
 
АНТИМОНОПОЛЬНИЙ  КОМІТЕТ  УКРАЇНИ 

ПІВДЕННЕ МІЖОБЛАСНЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ 

РІШЕННЯ 

АДМІНІСТРАТИВНОЇ КОЛЕГІЇ 

від 28.12.2021 р.                                            м. Одеса                                                      №65/71-р/к 

Справа №2-26.206/7-2019 

Про порушення законодавства 

про захист економічної конкуренції 

та накладення штрафу 

Фізична особа-підприємець Румянцева Наталія Володимирівна та фізична особа-

підприємець Полторак Юлія Олександрівна взяли участь у відкритих торгах, проведених 

відокремленим підрозділом «Южно-Українська атомна електрична станція» державного 

підприємства «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом», на закупівлю 

фармацевтичної продукції за ідентифікаторами закупівель: UA-2017-09-22-000312-a,                             

UA-2017-12-28-001486-b, UA-2017-08-17-000310-a та UA-2017-09-07-001506-c. 

При цьому ФОП Румянцева Н.В. та ФОП Полторак Ю.О. узгодили свою поведінку з 

метою усунення змагання під час підготовки та участі у зазначених торгах. 

За результатами розгляду справи №2-26.206/7-2019 такі дії ФОП Румянцевої Н.В. та 

ФОП Полторак Ю.О. визнані антиконкурентними узгодженими діями, що стосуються 

спотворення результатів торгів (тендерів) на закупівлю фармацевтичної продукції, що є 

порушеннями, передбаченими пунктом 1 статті 50 та пунктом 4 частини другої статті 6 Закону 

України «Про захист економічної конкуренції». 

На порушників накладено штрафи: 

на ФОП Румянцеву Н.В. – 70 890,00 гривень, 

на ФОП Полторак Ю.О. – 70 890,00 гривень. 

Відповідно до пункту 4 частини першої статті 17 Закону України «Про публічні 

закупівлі» вчинення суб’єктами господарювання зазначених порушень є підставою для 

відмови цим суб’єктам господарювання в участі в інших процедурах закупівель та для 

відхилення їх тендерних пропозицій протягом 3 років після винесення рішення. 

Адміністративна колегія Південного міжобласного територіального відділення 

Антимонопольного комітету України, розглянувши матеріали справи №2-26.206/7-2019 про 

порушення фізичною особою-підприємцем Румянцевою Наталією Володимирівною та 

фізичною особою-підприємцем Полторак Юлією Олександрівною законодавства про захист 

економічної конкуренції, передбачені пунктом 1 статті 50 та пунктом 4 частини другої статті 6 

Закону України «Про захист економічної конкуренції», та подання від 09.12.2021 №65-03/130п 

з попередніми висновками у справі №2-26.206/7-2019 відділу досліджень і розслідувань в 

Миколаївській області, 

ВСТАНОВИЛА: 

1. Процесуальні дії 

(1) Розпорядженнями адміністративної колегії Миколаївського обласного територіального 

відділення Антимонопольного комітету України (далі – Миколаївське відділення) 

від 04.04.2019 №7-р та від 16.04.2019 №11-р розпочато розгляд справ №2-26.206/7-2019 

та №2-26.206/11-2019 відповідно за ознаками вчинення фізичною особою-підприємцем 

Румянцевою Наталією Володимирівною та фізичною особою-підприємцем Полторак 
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Юлією Олександрівною порушень законодавства про захист економічної конкуренції, 

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 стосувалися спотворення результатів торгів (тендерів), проведених 

відокремленим підрозділом «Южно-Українська атомна електрична станція» державного 

підприємства «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» відповідно 

до ідентифікаторів закупівель UA-2017-09-22-000312-a, UA-2017-12-28-001486-b,        

UA-2017-08-17-000310-a та UA-2017-09-07-001506-c. 

(2) Листами від 04.04.2019 №64-02/579 та від 04.04.2019 №64-02/581 фізичній особі-

підприємцю Румянцевій Наталії Володимирівні та фізичній особі-підприємцю Полторак 

Юлії Олександрівні відповідно було направлено розпорядження адміністративної колегії 

Миколаївського відділення від 04.04.2019 №7-р про початок розгляду справи                              

№2-26.206/7-2019 з рекомендованими повідомленнями про вручення поштового 

відправлення. 

(3) Відповідно до рекомендованих повідомлень про вручення поштового відправлення за 

трек-номерами 5400136122483 та 5400136122491 зазначене розпорядження було вручене 

відповідно фізичній особі-підприємцю Румянцевій Наталії Володимирівні 05.04.2019 та 

фізичній особі-підприємцю Полторак Юлії Олександрівні 06.04.2019. 

(4) Листами від 17.04.2019 №64-02/659 та від 17.04.2019 №64-02/660 фізичній особі-

підприємцю Румянцевій Наталії Володимирівні та фізичній особі-підприємцю Полторак 

Юлії Олександрівні відповідно було направлено розпорядження адміністративної колегії 

Миколаївського відділення від 16.04.2019 №11-р про початок розгляду справи                              

№2-26.206/11-2019 з рекомендованими повідомленнями про вручення поштового 

відправлення. 

(5) Згідно з рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення за трек-

номером 5400136324027 вказане розпорядження було вручене фізичній особі-

підприємцю Румянцевій Наталії Володимирівні 18.04.2019. 

(6) Поштове відправлення із вкладеним розпорядженням від 16.04.2019 №11-р, надіслане за 

юридичним місцезнаходженням фізичної особи-підприємця Полторак Юлії 

Олександрівни, повернулося до Миколаївського відділення у зв’язку з закінченням 

установленого строку зберігання. 

(7) Розпорядженням адміністративної колегії Миколаївського відділення від 25.06.2019 

№38-р справи №2-26.206/7-2019 та №2-26.206/11-2019 об’єднані в одну справу                          

№2-26.206/7-2019. 

(8) Листами від 25.06.2019 №64-02/1150 та від 25.06.2019 №64-02/1151 фізичній особі-

підприємцю Румянцевій Наталії Володимирівні та фізичній особі-підприємцю Полторак 

Юлії Олександрівні відповідно було направлено розпорядження адміністративної колегії 

Миколаївського відділення від 25.06.2019 №38-р про об’єднання справ з 

рекомендованими повідомленнями про вручення поштового відправлення. 

(9) Відповідно до рекомендованого повідомлення про вручення поштового відправлення за 

трек-номером 5400136946060 зазначене розпорядження було вручене фізичній особі-

підприємцю Румянцевій Наталії Володимирівні 01.07.2019. 

(10) Поштове відправлення із вкладеним розпорядженням від 25.06.2019 №38-р, надіслане за 

юридичним місцезнаходженням фізичної особи-підприємця Полторак Юлії 

Олександрівни, повернулося до Миколаївського відділення у зв’язку з закінченням 

установленого строку зберігання. 

(11) Відповідно до розпорядження Антимонопольного комітету України від 28.11.2019              

№23-рп «Про реорганізацію територіальних відділень Антимонопольного комітету 

України» з 01 червня 2020 року припинено виконання Миколаївським відділенням 

функцій, визначених Положенням про територіальне відділення Антимонопольного 

комітету України, затвердженим розпорядженням Антимонопольного комітету України 

від 23.02.2001 №32-р, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 30.03.2001 за 

№291/5482. 
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(12) З 02 червня 2020 року виконання функцій, що були віднесені до компетенції 

Миколаївського відділення, покладено на Одеське обласне територіальне відділення 

Антимонопольного комітету України, яке в червні 2020 року здійснило державну 

реєстрацію зміни назви на Південне міжобласне територіальне відділення 

Антимонопольного комітету України (далі – Відділення). 

(13) Листами від 10.12.2021 №65-02/4839 та від 10.12.2021 №65-02/4840 фізичній особі-

підприємцю Полторак Юлії Олександрівні та фізичній особі-підприємцю Румянцевій 

Наталії Володимирівні відповідно були направлені попередні висновки адміністративної 

колегії Відділення від 09.12.2021 №65/55-пв/к у справі №2-26.206/7-2019 з 

рекомендованими повідомленнями про вручення поштового відправлення. 

(14) Згідно з рекомендованими повідомленнями про вручення поштового відправлення за 

трек-номерами 6501229024796 та 6501228904695 вказані попередні висновки були 

вручені відповідно фізичній особі-підприємцю Полторак Юлії Олександрівні 17.12.2021, 

фізичній особі-підприємцю Румянцевій Наталії Володимирівні 20.12.2021. 

2. Відповідачі 

(15) Відповідачами у справі є: 

(i) фізична особа-підприємець Румянцева Наталія Володимирівна (далі – 

ФОП Румянцева Н.В., Відповідач 1) (ідентифікаційний код («інформація з 

обмеженим доступом»); місцезнаходження за даними Єдиного державного реєстру 

юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань 

Міністерства юстиції України (далі – ЄДР) (https://usr.minjust.gov.ua): 54055, 

м. Миколаїв, вул. Садова, 29А, кв. 104). 

Як вбачається із відомостей щодо Відповідача 1, які містяться в ЄДР, основним 

видом його діяльності є оптова торгівля фармацевтичними товарами                           

(код КВЕД 46.46). 

(ii) фізична особа-підприємець Полторак Юлія Олександрівна (далі –                             

ФОП Полторак Ю.О., Відповідач 2, а Відповідач 1 та Відповідач 2 разом 

Відповідачі) (ідентифікаційний код («інформація з обмеженим доступом»); 

місцезнаходження за даними ЄДР: 54028, м. Миколаїв, вул. 8 Лінія, 4). 

Як вбачається із відомостей щодо Відповідача 2, які містяться в ЄДР, одним із видів 

його діяльності є оптова торгівля фармацевтичними товарами (код КВЕД 46.46), а 

основним – роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно 

продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами  (код КВЕД 47.11). 

(16) Отже, ФОП Румянцева Н.В. та ФОП Полторак Ю.О. є суб'єктами господарювання в 

розумінні статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції». 

3. Інформація про Торги 

3.1. Торги 1 

(17) Відокремленим підрозділом «Южно-Українська атомна електрична станція» державного 

підприємства «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» (далі – 

ВП «ЮУАЕС» ДП «НАЕК «Енергоатом») (ідентифікаційний код відокремленого 

підрозділу 20915546) проведені відкриті торги на закупівлю товару –                   

код CPV 33600000-6 по ДК 021:2015 – Фармацевтична продукція (оголошення про 

проведення відкритих торгів опубліковано на вебпорталі Уповноваженого органу з 

питань закупівель https://prozorro.gov.ua, ідентифікатор закупівлі                                                        

UA-2017-09-22-000312-a) (далі – Торги 1). 

• Конкретна назва предмета закупівлі: Фармацевтична продукція (LDLcholesterol, 

Аланінамінотрансфераза, Аспартатамінотрансфераза, Білірубін, Гама-

глутамілтрансфераза, Декстроза, 'Контрольна сиворотка `Humatrol N`, Креатинин 

лікватор, Сечовина, Холестерин лікватор, Скарифікатор; Стоматологичні 

https://usr.minjust.gov.ua/
https://prozorro.gov.ua/
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материали, Вата, Бинт, шприци медичні, Салфетка марлева, Щіточка гінекологічна 

Medikare ендоцерв) – 70пачок, 1985компл., 19361шт, 25метрів (по пункту РПЗ - 

9.1235). 

• Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета 

закупівлі: 150 486,00 UAH. 

• Розмір мінімального кроку пониження ціни: 1 600,00 UAH. 

• Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг: 55002, 

Україна, Миколаївська область, Южноукраїнськ, ЮУВ ВП «Складське 

господарство». 

• Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: від 20 листопада 2017 

до 30 листопада 2017. 

• Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 10 жовтня 2017 10:46. 

• Дата та час розкриття тендерних пропозицій: 11 жовтня 2017 12:36, після 

завершення електронного аукціону. 

• Дата та час проведення електронного аукціону: 11 жовтня 2017 12:03. 

Відповідно до відомостей, зазначених у системі електронних закупівель «Prozorro», 

пропозиції подали такі учасники: 

Таблиця 1 
Назва учасника Первинна пропозиція, UAH Остаточна пропозиція. UAH 

ТОВ « Фарма-Світ» 108 751,66 108 751,66 

ФОП РУМЯНЦЕВА 

НАТАЛІЯ 

ВОЛОДИМИРІВНА 

150 484,68 128 000,00 

ТОВ УМ-Бізнес Інтернешенал 128 035,24 128 035,24 

ФОП ПОЛТОРАК ЮЛІЯ 

ОЛЕКСАНДРІВНА 
150 474,80 150 474,80 

За інформацією, наведеною у протоколі від 18.09.2017 №706 розгляду тендерних 

пропозицій по процедурі відкритих торгів на закупівлю товару – код CPV 33600000-6 по 

ДК 021:2015 – Фармацевтична продукція, тендерна пропозиція товариства з обмеженою 

відповідальністю «Фарма-Світ» відхилена на підставі пункту 4 частини першої статті 30 

Закону України «Про публічні закупівлі» як така, що не відповідає умовам тендерної 

документації. 

Згідно з протоколом від 26.10.2017 №745 розгляду тендерних пропозицій по процедурі 

відкритих торгів на закупівлю товару – код CPV 33600000-6 по ДК 021:2015 – 

Фармацевтична продукція переможцем Торгів 1 визнана ФОП Румянцева Н.В. з 

остаточною ціною пропозиції 128 000,00 гривень, з якою було укладено договір на 

постачання товару від 15.11.2017 №53-123-01-17-03830. 

