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ЗАХІДНЕ МІЖОБЛАСНЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ 

АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ 
  

РІШЕННЯ 

АДМІНІСТРАТИВНОЇ КОЛЕГІЇ  
 

 

22 липня 2021 року                      Львів                   № 63/42-р/к 

 

 

 справа № 63/1-01-33-2020 

 

 

Про порушення законодавства 

про захист економічної конкуренції 

та накладення штрафів 

 

  Державне підприємство «Солевиварювальний Дрогобицький завод» (далі – 

ДП «Солевиварювальний Дрогобицький завод», Учасники Відповідачі) та 

товариство з обмеженою відповідальністю «ІРМАН» (далі – ТОВ «ІРМАН», 

Учасники Відповідачі) подали заявки на участь у процедурах електронних 

торгів на закупівлю «розчин хлориду натрію початковий (код ДК 

021:2015:14430000-4 Випарена сіль і чистий хлорид натрію)», що  проводились 

Львівським міським комунальним підприємством «Львівтеплоенерго» 

(ідентифікатори торгів: UA-2020-02-05-001196-b; UA-2019-12-27-001085-b; 

UA-2019-02-13-000801-b; UA-2017-06-13-000886-b). 

За результатами розгляду справи № 63/1-01-33-2020 про порушення 

законодавства про захист економічної конкуренції дії ДП «Солевиварювальний 

Дрогобицький завод» та  ТОВ «ІРМАН» у вищенаведених процедурах 

електронних торгів кваліфіковано як порушення законодавства про захист 

економічної конкуренції, що передбачені пунктом 4 частини другої статті 6 

та пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної 

конкуренції» у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, які 

стосуються спотворення результатів торгів. 

На ДП «Солевиварювальний Дрогобицький завод» накладено штраф у 

розмірі 96000   грн. 

На ТОВ «ІРМАН» накладено штраф у розмірі 272000 грн. 

 

Адміністративна колегія Західного міжобласного територіального відділення 

Антимонопольного комітету України (далі - Колегія), розглянувши матеріали справи 

№ 63/1-01-33-2020 про порушення ДП «Солевиварювальний Дрогобицький завод» та 

ТОВ «ІРМАН» законодавства про захист економічної конкуренції, що передбачені 

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

економічної конкуренції» (у тому числі, подання Першого відділу досліджень і 

розслідувань Західного міжобласного територіального відділення Антимонопольного 
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комітету України від 08.07.20201 № 63-03/161п з попередніми висновками у справі № 

63/1-01-33-2020 про порушення законодавства про захист економічної конкуренції 

(далі – подання з попередніми висновками), 

 

ВСТАНОВИЛА: 

 

І. ВІДПОВІДАЧІ 

 

(1) Державне підприємство «Солевиварювальний Дрогобицький завод» (далі – ДП 

«Солевиварювальний Дрогобицький завод», Відповідачі, Учасники): 

 ідентифікаційний код юридичної особи 38831368; 

 місцезнаходження юридичної особи: 82100, Львівська обл., м. Дрогобич, вул. 

Солоний Ставок, 27; 

 відповідно до інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, 

фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, основним видом 

діяльності є добування солі (КВЕД 08.93). 

 

(2) Товариство з обмеженою відповідальністю «ІРМАН» (далі – ТОВ «ІРМАН»,

 Відповідачі, Учасники): 

 ідентифікаційний код юридичної особи 35854211; 

 місцезнаходження юридичної особи: 82100, Львівська обл., м. Дрогобич, вул. 

Грушевського, 70/93; 

 відповідно до інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, 

фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, основним видом 

діяльності є оптова торгівля іншими продуктами харчування, у тому числі 

рибою, ракоподібними та молюсками (КВЕД 46.38).  

 

(3) Отже, ДП «Солевиварювальний Дрогобицький завод» та ТОВ «ІРМАН» є 

суб’єктами господарювання в розумінні статті 1 Закону України «Про захист 

економічної конкуренції». 

 

ІІ. ПРОЦЕСУАЛЬНІ ДІЇ 

  

(4) Згідно з розпорядженням Адміністративної колегії Західного міжобласного 

територіального відділення Антимонопольного комітету України від 11.06.2020 

№ 63/42-рп/к розпочато розгляд справи № 63/1-01-33-2020 про порушення 

законодавства про захист економічної конкуренції ДП «Солевиварювальний 

Дрогобицький завод» та ТОВ «ІРМАН». 

