01.06.2018 (включно) не зверталось до
АТ «Укрексімбанк» (філія в м. Миколаїв) за отриманням банківської гарантії.
ТОВ «ТТЦ «Електроніка-Н» упродовж 2016-2018 років взагалі не зверталось до АТ
«Укрексімбанк» (філія в м. Миколаїв) за отриманням банківських гарантій.
Обома Відповідачами у складі тендерної документації Торгів 2 були надані
забезпечення тендерних пропозицій у вигляді банківських гарантій одного й того ж
банку - АТ «ОТП Банк», однією датою та з майже послідовними номерами, а саме:
ТОВ «ТТЦ «Електроніка-Н» - банківська гарантія АТ «ОТП Банк» від 17.04.2018
№ IG/18262/400 (18000,00 грн);
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ТОВ «ТТЦ «Николаев» - банківська гарантія АТ «ОТП Банк» від 17.04.2018
№ IG/18267/400 (18000,00 грн).
З інформації АТ «ОТП Банк» (листи від 14.01.2019 № 401-01/7, від 06.05.2019 № 5151-3/4981-БТ) йдеться, що:
16.04.2018 обидва керівника вищезазначених юридичних осіб звертались до банку за
отриманням гарантій ([інформація з обмеженим доступом]),
обидва Відповідачі свої листи і заяви про надання банківських гарантій для Торгів 2
передали до відділення Банку кур’єром в паперовій формі,
листи про надання гарантій у обох Відповідачів: 1) містять однакові помилки
(відсутні пробіли між одними і тими ж словами, відсутні відмінювання назв
організаційно-правових форм Відповідачів та Замовників); 2) мають однакові
відмінності від Шаблону листа АТ «ОТП Банк»: а) в тексті (Відповідачами написано
«для забезпечення пропозиції відкритих торгів …» замість «для забезпечення
договірних зобов’язань …»); б) в оформленні реквізитів адресата та вихідного номеру і
дати заяви (на відміну від Шаблону у Відповідачів ці реквізити обрамлено в рамку), в)
в позначенні посади бухгалтера («Гол. Бухгалтер» замість «Головний бухгалтер»),
підписані Банком документи для ТОВ «ТТЦ «Електроніка-Н» та ТОВ «ТТЦ
«Николаев» відправлялись на одну й ту ж електронну адресу: elektr-n@ukr.net.
За інформацією ТОВ «ТТЦ «Електроніка-Н» (лист від 18.10.2018 № 128) електронну
адресу: elektr-n@ukr.net воно використовує в господарській діяльності.
Спільні дії з оформлення банківських гарантій та отримання банківських гарантій на
одну електронну адресу обома Відповідачами (які виступали конкурентами у Торгах
2) свідчить про спільну підготовку ТОВ «ТТЦ «Електроніка-Н» та ТОВ «ТТЦ
«Николаев» конкурсних пропозицій та про обмін інформацією між ними під час участі
у процедурі закупівлі.
Синхронні дії Відповідачів під час участі Торгах 1, 2
З чисельної кількості офіційних учасників системи електронних державних закупівель
ProZorro (Zakupki.prom.ua, Держзакупівлі онлайн, Zakupivli24, zakupki.com.ua,
Newtend, SmartTender.biz, UBiz, "ВСІ ТЕНДЕРИ", Tenders Allbiz, Public Bid, Open
Tender , E-tender тощо), обидва Відповідачі з метою участі у процедурах закупівлі
зареєструвались на одних і тих же авторизованих електронних майданчиках (листи
ТОВ «ТТЦ «Електроніка-Н» від 18.10.2018 № 128, від 16.11.2018 № 132; листи ТОВ
«ТТЦ «Николаев» від 26.10.2018 № 79, від 08.12.2018 № 89):
ТОВ Науково-виробниче підприємство «Інформаційні технології» (SmartTender.biz),
ТОВ «Е-Тендер» (E-tender),
ТОВ «ЗАКУПКИ.ПРОМ.УА» (Zakupki.Prom.ua).
При цьому, на момент участі в Торгах 1 в особистих кабінетах ТОВ «ТТЦ
«Електроніка-Н» та ТОВ «ТТЦ «Николаев» на майданчику SmartTender.biz та в
особистому кабінеті ТОВ «ТТЦ «Николаев» на майданчику E-tender було зазначено
один і той же контактний номер телефону - (0512) 23-63-97 (дивись скріншоти):
Скріншоти з майданчика SmartTender.biz
(https://smarttender.biz/publichni-zakupivli-prozorro/113137/

ТОВ «ТТЦ
«Електроніка-Н»
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ТОВ «ТТЦ «Николаев»

Скріншот з майданчика E-tender
https://bid.e-tender.biz/#/tenderDetailes/9A74CFC0D2514B2BB57FE5F216CCB351)

ТОВ «ТТЦ «Николаев»

(45)

(46)

(47)

(48)