3.2. Торги 2 

(18) ВП «ЮУАЕС» ДП «НАЕК «Енергоатом» (ідентифікаційний код відокремленого 

підрозділу 20915546) проведені відкриті торги на закупівлю товару –                                 

код CPV 33600000-6 по ДК 021:2015 – Фармацевтична продукція (оголошення про 

проведення відкритих торгів опубліковано на вебпорталі Уповноваженого органу з 

питань закупівель https://prozorro.gov.ua, ідентифікатор закупівлі                                                                

UA-2017-12-28-001486-b) (далі – Торги 2). 

• Конкретна назва предмета закупівлі: Бинт – 699шт, витратні матеріали – 5022шт, 

жовтий наконечник для піпеточного дозатору – 5упак, індикатор медичний – 

24пачки, індикатор медичний – 3упак, лейкопластир – 20шт, маска медична – 

10упак, набір гінекологічний – 1170компл, перчатки – 2000пар, перчатки – 500упак, 

https://prozorro.gov.ua/


5 

рукавички – 2100пар, серветки – 200шт, система для в/в – 20шт, скарифікатор – 

60упак, тонометр – 1шт, шприц – 11751шт, щіточка – 1170шт. (пункт РПЗ – 9.1037). 

• Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета 

закупівлі: 184 410,17 UAH. 

• Розмір мінімального кроку пониження ціни: 1 800,00 UAH. 

• Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг: 55002, 

Україна, Миколаївська область, Южноукраїнськ, ЮУВ ВП «Складське 

господарство». 

• Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: від 01 березня 2018 до 

31 травня 2018. 

• Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 14 січня 2018 14:23. 

• Дата та час розкриття тендерних пропозицій: 15 січня 2018 14:57, після завершення 

електронного аукціону. 

• Дата та час проведення електронного аукціону: 15 січня 2018 14:36. 

Відповідно до інформації, зазначеної в системі електронних закупівель «Prozorro», 

пропозиції подали такі учасники: 

Таблиця 2 
Назва учасника Первинна пропозиція, UAH Остаточна пропозиція. UAH 

ФОП РУМЯНЦЕВА 

НАТАЛІЯ 

ВОЛОДИМИРІВНА 

184 408,80 182 608,00 

ФОП ПОЛТОРАК ЮЛІЯ 

ОЛЕКСАНДРІВНА 
184 039,95 184 039,95 

Згідно з протоколом від 29.01.2018 №999 розгляду тендерних пропозицій по процедурі 

відкритих торгів на закупівлю товару – код CPV 33600000-6 по ДК 021:2015 – 

Фармацевтична продукція переможцем Торгів 2 визнана ФОП Румянцева Н.В. з 

остаточною ціною пропозиції 182 608,00 гривень, з якою було укладено договір на 

постачання товару від 16.02.2018 №53-123-01-18-04112. 

3.3. Торги 3 

(19) ВП «ЮУАЕС» ДП «НАЕК «Енергоатом» (ідентифікаційний код відокремленого 

підрозділу 20915546) проведені відкриті торги на закупівлю товару –                                           

код СРV 33600000-6 по ДК 021:2015 – Фармацевтична продукція (оголошення про 

проведення відкритих торгів опубліковано на вебпорталі Уповноваженого органу з 

питань закупівель https://prozorro.gov.ua, ідентифікатор закупівлі                                                            

UA-2017-08-17-000310-a) (далі – Торги 3). 

• Конкретна назва предмета закупівлі: Фармацевтична продукція (LDLcholesterol, 

Аланінамінотрансфераза, Аспартатамінотрансфераза, Білірубін, Гама-

глутамілтрансфераза, Декстроза, 'Контрольна сиворотка `Humatrol N`, Креатинин 

лікватор, Сечовина, Холестерин лікватор, Скарифікатор; Стоматологичні 

материали, Вата, Бинт, шприци медичні, Салфетка марлева, Щіточка гінекологічна 

Medikare ендоцерв)-70пачок, 1985компл., 19361шт, 25метрів (по пункту РПЗ - 

9.1235). 

• Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета 

закупівлі: 150 486,00 UAH. 

• Розмір мінімального кроку пониження ціни: 1 600,00 UAH. 

• Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг: 55002, 

Україна, Миколаївська область, Южноукраїнськ, ЮУВ ВП «Складське 

господарство». 

• Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: від 30 жовтня 2017 до 

15 листопада 2017. 

https://prozorro.gov.ua/
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• Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 03 вересня 2017 10:39. 

• Дата та час розкриття тендерних пропозицій: 04 вересня 2017 13:49, після 

завершення електронного аукціону. 

• Дата та час проведення електронного аукціону: 04 вересня 2017 13:28. 

Відповідно до інформації, зазначеної в системі електронних закупівель «Prozorro», 

пропозиції подали такі учасники: 

Таблиця 3 
Назва учасника Первинна пропозиція, UAH Остаточна пропозиція. UAH 

ФОП РУМЯНЦЕВА НАТАЛІЯ 

ВОЛОДИМИРІВНА 
115 719,50 114 119,00 

ФОП ПОЛТОРАК ЮЛІЯ 

ОЛЕКСАНДРІВНА 
120 456,00 115 710,00 

Згідно з протоколами від 06.09.2017 №558 та від 18.09.2017 №590 розгляду тендерних 

пропозицій по процедурі відкритих торгів на закупівлю товару – код СРV 33600000-6 по 

ДК 021:2015 – Фармацевтична продукція тендерні пропозиції ФОП Румянцевої Н.В. та 

ФОП Полторак Ю.О. відповідно відхилені на підставі пункту 4 статті 31 Закону України 

«Про публічні закупівлі», оскільки не відповідали умовам тендерної документації, тому 

Торги 3 не відбулися. 

3.4. Торги 4 

(20) ВП «ЮУАЕС» ДП «НАЕК «Енергоатом» (ідентифікаційний код відокремленого 

підрозділу 20915546) проведені відкриті торги на закупівлю товару –                                              

код СРV 33600000-6 по ДК 021:2015 – Фармацевтична продукція (оголошення про 

проведення відкритих торгів опубліковано на вебпорталі Уповноваженого органу з 

питань закупівель https://prozorro.gov.ua, ідентифікатор закупівлі                                                             

UA-2017-09-07-001506-с) (далі – Торги 4, а Торги 1, Торги 2, Торги 3 та Торги 4 разом – 

Торги). 

• Конкретна назва предмета закупівлі: Діагностичні смужки – 83шт., по пункту РПЗ 

– 9.1266. 

• Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета 

закупівлі: 17 291,39 UAH. 

• Розмір мінімального кроку пониження ціни: 200,00 UAH. 

• Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг: 55002, 

Україна, Миколаївська область, Южноукраїнськ, ВП «Южно-Українська АЕС». 

• Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: від 01 листопада 2017 

до 15 листопада 2017. 

• Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 25 вересня 2017 15:20. 

• Дата та час розкриття тендерних пропозицій: 26 вересня 2017 15:25, після 

завершення електронного аукціону. 

• Дата та час проведення електронного аукціону: 26 вересня 2017 15:04. 

Відповідно до інформації, зазначеної в системі електронних закупівель «Prozorro», 

пропозиції подали такі учасники: 

Таблиця 4 
Назва учасника Первинна пропозиція, UAH Остаточна пропозиція. UAH 

ФОП РУМЯНЦЕВА 

НАТАЛІЯ 

ВОЛОДИМИРІВНА 

17 181,00 17 181,00 

ФОП ПОЛТОРАК ЮЛІЯ 

ОЛЕКСАНДРІВНА 
17 264,00 17 264,00 

https://prozorro.gov.ua/
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Згідно з протоколом від 28.09.2017 №638 розгляду тендерних пропозицій по процедурі 

відкритих торгів на закупівлю товару – код СРV 33600000-6 по ДК 021:2015 – 

Фармацевтична продукція переможцем Торгів 4 визнана ФОП Румянцева Н.В. з 

остаточною ціною пропозиції 17 181,00 гривня, з якою було укладено договір на 

постачання товару від 20.10.2017 №53-123-01-17-03740. 

4. Обставини справи 

(21) Аналіз змісту матеріалів Торгів та отриманих під час проведення дослідження та 

розгляду даної справи документів та інформації свідчить про узгодженість поведінки 

Відповідача 1 та Відповідача 2 під час підготовки та участі у Торгах, що підтверджується 

наступним. 

 

4.1. Пов’язаність Відповідачів через третіх осіб 

(22) У ході моніторингу даних системи електронних торгів «Prozorro» було встановлено, що 

17.08.2016 під час участі у процедурі закупівлі за ідентифікатором                                                           

UA-2016-08-09-000126-c (не є предметом розгляду даної справи) ФОП Полторак Ю.О. у 

складі тендерної пропозиції надала у файлі «паспорт.pdf» скановану копію власного 

паспорту, відповідно до якого: 

- датою народження Полторак Юлії Олександрівни є 13.08.1983; 

- з 31.08.2000 по 30.10.2002 Полторак Юлія Олександрівна була зареєстрована за 

адресою: м. Миколаїв, вул. 8 Лінія, 2А. 

(23) З метою проведення повного, всебічного та об’єктивного дослідження обставин, що 

могли б свідчити про наявність/відсутність в діях Відповідачів ознак порушень 

законодавства про захист економічної конкуренції під час їх спільної участі у Торгах, 

Миколаївське відділення листом від 04.01.2019 №64-02/08 звернулося до Головного 

територіального управління юстиції у Миколаївській області (далі – ГТУЮ у 

Миколаївській області) із запитом про надання інформації та копій документів стосовно 

реєстрації актів цивільного стану, зокрема, Полторак Юлії Олександрівни (реєстраційний 

номер облікової картки платника податків («інформація з обмеженим доступом»), дата 

народження 13 серпня 1983 року). 

(24) Листом від 14.01.2019 №3.1-1.11/3-9-7 (вх. від 18.01.2019 №64-01/98) ГТУЮ у 

Миколаївській області надало, зокрема, копію запису акту про народження від 18.10.1983 

№5235, в якому зазначено, що Полторак Юлія Олександрівна народилася («інформація з 

обмеженим доступом») у місті Миколаєві, а її батьками вказані: 

- Полторак Олександр Георгійович (батько), («інформація з обмеженим 

доступом») р.н. (місце постійного проживання: («інформація з обмеженим доступом») з 

1954 року); 

- Полторак Алла Йосипівна (мати), («інформація з обмеженим доступом») р.н. (місце 

постійного проживання: («інформація з обмеженим доступом») з 1970 року). 

(25) За результатами аналізу відомостей, що містяться в ЄДР, установлено, що Полторак 

Олександр Георгійович (місцезнаходження: м. Миколаїв, вул. 8 Лінія, 2А) та Полторак 

Алла Йосипівна (місцезнаходження: м. Миколаїв, вул. 8 Лінія, 2А) протягом 2016 року та 

до теперішнього часу були та є засновниками (учасниками) та кінцевими бенефіціарними 

власниками (контролерами) товариства з обмеженою відповідальністю «Виробничо-

комерційна фірма «Фарм-Лайн» (далі – ТОВ ВКФ «Фарм-Лайн») (ідентифікаційний код 

юридичної особи 19299605; місцезнаходження юридичної особи: 54028, м. Миколаїв, 

вул. Космонавтів, 124А), а Полторак Алла Йосипівна – його керівником. 

(26) За результатами моніторингу даних системи електронних торгів «Prozorro» встановлено, 

що 10.01.2019 під час участі у процедурі закупівлі за ідентифікатором                                               

UA-2018-12-22-002545-b (не є предметом розгляду даної справи) ТОВ ВКФ «Фарм-

Лайн» у складі тендерної пропозиції надало у файлах «паспорт.pdf», «паспорт.jpg» 

скановані копії сторінок паспорту його директора – Полторак Алли Йосипівни. Так, 

https://public.docs.openprocurement.org/get/53887a24f78b4db0adad1e1b0f3542fe?Prefix=61916aedf58c4a0f81391dc73bd234e9%2Ff12f1e596db244db815bdd7fa067ba61&KeyID=52462340&Signature=r2ZcZReX3T9rZl2%252Bmtf6I1pJPt1k1l2AgwvmZMJNPgzUm730JZ%2FKjxA0zbTAyVmbHbPA7XQgBise0%252BmK1T3OBw%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/c65a490584ea41aa931432608a05eae2?KeyID=52462340&Signature=wMGrTLb%252BiAx3UDCup4soFZI0tbs0nv7QlMqkiNuK%252B7rNZ%2Fx%252BNALgJvlraqhYaFaaPDNxXD9YvJuoIGd%2FCFS0AQ%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/b38197e588ea45f08d257ab799e84c56?KeyID=52462340&Signature=pFD2756rFnNdN6S3NBnFDM7wZ0fol6%252B5ybuSn1%252BAyH5Y9GR42608uDO2Ymg2npPIVN%2FuoMfKzQxUCIN5dmhCCA%253D%253D
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згідно з даними цього паспорту серії ЕО №362686 Полторак Алла Йосипівна народилася 

29.09.1957, 29.04.1978 уклала шлюб з Полтораком Олександром Георгійовичем 

(1954 р.н.), з 21.08.1997 зареєстрована за адресою: м. Миколаїв, вул. 8 Лінія, 2А. 

(27) Отже, враховуючи викладене вище, батьками Полторак Юлії Олександрівни є особи, які 

протягом 2016 року та до теперішнього часу були та є засновниками (учасниками) та 

кінцевими бенефіціарними власниками (контролерами) ТОВ ВКФ «Фарм-Лайн». 