 

(5) Відповідачам, листами від 16.06.2020 № 63-02/2487 (для ДП 

«Солевиварювальний Дрогобицький завод») та від 16.06.2020 № 63-02/2488 

(для ТОВ «ІРМАН») надіслано копії розпорядження Адміністративної колегії 

Західного міжобласного територіального відділення Антимонопольного 

комітету України від 11.06.2020 № 63/42-рп/к. 

 

(6) Відповідачам листами від 09.07.2021 № 63-02/3867 (для ТОВ «ІРМАН») та  від 

09.07.2021 № 63-02/3868 (для ДП «Солевиварювальний Дрогобицький завод») 

надіслано копії подання з попередніми висновками. 
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(7) Інформацію щодо попередніх висновків у справі № 63/1-01-33-2020 про 

порушення законодавства про захист економічної конкуренції, із зазначенням 

дати, часу і місця розгляду справи № 63/1-01-33-2020 про порушення 

законодавства про захист економічної конкуренції, оприлюднено 16.07.2021 на 

офіційному веб-сайті Антимонопольного комітету України. 

 

ІІІ. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗАКУПІВЛІ 

 

(8) Закупівля-1: 

 замовник: Львівське міське комунальне підприємство «Львівтеплоенерго» (далі 

– ЛМКП «Львівтеплоенерго», Замовник); 

 предмет: розчин хлориду натрію початковий (код ДК 021:2015:14430000-4 

Випарена сіль і чистий хлорид натрію) (ідентифікатор торгів UA-2020-02-05-

001196-b) (далі – Закупівля-1); 

 очікувана вартість: 2 619 000 грн. (з ПДВ); 

 оголошення: 05.02.2020; 

 процедура: відкриті торги; 

 подання пропозицій: до 24.02.2020; 

 аукціон: 25.02.2020; 

 завершення: 16.03.2020; 

 згідно з реєстром пропозицій свої пропозиції подали: 

 
№ Найменування учасника Початкова 

пропозиція  

(з ПДВ, грн.) 

Кінцева пропозиція  

(з ПДВ, грн.) 

1 ТОВ «ІРМАН» 2 610 000,00 2 610 000,00 

2 ДП «Солевиварювальний 

Дрогобицький завод» 

2 616 300,00 2 616 300,00 

 

 відповідно до протоколу розгляду тендерних пропозицій від 03.03.2020 № 

05/02/2020-01.3 в.т., переможцем визнано ТОВ «Ірман» з ціновою пропозицією 

2 610 000,00 грн. з ПДВ; 

 між ЛМКП «Львівтеплоенерго» та ТОВ «Ірман» укладено договір поставки від 

16.03.2020 № 03/20-183.   

 

(9) Закупівля-2: 

 замовник: ЛМКП «Львівтеплоенерго»; 

 предмет: розчин хлориду натрію початковий (код ДК 021:2015:14430000-4 

Випарена сіль і чистий хлорид натрію) (ідентифікатор торгів UA-2019-12-27-

001085-b) (далі – Закупівля-2): 

 очікувана вартість Закупівлі:  2 619 000,00 грн. (з ПДВ); 

 оголошення: 27.12.2019; 

 процедура: відкриті торги; 

 подання пропозицій: до 16.01.2020; 

 аукціон: 17.01.2020; 

 згідно з реєстром пропозицій свої пропозиції подали: 

 
№ Найменування учасника Початкова 

пропозиція  

(з ПДВ, грн.) 

Кінцева пропозиція  

(з ПДВ, грн.) 
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1 ТОВ «ІРМАН» 2 610 000,00 2 610 000,00 

2 ДП «Солевиварювальний 

Дрогобицький завод» 

2 616 300,00 2 616 300,00 

 

 згідно з протоколом розгляду тендерних пропозицій від 24.01.2020 № 26/12/19-

01.3 в.т. ТОВ «Ірман» визнано переможцем;  

 відповідно до протоколу розгляду тендерних пропозицій від 04.02.2020 № 

26/12/19-01.4 в.т., пропозицію ТОВ «Ірман» дискваліфіковано у зв’язку з 

відмовою учасника від підписання договору;  

 згідно з протоколом розгляду тендерних пропозицій від 04.02.2020 № 26/12/19-

01.5 в.т., пропозицію ДП «Солевиварювальний Дрогобицький завод» відхилено 

у зв’язку з невідповідністю пропозиції учасника технічним і якісним вимогам; 

 Закупівля-2 не відбулася. 