(49)
–
–

За інформацією ТОВ «ТТЦ «Електроніка-Н», товариством з початку своєї діяльності
укладено договір з ПАТ «Укртелеком», стосовно надання послуг зв’язку. Договір був
укладений у 2008 році за № 1485/598. Згідно з цим договором товариству надано
декілька телефонних номерів, у тому числі й (0512)23-63-97.
ТОВ «ТТЦ «Николаев» зазначило (лист від 03.12.2018 № 89), що впродовж січня –
грудня 2016 року воно користувалось наступними номерами телефонів: (0512) 36-2020 – за фактичним місцем знаходження офісу та складського приміщення товариства
(м. Миколаїв, пр. Центральний, 94А), 067 (604-66-14) – особистий номер директора
(Індиченко В. В.), (063) 591-48-77 – особистий номер працівника товариства (Цибров
І. В.).
З наведеного йдеться, що зазначення Відповідачами на електронних майданчиках в
реєстраційних даних однакового номера телефону, при тому, що їх офіси знаходяться
за різними адресами, не може виникнути випадково, та свідчить про їх спільні дії під
час підготовки тендерних пропозицій для участі в Торгах 1.
Відповідно до інформації ТОВ «ТТЦ «Електроніка-Н» та ТОВ «ТТЦ «Николаев»,
оплату за участь у Торгах 1 обидва Відповідачі здійснювали через ПАТ «Державний
експортно-імпортний банк України» в один день - 15.03.2016.
Вже за участь у Торгах 2 Відповідачі оплату проводили через АТ «ОТП Банк»:
16.04.2018 - ТОВ «ТТЦ «Николаев» (було доплачено відсутню суму коштів) через ІР –
адресу – ІР-адреса 2 [інформація з обмеженим доступом].
17.04.2018 - ТОВ «ТТЦ «Електроніка-Н» через ІР – адресу – ІР-адреса 4 [інформація
з обмеженим доступом].
При цьому, як зазначалось вище, доступ до системи «Клієнт-Банку» АТ «ОТП Банк»
у період 16 - 17 квітня 2018 року, в тому числі з метою перерахування коштів за
участь у Торгах 2, від обох Відповідачів здійснювався Індиченко Вікторією
Валеріївною - директором ТОВ «ТТЦ «Николаев» з ІР – адрес, які синхронно
змінювались в часі:
Дата

ІР-адреса*

16.04.2018

ІР-адреса 2

17.04.2018

ІР-адреса 4

Відповідач
ТОВ «ТТЦ «Електроніка-Н»
ТОВ «ТТЦ «Николаев»
ТОВ «ТТЦ «Електроніка-Н»
ТОВ «ТТЦ «Николаев»

*[інформація з обмеженим доступом]

Логін
[інформація з
обмеженим
доступом]

ПІБ
Індиченко В. В.
Індиченко В. В.
Індиченко В. В.
Індиченко В. В.
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(56)

Крім того, за інформацією ДП «ПРОЗОРРО» (лист від 31.07.2018 № 206/2106/03), під
час участі у Торгах 1 ТОВ «ТТЦ «Електроніка-Н» заходило в аукціон 17.03.2016 з ІРадреси 109.104.185.98 (ТОВ «ТТЦ «Николаев» в аукціон не заходило).
З цієї ж ІР-адреси 109.104.185.98 вже ТОВ «ТТЦ «Николаев» 19.04.2016 на
майданчику E-tender здійснювало перегляд інформації по закупівлях (лист ТОВ «ЕТендер» від 18.10.2018 № 381) .
Як зазначило ПП «Дикий сад» (лист від 11.01.2019 № 110119/09), ІР-адреса 109.104.185.98 в період з 06.01.2016 по 06.05.2016 належала абоненту з логіном
«electronikan», що зареєстрований на ім’я Соловйова Вікторія Сергіївна, адреса
реєстрації – м. Миколаїв, вул. Космонавтів, буд. 100 (юридична адреса ТОВ «ТТЦ
«Електроніка-Н»).
Наведені синхронні дії Відповідачів (зміна у часі ІР-адрес, банківських установ для
оплати за участь у торгах, проведення платежів за обох Відповідачів однією особою,
використання однієї ІР – адреси для входження на електронні майданчики) вказує на
обізнаність ТОВ «ТТЦ «Електроніка-Н» та ТОВ «ТТЦ «Николаев» щодо участі в
Торгах 1, 2 та обмін інформацією під час участі у вказаних процедурах закупівлі.
Аналіз цінових пропозиції Відповідачів
Згідно з Додатком 1 «Технічна специфікація на товар категорії - з’єднувачі та
контактні елементи» до документації електронних торгів (допорогова закупівля) № 92
від 09.03.2016 (далі - ДЕТ) (Торги 1), Додатком 1 «Специфікація на закупівлю» до
тендерної документації (далі – ТД) (Торги 2), Замовником 1 та Замовником 2
відповідно було зазначено виробника товару – ПрАТ «Завод «Лтава» (або еквівалент).
За інформацією ТОВ «ТТЦ «Николаев» (від 26.10.2018 № 79, від 03.12.2018 № 89) та
ТОВ «ТТЦ «Електроніка-Н» (від 18.10.2018 № 128, від 16.11.2018 № 132), Відповідачі
пропонували на Торги 1 та 2 продукцію ПрАТ «Завод «Лтава» (ідентифікаційний код
юридичної особи 14308479), яке є єдиним вітчизняним виробником предмету
закупівлі, а ТОВ «ТТЦ «Електроніка-Н» та ТОВ «ТТЦ «Николаев» є єдиними, крім
виробника, можливими постачальниками (дилерами) його продукції.
Торги 1
Згідно з ДЕТ, очікувана вартість предмету закупівлі Торгів 1 – 314 534грн без ПДВ;
розмір мінімального кроку пониження ціни – 2000 грн (0,64% від очікуваної вартості).
З наданої Замовником 1 Відділенню інформації [лист від 31.07.2018 № 23/12597,
«Інформаційна довідка по цінах на товар категорії №27.33.1 по ДК016:2010 – пристрої
електромонтажні (товар категорії №31224000-2 по ДК 021:2015 – з’єднувачі та
контактні елементи) п. 9.606, (з’єднувачі та контактні елементи)»] йдеться, що:
при визначенні очікуваної вартості закупівлі на Торги 1 Замовником 1
використовувались Комерційні пропозиції ТОВ «ТТЦ «Електроніка-Н» (надані
Замовнику 1 листом від 25.01.2016 № 6) та ТОВ «ТТЦ «Николаев» (надані Замовнику
1 листом від 26.01.2016 № 2).
як найвигіднішу очікувану вартість закупівлі (із усіх джерел фінансування з
урахуванням умов поставки) Замовником 2 визначено Комерційну пропозицію ТОВ
«ТТЦ «Електроніка-Н» у розмірі 314 534,00 грн (без ПДВ) (далі – Комерційні ціни 1).
Відповідно до наданих Замовнику 1 Відповідачами Комерційних пропозицій ціни на
товари, що в подальшому були предметом закупівлі на Торгах 1, ТОВ «ТТЦ
«Електроніка-Н» та ТОВ «ТТЦ «Николаев» запропоновано на рівні:
Найменування товарів
УЗНЦ2-24/30ВП11 (вилка)
УЗНЦ2-24/30РП111 (розетка)