(28) Разом з цим, у ході здійснення аналізу документів у складі тендерних пропозицій, які 

подавалися ТОВ ВКФ «Фарм-Лайн» для участі у процедурах публічних закупівель, 

установлено, що ТОВ ВКФ «Фарм-Лайн», надаючи замовникам процедур закупівель 

інформацію про наявність у нього достатньої кількості працівників, систематично 

вказувало Полторак Юлію Олександрівну та Румянцеву Наталію Володимирівну в якості 

найманих працівників, так, наприклад: 

- у складі тендерної пропозиції до процедури закупівлі за ідентифікатором                  

UA-2017-07-24-000896-b (не є предметом розгляду даної справи) ТОВ ВКФ «Фарм-

Лайн» 07.08.2017 надало у файлі «Довідки.pdf» скановану копію довідки від 07.08.2017 

№20/8 «Інформація про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають 

необхідні знання та досвід», в якій зазначило, що головним бухгалтером                                         

ТОВ ВКФ «Фарм-Лайн» є Румянцева Наталія Володимирівна з досвідом роботи на 

займаній посаді 19 років, менеджером зі збуту товарів – Полторак Юлія Олександрівна з 

досвідом роботи на займаній посаді 7 років; 

- у складі тендерної пропозиції до процедури закупівлі за ідентифікатором                             

UA-2018-01-05-001501-а (не є предметом розгляду даної справи) ТОВ ВКФ «Фарм-Лайн» 

22.01.2018 надало у файлі «Інформація про наявність працівників.pdf» скановану копію 

довідки від 22.01.2018 №55/1 «Інформація про наявність працівників відповідної 

кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід», в якій зазначило, що головним 

бухгалтером ТОВ ВКФ «Фарм-Лайн» є Румянцева Наталія Володимирівна з досвідом 

роботи на займаній посаді 19 років, бухгалтером – Полторак Юлія Олександрівна з 

досвідом роботи на займаній посаді 15 років; 

- у складі тендерної пропозиції до процедури закупівлі за ідентифікатором                                        

UA-2018-11-28-002896-с (не є предметом розгляду даної справи) ТОВ ВКФ «Фарм-Лайн» 

13.12.2018 надало у файлі «Інформація про працівників.pdf» скановану копію довідки 

від 13.12.2018 №42/12 «Інформація про наявність працівників відповідної кваліфікації, 

які мають необхідні знання та досвід», в якій зазначило, що головним бухгалтером 

ТОВ ВКФ «Фарм-Лайн» є Румянцева Наталія Володимирівна з досвідом роботи на 

займаній посаді 20 років, менеджером зі збуту товарів – Полторак Юлія Олександрівна з 

досвідом роботи на займаній посаді 10 років. 

(29) З-за наявності наведених вище обставин Миколаївське відділення листом від 25.02.2019 

№64-02/307 звернулося до Головного управління ДФС у Миколаївській області (далі – 

ГУ ДФС у Миколаївській області) з метою отримання інформації щодо всіх працюючих 

та/або пов’язаних іншими трудовими відносинами осіб з ТОВ ВКФ «Фарм-Лайн» 

протягом 2016-2018 років. 

(30) ГУ ДФС у Миколаївській області листом від 11.03.2019 №1822/9/14-29-08-01-02                

(вх. від 12.03.2019 №64-01/648) надало інформацію, згідно з якою: 

- Румянцева Н.В. (реєстраційний номер облікової картки платника податків 

(«інформація з обмеженим доступом»)) протягом IV кварталу 2016 року та 2017-

2018 років отримувала дохід (у вигляді грошових коштів) від ТОВ ВКФ «Фарм-Лайн»; 

- Полторак Ю.О. (реєстраційний номер облікової картки платника податків 

(«інформація з обмеженим доступом»)) протягом IV кварталу 2016 року та 2017-

2018 років отримувала дохід (у вигляді грошових коштів) від ТОВ ВКФ «Фарм-Лайн». 

(31) На вимогу Відділення від 08.09.2021 №65-02/3461 ТОВ ВКФ «Фарм-Лайн» листом 

від 29.09.2021 №150/9 (вх. від 05.10.2021 №65-01/726-Кі) підтвердило, що 

Румянцева Н.В. працює у ТОВ ВКФ «Фарм-Лайн» головним бухгалтером з 01.04.2011 

згідно наказу від 01.04.2011 №1/4 «Про призначення», а Полторак Ю.О. – менеджером з 

https://public.docs.openprocurement.org/get/71b40a5d7e0541ec8a37393298d45e67?KeyID=52462340&Signature=o5XtgRycr3IS1jlQ0h5IA6ssdjgVj5xoRzfK2QmyCUXKtDo54uH9KW1xCjDCWNWmrvIpVv9Pm26rjMm1B3vwBA%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/b63a16aadea845589e967ec87a558545?KeyID=52462340&Signature=s%252BgzI%2F9iri%252BIeJ1e0wPj5PAcY8dCEq%2F7f6ZD3vlMowiaAOK8hyYyLm9G5IoQPTr8bKLowg71rllbyyCqF8FNCg%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/3a0189b17b6c46939cd5607eb66b7caa?KeyID=52462340&Signature=VD2grCl%2FUnYmSL9UJFjmwGr6Owcjw7xvfoxjdtqexLAoEta2HsvCgNGN4RvTSzyYPB%252BW0eaF3z5MgvESphGkDg%253D%253D
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01.10.2015 на підставі цивільно-правового договору (договору надання 

послуг/виконання робіт) від 01.10.2015 №1. 

(32) Головне управління Пенсійного фонду України в Миколаївській області (далі –                                      

ГУ ПФУ в Миколаївській області) листом від 24.09.2021 №1400-0604-6/64509                                   

(вх. від 05.10.2021 №65-01/716-Кі) на вимогу Відділення від 03.09.2021 №65-02/3432 

також повідомило, що ТОВ ВКФ «Фарм-Лайн» звітувало про суми нарахованого 

застрахованим особам («інформація з обмеженим доступом») єдиного внеску на 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування у IV кварталі 2016 року та 2017-

2018 роках. 

(33) Крім того, ГУ ПФУ в Миколаївській області цим же листом проінформувало Відділення, 

що відносно застрахованих осіб («інформація з обмеженим доступом») у IV кварталі 

2016 року та 2017-2018 роках звітувало про суми нарахованого єдиного внеску на 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування приватне підприємство «Фарм-

Альянс Плюс» (далі – ПП «Фарм-Альянс Плюс»). 

(34) Наведене свідчить, що Румянцева Наталія Володимирівна та Полторак Юлія 

Олександрівна, перебуваючи одночасно у трудових (цивільно-правових) відносинах з 

ТОВ ВКФ «Фарм-Лайн» та ПП «Фарм-Альянс Плюс», в той же час провадили 

господарську діяльність як фізичні особи-підприємці. 

(35) Таким чином, викладені вище обставини у своїй сукупності свідчать, що Відповідач 1, 

перебуваючи у трудових відносинах з ТОВ ВКФ «Фарм-Лайн» та ПП «Фарм-Альянс 

Плюс», протягом 2017 року систематично приймала участь у процедурах публічних 

закупівель разом з Відповідачем 2, яка також перебувала у цивільно-правових 

відносинах з ТОВ ВКФ «Фарм-Лайн» та трудових відносинах з ПП «Фарм-Альянс 

Плюс». 

(36) Сукупність зазначених вище обставин доводить пов’язаність Відповідачів між собою 

через ТОВ ВКФ «Фарм-Лайн» та ПП «Фарм-Альянс Плюс», наявність каналів зв’язку 

між ними та відповідно про спільність їх інтересів, у тому числі щодо умов ведення 

господарської діяльності, отримання прибутку тощо. Зазначене підтверджується також 

наступним. 

4.2. Наявність тривалих довірчих та сталих господарських відносин між Відповідачами 

(37) Під час проведення моніторингу даних системи електронних торгів «Prozorro» виявлено, 

що, приймаючи участь у процедурі закупівлі за ідентифікатором                                                        

UA-2016-08-09-000204-c (не є предметом розгляду даної справи), ФОП Полторак Ю.О. в 

складі тендерної пропозиції 17.08.2016 надала у файлі «Інформація про учасника.pdf» 

скановану копію довідки від 16.08.2016 №10 «Інформація про учасника», в якій, зокрема, 

зазначила, що: 

- адреса фактичного перебування ФОП Полторак Ю.О. – м. Миколаїв, 

вул. Космонавтів, 124А (згідно з відомостями, що містяться в ЄДР, за вказаною адресою 

також знаходиться ТОВ ВКФ «Фарм-Лайн»); 

- контактна особа – Румянцева Наталія Володимирівна; 

- номери мобільних телефонів та електронна пошта Румянцевої Наталії 

Володимирівни – (067) 415-93-88, (093) 993-65-06, farmline2011@meta.ua; 

- робочий телефон ФОП Полторак Ю.О. – (0512) 44-43-25. 

(38) Разом з цим, ФОП Румянцева Н.В. у проєктах договорів на постачання товару 

(додатки 2), що увійшли до складу тендерних пропозицій досліджуваних Торгів, 

зазначала фактичну адресу (поштову): м. Миколаїв, вул. Космонавтів, 124А, яка 

співпадає з адресою фактичного перебування ФОП Полторак Ю.О. та 

місцезнаходженням ТОВ ВКФ «Фарм-Лайн», де працювали на той час Відповідачі. 

(39) Крім того, згідно з Витягом з ЄДР, наданим ФОП Полторак Ю.О. у додатках до листа б/д 

б/н (вх. від 20.11.2018 №80-03/2392), Полторак Юлія Олександрівна з 04.02.2009 є 

засновником (учасником), кінцевим бенефіціарним власником (контролером), 

https://public.docs.openprocurement.org/get/c4f197649b73416fbba7c2053de92e73?Prefix=53a7f4aef07747baa19f5271eb9588cd%2Fd6e21831519a4f66a1f4355d2e92caad&KeyID=52462340&Signature=83RtlQ9MTtEaIiCQ3Xydtx%252BrAojqlP%252BupxvT6jY%2F12ygx7pCgWc7c9BGIiya4xVnEEDy7fzNZ1wNyrXCImSmAw%253D%253D
mailto:farmline2011@meta.ua
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керівником та підписантом ПП «Фарм-Альянс Плюс» (ідентифікаційний код юридичної 

особи 36384337; місцезнаходження юридичної особи: м. Миколаїв, вул. Космонавтів, 

81/21, оф. 623), що також підтверджується нею у додатку (лист від 13.11.2018 №43) до 

свого листа б/д б/н (вх. від 20.11.2018 №80-03/2393). 

(40) Відповідно до виписок по рахунку №26008060116361 UAH з акціонерного банку 

комерційний банк «Приватбанк» (далі – АТ КБ «Приватбанк») за період з січня 2016 року 

по жовтень 2018 року, наданих ФОП Румянцевою Н.В. у додатках до листа б/д б/н                          

(вх. від 22.11.2018 №80-03/2408), протягом вказаного періоду постійно проводилися 

господарські операції між ФОП Румянцевою Н.В. та ПП «Фарм-Альянс Плюс». 

(41) Наявність господарських відносин протягом зазначеного періоду між ПП «Фарм-Альянс 

Плюс» та ФОП Румянцевою Н.В. також підтверджується останньою листом 

від 19.03.2019 №28 (вх. від 25.03.2019 №64-01/796). 

(42) Крім того, на вимогу Миколаївського відділення від 27.11.2019 №64-02/2102 

АТ КБ «Приватбанк» у листі від 12.12.2019 №20.1.0.0.0/7-191209/3515                                                  

(вх. від 03.01.2020 №64-01/22) підтвердило наявність операцій у грудні 2016 року між 

рахунками («інформація з обмеженим доступом»). 

(43) Варто звернути увагу на інформацію щодо обставин сплати коштів Відповідачами для 

участі у Торгах 2-4, надану АТ КБ «Приватбанк» листом від 29.12.2018                               

№Е.30.0.0.0/4-701116 БТ (вх. від 04.01.2019 №64-01/21) на вимогу Миколаївського 

відділення від 30.11.2018 №64-02/1266. 

(44) Так, за даними АТ КБ «Приватбанк» Відповідачі у Торгах 2-4 сплачували кошти з власних 

рахунків: («інформація з обмеженим доступом»), натомість дати та час зарахування цих 

коштів у АТ КБ «Приватбанк» співпадають, що свідчить про ймовірне одночасне 

перерахування коштів одним із Відповідачів з рахунку кожного з них, про що зазначено 

в таблиці 5. 

Таблиця 5 
Номер процедури закупівлі 

в електронній системі 

закупівель 

Найменування учасника Дата та час зарахування 

банком 

UA-2017-12-28-001486-b 

(Торги 2) 

ФОП Румянцева Н.В. 

ФОП Полторак Ю.О. 

(«інформація з 

обмеженим доступом») 
UA-2017-08-17-000310-a 

(Торги 3) 

ФОП Румянцева Н.В. 

ФОП Полторак Ю.О. 

UA-2017-09-07-001506-c 

(Торги 4) 

ФОП Румянцева Н.В. 

ФОП Полторак Ю.О. 

(45) На вимогу Відділення від 02.12.2021 №65-02/4663 АТ КБ «Приватбанк» листом 

від 14.12.2021 №20.1.0.0.0/7-211210/6742 (вх. від 20.12.2021 №65-01/872-Кі) надало 

інформацію стосовно операцій по рахункам Відповідачів за 2017 рік та І півріччя 

2018 року, якою («інформація з обмеженим доступом»). 

(46) Наведені вище обставини свідчать про наявність тривалих довірчих та сталих 

господарських відносин між Відповідачами, заснованих на взаємовигідній співпраці, 

можливість постійно спілкуватися, перебуваючи у довготривалих трудових (цивільно-

правових) відносинах з одними й тими ж роботодавцями (ТОВ ВКФ «Фарм-Лайн», 

ПП «Фарм-Альянс Плюс»), засновником (учасником), кінцевим бенефіціарним 

власником (контролером), керівником та підписантом одного з яких є Полторак Юлія 

Олександрівна, що підтверджено матеріалами справи. 