 

(10) Закупівля-3: 

 замовник: ЛМКП «Львівтеплоенерго»; 

 предмет: розчин хлориду натрію початковий (код ДК 021:2015:14430000-4 

Випарена сіль і чистий хлорид натрію) (ідентифікатор торгів UA-2019-02-13-

000801-b) (далі – Закупівля-3): 

 очікувана вартість: 2 520 000,00 грн. (з ПДВ); 

 оголошення: 13.02.2019; 

 процедура: відкриті торги; 

 подання пропозицій: до 01.03.2019; 

 аукціон: 04.03.2019; 

 завершення: 22.03.2019; 

 згідно з реєстром пропозицій свої пропозиції подали: 

 
№ Найменування учасника Початкова 

пропозиція з ПДВ, 

грн. 

Кінцева пропозиція з 

ПДВ, грн. 

1 ТОВ «ІРМАН» 2 519 100,00 2 519 100,00 

2 ДП «Солевиварювальний 

Дрогобицький завод» 

2 520 000,00 2 520 000,00 

 

 згідно з протоколом розгляду тендерних пропозицій переможцем визнано ТОВ 

«ІРМАН» з ціновою пропозицією  2 519 100,00 грн. з ПДВ;  

 між ЛМКП «Львівтеплоенерго» та ТОВ «ІРМАН» укладено договір поставки 

від 22.03.2019 № 03/19-181.    

 

(11) Закупівля-4: 

 замовник: ЛМКП «Львівтеплоенерго»; 

 предмет: розчин хлориду натрію початковий (код ДК 021:2015:14430000-4 - 

випарена сіль і чистий хлорид натрію) (ідентифікатор торгів UA-2017-06-13-

000886-b) (далі – Закупівля-4). 

 очікувана вартість: 2 700 000,00 грн. (з ПДВ); 

 оголошення: 13.06.2017; 

 процедура: відкриті торги; 

 подання пропозицій: до 30.06.2017; 

 аукціон: 03.07.2017; 

 завершення: 04.07.2017; 
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 згідно з реєстром пропозицій свої пропозиції подали: 

 
№ Найменування учасника Початкова 

пропозиція з ПДВ, 

грн. 

Кінцева пропозиція з 

ПДВ, грн. 

1 ТОВ «ІРМАН» 2 699 890,80 2 699 890,80 

2 ДП «Солевиварювальний 

Дрогобицький завод» 

2 699 400,00 2 699 400,00 

 

 згідно з протоколом розгляду тендерних пропозицій від 04.07.2017 № 

04/07/2017-01 в.т. переможцем визнано ДП «Солевиварювальний 

Дрогобицький завод» з ціновою пропозицією 2 699 400,00 грн. з ПДВ; 

 між ЛМКП «Львівтеплоенерго» та ДП «Солевиварювальний Дрогобицький 

завод» укладено договір від 17.07.2017 № 07/17-331.   

 

IV. АНАЛІЗ ПОВЕДІНКИ ВІДПОВІДАЧІВ 

 

(12) За результатами аналізу документації Закупівлі-1, Закупівлі-2, Закупівлі-3 та 

Закупівлі-4, пропозицій Учасників, інших документів, які стосуються 

діяльності Учасників, встановлено обставини, які свідчать про те, що Учасники 

узгодили свої дії під час підготовки та участі в Закупівлі-1, Закупівлі-2, 

Закупівлі-3 та Закупівлі-4. 

 

Пов’язаність (родинні зв’язки та спільні працівники) 

 

(13) Згідно з інформацією, поданою Головним управлінням Пенсійного фонду 

України у Львівській області листом від 04.05.2020 № 1300-0603-8/28083, 

встановлено, що протягом 2017-2019 у трудових відносинах з: 

 ТОВ «Ірман» перебували такі працівники:  

Андруневчин Катерина Миколаївна (01.01.2017 – 31.03.2020); 

Нащочич Мар’яна Ігорівна (01.01.2017 -12.06.2018); 

Нащочич Марія Григорівна (02.08.2018 – 31.03.2020); 

 у трудових відносинах з ДП «Солевиварювальний Дрогобицький завод» 

перебували такі працівники: 

Нащочич Стефанія Григорівна (01.01.2017 – 31.12.2019); 

Нащочич Ігор Романович (01.01.2017 – 31.03.2020). 