Од.
вим.
шт
30
80

Ціна (грн за одиницю, без ПДВ)
ТОВ «ТТЦ
ТОВ «ТТЦ
«Електроніка-Н»
«Николаев»
2 909,00
2 967,20
2 840,80
2 897,60

Різниця
2%
2%
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Загальна вартість комерційної пропозиції

(57)

Первинна пропозиція, грн,
без ПДВ
313 074,00
314 534,00
301 997,50
314 500,00

1.ТОВ «ТТЦ «Електроніка-Н»
2.ТОВ «ТТЦ «Николаев»
3.ТОВ «Інтер-Електро»
4.ПП «Светолюкс-Николаев»

(59)

Найменування товарів

1

УЗНЦ2-24/30ВП11(вилка)
– УЗНЦ2-24/30РП111(розетка)
Загальна вартість

(61)

Остаточна пропозиція, грн,
без ПДВ
280 000,00
314 534,00
297 990,50
299 900,00

Відповідачі на аукціон вийшли з ціновими пропозиціями (ТОВ «ТТЦ «Николаев» - від
15.03.2016, ТОВ «ТТЦ «Електроніка-Н» - від 15.03.2016) дещо нижчими за Комерційні
ціни, запропоновані ними ж Замовнику 1 для визначення очікуваної вартості закупівлі.
При цьому, ТОВ «ТТЦ «Николаев» в цінових пропозиціях на Торги 1 (від 15.03.2016),
на відміну від інших учасників Торгів 1, встановило такі ціни на товари та загальну
вартість закупівлі, які дублювали Комерційні ціни 1, надані ТОВ «ТТЦ «ЕлектронікаН» Замовнику 1 в Комерційних пропозиціях (від 25.01.2016 № 6) для визначення
останнім очікуваної вартості закупівлі (дивись таблицю 2).
Таблиця 2 (грн, без ПДВ)
Н

(60)

2%

320 824,00

При цьому, ТОВ «ТТЦ «Николаев» в Комерційній пропозиції від 25.01.2016 № 6
зазначило Комерційні ціни (за асортиментом) вищими на 2% від Комерційних цін 1
ТОВ «ТТЦ «Електроніка-Н» в Комерційній пропозиції від 26.01.2016 № 2.
В аукціоні на Торгах 1 прийняли участь чотири суб’єкти господарювання:
Учасники

(58)

314 534,00

Од.
вим.,
шт
30
80

Порівняння цін (за одиницю)
ТОВ «ТТЦ «Електроніка-Н», ТОВ «ТТЦ «Николаев»,
цінова пропозиція
Комерційні ціни1
2 909,00
2 909,00
2 840,80
2 840,80
314 534,00
314 534,00

Торги 2
Очікувана вартість предмету закупівлі (Елементи електричних схем (Штепсельні
з’єднувачі))– 637 284,25 грн, без ПДВ; розмір мінімального кроку пониження ціни –
4500 грн (або 0,71% від очікуваної вартості).
Як йдеться з документів Замовника 2 (лист від 07.08.2018 № 28-28/17493,
«Інформаційна довідка станом на 22.03.2018»), очікувану вартість предмету закупівлі
ним було визначено у розмірі вартості Комерційної пропозиції, поданої офіційним
дилером виробника - ТОВ «ТТЦ «Електроніка-Н» листом від 26.02.2018 вих. № 23
(далі – Комерційні ціни 2).
Згідно з наданими Замовником 2 документами, ТОВ «ТТЦ «Електроніка-Н»
запропонувало Замовнику 2 поставити продукцію (на умовах DDP та з оплатою по
факту поставки впродовж 30 днів з моменту поставки) за наступними
Комерційними цінами 2 (дивись таблицю 3):
Таблиця 3 (грн, без ПДВ)
Найменування товару

1. Вилка УЗНЦ2-24/30 ВП11
2. Вилка УЗНЦ2-7/30 ВП11
3. Вилка УЗНЦ2-24/30 ВП11
4. Розетка УЗНЦ2-24/30 РП113
Разом

(62)

Кількість, шт.

Ціна за одиницю

Сума

65
65
30
30
190

3 404,75
3 063,90
3 404,75
3 822,65

221 308,75
199 153,50
102 142,50
114 679,50
637 284,25

На аукціон ТОВ «ТТЦ «Електроніка-Н» вийшло з первинною ціновою пропозицією у
розмірі 636 920,00 грн (без ПДВ), ТОВ «ТТЦ «Николаев» - у розмірі 637 278,00 грн
(без ПДВ) (дивись таблицю 4).
Таблиця 4 (грн, без ПДВ)
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Найменування товару

Кількість,
шт.