 

4.3. Використання спільних засобів зв’язку 

(47) Під час аналізу документів ФОП Румянцевої Н.В. та ФОП Полторак Ю.О, що увійшли 

до складу тендерних пропозицій досліджуваних Торгів, установлено, що в якості власних 
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контактних даних Відповідачі на бланках та в текстах документів зазначали наступні 

телефонні номери та електронні скриньки: 

Таблиця 6 
ФОП Румянцева Н.В. ФОП Полторак Ю.О. 

номер телефону електронна пошта номер телефону електронна пошта 

UA-2017-09-22-000312-a (Торги 1) 

Бланк Бланк 

(0512) 44-43-25  (0512) 44-36-83  

Довідка про підприємство Відомості про постачальника 

(0512) 44-43-25 

(067) 415-93-88 
farmline2011@meta.ua 

44-36-83 

(067) 779-63-47 
 

Картка-заявка на додавання/ 

редагування контрагента 

Картка-заявка на додавання/ 

редагування контрагента 

(0512) 44-43-25 

(067) 415-93-88 
farmline2011@meta.ua 

(0512) 44-36-83 

(067) 779-63-47 
alla.poltorak@ukr.net 

Технічна специфікація на товар Технічна специфікація на товар 

(0512) 44-43-25 

44-36-83 
 (0512) 44-36-83  

Проект договору на постачання товару 

(додаток 2) 

Проект договору на постачання товару 

(додаток 2) 

(067) 415-93-88 

(0512) 44-43-25 
farmline2011@meta.ua (0512) 44-36-83  

UA-2017-12-28-001486-b (Торги 2) 

Бланк Бланк 

(0512) 44-43-25  (0512) 44-36-83  

Довідка про підприємство Відомості про постачальника 

(0512) 44-43-25 

(067) 415-93-88 
farmline2011@meta.ua 

44-36-83 

(067) 779-63-47 
 

Картка-заявка на додавання/ 

редагування контрагента 

Картка-заявка на додавання/ 

редагування контрагента 

(0512) 44-43-25 

(067) 415-93-88 
farmline2011@meta.ua 

(0512) 44-36-83 

(067) 779-63-47 
alla.poltorak@ukr.net 

Технічна специфікація на товар Технічна специфікація на товар 

(0512) 44-43-25 

44-36-83 
 (0512) 44-36-83  

Проект договору на постачання товару 

(додаток 2) 

Проект договору на постачання товару 

(додаток 2) 

(067) 415-93-88 

(0512) 44-43-25 
farmline2011@meta.ua (0512) 44-36-83  

UA-2017-08-17-000310-a (Торги 3) 

Бланк Бланк 

(0512) 44-43-25  (0512) 44-36-83  

Довідка про підприємство Відомості про постачальника 

(0512) 44-43-25 

(067) 415-93-88 
farmline2011@meta.ua 

44-36-83 

(067) 779-63-47 
 

Технічна специфікація на товар Технічна специфікація на товар 

(0512) 44-43-25 

44-36-83 
 (0512) 44-36-83  

Проект договору на постачання товару 

(додаток 2) 

Проект договору на постачання товару 

(додаток 2) 

(067) 415-93-88 

(0512) 44-43-25 
farmline2011@meta.ua (0512) 44-36-83  

mailto:farmline2011@meta.ua
mailto:farmline2011@meta.ua
mailto:alla.poltorak@ukr.net
mailto:farmline2011@meta.ua
mailto:farmline2011@meta.ua
mailto:farmline2011@meta.ua
mailto:alla.poltorak@ukr.net
mailto:farmline2011@meta.ua
mailto:farmline2011@meta.ua
mailto:farmline2011@meta.ua
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Картка-заявка на додавання/ 

редагування контрагента 

  
(0512) 44-36-83 

(067) 779-63-47 
alla.poltorak@ukr.net 

UA-2017-09-07-001506-c (Торги 4) 

Бланк Бланк 

(0512) 44-43-25  (0512) 44-36-83  

Довідка про підприємство Відомості про постачальника 

(0512) 44-43-25 

(067) 415-93-88 
farmline2011@meta.ua 

44-36-83 

(067) 779-63-47 
 

Проект договору на постачання товару 

(додаток 2) 

Проект договору на постачання товару 

(додаток 2) 

(067) 415-93-88 

(0512) 44-43-25 
farmline2011@meta.ua (0512) 44-36-83 alla.poltorak@ukr.net 

Картка-заявка на додавання/ 

редагування контрагента 

Картка-заявка на додавання/ 

редагування контрагента 

(0512) 44-43-25 

(067) 415-93-88 

(093) 993-65-06 

farmline2011@meta.ua 
(0512) 44-36-83 

(067) 779-63-47 
alla.poltorak@ukr.net 

Технічна специфікація на товар Технічна специфікація на товар 

(0512) 44-43-25 

44-36-83 
 (0512) 44-36-83  

(48) Як вже було зазначено у пункті 37 цього рішення, ФОП Полторак Ю.О. в складі тендерної 

пропозиції до процедури закупівлі за ідентифікатором UA-2016-08-09-000204-c (не є 

предметом розгляду даної справи) 17.08.2016 надала у файлі «Інформація про 

учасника.pdf» скановану копію довідки від 16.08.2016 №10 «Інформація про учасника», 

в якій, зокрема, вказала: 

- номери мобільних телефонів та електронну пошту контактної особи Румянцевої 

Наталії Володимирівни – (067) 415-93-88, (093) 993-65-06, farmline2011@meta.ua; 

- робочий телефон ФОП Полторак Ю.О. – (0512) 44-43-25. 

(49) Разом з цим, у ході моніторингу відомостей, які містяться в системі електронних торгів 

«Prozorro», встановлено, що телефонні номери (0512) 44-43-25, (0512) 44-36-83 та 

електронна скринька farmline2011@meta.ua також використовуються ТОВ ВКФ «Фарм-

Лайн» під час здійснення господарської діяльності. 

(50) Так, наприклад, під час участі у процедурі закупівлі за ідентифікатором                                                    

UA-2017-07-07-001545-b (не є предметом розгляду даної справи) ТОВ ВКФ «Фарм-

Лайн» у складі тендерної пропозиції 12.07.2017 надало скановані копії документів, 

оформлених на власних фірмових бланках, на яких була зазначена наступна контактна 

інформація: 

- телефон/факс: (0512) 44-43-25, (0512) 44-36-83; 

- e-mail: farmline2011@meta.ua. 

(51) Відповідно до відомостей щодо ТОВ ВКФ «Фарм-Лайн», які містяться в ЄДР, поштова 

скринька farmline2011@meta.ua належить саме йому, про що зазначено у розділі 

«Інформація для здійснення зв’язку». 

(52) Необхідно звернути увагу на те, що згідно з відомостями, наведеними в ЄДР, у 

ФОП Полторак Ю.О. взагалі відсутні відомості щодо інформації для здійснення зв’язку, 

а у ФОП Румянцевої Н.В. зазначені лише номери телефонів: 22-81-83, (067) 415-93-88. 

(53) Також ТОВ ВКФ «Фарм-Лайн» на власному вебсайті https://farm-line.com.ua у розділі 

«Контакти» зазначає, крім іншої інформації, таку: 

- адреса: м. Миколаїв, вул. Космонавтів, 124А; 

- телефони: (067) 415-93-88 – Наталія Володимирівна; 

(093) 995-62-06 – Наталія Володимирівна; 

mailto:alla.poltorak@ukr.net
mailto:farmline2011@meta.ua
mailto:farmline2011@meta.ua
mailto:alla.poltorak@ukr.net
mailto:farmline2011@meta.ua
mailto:alla.poltorak@ukr.net
https://public.docs.openprocurement.org/get/c4f197649b73416fbba7c2053de92e73?Prefix=53a7f4aef07747baa19f5271eb9588cd%2Fd6e21831519a4f66a1f4355d2e92caad&KeyID=52462340&Signature=83RtlQ9MTtEaIiCQ3Xydtx%252BrAojqlP%252BupxvT6jY%2F12ygx7pCgWc7c9BGIiya4xVnEEDy7fzNZ1wNyrXCImSmAw%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/c4f197649b73416fbba7c2053de92e73?Prefix=53a7f4aef07747baa19f5271eb9588cd%2Fd6e21831519a4f66a1f4355d2e92caad&KeyID=52462340&Signature=83RtlQ9MTtEaIiCQ3Xydtx%252BrAojqlP%252BupxvT6jY%2F12ygx7pCgWc7c9BGIiya4xVnEEDy7fzNZ1wNyrXCImSmAw%253D%253D
mailto:farmline2011@meta.ua
mailto:farmline2011@meta.ua
mailto:farmline2011@meta.ua
mailto:farmline2011@meta.ua
https://farm-line.com.ua/
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(0512) 44-43-25; 

- e-mail: farmline2011@meta.ua. 

(54) На вимогу Відділення від 20.08.2021 №65-02/3186 акціонерне товариство «Укртелеком» 

листом від 10.09.2021 №4398-вих-80Д731-80Д922-2021 (вх. від 14.09.2021                                          

№65-01/622-Кі) повідомило, що номерами телефонів (0512) 44-43-25 та (0512) 44-36-83 

з 01.11.2011 та з 13.12.2011 відповідно користується («інформація з обмеженим 

доступом»). 

(55) За інформацією ТОВ ВКФ «Фарм-Лайн», наданою листом від 29.09.2021 №150/9, номери 

телефонів 44-43-25 та 44-36-83 належать йому приблизно з 01.11.2011, а e-mail 

farmline2011@meta.ua використовується ним з 2011 року. 

(56) Доступ до цих номерів телефонів та електронної поштової скриньки у проміжок часу з 

01.07.2017 по 30.06.2018 мали, зокрема, Румянцева Наталія Володимирівна – головний 

бухгалтер, до посадових обов’язків якої входили організація та контроль бухгалтерського 

обліку, та Полторак Юлія Олександрівна – менеджер, до посадових обов’язків якої 

входили обробка первинної документації та підбір сертифікатів якості. 

(57) Наведене свідчить, що Відповідачі під час здійснення господарської діяльності, в тому 

числі під час взяття участі у Торгах, постійно користувалися спільними засобами  зв’язку 

(телефонами, електронною поштовою скринькою), що належать ТОВ ВКФ «Фарм-Лайн» 

та з яким Відповідачі мали у той же час трудові (цивільно-правові) відносини. 

 

4.4. Синхронність дій у часі та використання однієї ІР-адреси під час подання тендерних 

пропозицій та участі в аукціонах Торгів 

(58) Згідно з абзацом першим частини першої статті 25 Закону України «Про публічні 

закупівлі» в редакції, чинній на час проведення Торгів, тендерна пропозиція подається в 

електронному вигляді через електронну систему закупівель. Документ з тендерною 

пропозицією подається в електронному вигляді шляхом заповнення електронних форм з 

окремими полями, де зазначається інформація про ціну, інші критерії оцінки (у разі їх 

встановлення замовником), інформація від учасника про його відповідність 

кваліфікаційним (кваліфікаційному) критеріям, вимогам, визначеним у статті 17 цього 

Закону і в тендерній документації, та завантаження необхідних документів, що 

вимагаються замовником у тендерній документації. Документи, що підтверджують 

відповідність учасника кваліфікаційним (кваліфікаційному) критеріям, та документи, що 

містять технічній опис предмета закупівлі, подаються в окремому файлі. 

(59) За результатами моніторингу системи електронних торгів «Prozorro» встановлено, що 

Відповідачі розміщували тендерні пропозиції Торгів в одні й ті самі дні послідовно один 

за одним. 

(60) З метою отримання інформації про авторизовані електронні майданчики, з яких 

ФОП Румянцева Н.В. та ФОП Полторак Ю.О. здійснювали дії, пов’язані з участю у 

Торгах, Миколаївське відділення листом від 08.11.2018 №64-02/2-292/80-1140 

звернулося до державного підприємства «Прозорро» (далі – ДП «Прозорро»). Листом 

від 19.11.2018 №206/3434/03 (вх. від 29.11.2018 №80-03/2468) ДП «Прозорро» 

повідомило, що всі дії, пов’язані з участю у досліджуваних Торгах, Відповідачі 

здійснювали з авторизованого електронного майданчика «Zakupivli24», оператором 

якого є АТ КБ «Приватбанк». 

(61) АТ КБ «Приватбанк» листом від 29.12.2018 №Е.30.0.0.0/4-701116 БТ надало інформацію 

про реєстраційні дані учасників Торгів та інші параметри, повідомивши, що за даними 

витягу з журналу дій користувачів Відповідачі здійснювали дії, пов’язані з розміщенням 

власних тендерних пропозицій до досліджуваних Торгів, в один і той же день (у розрізі 

кожних Торгів) послідовно у часі з одних й тих самих ІР-адрес, про що зазначено у 

таблиці 7. 

 

 

mailto:farmline2011@meta.ua
mailto:farmline2011@meta.ua
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Таблиця 7 
Номер 

процедури 

закупівлі в 

електронній 

системі 

закупівель 

Найменування 

учасника 

Дата та час подання 

тендерних 

пропозицій 

IР-адреса, яка 

використовувалась 

учасником для 

розміщення 

тендерної пропозиції 

UA-2017-09-22-

000312-a 

(Торги 1) 

ФОП Румянцева Н.В. 

ФОП Полторак Ю.О, 

09.10.2017 15:55 

09.10.2017 16:41 

81.24.208.169 

  81.24.208.169 

UA-2017-12-28-

001486-b 

(Торги 2) 

ФОП Румянцева Н.В. 

ФОП Полторак Ю.О. 

12.01.2018 13:48 

12.01.2018 15:57 

81.24.208.169 

  81.24.208.169 

UA-2017-08-17-

000310-a 

(Торги 3) 

ФОП Румянцева Н.В. 

ФОП Полторак Ю.О. 

01.09.2017 19:50 

01.09.2017 20:02 

81.24.208.169 

  81.24.208.169 

UA-2017-09-07-

001506-c 

(Торги 4) 

ФОП Румянцева Н.В. 