 

(14) Відповідно до інформації, поданої ТОВ «ІРМАН» листом від 25.05.2020 № 29-

05/20, Андруневчин Катерина Миколаївна є кінцевим бенефіціарним 

власником та директором ТОВ «ІРМАН» з 01.01.2017 по 31.03.2020.  

 

(15) Згідно з інформацією, поданою Центральним відділом державної реєстрації 

актів цивільного стану Управління державної реєстрації Західного 

міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Львів) листом від 

11.06.2020 № 1820/5.1-06-33, встановлено наявність таких актових записів: 

 акт цивільного стану про народження Нащочич Ігоря Романовича: батько - 

Нащочич Роман Степанович; мама – Нащочич Степанія Григорівна; 

 акт цивільного стану про шлюб Нащочич Ігоря Романовича та Андруневчин 

(Нащочич) Марії Григорівни; 
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 акт цивільного стану про народження щодо Нащочич Мар’яни Ігорівни: батько- 

Нащочич Ігор Романович; мама – Нащочич Марія Григорівна. 

 

(16) Відповідно до інформації, поданої Західним міжрегіональним управлінням 

Міністерства юстиції (м. Львів) листом від 17.03.2021 № 1155/05.1-06-33, 

встановлено наявність таких актових записів: 

 актовий запис про народження Андруневчин Марії Григорівни, батько- 

Андруневчин Григорій Васильович, мати – Андруневчин Катерина 

Миколаївна; 

 актовий запис про шлюб Нащочич Ігоря Романовича та Нащочич (Анруневчич) 

Марії Григорівни; 

 актовий запис про народження на Нащочич Мар’яни Ігорівни, батько – 

Нащочич Ігор Романович, мати - Нащочич Марія Григорівна. 

 

(17) Вищенаведене засвідчує, що Нащочич (Андруневчин) Марія Григорівна є 

донькою Андруневчин Катерини Миколаївни та дружиною Нащочич Ігора 

Романовича. 

 

(18) Згідно з формою № 1 ДФ «Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого 

(сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку», 

поданої Головним управлінням ДПС у Львівській області листом від 20.05.2020 

№ 21416/10/53.10-10 встановлено, що в ДП «Солевиварювальний 

Дрогобицький завод» та ТОВ «ІРМАН» протягом 2017-2020 у трудових 

відносинах знаходився один і той же працівник – Нащочич Ігор Романович 

(індивідуальний номер 2604705799): 

 у ТОВ «Ірман» Нащочич Ігор Романович: 

в 2017-2018 та І і ІІ кварталі 2019 отримував кошти за ознакою доходу 102 

(виплати відповідно до умов цивільно-правового договору); 

в ІІІ кварталі 2019 та І і ІІ кварталі 2020 отримував кошти за ознакою доходу 

127 (інші оподатковувані доходи); 

 у ДП «Солевиварювальний Дрогобицький завод»: 

в 2017-2019 та І і ІІ кварталі 2020 отримував доходи за ознакою доходу 101 

(заробітна плата). 

 

 Сукупність інформації щодо отриманих доходів наведена в таблиці: 

 
Сума нарахованого доходу  

у ТОВ «ІРМАН» (грн.) 

Сума нарахованого доходу  

у ДП «Солевиварювальний 

Дрогобицький завод» (грн.) 

І квартал 2017 – 1 050,00 І квартал 2017 – 19 494,89 

ІІ квартал 2017 – 1 050,00 ІІ квартал 2017 – 20 021,31 

ІІІ квартал 2017 – 1 050,00 ІІІ квартал 2017 – 19 943,34 

ІV квартал 2017 – 1 050,00 ІV квартал 2017 – 19 999,66 

І квартал 2018 – 1 050,00 І квартал 2018 – 26 373,60 

ІІ квартал 2018 – 1 050,00 ІІ квартал 2018 – 26 373,60 

ІІІ квартал 2018 – 1 050,00 ІІІ квартал 2018 – 28 216,89 

ІV квартал 2018 – 1 050,00 ІV квартал 2018 - 28 444,64 

І квартал 2019 – 1 050,00 І квартал 2019 – 30 693,60 

ІІ квартал 2019 – 1 050,00 ІІ квартал 2019 – 31 546,20 

ІІІ квартал 2019 – 1 050,00 код 127 ІІІ квартал 2019 – 32 978,98 
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 ІV квартал 2019 - 37 198,80 