1. Вилка УЗНЦ2-24/30 ВП11
65
2. Вилка УЗНЦ2-7/30 ВП11
65
3. Вилка УЗНЦ2-24/30 ВП11
30
4. Розетка УЗНЦ2-24/30 РП113 30
Загальна вартість по всіх позиціях

(63)

ТОВ «ТТЦ «Електроніка-Н»
Ціна за
Сума
одиницю

3 403,20
3 059,20
3 403,20
3825,60

221 208,00
198 848,00
102 096,00
114 768,00
636 920,00

ТОВ «ТТЦ «Николаев»
Ціна за
Сума
одиницю

3 404,70
3 063,90
3 404,70
3 822,60

221 305,50
199 153,50
102 141,00
114 678,00
637 278,00

Різниця між ціновими пропозиціями Відповідачів склала лише 358,00 грн (0,1%).
За результатами проведеного аналізу документів, наданих Відповідачами та
Замовником 2, встановлено, що в цінових пропозиціях ТОВ «ТТЦ «Николаев» на
Торги 2 (від 18.04.2018 № 30) ціни на товари (за одиницю товару, без ПДВ) були
практично такими ж, як і Комерційні ціни 2 ТОВ «ТТЦ «Електроніка-Н» (в листі
Замовнику від 26.02.2018 № 23), на підставі яких Замовником 2 було визначено
очікувану вартість закупівлі. Різницю в цінах (по окремих позиціях) складають лише 5
копійок (за одиницю товару, без ПДВ), на які ТОВ «ТТЦ «Николаев» зменшило свою
цінову пропозицію (дивись таблицю 5).
Таблиця 5 (грн, без ПДВ)
Порівняння цін (грн за одиницю, без ПДВ):
цінові пропозиції
ТОВ «ТТЦ «Електроніка-Н» ,
ТОВ «ТТЦ
ТОВ «ТТЦ
Комерційні ціни 2
«Електроніка-Н»
«Николаев»

- УЗНЦ2-24/30ВП11
- УЗНЦ2-7/30ВП11
- УЗНЦ2-24/30ВП11
- УЗНЦ2-24/30РП113

(64)

(65)

(66)

(67)

3 404,75
3 063,90
3 404,75
3 822,65

3 404,70
3 063,90
3 404,70
3 822,60

3 403,20
3 059,20
3 403,20
3 825,60

В цілому ж, цінова пропозиція ТОВ «ТТЦ «Николаев» була зменшена від очікуваної
вартості предмету закупівлі Замовника 2 лише на 6,25 грн (без ПДВ).
В свою чергу, ТОВ «ТТЦ «Електроніка-Н» в цінових пропозиціях (від 17.04.2018 №
55) вже повністю змінило свої ціни порівняно із поданими Замовнику 2 в листі від
26.02.2018 № 23 Комерційними пропозиціями 2 (як підвищивши одні, так і знизивши
інші) (дивись таблицю 5).
В підсумку, цінова пропозиція ТОВ «ТТЦ «Електроніка-Н» була зменшена від
очікуваної вартості предмету закупівлі Замовника 2 на 364,25 грн. (без ПДВ).
За поясненням ТОВ «ТТЦ «Електроніка-Н», розмір відпускних цін на предмет
закупівлі встановлюється виходячи з ціни заводу - виробника ПрАТ «Завод «Лтава»,
очікуваного підвищення цін, інших витрат. Всі витрати враховуються в торгівельній
націнці. Торгівельна націнка визначається окремо по кожному покупцю, рішення
приймається особисто директором, в залежності від багатьох чинників.
За поясненням ТОВ «ТТЦ «Николаев», окремо розрахунку (калькуляції) вартості
продукції, запропонованої Товариством на торги, як документа не було складено.
Розрахунок складався особисто директором. Ціни на продукцію визначались
враховуючи ціни заводу – виробника ПрАТ «Завод «Лтава».
Разом з тим, ТОВ «ТТЦ «Николаев», на відміну від ТОВ «ТТЦ «Електроніка-Н»,
впродовж січня – грудня 2016 року, січня – грудня 2018 року не придбавало у заводу
– виробника (ПрАТ «Завод «Лтава») товари, що були предметом закупівлі Торгів 1 та
Торгів 2, не зверталось до заводу – виробника з приводу розміру діючих у вказаний
період відпускних цін на ці товари. В свою чергу, завод - виробник не розміщував на
власних електронних ресурсах в мережі Інтернет інформацію щодо відпускних цін на
зазначені товари у вказаний період (лист ПрАТ «Завод «Лтава» від 24.05.2019 №

15

(68)
–

–
(69)
–

–

–

(70)

(71)

(72)

(73)

(74)