ФОП Полторак Ю.О. 

25.09.2017 11:39 

25.09.2017 11:52 

н/д 

  н/д 

(62) Варто відзначити, що авторизація на майданчику ПриватМаркет відбувалася по кожному 

з Торгів та по кожному з Відповідачів за такими параметрами: 

- user data: («інформація з обмеженим доступом»). 

(63) Необхідно звернути увагу на той факт, що ИНН («інформація з обмеженим доступом») 

та номер телефону (067) 415-93-88, інформацію щодо якого Відповідач 1 особисто 

зазначив у додатку (лист від 19.11.2018 №100) до свого листа б/д б/н (вх. від 22.11.2018 

№80-03/2408), належать ФОП Румянцевій Н.В., що з великою часткою вірогідності 

свідчить про те, що саме вона одноособово подавала тендерні пропозиції обох учасників 

для участі у Торгах. 

(64) Крім того, за інформацією ГУ ДФС у Миколаївській області, наведеною у листі 

від 11.03.2019 №1822/9/14-29-08-01-02, з ІР-адреси 81.24.208.169 та e-mail 

nataliya_r@meta.ua з 02.12.2016 по 09.07.2018 (у тому числі під час проведення Торгів) 

до податкових органів надсилалися податкова звітність та/або інші документи               

ТОВ ВКФ «Фарм-Лайн», головним бухгалтером якого на той час була Румянцева 

Наталія Володимирівна та до посадових (функціональних) обов’язків якої входили 

організація та контроль бухгалтерського обліку, що підтверджується матеріалами 

справи. 

(65) Разом з цим, АТ КБ «Приватбанк» у листі від 12.12.2019 №20.1.0.0.0/7-191209/3515 

зазначило, що е-mail nataliya_r@meta.ua використовувався («інформація з обмеженим 

доступом»). 

(66) Листом від 28.08.2021 №206/01/1983/04 (вх. від 28.08.2021 №65-01/2193) ДП «Прозорро» 

на вимогу Відділення від 20.08.2021 №65-02/3183 повідомило інформацію щодо                            

ІР-адрес, з яких Відповідачі заходили в аукціон під час проведення Торгів, що наведена 

у таблиці 8. 

Таблиця 8 
Номер 

процедури 

закупівлі в 

електронній 

системі 

закупівель 

Назва учасника 

закупівлі 

Дата та час входу 

в аукціон 

IР-адреса, яка 

використовувалась 

учасником під час 

аукціону 

mailto:nataliya_r@meta.ua
mailto:nataliya_r@meta.ua
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UA-2017-09-22-

000312-a 

(Торги 1) 

ФОП Румянцева Н.В. 

ФОП Полторак Ю.О, 

11.10.2017 09:01 

11.10.2017 08:50 

81.24.208.169 

  81.24.208.169 

UA-2017-12-28-

001486-b 

(Торги 2) 

ФОП Румянцева Н.В. 

ФОП Полторак Ю.О. 

15.01.2018 12:34 

- 

81.24.208.169 

ІР-адреса відсутня 

UA-2017-08-17-

000310-a 

(Торги 3) 

ФОП Румянцева Н.В. 

ФОП Полторак Ю.О. 

04.09.2017 10:13 

04.09.2017 10:13 

81.24.208.169 

  81.24.208.169 

UA-2017-09-07-

001506-c 

(Торги 4) 

ФОП Румянцева Н.В. 

ФОП Полторак Ю.О. 

26.09.2017 11:53 

26.09.2017 11:49 

81.24.208.169 

  81.24.208.169 

(67) Дані, наведені у таблиці 8, свідчать про те, що Відповідачем 1 та Відповідачем 2 під час 

аукціонів у Торгах 1, 3, 4 використовувалася одна й та ж сама ІР-адреса, що не може бути 

випадковим збігом. 

(68) Крім того, необхідно звернути увагу на завчасний синхронний вхід 

ФОП Румянцевою Н.В. та ФОП Полторак Ю.О. в аукціони Торгів 1, 3, 4, інформація про 

що наведена у таблиці 9. 

Таблиця 9 
Номер 

процедури 

закупівлі в 

електронній 

системі 

закупівель 

Назва учасника 

закупівлі 

Дата та час 

проведення 

електронного 

аукціону, встановлені 

замовником 

Дата та час входу 

в аукціон 

UA-2017-09-22-

000312-a 

(Торги 1) 

ФОП Румянцева Н.В. 

ФОП Полторак Ю.О, 
11.10.2017 12:03 

11.10.2017 09:01 

11.10.2017 08:50 

UA-2017-08-17-

000310-a 

(Торги 3) 

ФОП Румянцева Н.В. 

ФОП Полторак Ю.О. 
04.09.2017 13:28 

04.09.2017 10:13 

04.09.2017 10:13 

UA-2017-09-07-

001506-c 

(Торги 4) 

ФОП Румянцева Н.В. 

ФОП Полторак Ю.О. 
26.09.2017 15:04 

26.09.2017 11:53 

26.09.2017 11:49 

(69) Завчасний синхронний вхід Відповідачами в аукціон під час участі у Торгах 1, 3, 4, 

оскільки замовником було вказано інший час, свідчить про їх скоординовану поведінку, 

зокрема під час участі у Торгах 1, 3, 4. 

(70) Відповідно до інформації, розміщеної в базі даних RIPE NCC (https://www.ripe.net), на 

яку покладені функції розподілу і реєстрації інтернет-ресурсів у відповідному регіоні,                         

IP-адреса 81.24.208.169 станом на вказані вище дати належала до одного з блоків IP-адрес 

провайдера «Миколаївське кабельне телебачення». 

(71) Листом від 04.02.2019 №1185 (вх. від 05.02.2019 №64-01/244) товариство з обмеженою 

відповідальністю «Миколаївське кабельне телебачення» (далі – ТОВ «МКТБ») на 

виконання вимоги Миколаївського відділення від 22.01.2019 №64-02/100 повідомило, що 

IP-адреса 81.24.208.169 не є і ніколи не була адресою будь-якого конкретного абонента 

ТОВ «МКТБ», оскільки ця адреса з пулу трансляції IP-адрес одного з серверів NAT 

(Network Address Translation), що належать ТОВ «МКТБ». 

(72) Утім, ТОВ «МКТБ» надало перелік абонентів із зазначенням адрес, за якими ним 

надавалися послуги, які протягом 2017-2018 років могли мати доступ до мережі Інтернет 

з вказаної IP-адреси. 
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(73) Разом з тим необхідно зазначити, що ФОП Румянцева Н.В. у додатку (лист від 19.11.2018 

№101) до свого листа б/д б/н (вх. від 22.11.2018 №80-03/2408) повідомила, що адресою, 

за якою вона провадила господарську діяльність протягом 2017-2018 років, було: 

м. Миколаїв, вул. Садова, 29А, кв. 104 (адреса прописки). 

(74) ФОП Полторак Ю.О. у додатку (лист від 13.11.2018 №43) до свого листа б/д б/н               

(вх. від 20.11.2018 №80-03/2393) повідомила, що господарську діяльність протягом 2017-

2018 років провадила в місті Миколаєві за адресами: вул. 8 Лінія, 4 (юридична адреса 

(місце проживання)) та вул. Космонавтів, 81/21, оф. 623 (фактична адреса). 

(75) За результатами аналізу переліку абонентів ТОВ «МКТБ», яким у 2017-2018 роках могла 

належати IP-адреса 81.24.208.169, установлено, що в ньому відсутні абоненти Румянцева 

Наталія Володимирівна та/або Полторак Юлія Олександрівна, а також будь-які інші 

абоненти, зареєстровані за вказаними вище адресами Відповідачів. Натомість у даному 

переліку значиться ТОВ ВКФ «Фарм-Лайн» (код ЄДРПОУ 19299605; місцезнаходження: 

вул. Космонавтів, 124А). 

(76) Листом від 29.09.2021 №150/9 ТОВ ВКФ «Фарм-Лайн» підтвердило, що провайдерські 

послуги доступу до мережі Інтернет надавалися йому, зокрема у період з 01.07.2017 по 

30.06.2018, ТОВ «МКТБ». 

(77) Зважаючи на сукупність фактів стосовно того, що обидва Відповідача пов’язані 

трудовими (цивільно-правовими) відносинами з третьої особою (ТОВ ВКФ «Фарм-

Лайн») та авторизація на майданчику ПриватМаркет АТ КБ «Приватбанк» для подачі 

тендерних пропозицій у досліджуваних Торгах здійснювалася під логіном Румянцевої 

Наталії Володимирівни (одним із Відповідачів), яка з 2011 року є головним бухгалтером 

ТОВ ВКФ «Фарм-Лайн», цілком ймовірним є подання тендерних пропозицій на Торги 

та взяття участі в аукціонах Торгів обома Відповідачами з однієї IP-адреси 

(81.24.208.169), що у відповідні проміжки часу використовувалася ТОВ ВКФ «Фарм-

Лайн», та однією особою (Румянцевою Наталією Володимирівною). 

(78) Зазначені обставини свідчать про те, що під час підготовки тендерних пропозицій та 

участі у Торгах ФОП Румянцева Н.В. та ФОП Полторак Ю.О. діяли спільно, узгоджуючи 

свої дії, та були обізнані щодо цінових пропозицій одне одного. 

 

4.5. Спільні особливості електронних файлів документів, поданих на Торги у складі 

тендерних пропозицій 

(79) За результатами аналізу властивостей файлів документів Відповідачів, що увійшли до 

складу тендерних пропозицій Торгів, розміщених на сайті електронних закупівель 

«Prozorro», виявлено, що файли аналогічних документів ФОП Румянцевої Н.В. та 

ФОП Полторак Ю.О. мають спільні унікальні особливості, які свідчать про єдине 

джерело їх походження, а саме у властивостях документів у вкладці опис файлів 

зазначені наступні параметри: 

Таблиця 11 
Відповідачі Назва файлу Властивості файлу 

Назва Дата та час 

останньої 

зміни 

Дата та час 

створення 

Примітка 

(спільні 

властивості) 

UA-2017-09-22-000312-a (Торги 1) 

Відповідач 1 Витяг Румянцева  
2015-09-16 

11:11:18 

2015-09-16 

11:11:18 

Спільний 

видавець: 

ABBYY 

FineReader 

8.0 

Professional 

Edition 

Відповідач 2 Витяг 07_05  
2015-05-07 

16:03:44 

2015-05-07 

15:57:04 

Відповідач 1 
Довідка про 

виконання 

Довідка про 

виконання.pdf 

2017-10-09 

15:50:24 

2017-10-09 

15:49:45 
Спільні: 
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аналогічних 

договорів 

версія PDF – 

PDF-1.4; 

автор, 

творець, 

видавець – 

ScanLite 

ver.1.0; 

дати 

створення 

та змін – 

09.10.2017, 

послідовність 

часу 

Відповідач 2 
Довідка про 

виконання договорів 

Довідка про 

виконання 

договорів.pdf 

2017-10-09 

16:33:59 

2017-10-09 

16:32:35 

Відповідач 1 

Довідка про 

погодження з 

основними 

умовами договору 

Довідка.pdf 
2017-10-09 

15:47:09 

2017-10-09 

15:44:07 

Відповідач 2 Лист-погодження 
Лист-

погодження.pdf 

2017-10-09 

16:32:12 

2017-10-09 

16:31:19 

Відповідач 1 
Довідка про 

підприємство 

Довідка про 

підприємство.p

df 

2017-10-09 

15:48:17 

2017-10-09 

15:46:37 

Відповідач 2 
Відомості про 

постачальника 

Відомості про 

постачальника.

pdf 

2017-10-09 

16:27:00 

2017-10-09 

16:25:54 

Відповідач 1 Доручення Доручення.pdf 
2017-10-09 

15:48:38 

2017-10-09 

15:47:13 

Відповідач 2 
Лист щодо підпису 

документів 

Лист щодо 

підпису.pdf 

2017-10-09 

16:28:04 

2017-10-09 

16:27:35 

Відповідач 1 Картка-заявка_4_ 
Картка-

заявка.pdf 

2017-10-09 

15:47:26 

2017-10-09 

15:44:46 

Відповідач 2 Картка-заявка 
Картка-заявка 

2.pdf 

2017-10-09 

16:31:08 

2017-10-09 

16:30:29 

Відповідач 1 лист Письмо 2.pdf 
2017-10-09 

15:49:38 

2017-10-09 

15:49:04 

Відповідач 2 Гарантійний лист Гарант. лист.pdf 
2017-10-09 

16:26:24 

2017-10-09 

16:25:10 

Відповідач 1 
Технічна 

специфікаціяpdf 
Техн. спец..pdf 

2017-10-09 

15:46:10 

2017-10-09 

15:38:57 

Відповідач 1 
Специфікація 

оновлена 

Специфікація.p

df 

2017-10-24 

12:17:58 

2017-10-24 

12:16:30 

Відповідач 2 
технічна 

спеціфікація 

спеціфікація.pd

f 

2017-10-09 

16:39:23 

2017-10-09 

16:37:53 

Відповідач 1 проект Договору Додаток 2.pdf 
2017-10-09 

15:46:40 

2017-10-09 

15:41:03 

Відповідач 2 Проект договору 
Проект 

договору.pdf 

2017-10-09 

16:37:42 

2017-10-09 

16:33:51 

Відповідач 1 ст. 17 Письмо 1.pdf 
2017-10-09 

15:48:57 

2017-10-09 

15:48:08 

Відповідач 2 
Інформація 

відповідно до ст. 17 
Інформація.pdf 

2017-10-09 

16:28:51 

2017-10-09 

16:28:13 

Відповідач 1 Цінова пропозиція 
Цінова 

пропозиція.pdf 

2017-10-09 

15:47:44 

2017-10-09 

15:45:27 

Відповідач 1 
Цінова пропозиція 

оновлена 
Пропозиція.pdf 

2017-10-24 

12:16:24 

2017-10-24 

12:15:09 

Відповідач 2 Цінова пропозиція Ценовое.pdf 
2017-10-09 

16:29:43 

2017-10-09 

16:28:49 

Відповідач 1 сертификаты    Спільні: 