І квартал 2020 – 2 100,00 код 127 І квартал 2020 – 40 467,00 

ІІ квартал 2020 – 2 100,00 код 127 ІІ квартал 2020 – 37 094,76 

 

(19) Відповідно до інформації, поданої ДП «Солевиварювальний Дрогобицький 

завод» листом від 12.06.2020 № 48, Нащочич Ігор Романович з 01.01.2017 по 

31.03.2020 займав посаду заступника директора підприємства, в функціональні 

обов’язки якого входило: організація роботи та ефективна взаємодія всіх 

структурних підрозділів підприємства, забезпечення виконання підприємством 

всіх зобов’язань перед постачальниками та замовниками. 

 

(20) Згідно з інформацією, поданою ТОВ «ІРМАН» листом від 02.04.2021 № 38-

04/21, встановлено, що відповідно до договорів оренди транспортного засобу 

(від 01.11.2013 та від 08.11.2018) у період з 01.01.2017 по 30.09.2019 Нащочичу 

Ігору Романовичу нараховано орендну плату за оренду легкового 

транспортного засобу, що відображено у формі 1 ДФ за ознакою доходу 102. 

  

(21) Відповідно до договору оренди транспортного засобу від 01.11.2013 та 

договору оренди транспортного засобу від 08.11.2018, Нащочич Ігор 

Романович зареєстрований за адресою: 82100, Львівська обл., м. Дрогобич, вул. 

Грушевського, 70/93, що співпадає з місцезнаходженням ТОВ «ІРМАН». 

 

(22) Вищенаведене вказує на родинні зв’язки між власником і працівниками ТОВ 

«ІРМАН» та ДП «Солевиварювальний Дрогобицький завод», а саме: Нащочич 

(Анруневчич) Марія Григорівна (менеджер ТОВ «ІРМАН») є донькою 

Андруневчин Катерини Миколаївни (кінцевого бенефіціарного власника та 

директора  ТОВ «ІРМАН») та дружиною Нащочича Ігора Романовича 

(заступника директора ДП «Солевиварювальний Дрогобицький завод»).   

 

(23) Завдяки вищевказаній пов’язаності родинними зв’язками створюється 

середовище для координації господарської діяльності між Учасниками. 

 

Господарські відносини 

  

(24) Відповідно до додатків 5 до податкової декларації з податку на додану вартість, 

які подавали ДП «Солевиварювальний Дрогобицький завод» та ТОВ «ІРМАН» 

до Дрогобицького управління ДПС у Львівській області (лист Головного 

управління ДПС у Львівській області від 20.05.2020 № 21416/10/53.10-10) 

встановлено, що між Учасниками протягом 2017-2020 здійснювались операції 

на митній території України з продажу та придбання, що оподатковуються 

податком на додану вартість на загальну суму 11 446 328,40 грн. з ПДВ, у т. ч.: 

 
Дата ТОВ «Ірман» здійснило 

перерахування коштів ДП 

«Солевиварювальний  

Дрогобицький завод» 

 (грн. з ПДВ) 

ТОВ «Ірман» отримало від 

ДП «Солевиварювальний 

Дрогобицький завод» як 

покупця 

 (грн. з ПДВ) 

Січень 2017 206 642.00  

Лютий 2017 247 824.00 5 200.00 

Березень 2017 217 308.00  
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Квітень 2017 230 306.00 5 200.00 