1012).
Отже, у ТОВ «ТТЦ «Николаев» була відсутня інформація щодо цін заводу –
виробника ПрАТ «Завод «Лтава» на товари:
УЗНЦ2-24/30 ВП11(вилка), УЗНЦ2-24/30 РП111 (розетка), як на момент надання
Замовнику 1 Комерційної пропозиції (від 25.01.2016 № 6), так і при поданні цінової
пропозиції (від 15.03.2016) на Торги 1;
УЗНЦ2-7/30 ВП11 (вилка), УЗНЦ2-24/30 ВП11 (вилка), УЗНЦ2-24/30 РП113 (розетка)
при поданні цінової пропозиції на Торги 2 (від 18.04.2018 № 30).
Відтак, без обміну інформацією між Відповідачами під час формування цінових
пропозицій наведені вище факти щодо:
пропонування ТОВ «ТТЦ «Николаев» Замовнику 1 Комерційної пропозиції від
25.01.2016 № 6 з Комерційними цінами, збільшеними (за номенклатурою) на 2% від
Комерційних цін 1 ТОВ «ТТЦ «Електроніка-Н» в Комерційній пропозиції від
26.01.2016 № 2;
подання ТОВ «ТТЦ «Николаев» на Торги 1 цінових пропозицій (від 15.03.2016) з
цінами, які є тотожними (за номенклатурою) з Комерційними цінами 1 ТОВ «ТТЦ
«Електроніка-Н» в Комерційній пропозиції від 26.01.2016 № 2;
встановлення ТОВ «ТТЦ «Николаев» в цінових пропозиціях від 18.04.2018 № 30 на
Торги 2 цін на асортимент товарів, які практично дублюють Комерційні ціни 2 ТОВ
«ТТЦ «Електроніка-Н», що були запропоновані ним Замовнику 2 (в листі від
26.02.2018 № 23) для визначення очікуваної вартості закупівлі,
були би неможливими, що виключає можливість того, що запропоновані цінові
пропозиції Відповідачів визначались кожним з них окремо.
Відтак, вказані обставини не є випадковими, і вказують на те, що Відповідачі діяли не
самостійно та незалежно один від одного, а були обізнані щодо цін на товари ще на
стадії формування цінових пропозицій на Торги 1, Торги 2 та здійснювали розрахунок
своїх цінових пропозицій, орієнтуючись один на одного.
А той факт, що ТОВ «ТТЦ «Николаев» навіть не заходило на сайт авторизованого
електронного майданчика Прозорро [під час проведення аукціону (торгів)] та не
знижувало свої цінові пропозиції задля перемоги у процедурах закупівлі, свідчить про
байдужість цього Відповідача щодо результатів Торгів 1 та Торгів 2, оскільки це
підприємство виконувало функції технічного учасника.
Варто зазначити, що ТОВ «ТТЦ «Електроніка-Н» та ТОВ «ТТЦ «Николаев»
неодноразово приймали участь (разом) у закупівлях з аналогічними товарами (у 2016
- 2017 роках), при цьому кожного разу переможцем процедури закупівлі було ТОВ
«ТТЦ «Електроніка-Н».
З огляду на наведені вище обставини, простежується системна стратегія дій
Відповідачів під час участі у процедурах закупівель, яка була спрямована на
забезпечення перемоги ТОВ «ТТЦ «Електроніка-Н» у Торгах 1 та Торгах 2.
Вищезазначені особливості формування цінових пропозицій підтверджують
погоджену поведінку Відповідачів, спрямовану на створення видимості цінового
змагання шляхом розподілення між собою ролей «переможця» (ТОВ «ТТЦ
«Електроніка-Н») та «технічного учасника» (ТОВ «ТТЦ «Николаев»), чим було
забезпечено перемогу для ТОВ «ТТЦ «Електроніка-Н».
Така поведінка ТОВ «ТТЦ «Електроніка-Н» та ТОВ «ТТЦ «Николаев» в Торгах 1 та 2
свідчить про домовленість Відповідачів, внаслідок якої усувалась конкуренція між
ними, що свідчить про їх незацікавленість у забезпеченні об’єктивності процедури
обрання Замовниками 1 та 2 переможця, а право на укладання договору отримано
ТОВ «ТТЦ «Електроніка-Н» не на конкурсних засадах.
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Схожості в оформленні Відповідачами тендерних пропозицій на Торги 1, 2
Тендерні пропозиції учасників на торги подаються в електронному вигляді через
електронну систему закупівель у форматі PDF або Word або Exсel (в залежності від
документу) з накладанням Електронного цифрового підпису.
Торги 1
Завантаження документів Учасниками Торгів 1 відбувалось наступним чином:
ТОВ «ТТЦ «Електроніка-Н» - 15.03.2016 з 11:47 (завантажено один файл «pdf»,
складений із двох документів: «ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ» та «ПРОПОЗИЦІЯ»).
ТОВ «ТТЦ «Николаев» - 15.03.2016 з 11:57 (завантажено один файл «pdf», складений
із двох документів: «ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ» та «ПРОПОЗИЦІЯ»).
ТОВ «Інтер-Електро» (Учасник 3) - документи в системі Прозорро відсутні.
ПП «Светолюкс-Николаев» (Учасник 4) - 15.03.2016 о 17:07 (завантажено один файл
«.jpg», складений із одного документу: «Лист про участь у конкурсних торгах»).
Згідно з вимогами документації електронних торгів (далі - ДЕТ) Замовника 1 від
09.03.2016 № 92, для участі в електронних торгах учасник повинен, до закінчення
терміну прийому пропозицій (16.03.2016 до 10:00), разом з пропозицією, прикріпити
у системі електронних торгів скановану копію з оригіналу листа довільної форми про
участь у електронних торгах, підписаний уповноваженою особою учасника, з
обов’язковим зазначенням назви учасника, коду ЄДРПОУ, реквізитів (адреса,
телефон, факс, електронна адреса); юридичної адреси, банківських реквізитів
обслуговуючого банку, відомостей про керівництво (прізвище, ім’я, по-батькові,
посада, контактний телефон) із зазначенням дати складання листа (лист повинен бути
або скріплений печаткою учасника, або справжність підпису на листі підлягає
нотаріальному засвідченню).
Листи, які необхідно було скласти у довільній формі про участь у електронних Торгах
1, ТОВ «ТТЦ «Електроніка-Н» та ТОВ «ТТЦ «Николаев» оформили в однаковий
спосіб, а саме:
листи мають однакову назву та вигляд (однакова назва, великі літери, «полужирний
шрифт») - «ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ»;
документи мають одну дату складання – 14 березня 2016 р.;
обидва Відповідача, в однаковий спосіб, вказали інформацію щодо предмету
закупівлі, з розміщенням у верхній частині листа «Вирівнюванням тексту по лівому
краю». Визначення предмету закупівлі, за класифікатором, відрізняється від даних
Замовника 1, згідно з ДЕТ:
Визначення предмету закупівлі за
класифікатором Замовника 1 (згідно з ДЕТ )

Визначення предмету закупівлі за
класифікатором Учасниками 1 та 2

ДК 016-2010: товар категорії № 27.33.1 - пристрої
електромонтажні.
ДК 021:2015: товар категорії №31224000-2 –
з´єднувачі та контактні елементи.