версія PDF – 

PDF-1.3; 

автор – Canon Відповідач 2 сертифікати    
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Відповідач 1 

п.9.1235 - _Додаток 

1 до ТД_ - Технічна 

специфікація  (1) 

 
09.10.2017 

15:22 

25.06.2009 

10:22 

(дата та час 

файлу 

замовника) 

Спільні: 

автор змін – 

Farmline; 

дати змін – 

09.10.2017 та 

послідовність 

часу; 

однакові 

назви файлів, 

відмінні від 

назви 

замовника: 

п.9.1235 - 

(Додаток 1 до 

ТД) - 

Технічна 

специфікація 

Відповідач 1 

п.9.1235 - _Додаток 

1 до ТД_ - Технічна 

специфікація 

 
24.10.2017 

12:11 

25.06.2009 

10:22 

(дата та час 

файлу 

замовника) 

Відповідач 2 

п.9.1235 - _Додаток 

1 до ТД_ - Технічна 

специфікація -1 

 
09.10.2017 

16:10 

25.06.2009 

10:22 

(дата та час 

файлу 

замовника) 

UA-2017-12-28-001486-b (Торги 2) 

Відповідач 1 Витяг Румянцева  
2015-09-16 

11:11:18 

2015-09-16 

11:11:18 

Спільний 

видавець: 

ABBYY 

FineReader 

8.0 

Professional 

Edition 

Відповідач 2 Витяг 07_05  
2015-05-07 

16:03:44 

2015-05-07 

15:57:04 

Відповідач 1 Довідка  
2018-01-12 

12:42:54 

2018-01-12 

12:24:08 

Спільні: 

версія PDF – 

PDF-1.3; 

творець – 

Canon; 

дати 

створення 

та змін – 

12.01.2018, 

послідовність 

часу 

Відповідач 2 Гарантійний лист  
2018-01-12 

15:37:49 

2018-01-12 

15:17:50 

Відповідач 1 

Довідка про 

виконання 

аналогічних 

договорів 

 
2018-01-12 

12:43:43 

2018-01-12 

12:27:30 

Відповідач 2 

довідка про 

виконання 

аналогічних 

договорів 

 
2018-01-12 

15:38:17 

2018-01-12 

15:18:10 

Відповідач 1 

Довідка про 

погодження з 

істотними умовами 

договору 

 
2018-01-12 

12:42:31 

2018-01-12 

12:23:46 

Відповідач 2 

лист-погодження з 

основними умвами 

договору 

 
2018-01-12 

15:37:18 

2018-01-12 

15:17:29 

Відповідач 1 
Довідка про 

підприємство 
 

2018-01-12 

12:41:53 

2018-01-12 

12:23:23 

Відповідач 2 
відомості про 

постачальника 
 

2018-01-12 

15:54:32 

2018-01-12 

15:16:11 

Відповідач 1 Доручення  
2018-01-12 

12:41:21 

2018-01-12 

12:22:52 

Відповідач 2 
лист щодо підпису 

документів 
 

2018-01-12 

15:36:41 

2018-01-12 

15:16:53 

Відповідач 1 Картка-заявка  
2018-01-12 

12:41:00 

2018-01-12 

12:22:24 

Відповідач 2 картка-заявка  
2018-01-12 

15:35:35 

2018-01-12 

15:15:47 

Відповідач 1 лист ст.17  
2018-01-12 

12:34:25 

2018-01-12 

12:20:37 
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Відповідач 2 довідка ст. 17  
2018-01-12 

15:34:35 

2018-01-12 

15:15:03 

Відповідач 1 
Технічна 

специфікація 
 

2018-01-12 

12:33:32 

2018-01-12 

12:18:47 

Відповідач 2 
технічна 

специфікація 
 

2018-01-12 

15:39:57 

2018-01-12 

15:20:31 

Відповідач 1 проект договору  
2018-01-12 

12:43:16 

2018-01-12 

12:26:52 

Відповідач 2 проект договору  
2018-01-12 

15:42:39 

2018-01-12 

15:25:16 

Відповідач 1 Цінова пропозиція  
2018-01-12 

12:40:30 

2018-01-12 

12:38:09 

Відповідач 2 Цінова пропозиція  
2018-01-12 

15:38:38 

2018-01-12 

15:19:12 

Відповідач 1 

п.9.1037 - _Додаток 

1 до ТД_ - Технічна 

специфікація 

 
12.01.2018 

11:23 

25.06.2009 

10:22 

(дата та час 

файлу 

замовника) 

Спільні: 

автор змін – 

Farmline; 

дати змін – 

12.01.2018 та 

послідовність 

часу; 

однакові 

назви файлів, 

відмінні від 

назви 

замовника: 

п.9.1037 - 

(Додаток 1 до 

ТД) - 

Технічна 

специфікація 

Відповідач 1 
Оновлена технічна 

специфікація 
 

16.01.2018 

11:45 

25.06.2009 

10:22 

(дата та час 

файлу 

замовника) 

Відповідач 2 

п.9.1037 - _Додаток 

1 до ТД_ - Технічна 

специфікація -1 

 
12.01.2018 

14:20 

25.06.2009 

10:22 

(дата та час 

файлу 

замовника) 

UA-2017-08-17-000310-a (Торги 3) 

Відповідач 1 Вытяг Румянцева  
2015-09-16 

11:11:18 

2015-09-16 

11:11:18 

Спільний 

видавець: 

ABBYY 

FineReader 

8.0 

Professional 

Edition 

Відповідач 2 Витяг 07_05  
2015-05-07 

16:03:44 

2015-05-07 

15:57:04 

Відповідач 1 

Довідка про 

виконання 

аналогічних 

договорів 

 
2017-09-01 

19:16:36 

2017-09-01 

17:49:32 

Спільні: 

версія PDF – 

PDF-1.3; 

творець – 

Canon; 

дати 

створення 

та змін – 

01.09.2017, 

послідовність 

часу 

Відповідач 2 
аналогічні 

договори 
 

2017-09-01 

19:02:27 

2017-09-01 

18:43:26 

Відповідач 1 
Довідка про 

погождення 
 

2017-09-01 

19:00:03 

2017-09-01 

17:50:05 

Відповідач 2 Лист-погодження  
2017-09-01 

19:02:47 

2017-09-01 

18:44:08 

Відповідач 1 Довідка про підпр.  
2017-09-01 

18:58:42 

2017-09-01 

17:48:01 

Відповідач 2 
Відомості про 

постачальника 
 

2017-09-01 

19:56:13 

2017-09-01 

18:55:20 

Відповідач 1 Доручення  
2017-09-01 

18:58:14 

2017-09-01 

17:45:30 

Відповідач 2 
Лист щодо підпису 

документів 
 

2017-09-01 

19:04:16 

2017-09-01 

18:51:59 
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Відповідач 1 лист  
2017-09-01 

19:00:26 

2017-09-01 

17:50:44 

Відповідач 2 Гарантійний лист  
2017-09-01 

19:05:51 

2017-09-01 

18:57:20 

Відповідач 1 лист 2  
2017-09-01 

19:00:49 

2017-09-01 

17:51:56 

Відповідач 2 Інформація  
2017-09-01 

19:04:35 

2017-09-01 

18:53:30 

Відповідач 1 проект договору  
2017-09-01 

19:01:19 

2017-09-01 

18:20:21 

Відповідач 2 проект договору  
2017-09-01 

19:36:21 

2017-09-01 

18:47:48 

Відповідач 1 
Технічна 

специфікація 
 

2017-09-01 

17:48:58 

2017-09-01 

17:44:44 

Відповідач 2 
Технічна 

специфікація 
 

2017-09-01 

19:03:34 

2017-09-01 

18:49:42 

Відповідач 1 Цінова пропозиція  
2017-09-01 

19:09:06 

2017-09-01 

17:46:59 

Відповідач 2 Пропозиція  
2017-09-01 

19:03:58 

2017-09-01 

18:50:50 

Відповідач 1 

п.9.1235 - _Додаток 

1 до ТД_ - Технічна 

специфікація  (1) 

 
01.09.2017 

19:14 

25.06.2009 

10:22 

(дата та час 

файлу 

замовника) 
Спільні: 

автор змін – 

Farmline; 

дати змін – 

01.09.2017 та 

послідовність 

часу; 

назви файлів, 

відмінні від 

назви 

замовника: 

п.9.1235 - 

(Додаток 1 до 

ТД) - 

Технічна 

специфікація 

Відповідач 1 

п.9.1235 - _Додаток 

1 до ТД_ - Технічна 

специфікація 

 
05.09.2017 

9:44 

25.06.2009 

10:22 

(дата та час 

файлу 

замовника) 

Відповідач 2 

п.9.1235 - _Додаток 

1 до ТД_ - Технічна 

специфікація -1 (2) 

 
01.09.2017 

18:11 

25.06.2009 

10:22 

(дата та час 

файлу 

замовника) 

Відповідач 2 

п.9.1235 - _Додаток 

1 до ТД_ - Технічна 

специфікація -1 (1) 

 
12.09.2017 

9:29 

25.06.2009 

10:22 

(дата та час 

файлу 

замовника) 

Відповідач 2 

п.9.1235 - _Додаток 

1 до ТД_ - Технічна 

специфікація -1 

 
14.09.2017 

9:40 

25.06.2009 

10:22 

(дата та час 

файлу 

замовника) 

UA-2017-09-07-001506-c (Торги 4) 

Відповідач 1 Вытяг Румянцева  
2015-09-16 

11:11:18 

2015-09-16 

11:11:18 

Спільний 

видавець: 

ABBYY 

FineReader 

8.0 

Professional 

Edition 

Відповідач 2 Витяг 07_05  
2015-05-07 

16:03:44 

2015-05-07 

15:57:04 

Відповідач 1 

Довідка про 

виконання 

аналогічних 

договорів 

 
2017-09-25 

11:33:32 

2017-09-25 

11:03:36 

Спільні: 

дати 

створення 

та змін – 

25.09.2017, Відповідач 2 Довідка  
2017-09-25 

11:46:07 

2017-09-25 

11:24:12 
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Відповідач 1 

Довідка про 

погодження з 

основними умовами 

договору 

 
2017-09-25 

11:31:05 

2017-09-25 

10:57:47 

послідовність 

часу 

Відповідач 2 Лист-погодження  
2017-09-25 

11:47:22 

2017-09-25 

11:30:17 

Відповідач 1 
Довідка про 

підприємство 
 

2017-09-25 

11:32:42 

2017-09-25 

11:02:05 

Відповідач 2 
Відомості про 

постачальника 
 

2017-09-25 

11:44:04 

2017-09-25 

11:20:45 

Відповідач 1 Договір  
2017-09-25 

11:30:16 

2017-09-25 

10:54:46 

Відповідач 2 Проект договору  
2017-09-25 

11:46:57 

2017-09-25 

11:29:23 

Відповідач 1 Доручення  
2017-09-25 

11:32:14 

2017-09-25 

11:01:19 

Відповідач 2 
Лист щодо підпису 

документів 
 

2017-09-25 

11:45:00 

2017-09-25 

11:22:14 

Відповідач 1 Картка-заявка  
2017-09-25 

11:31:53 

2017-09-25 

10:59:53 

Відповідач 2 Картка-заявка  
2017-09-25 

11:47:45 

2017-09-25 

11:31:11 

Відповідач 1 Лист  
2017-09-25 

11:33:07 

2017-09-25 

11:02:50 

Відповідач 2 Гарантійний лист  
2017-09-25 

11:44:32 

2017-09-25 

11:21:33 

Відповідач 1 Лист ст. 17  
2017-09-25 

11:33:52 

2017-09-25 

11:04:06 

Відповідач 2 
Інформація щодо ст. 

17 
 

2017-09-25 

11:45:24 

2017-09-25 

11:22:51 

Відповідач 1 Техн. специф.  
2017-09-25 

11:29:54 

2017-09-25 

10:53:56 

Відповідач 2 
Технічна 

спеціфікація 
 

2017-09-25 

11:46:26 

2017-09-25 

11:25:10 

Відповідач 1 Цінова пропозиція  
2017-09-25 

11:31:31 

2017-09-25 

10:58:34 

Відповідач 2 Цінова пропозиція_  
2017-09-25 

11:45:45 

2017-09-25 

11:23:33 

Відповідач 1 
Технічна 

специфікація 
 

25.09.2017 

10:31 

25.06.2009 

10:22 

(дата та час 

файлу 

замовника) 

Спільні: 

автор змін – 

Farmline; 

дати змін – 

25.09.2017 та 

послідовність 

часу 
Відповідач 2 

п.9.1235 - _Додаток 

1 до ТД_ - Технічна 

специфікація -1 

 
25.09.2017 

11:07 

25.06.2009 

10:22 

(дата та час 

файлу 

замовника) 

(80) Необхідно відзначити, що спільні властивості перелічених файлів документів 

ФОП Румянцевої Н.В. та ФОП Полторак Ю.О. не спостерігаються у файлах документів 

інших учасників, що брали участь у процедурі публічної закупівлі за ідентифікатором 

UA-2017-09-22-000312-a (Торги 1). 