Травень 2017 189 540.00 5 200.00 

Червень 2017 203 058.00  

Липень 2017 227 724.00 67 600.00 

Серпень 2017 126 318.00 119 600.00 

Вересень 2017 166 573.20 62 400.00 

Жовтень 2017 161 922.20 113 016.00 

Листопад 2017 158 258.40 104 568.00 

Грудень 2017 135 966.00 74 256.00 

Січень 2018 151 377.70 78 312.00 

Лютий 2018 158 994.00 78 312.00 

Березень 2018 174 636.00 84 036.00 

Квітень 2018 286 764.00 9 624.00 

Травень 2018 325 920.00 10 194.00 

Червень 2018 293 640.00 10 194.00 

Липень 2018 380 064.00 3 900.00 

Серпень 2018 278 916.00 10 194.00 

Вересень 2018 265 824.00 3 900.00 

Жовтень 2018 322 731.60 10 194.00 

Листопад 2018 313 728.00 3 900.00 

Грудень 2018 340 308.00 10 194.00 

Січень 2019 350 874.00 3 900.00 

Лютий 2019 308 580.00 10 596.00 

Березень 2019 345 138.00 3 900.00 

Квітень 2019 294 984.00 10 596.00 

Травень 2019 279 510.00 3 900.00 

Червень 2019 335 052.00 10 596.00 

Липень 2019 403 044.00 5 542.20 

Серпень 2019 320 208.00 9 000.00 

Вересень 2019 272 788.00 15 696.00 

Жовтень 2019 354 384.00 9 000.00 

Листопад 2019 338 952.00 15 696.00 

Грудень 2019 321 732.00 15 696.00 

Січень 2020 348 996,00 9 000,00 

Лютий 2020 295 452,00 7 599,11 

Березень 2020 302 580.00 9 000,00 

Всього 10 436 617.10 1 009 711.30 

  

(25) Існування господарських відносин підтверджуються інформацією, поданою 

ТОВ «ІРМАН» листом від 25.05.2020 № 29-05/20, а саме: 

 договором від 01.01.2016 № 01-01/01 купівлі-продажу (поставки) продукції, де 

ТОВ «Ірман» виступає як покупець продукції, а ДП «Солевиварювальний 

Дрогобицький завод» - продавець; 

 актами звіряння взаєморозрахунків між ТОВ «Ірман» та ДП 

«Солевиварювальний Дрогобицький завод» за 2017-2019; обороти за період 

склали: 2017 – 2 271 439,80 грн., 2018 – 3 291 903,30 грн., 2019 – 3 925 236,00 

грн.; 

 виписками з рахунків в АТ «КредоБанк» за 2017-2019: ТОВ «Ірман» 

здійснювало оплату ДП «Солевиварювальний Дрогобицький завод» за 

продукцію – розчин хлориду натрію, за оренду суш. барабану та за оренду фас. 
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апарату; ДП «Солевиварювальний Дрогобицький завод» здійснювало оплату 

ТОВ «Ірман» за надання транспортних послуг. 

 

(26) Згідно з інформацією ТОВ «Ірман», відповідно до договору купівлі-продажу 

від 01.01.2016 № 01-01/01 Учасники обмінюються первинними 

бухгалтерськими документами та технічною документацією щодо умов 

використання розчину хлориду натрію.  

 

(27) Також, ТОВ «Ірман» зверталося до ДП «Солевиварювальний Дрогобицький 

завод» з запитами щодо підтвердження та надання відповідних копій 

документів як виробника та постачальника розчину хлориду натрію. 

 

(28) Отже, ТОВ «Ірман» та ДП «Солевиварювальний Дрогобицький завод» 

перебувають у тісних господарських стосунках, взаємні перерахунки протягом 

2017 – 2020 свідчать про єдність економічних інтересів Учасників. 

 

Дефекти друку 

 

(29) Встановлено, що в Закупівлі-1 документи Учасників містять однаковий дефект 

друку/сканування: крапки зліва і справа у верхній частині аркуша та крапка з 

лівого боку по середині аркуша:  

 
Документи ТОВ «Ірман» Документи ДП «Солевиварювальний 

Дрогобицький завод» 

Гарантійний лист щодо умов договору; 

Довідка щодо захисту довкілля; 

Лист про виконання договорів з 

постачання розчину хлориду натрію; 

Договір № 02/2017 купівлі-продажу 

(поставки) продукції; 

Лист-відгук; 

Гарантійний лист; 

Витяг з ЄДРПОУ; 

Повідомлення щодо згоди на обробку 

персональних даних; 

Довідка ГУ ДПС у Львівській області про 

відсутність заборгованості з платежів; 

Статут ТОВ «ІРМАН»; 

Довідка щодо наявності автотранспорту; 

Вихідний №14 від «24» лютого 2020 

року; 

Лист про виконання договорів з 

постачання розчину хлориду натрію; 

Довідка (інформація про Учасника); 

Довідка про підтвердження відповідності 

ТзОВ «ІРМАН» вимогам визначеним у 

статті 17 ЗУ; 

Технічне завдання; 

Договір поставки; 

Пропозиція конкурсних торгів. 