27.33.1 по ДК 016-2010 - пристрої
електромонтажні.
31224000-2 по/за ДК 021:2015 - з´єднувачі та
контактні елементи

інформацію про учасника у обох Відповідачів розміщено у вигляді таблиць (у ТОВ
«ТТЦ «Електроніка-Н» з виділенням границь таблиці, у ТОВ «ТТЦ «Николаев» без
виділення границь таблиці), які складено із трьох столбців (перший стовбець має
послідовну нумерацію) та десяти рядків. Зміст таблиць має однакову послідовність
щодо заповнення інформації про учасників; при цьому, обома Відповідачами додано
інформацію про ідентифікаціонний податковий номер та номер свідоцтва платника
податку товариства, чого не вимагалось Замовником 1;
повне найменування підприємств, зазначених у таблицях, в обох випадках виділено
«напівжирним шрифтом».
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ТОВ «ТТЦ «Електроніка-Н»

(79)

(80)

(81)
–

–
(82)

–
–
(83)
–
–
(84)

(85)

ТОВ «ТТЦ «Николаев» ПП «Светлолюкс-Николаев»

В свою чергу, в порівнянні з Відповідачами, ПП «Светлолюкс-Николаев» подав свою
заявку на участь у Торгах 1 у вигляді листа, датованого від 15.03.2016, складеного у
вигляді тексту.
Торги 2
Документацією конкурсних Торгів 2 Замовника 2 передбачено, що тендерна
пропозиція подається в електронному вигляді шляхом заповнення електронних форм з
окремими полями, у яких зазначається інформація про ціну, та завантаження файлів із
сканованими копіями, зокрема цінової пропозиції, за підписом керівника або іншої
уповноваженої особи, форму (шаблон) якої наведено у Додатку 2 до тендерної
документації (далі - Шаблон).
Надані Відповідачами у складі тендерних пропозицій форми цінових пропозицій
містять характерні схожості та відмінності від Шаблону Замовника 2:
в цінових пропозиціях обома Відповідачами зазначено однакову назву документів
(Цінова пропозиція), яка відрізняється від назви Замовника 2 (Форма цінової
пропозиції).
обидва Відповідача однаково додали в таблиці з ціновими пропозиціями стовпчик
«Загальна вартість (без ПДВ, грн)», який не було передбачено в Шаблоні Замовника 2.
Крім того, як свідчить із властивостей електронних файлів у форматі pdf документів
конкурсних пропозицій, що розроблялись ТОВ «ТТЦ «Електроніка-Н» та ТОВ «ТТЦ
«Николаев» на Торги 2, вони були створені обома Відповідачами в один день 17.04.2018, послідовно один за другим:
ТОВ «ТТЦ «Електроніка-Н» - 17.04.2018 з 15:02:58 до 15:06:53.
ТОВ «ТТЦ «Николаев» - 17.04.2018 з 16:33:14 до 16:44:49.
Завантаження документів Відповідачами на Торги 2 відбувалось наступним чином:
ТОВ «ТТЦ «Електроніка-Н» - 17.04.2018 з 15:09 до 15:10.
ТОВ «ТТЦ «Николаев» - 18.04.2018 з 09:49 до 09:53.
Назви прикріплених файлів (сканованих документів) до тендерних пропозицій обох
Відповідачів на Торги 2 містять послідовну нумерацію (наприклад, «6. Цінова
пропозиція.pdf», «7. Технічна пропозиція.pdf»), чого не передбачалось Замовником 2 в
тендерній документації.
Схожість в оформленні Відповідачами документів, наданих у складі тендерних
пропозицій на Торги 1 та Торги 2 неможливо здійснити без обміну інформацією, що
свідчить про їх узгоджену поведінку ще на стадії підготовки пропозицій конкурсних
торгів та обізнаність щодо змісту пропозицій конкурсних торгів один одного під час
підготовки та участі у процедурах закупівель.
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3.8.
(86)

(87)

Схожості у властивостях електронних файлів документів.
ТОВ «ТТЦ «Електроніка-Н» та ТОВ «ТТЦ «Николаев», на вимоги Відділення,
надіслали копії документів (в паперовому та в електронному вигляді у форматі Word),
які розроблялись для подання їх у складі тендерних пропозицій на Торги 1, Торги 2.
За результатами аналізу електронних файлів у форматі Word у «Властивостях»
документів обох Відповідачів виявлено однакові схожості під час створення/зміни
деяких документів
Торги 2
Документи готувались одними і тими ж «Пов’язаними користувачами»: «Denis» та
«Yevgen», а саме:
ТОВ «ТТЦ «Електроніка-Н»
Пов’язані користувачі
Назва файлу
Автор Ким змінено
Лист-заявка
Denis
Yevgen
Довідка реєстр акціонерів
Denis
Yevgen
Довідка ст. 17
Denis
Yevgen
Цінова пропозиція
Yevgen
Yevgen
Технічна пропозиція
Yevgen
Yevgen
Довідка мат. база
Denis
Yevgen
Довідка про виконані
Denis
Yevgen
договори
Лист-погодження
Denis
Yevgen

(88)

(89)

ТОВ «ТТЦ «Николаев»
Пов’язані користувачі
Назва файлу
Автор Ким змінено
Лист-заявка
Denis
Yevgen
Про реєстр акціонерів
Denis
Yevgen
Стаття 17
Denis
Yevgen
Цінова пропозиція
Yevgen
Yevgen
Технічна пропозиція
Yevgen
Yevgen
Матеріальна база
Denis
Yevgen
Аналогічні договори

Denis

Yevgen

Лист-погодження

Denis

Yevgen

Торги 1
У обох Відповідачів у «Властивостях» документу «ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ»,
зазначено однакові данні:
Розмір - 37,5 Кбайт;
Кількість сторінок - 1;
Кількість слів - 156;
Загальний час правки - 43 хв. (ТОВ «ТТЦ «Електроніка-Н») та 7 хв. (ТОВ «ТТЦ
«Николаев»);
Створено документи (у обох Учасників) - 14.03.2016 (о 10:24 та об 11:52);
«Автор» - «Denis»
«Кем изменено» «OWNER-PC».
ТОВ «ТТЦ «Електроніка-Н»
ТОВ «ТТЦ «Николаев»

Отже, при дотриманні принципу конкурентної боротьби між Відповідачами, зазначені
документи мали б відрізнятись, у тому числі і за змістом, не містити в собі спільних
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4.
(90)