(81) Зазначені обставини свідчать про одночасне та послідовне використання Відповідачами 

одного й того ж офісного обладнання для виготовлення (створення) файлів, які були 

завантажені для участі у Торгах, що не може бути випадковим збігом та свідчить про 

спільну підготовку ФОП Румянцевою Н.В. та ФОП Полторак Ю.О. до участі у Торгах. 
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(82) Окрему увагу слід приділити таким документам як «Технічна специфікація на товар», які 

подавалися кожним із Відповідачів у складі власних тендерних пропозицій до кожного з 

Торгів. «Технічні специфікації на товар» містять інформацію, зокрема щодо ціни за 

одиницю товару та загальної вартості товару. 

(83) Зазначені документи виготовлялися ФОП Румянцевою Н.В. та ФОП Полторак Ю.О. на 

підставі зразків (шаблонів), наданих замовником у тендерних документаціях до кожного 

з Торгів. Спільною ознакою документів «Технічна специфікація на товар» Відповідачів 

по всім Торгам є така властивість файлів, відмінна від властивості файлів зразків 

(шаблонів) замовника, як «ким змінено» – Farmline Farmline (вочевидь – 

ТОВ ВКФ «Фарм-Лайн»), та однакові дати змін файлів документів в розрізі кожного з 

Торгів, що свідчить про складання цих документів однією особою, можливо одним із 

Відповідачів. 

(84) Отже, ФОП Румянцева Н.В. та ФОП Полторак Ю.О. були обізнаними щодо цін та 

вартості товарів, які ними пропонувалися на Торгах, та могли корегувати їх з метою 

досягнення поставлених цілей, зважаючи, що одночасно перебували у трудових 

(цивільно-правових) відносинах з ТОВ ВКФ «Фарм-Лайн», на обладнанні якого 

виготовлялися «Технічні специфікації на товар». 

 

4.6. Аналіз цінових пропозицій Відповідачів, закономірність результатів проведення 

Торгів, в яких Відповідачі приймали участь разом, та характер дій Відповідачів під 

час участі у них 

(85) Відповідно до пункту 30 частини першої статті 1 Закону України «Про публічні 

закупівлі» в редакції, чинній на час проведення Торгів, тендерна пропозиція – це 

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

замовнику відповідно до вимог тендерної документації. 

(86) Згідно з абзацом першим частини першої статті 25 цього ж Закону тендерна пропозиція 

подається в електронному вигляді через електронну систему закупівель. Документ з 

тендерною пропозицією подається в електронному вигляді шляхом заповнення 

електронних форм з окремими полями, де зазначається інформація про ціну, інші критерії 

оцінки (у разі їх встановлення замовником), інформація від учасника про його 

відповідність кваліфікаційним (кваліфікаційному) критеріям, вимогам, визначеним у 

статті 17 цього Закону і в тендерній документації. 

(87) Абзацом першим частини другої статті 28 вказаного Закону передбачено, що до початку 

проведення електронного аукціону в електронній системі закупівель автоматично 

розкривається інформація про ціну та перелік усіх цін пропозицій, розміщений у порядку 

від найнижчої до найвищої ціни без зазначення найменувань та інформації про 

учасників. 

(88) Тобто, учасник, який подав тендерну пропозицію для участі в електронній процедурі 

публічної закупівлі, до початку проведення електронного аукціону не володіє 

інформацією про те, чи подали тендерні пропозиції інші суб’єкти господарювання для 

участі у такій процедурі закупівлі. 

(89) При цьому згідно з положеннями абзацу п’ятого частини першої статті 31 Закону України 

«Про публічні закупівлі» замовник відміняє торги в разі подання для участі в них менше 

двох тендерних пропозицій. 

(90) У Торгах 1, 2, 4 замовником – ВП «ЮУАЕС» ДП «НАЕК «Енергоатом» – переможцем 

визнано ФОП Румянцеву Н.В. 

(91) Торги 3 визнані такими, що не відбулися у зв’язку з відхиленням на підставі пункту 4 

статті 31 Закону України «Про публічні закупівлі» тендерних пропозицій усіх учасників, 

оскільки вони не відповідали умовам тендерної документації. 

(92) За результатами аналізу цінових пропозицій Відповідачів у досліджуваних Торгах та їх 

поведінки під час проведення аукціонів, наведеного у таблиці 12, Відділенням 

установлено наступне. 
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(93) Первинні пропозиції ФОП Полторак Ю.О. у порівнянні з первинними пропозиціями 

ФОП Румянцевої Н.В. у Торгах 1, 2 були нижчими. Натомість спільною, об’єднуючою 

особливістю Торгів 1 та 2 є те, що під час проведення аукціону Відповідач 2 не знижувала 

ціну на відміну від Відповідача 1, яка знизила ціну у раунді 3 та остаточна пропозиція 

якої, таким чином, стала меншою за остаточну пропозицію Відповідача 2. 

(94) У Торгах 3, 4 первинна пропозиція ФОП Полторак Ю.О. була вищою за первинну 

пропозицію ФОП Румянцевої Н.В. Натомість, якщо у Торгах 4 Відповідачі не знизили 

ціни, то у Торгах 3 Відповідачі знизили її синхронно (у раунді 2) таким чином, що 

остаточна пропозиція ФОП Румянцевої Н.В. все одно залишилася найнижчою. 

 

Таблиця 12 
Назва учасника Первинна 

пропозиція, 

UAH 

Аукціон Остаточна 

пропозиція, 

UAH 
Раунд 1 Раунд 2 Раунд 3 

UA-2017-09-22-000312-a (Торги 1) 

ТОВ « Фарма-Світ» 108 751,66 108 751,66 108 751,66 108 751,66 
108 751,66 

(відхилена) 

ФОП РУМЯНЦЕВА 

НАТАЛІЯ 

ВОЛОДИМИРІВНА 

150 484,68 150 484,68 150 484,68 128 000,00 128 000,00 

ФОП ПОЛТОРАК 

ЮЛІЯ 

ОЛЕКСАНДРІВНА 

150 474,80 150 474,80 150 474,80 150 474,80 150 474,80 

ТОВ УМ-Бізнес 

Інтернешенал 
128 035,24 128 035,24 128 035,24 128 035,24 128 035,24 

UA-2017-12-28-001486-b (Торги 2) 

ФОП РУМЯНЦЕВА 

НАТАЛІЯ 

ВОЛОДИМИРІВНА 

184 408,80 184 408,80 184 408,80 182 608,00 182 608,00 

ФОП ПОЛТОРАК 

ЮЛІЯ 

ОЛЕКСАНДРІВНА 

184 039,95 184 039,95 184 039,95 184 039,95 184 039,95 

UA-2017-08-17-000310-a (Торги 3) 

ФОП РУМЯНЦЕВА 

НАТАЛІЯ 

ВОЛОДИМИРІВНА 

115 719,50 115 719,50 114 119,00 114 119,00 114 119,00 

ФОП ПОЛТОРАК 

ЮЛІЯ 

ОЛЕКСАНДРІВНА 

120 456,00 120 456,00 115 710,00 115 710,00 115 710,00 

UA-2017-09-07-001506-с (Торги 4) 

ФОП РУМЯНЦЕВА 

НАТАЛІЯ 

ВОЛОДИМИРІВНА 

17 181,00 17 181,00 17 181,00 17 181,00 17 181,00 

ФОП ПОЛТОРАК 

ЮЛІЯ 

ОЛЕКСАНДРІВНА 

17 264,00 17 264,00 17 264,00 17 264,00 17 264,00 

(95) Наведені обставини свідчать про узгодженість дій Відповідачів, які полягали у тому, що 

ФОП Полторак Ю.О., приймаючи участь у Торгах разом з ФОП Румянцевою Н.В., не 
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мала на меті отримання перемоги у таких Торгах, а діяла лише як «технічний» учасник 

виключно з метою забезпечення визнання замовником Торгів як таких, що «відбулися». 

(96) Порівняння цінових пропозицій Відповідачів також говорить про те, що вони не 

конкурували між собою, а співпрацювали один з одним, тобто їх цінові пропозиції були 

результатом домовленостей між ними. Такі дії не були б можливими за умов 

самостійності кожного із Відповідачів. 

5. Висновки у справі та кваліфікація дій Відповідачів 

(97) Відповідно до абзацу другого статті 1 Закону України «Про захист економічної 

конкуренції» економічна конкуренція (конкуренція) – це змагання між суб’єктами 

господарювання з метою здобуття завдяки власним досягненням переваг над іншими 

суб’єктами господарювання, внаслідок чого споживачі, суб’єкти господарювання мають 

можливість вибирати між кількома продавцями, покупцями, а окремий суб’єкт 

господарювання не може визначати умови обороту товарів на ринку. 

(98) Частиною другою статті 4 цього ж Закону передбачено, що суб’єкти господарювання 

зобов’язані сприяти розвитку конкуренції та не вчиняти будь-яких неправомірних дій, які 

можуть мати негативний вплив на конкуренцію. 

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

антиконкурентні узгоджені дії є порушенням законодавства про захист економічної 

конкуренції. 

(100) Абзацом першим частини першої статті 5 зазначеного Закону визначено, що 

узгодженими діями є укладення суб’єктами господарювання угод у будь-якій формі, 

прийняття об’єднаннями рішень у будь-якій формі, а також будь-яка інша погоджена 

конкурентна поведінка (діяльність, бездіяльність) суб’єктів господарювання. 

(101) За умовами частини другої цієї ж статті особи, які чинять або мають намір чинити 

узгоджені дії, є учасниками узгоджених дій. 

(102) Відповідно до частини першої статті 6 Закону України «Про захист економічної 

конкуренції» антиконкурентними узгодженими діями є узгоджені дії, які призвели чи 

можуть призвести до недопущення, усунення чи обмеження конкуренції. 

(103) Згідно з пунктом 4 частини другої цієї ж статті антиконкурентними узгодженими діями 

визнаються узгоджені дії, які стосуються спотворення результатів торгів, аукціонів, 

конкурсів, тендерів. 

(104) Вчинення антиконкурентних узгоджених дій за нормою частини четвертої вказаної 

статті забороняється і тягне за собою відповідальність згідно з законом. 

(105) Отже, дії, спрямовані на спотворення результатів торгів, заборонені законом незалежно 

від наслідків настання таких дій у вигляді спотворення результатів торгів. 

(106) У ході розгляду даної справи Відділенням було встановлено ряд обставин, підтверджених 

зібраними доказами, які не можуть бути результатом випадкового збігу чи наслідком дії 

об’єктивних чинників, а свідчать про вчинення Відповідачами антиконкурентних 

узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів торгів (тендерів) а саме: 

- пов’язаність Відповідачів через третіх осіб; 

- наявність тривалих довірчих та сталих господарських відносин між Відповідачами; 

- використання спільних засобів зв’язку; 

- синхронність дій у часі та використання однієї ІР-адреси під час подання тендерних 

пропозицій та участі в аукціонах Торгів; 

- спільні особливості електронних файлів документів, поданих на Торги; 

- закономірність результатів проведення Торгів, в яких Відповідачі приймали участь 

разом, та характер дій Відповідачів під час участі у них. 

(107) Таким чином, аналіз документів, поданих ФОП Румянцевою Н.В. та 

ФОП Полторак Ю.О. у складі тендерних пропозицій при проведенні ВП «ЮУАЕС» 

ДП «НАЕК «Енергоатом»» відкритих торгів на закупівлю фармацевтичної продукції 
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(оголошення про проведення відкритих торгів, опубліковані на вебпорталі 

Уповноваженого органу з питань закупівель https://prozorro.gov.ua за ідентифікаторами 

закупівель: UA-2017-09-22-000312-a, UA-2017-12-28-001486-b, UA-2017-08-17-000310-a 

та UA-2017-09-07-001506-c), свідчить про узгодження (координацію) Відповідачами 

своєї поведінки при підготовці до участі та під час участі у Торгах. 

(108) Правові та економічні засади здійснення закупівель товарів, робіт і послуг для 

забезпечення потреб держави, територіальних громад та об’єднаних територіальних 

громад визначені Законом України «Про публічні закупівлі», яким, зокрема, 

користувався замовник при проведенні торгів. 

(109) Метою цього Закону є забезпечення ефективного та прозорого здійснення закупівель, 

створення конкурентного середовища у сфері публічних закупівель, запобігання 

проявам корупції у цій сфері, розвиток добросовісної конкуренції. 

(110) Досягти цього можна лише завдяки створенню конкурентного середовища при виборі 

замовником кращої пропозиції, яка можлива лише тоді, коли вона запропонована у 

справжніх умовах змагальності. Погоджена поведінка учасників торгів усуває між ними 

змагальність, що є однією з ознак економічної конкуренції, та, спотворюючи її 

об'єктивний результат, – кращу пропозицію, чим порушується право замовника на 

отримання такої пропозиції та на очікуваний ним найбільший ефективний для нього 

результат. 

(111) Таким чином, доказами, зібраними у справі, та дослідженням усієї сукупності факторів, 

що об’єктивно могли вплинути на поведінку Відповідачів, доводиться висновок про те, 

що їх дії були узгодженою поведінкою, яка стосувалася спотворення результатів Торгів. 

(112) Отже, наведене в сукупності свідчить про вчинення ФОП Румянцевою Н.В. та 

ФОП Полторак Ю.О. порушень законодавства про захист економічної конкуренції, 

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

що кваліфікуються за пунктом 4 частини другої статті 6 цього ж Закону, у вигляді 

антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів 

(тендерів) під час участі у процедурах публічних закупівель, проведених ВП «ЮУАЕС» 

ДП «НАЕК «Енергоатом» (ідентифікатори закупівель: UA-2017-09-22-000312-a,              

UA-2017-12-28-001486-b, UA-2017-08-17-000310-a та UA-2017-09-07-001506-c). 