(91)

(92)

(93)

(94)
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

об’єднуючих особливостей, адже кожен документ, у разі якщо Відповідачі готували їх
окремо один від одного без обміну інформацією, мав би відображати їх індивідуальні,
творчі, суб’єктивні підходи до його підготовки.
Кваліфікація порушення Відповідачами конкурентного законодавства
Відділенням встановлено, що поведінка ТОВ «ТТЦ «Електроніка-Н» та ТОВ «ТТЦ
«Николаев» у Торгах 1 та 2 становить антиконкурентні узгоджені дії, які стосуються
спотворення результатів торгів.
Координація (узгоджені дії) суб’єктів господарювання може здійснюватись в будьякій узгодженій поведінці (дія, бездіяльність) суб’єктів ринку, зокрема при укладенні
ними угод в будь-якій формі, прийнятті об’єднанням рішень в якій-небудь формі,
створенні суб’єкта господарювання, метою або наслідком якого є координація
конкурентної поведінки між суб’єктами господарювання, які створили вказаний
суб’єкт господарювання, або між ними і новоствореним суб’єктом господарювання.
Тендер (торги), відповідно до пункту 28 частини першої статті 1 Закону України «Про
публічні закупівлі», визначається як здійснення конкурентного відбору учасників з
метою визначення переможця торгів згідно з процедурами, установленими цим
Законом (крім переговорної процедури закупівлі).
Узгодженням дій учасників тендеру (торгів) (не менше двох) є відмова таких
учасників від самостійної участі у тендері та самостійного прийняття рішень щодо
формування та зміни конкурсних (тендерних) пропозицій, що полягає у координації
поведінки таких суб’єктів як на стадії підготовки конкурсної документації
(узгодження цін та інших умов, спільна підготовка документів), так і на стадії
безпосередньо проведення конкурсу (поділення лотів тощо).
Як свідчать матеріали справи, підтверджені зібраними доказами, а саме:
матеріалами Торгів 1, Торгів 2 (тендерною документацією Замовників, тендерними
пропозиціями Відповідачів);
АТ «ОТП банк» (щодо: банківських виписок з поточних рахунків Відповідачів та ІРадрес для доступу до «Клієнт-банку» за 2016 - 2018 роки; надання банківських
гарантій Відповідачам)
інформацією ДП «Прозорро», ТОВ «Е-тендер» (щодо ІР-адрес, що використовувались
Відповідачами);
інформацією ПП «Дикий сад» (щодо використання ІР-адрес Відповідачами);
інформацією Головного управління ДФС у Миколаївській області, (щодо працівників
Відповідачів, ІР-адрес e-mail , з яких Відповідачами надсилалась звітність );
інформацією Головного управління ПФ у Миколаївській області, (щодо працівників
Відповідачів;
інформацією ПрАТ «Завод «Лтава» (щодо продажу своєї продукції Відповідачам);
інформацією Відповідачів
установлені Відділенням факти:
зв'язок Відповідачів через певних осіб, що сприяє обміну інформацією між ними;
наявність сталих господарських відносин між Відповідачами;
використання одних і тих же ІР-адрес, засобів зв’язку при проведенні господарських
операцій, під час участі у процедурах закупівлі;
синхронне подання документів на Торги;
спільні унікальні особливості властивостей файлів Відповідачів;
синхронні дії Відповідачів під час: отримання забезпечення тендерних пропозицій
(гарантій) в одній банківській установі; участі у Торгах 1, 2; при формуванні цінових
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–

пропозицій на Торги 1, 2;
схожості в тендерних пропозиціях, у властивостях електронних файлів документів
Відповідачів тощо,

не можуть бути випадковим збігом обставин чи наслідком дії об’єктивних чинників, а
свідчать про узгодження (координацію) Відповідачами своєї поведінки при підготовці
до участі та участі у Торгах 1 та 2, зокрема, про обмін інформацією.
(95) З огляду на вищевикладене, Відповідачі під час підготовки документації на Торги 1 та
Торги 2 діяли не самостійно, а узгоджували свої дії та не змагалися між собою, що є
обов’язковою умовою участі у конкурентних процедурах закупівель.
(96) Узгодивши свою поведінку та свої тендерні пропозиції, ТОВ «ТТЦ «Електроніка-Н»
та ТОВ «ТТЦ «Николаев» тим самим усунули конкуренцію та змагальність між
собою, а отже спотворили результати проведення Замовниками Торгів 1 та 2,
порушивши право Замовників на отримання найбільш ефективного для них
результату, а відтак, вчинили антиконкурентні узгоджені дії, заборонені Законом
України «Про захист економічної конкуренції».
(97) Враховуючи вищевикладене, така поведінка ТОВ «ТТЦ «Електроніка-Н» та ТОВ
«ТТЦ «Николаев» 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».
5.
Заперечення Відповідачів та їх спростування
(98) На подання з попередніми висновками у справі від 04.10.2019 № 58-74-спр
Відповідачами заперечень не надано.
6.
Визначення розміру штрафу
(99) Частиною другою статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції» за
вчинення зазначеного порушення передбачена відповідальність у вигляді накладання
штрафу у розмірі до десяти відсотків доходу (виручки) суб’єкта господарювання від
реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за останній звітний рік, що передував
року, в якому накладається штраф. У разі наявності незаконно одержаного прибутку,
який перевищує десять відсотків зазначеного доходу (виручки), штраф накладається у
розмірі, що не перевищує потрійного розміру незаконно одержаного прибутку. Розмір
незаконно одержаного прибутку може бути обчислено оціночним шляхом.
(100) Відповідно до Податкової декларації з податку на прибуток підприємства за 2018 рік,
дохід від будь-якої діяльності, визначений за правилами бухгалтерського обліку,
ТОВ «Техно-торгівельний центр «Електроніка-Н» за 2018 рік становив [інформація з
обмеженим доступом].
(101) Відповідно до Податкової декларації з податку на прибуток підприємства за 2018 рік,
дохід від будь-якої діяльності, визначений за правилами бухгалтерського обліку, ТОВ
«ТТЦ «Николаев» за 2018 рік становив [інформація з обмеженим доступом].
(102) При визначенні розміру штрафу Відділенням враховується, що узгоджені дії учасників
конкурсних процедур (торгів, тендерів тощо), спрямовані на досягнення узгодженого
між ними результату (наприклад, забезпечення перемоги певному учаснику при
завищеній ним ціні товару), належать до категорії найбільш шкідливих
антиконкурентних узгоджених дій, оскільки у таких випадках вибір для замовника
обмежений лише поданими конкурсними пропозиціями і змова учасників призводить
до порушення права замовника на придбання товару за ціною, сформованою в умовах
конкуренції, що, в своє чергу, має результатом необґрунтовані перевитрати
(нераціональне витрачання) публічних коштів.
Враховуючи вищевикладене, керуючись статтею 7, 14 Закону України «Про
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Антимонопольний комітет України», статтями 48 і 52 Закону України «Про захист
економічної конкуренції», пунктами 3 і 11 Положення про територіальне відділення
Антимонопольного комітету України, затвердженого розпорядженням Антимонопольного
комітету України від 23 лютого 2001 року № 32-р, зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 30 березня 2001 року за № 291/5482 та пунктом 32 Правил розгляду заяв і справ про
порушення законодавства про захист економічної конкуренції, затверджених
розпорядженням Антимонопольного комітету України від 19 квітня 1994 року № 5,
зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 06 травня 1994 року за № 90/299 (у редакції
розпорядження Антимонопольного комітету України від 29 червня 1998 року № 169-р) (із
змінами), адміністративна колегія Запорізького обласного територіального відділення
Антимонопольного комітету України
ПОСТАНОВИЛА:
1. Визнати, що товариство з обмеженою відповідальністю «Техно-торгівельний центр
«Електроніка-Н» (місцезнаходження: 02099, м. Київ, ВУЛИЦЯ БОРИСПІЛЬСЬКА, будинок
7, ідентифікаційний код юридичної особи 35176688) та товариство з обмеженою
відповідальністю «ТТЦ «Николаев» (місцезнаходження: 49083, Дніпропетровська обл., місто
Дніпро, ПРОСПЕКТ СЛОБОЖАНСЬКИЙ, будинок 35, ідентифікаційний код юридичної
особи 39500934) своїми діями вчинили порушення, передбачене пунктом 1 статті 50 та
пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у
вигляді антиконкурентних узгоджених дій, шляхом спотворення результатів торгів
(тендеру), проведених Відокремленим підрозділом «Запорізька атомна електрична станція»
Державного підприємства «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом», на
закупівлю: «код ДК 021:2015–31220000-4 Елементи електричних схем (Штепсельні
з’єднувачі)», оголошення про проведення процедури закупівлі розміщено на вебпорталі
Уповноваженого органу з питань закупівель - https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2018-04-03001338-c.
2. За порушення, зазначене у пункті 1 резолютивної частини цього рішення, накласти
штраф на товариство з обмеженою відповідальністю «Техно-торгівельний центр
«Електроніка-Н» у розмірі 50 000 (п’ятдесят тисяч) грн.
3. За порушення, зазначене у пункті 1 резолютивної частини цього рішення, накласти
штраф на товариство з обмеженою відповідальністю «ТТЦ «Николаев» у розмірі 57 000
(п’ятдесят сім тисяча) грн.
4. Визнати, що товариство з обмеженою відповідальністю «Техно-торгівельний центр
«Електроніка-Н» (місцезнаходження: 02099, м. Київ, ВУЛИЦЯ БОРИСПІЛЬСЬКА, будинок
7, ідентифікаційний код юридичної особи 35176688) та товариство з обмеженою
відповідальністю «ТТЦ «Николаев» (місцезнаходження: 49083, Дніпропетровська обл., місто
Дніпро, ПРОСПЕКТ СЛОБОЖАНСЬКИЙ, будинок 35, ідентифікаційний код юридичної
особи 39500934) своїми діями вчинили порушення, передбачене пунктом 1 статті 50 та
пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у
вигляді антиконкурентних узгоджених дій, шляхом спотворення результатів торгів
(тендеру), проведених Відокремленим підрозділом «Южно-Українська атомна електрична
станція» Державного підприємства «Національна атомна енергогенеруюча компанія
«Енергоатом», на закупівлю: «код ДК 021:2015: 31224000-2 - З’єднувачі та контактні
елементи», «код ДК 016:2010: 27.33.1 - Пристрої електромонтажні», оголошення про
проведення процедури закупівлі розміщено на вебпорталі Уповноваженого органу з питань
закупівель - https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2016-03-09-000045-b.
5. За порушення, зазначене у пункті 4 резолютивної частини цього рішення, накласти
штраф на товариство з обмеженою відповідальністю «Техно-торгівельний центр
«Електроніка-Н» у розмірі 68 000 (шістдесят вісім тисяч) грн.
6. За порушення, зазначене у пункті 4 резолютивної частини цього рішення, накласти
штраф на товариство з обмеженою відповідальністю «ТТЦ «Николаев» у розмірі 68 000
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(шістдесят вісім тисяч) гри.
Штраф підлягає сплаті у двомісячний строк з Дня одержання рішення.
Відповідно до частини восьмої статті 56 Закону України «Про захист економічної
конкуренції» протягом п’яти днів з дня сплати штрафу надіслати до Запорізького обласного
територіального відділення Антимонопольного комітету України документи, що
підтверджують сплату штрафу.
Рішення може бути оскаржене до господарського суду у двомісячний строк з дня його
одержання.
Голова колегії

Олександр БІЛИЙ
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