6. Заперечення Відповідачів та їх спростування 

6.1. Заперечення Відповідача 1 

(113) На попередні висновки адміністративної колегії Відділення від 09.12.2021 №65/55-пв/к у 

справі №2-26.206/7-2019, які були отримані ФОП Румянцевою Н.В. 20.12.2021, 

Відповідач 1 листом від 20.12.2021 б/н (вх. від 23.12.2021 №65-01/3157) надала 

пояснення, в яких зазначила, що згодна з попередніми висновками адміністративної 

колегії Відділення, визнає свою провину, зобов’язвшись у подальшому не порушувати 

законодавства про захист економічної конкуренції. 

6.2. Заперечення Відповідача 2 

(114) На попередні висновки адміністративної колегії Відділення від 09.12.2021 №65/55-пв/к у 

справі №2-26.206/7-2019, які були отримані ФОП Полторак Ю.О. 17.12.2021, 

Відповідач 2 листами від 21.12.2021 б/н (вх. від 23.12.2021 №65-01/3159) та 

від 27.12.2021 б/н (вх. від 28.12.2021 №65-01/3166) надала пояснення, в яких зазначила, 

що згодна з попередніми висновками адміністративної колегії Відділення, визнає свою 

провину, зобов’язавшись у подальшому не порушувати законодавства про захист 

економічної конкуренції. 
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7. Остаточні висновки Відділення 

(115) Таким чином, доказами, зібраними у даній справі, доводиться, а дослідженням усієї 

сукупності факторів, що об’єктивно могли вплинути на поведінку Відповідача 1 та 

Відповідача 2, не спростовується висновок адміністративної колегії Відділення про те, 

що дії ФОП Румянцевої Н.В. та ФОП Полторак Ю.О. завдяки: 

- їх пов’язаності через третіх осіб; 

- наявності тривалих довірчих та сталих господарських відносин між ними; 

- використанню спільних засобів зв’язку; 

- синхронності дій у часі під час подання тендерних пропозицій та участі в аукціонах 

Торгів; 

- спільним особливостям електронних файлів документів, поданих на Торги; 

- закономірності результатів проведення Торгів, в яких Відповідачі приймали участь 

разом, та характеру дій Відповідачів під час участі у них 

є узгодженою поведінкою, що стосується спотворення результатів торгів (тендерів) на 

закупівлю фармацевтичної продукції, проведених на вебпорталі Уповноваженого органу 

з питань закупівель «Prozorro» ВП «ЮУАЕС» ДП «НАЕК «Енергоатом» відповідно до 

ідентифікаторів закупівель UA-2017-09-22-000312-a, UA-2017-12-28-001486-b,               

UA-2017-08-17-000310-a та UA-2017-09-07-001506-c. 

(116) Така поведінка Відповідачів становить порушення законодавства про захист економічної 

конкуренції у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення 

результатів торгів (тендерів), заборонених відповідно до пункту 1 статті 50 та пункту 4 

частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції». 

8. Визначення розміру штрафів 

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

економічної конкуренції» за порушення, передбачене пунктом 1 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. 

(118) Згідно з Податковою декларацією платника єдиного податку – фізичної особи-

підприємця Румянцевої Наталії Володимирівни за 2020 рік, копії якої надані ГУ ДПС у 

Миколаївській області листом від 12.08.2021 №9288/5/14-29-18-01-07  (вх. від 17.08.2021 

№65-01/562-Кі), та Відповідачем 1 листом від 27.08.2021 №115 (вх. від 07.09.2021                     

№65-01/2250), обсяг доходу ФОП Румянцевої Н.В. за 2020 рік склав («інформація з 

обмеженим доступом») гривні 00 коп. 

(119) Відповідно до Податкової декларації платника єдиного податку – фізичної особи-

підприємця Полторак Юлії Олександрівни за 2020 рік, копії якої надані ГУ ДПС у 

Миколаївській області листом від 12.08.2021 №9288/5/14-29-18-01-07, та Відповідачем 2 

листом від 16.08.2021 №11 (вх. від 27.08.2021 №65-01/2181), обсяг доходу 

ФОП Полторак Ю.О. за 2020 рік склав («інформація з обмеженим доступом») гривень 

05 коп. 

(120) При визначенні розміру штрафів адміністративною колегією Південного міжобласного 

територіального відділення Антимонопольного комітету України враховується, що 

узгоджені дії учасників конкурсних процедур (торгів (тендерів)), 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 (тендерними) пропозиціями і змова 

учасників призводить до порушення права замовника на придбання товару за ціною, 

сформованою в умовах конкуренції, що, у свою чергу, має результатом необґрунтовані 

перевитрати (нераціональне витрачання) публічних коштів. 
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Ураховуючи викладене, керуючись статтями 7, 14 Закону України «Про 

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

конкуренції», пунктами 3, 11 Положення про територіальне відділення Антимонопольного 

комітету України, затвердженого розпорядженням Антимонопольного комітету України від 

23.02.2001 №32-р, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30.03.2001 за №291/5482, 

та пунктом 32 Правил розгляду заяв і справ про порушення законодавства про захист 

економічної конкуренції (Правила розгляду справ), затверджених розпорядженням 

Антимонопольного комітету України від 19.04.1994 №5 (в редакції розпорядження 

Антимонопольного комітету України від 29.06.1998 №169-р), зареєстрованих в Міністерстві 

юстиції України 06.05.1994 за №90/299, адміністративна колегія Південного міжобласного 

територіального відділення Антимонопольного комітету України 

ПОСТАНОВИЛА: 

1. Визнати, що фізична особа-підприємець Румянцева Наталія Володимирівна 

(місцезнаходження: 54055, м. Миколаїв, вул. Садова, 29А, кв. 104; ідентифікаційний код 

(«інформація з обмеженим доступом»)) та фізична особа-підприємець Полторак Юлія 

Олександрівна (місцезнаходження: 54028, м. Миколаїв, вул. 8 Лінія, 4; ідентифікаційний код 

(«інформація з обмеженим доступом»)) 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, які стосуються спотворення результатів торгів 

(тендеру), проведеного відокремленим підрозділом «Южно-Українська атомна електрична 

станція» державного підприємства «Національна атомна енергогенеруюча компанія 

«Енергоатом» (ідентифікаційний код відокремленого підрозділу 20915546) на закупівлю 

товару – код CPV 33600000-6 по ДК 021:2015 – Фармацевтична продукція (Фармацевтична 

продукція (LDL-cholesterol, Аланін-амінотрансфераза, Аспартат-амінотрансфераза, Білірубін, 

Гама-глутамілтрансфераза, Декстроза, 'Контрольна сиворотка 'Humatrol N', Креатинин 

лікватор, Сечовина, Холестерин лікватор, Скарифікатор; Стоматологичні материали, Вата, 

Бинт, шприци медичні, Салфетка марлева, Щіточка гінекологічна Medikare ендоцерв)) 

відповідно до ідентифікатору закупівлі UA-2017-09-22-000312-a. 

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

фізичну особу-підприємця Румянцеву Наталію Володимирівну, ідентифікаційний код 

(«інформація з обмеженим доступом»), штраф у розмірі 22 572 (двадцять дві тисячі п’ятсот 

сімдесят дві) гривні. 

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

фізичну особу-підприємця Полторак Юлію Олександрівну, ідентифікаційний код («інформація 

з обмеженим доступом»), штраф у розмірі 22 572 (двадцять дві тисячі п’ятсот сімдесят 

дві) гривні. 

4. Визнати, що фізична особа-підприємець Румянцева Наталія Володимирівна 

(місцезнаходження: 54055, м. Миколаїв, вул. Садова, 29А, кв. 104; ідентифікаційний код 

(«інформація з обмеженим доступом»)) та фізична особа-підприємець Полторак Юлія 

Олександрівна (місцезнаходження: 54028, м. Миколаїв, вул. 8 Лінія, 4; ідентифікаційний код 

(«інформація з обмеженим доступом»)) 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, які стосуються спотворення результатів торгів 

(тендеру), проведеного відокремленим підрозділом «Южно-Українська атомна електрична 

станція» державного підприємства «Національна атомна енергогенеруюча компанія 

«Енергоатом» (ідентифікаційний код відокремленого підрозділу 20915546) на закупівлю 

товару – код CPV 33600000-6 по ДК 021:2015 – Фармацевтична продукція (Бинт; Витратні 

матеріали для гематологічного аналізатора (LDL-cholesterol; Аланін-амінотрансфераза (AJIT) 
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лікві UV 10x10 мл; Аспартат-амінотрансфераза (ACT) лікві UV 10%10 мл; Білірубін П/3 

лікватор 2x100 мл; Гама-глутамілтрансфераза; Глюкоза; Контрольна сиворотка 'Humatrol N'; 

Креатинин лікватор 200 мл; Сечовина 2x10 мл; Холестерин лікватор 4x100 мл); Индикатор 

медицинский «Азопирам - СК»; Индикатор медицинский «Фенолфталеин»; Индикатор 

медицинский полоски для одновременного выявления кокаина, конопли, первитина, эфедрона, 

опиатов в моче человека; Индикатор медицинский «Азопирам - СК»; Індикатор медичний                   

МедИС-В-180/60; Натрію гіпохлорит; Шприц; Щеточка для взятия мазка «Цербикобраш»; 

Пробірка) відповідно до ідентифікатору закупівлі UA-2017-12-28-001486-b. 

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

фізичну особу-підприємця Румянцеву Наталію Володимирівну, ідентифікаційний код 

(«інформація з обмеженим доступом»), штраф у розмірі 27 661 (двадцять сім тисяч шістсот 

шістдесят одна) гривня. 

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

фізичну особу-підприємця Полторак Юлію Олександрівну, ідентифікаційний код («інформація 

з обмеженим доступом»), штраф у розмірі 27 661 (двадцять сім тисяч шістсот шістдесят 

одна) гривня. 

7. Визнати, що фізична особа-підприємець Румянцева Наталія Володимирівна 

(місцезнаходження: 54055, м. Миколаїв, вул. Садова, 29А, кв. 104; ідентифікаційний код 

(«інформація з обмеженим доступом»)) та фізична особа-підприємець Полторак Юлія 

Олександрівна (місцезнаходження: 54028, м. Миколаїв, вул. 8 Лінія, 4; ідентифікаційний код 

(«інформація з обмеженим доступом»)) 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, які стосуються спотворення результатів торгів 

(тендеру), проведеного відокремленим підрозділом «Южно-Українська атомна електрична 

станція» державного підприємства «Національна атомна енергогенеруюча компанія 

«Енергоатом» (ідентифікаційний код відокремленого підрозділу 20915546) на закупівлю 

товару – код СРV 33600000-6 по ДК 021:2015 – Фармацевтична продукція (Фармацевтична 

продукція (LDL-cholesterol, Аланін-амінотрансфераза, Аспартат-амінотрансфераза, Білірубін, 

Гама-глутамілтрансфераза, Декстроза, 'Контрольна сиворотка 'Humatrol N', Креатинин 

лікватор, Сечовина, Холестерин лікватор, Скарифікатор; Стоматологичні материали, Вата, 

Бинт, шприци медичні, Салфетка марлева, Щіточка гінекологічна Меdікаге ендоцерв)) 

відповідно до ідентифікатору закупівлі UA-2017-08-17-000310-a. 

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

фізичну особу-підприємця Румянцеву Наталію Володимирівну, ідентифікаційний код 

(«інформація з обмеженим доступом»), штраф у розмірі 18 068 (вісімнадцять тисяч шістдесят 

вісім) гривень. 

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

фізичну особу-підприємця Полторак Юлію Олександрівну, ідентифікаційний код («інформація 

з обмеженим доступом»), штраф у розмірі 18 068 (вісімнадцять тисяч шістдесят вісім) гривень. 

10. Визнати, що фізична особа-підприємець Румянцева Наталія Володимирівна 

(місцезнаходження: 54055, м. Миколаїв, вул. Садова, 29А, кв. 104; ідентифікаційний код 

(«інформація з обмеженим доступом»)) та фізична особа-підприємець Полторак Юлія 

Олександрівна (місцезнаходження: 54028, м. Миколаїв, вул. 8 Лінія, 4; ідентифікаційний код 

(«інформація з обмеженим доступом»)) 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, які стосуються спотворення результатів торгів 

(тендеру), проведеного відокремленим підрозділом «Южно-Українська атомна електрична 

станція» державного підприємства «Національна атомна енергогенеруюча компанія 
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«Енергоатом» (ідентифікаційний код відокремленого підрозділу 20915546) на закупівлю 

товару – код СРV 33600000-6 по ДК 021:2015 – Фармацевтична продукція (Фармацевтична 

продукція (Діагностичні смужки для дослідження сечі ТетраФан Діа №50) відповідно до 

ідентифікатору закупівлі UA-2017-09-07-001506-c. 

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

на фізичну особу-підприємця Румянцеву Наталію Володимирівну, ідентифікаційний код 

(«інформація з обмеженим доступом»), штраф у розмірі 2 589 (дві тисячі п’ятсот вісімдесят 

дев’ять) гривень. 

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

на фізичну особу-підприємця Полторак Юлію Олександрівну, ідентифікаційний код 

(«інформація з обмеженим доступом»), штраф у розмірі 2 589 (дві тисячі п’ятсот вісімдесят 

дев’ять) гривень. 

Згідно з частиною третьою статті 56 Закону України «Про захист економічної 

конкуренції» штрафи підлягають сплаті у двомісячний строк з дня одержання цього рішення. 

Відповідно до частини восьмої статті 56 Закону України «Про захист економічної 

конкуренції» протягом п’яти днів з дня сплати штрафу суб’єкт господарювання зобов’язаний 

надіслати до Південного міжобласного територіального відділення Антимонопольного 

комітету України документи, що підтверджують сплату штрафу. 

Згідно з частиною першою статті 60 Закону України «Про захист економічної 

конкуренції» рішення може бути оскаржене до господарського суду у двомісячний строк з дня 

одержання цього рішення. 

 

 

 

 

Голова Колегії                                                                                                    О. СИЗОНЕНКО 