Наказ від 11.08 2015р. № 60-R щодо 

призначення директора підприємства; 

Довідка (про виробника); 

Гарантійний лист; 

Довідка (щодо автотранспорту); 

Наказ від 28 липня 2015 року №162-п 

про призначення Ковальова Д. М.; 

Статут ДП «Солевиварювальний 

Дрогобицький завод»; 

Довідка щодо реквізитів ДП 

«Солевиварювальний Дрогобицький 

завод»; 

Пропозиція конкурсних торгів; 

Наказ від 11.08 2015р. № 60-R щодо 

призначення директора підприємства; 

Статут ДП «Солевивварювальний 

Дрогобицький завод»; 

Витяг з ЄДРПОУ; 

Висновок державної санітарно-

епідеміологічної експертизи; 

Довідка щодо виконання аналогічних 

договорів на закупівлю розчину 

хлориду натрію; 

Довідка щодо реквізитів ДП 

«Солевивварювальний Дрогобицький 

завод»; 

Договір поставки. 
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(30) У Закупівлі-2 документи Учасників містять однаковий дефект 

друку/сканування, а саме, в нижній половину аркуша посередині наявні 

однаково розташовані крапки: 

 
Документи ТОВ «Ірман» Документи ДП «Солевиварювальний 

Дрогобицький завод» 

Пропозиція конкурсних торгів; 

Повідомлення щодо згоди на обробку 

персональних даних; 

Гарантійний лист щодо умов договору; 

Довідка МВС; 

Довідка (інформація про Учасника); 

Наказ від 01.07.2010 р. № 1; 

Статут ТОВ «ІРМАН». 

 

Пропозиція конкурсних торгів; 

Протокол №81/1-Х/18 від 13 липня 2018 

року (результати випробовувань); 

Пропозиція конкурсних торгів; 

Протокол №498/1-Х/19 від 11 листопада 

2019 року (результати випробовувань); 

Декларація виробника № б/н; 

Довідка (щодо виробника); 

Довідка (щодо автотранспорту). 

 

(31) У Закупівлі-4 документи Учасників також містять однаковий дефект 

друку/сканування: плями у лівій та нижній частині аркуша, крапки приблизно 

посередині верхньої частини аркуша: 

 
Документи ТОВ «Ірман» Документи ДП «Солевиварювальний 

Дрогобицький завод» 

Пропозиція конкурсних торгів; 

Наказ № 01.07.20101 від 

Статут ТОВ «ІРМАН»; 

Договір поставки; 

Витяг з ЄДРПОУ; 

Лист про виконання договорів з 

постачання розчину хлориду натрію; 

Довідка (інформація про Учасника); 

Довідка про підтвердження відповідності 

ТзОВ «ІРМАН» вимогам визначеним у 

статті 17 ЗУ; 

Технічна характеристика на розсоли 

хлориду натрію. 

 

 

 

 

Пропозиція конкурсних торгів; 

Наказ від 28 липня 2015 року №162-п про 

призначення Ковальова Д. М.; 

Наказ від 11.08 2015р. № 60-R щодо 

призначення директора підприємства; 

 

Статут ДП «Солевивварювальний 

Дрогобицький завод»; 

Договір поставки; 

Витяг з ЄДРПОУ; 

Довідка щодо виконання аналогічних 

договорів на закупівлю розчину хлориду 

натрію; 

Довідка щодо реквізитів ДП 

«Солевивварювальний Дрогобицький 

завод»; 

Довідки щодо підтвердження 

відповідності ДП «Солевивварювальний 

Дрогобицький завод» вимогам 

визначеним у статті 17 ЗУ «Про публічні 

закупівлі» (6 штук). 

 

 Для прикладу, наводимо зображання щодо плям в документах Учасників: 
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Властивості файлів  

 

(32) Під час дослідження властивостей файлів, завантажених Учасниками до 

електронної системи закупівель встановлено, що обидва Учасники подали  

низку документів, які створені у форматі PDF однієї версії - 1.3. 

 

Натомість, зазначаємо, що Замовник в тендерній документації Закупівлі-1, 

Закупівлі-2, Закупівлі-3 та Закупівлі-4 не встановлював вимог щодо формату 

файлів, в якому учасники повинні подавати документи пропозицій.  

 

(33) Встановлено, що: 

 файли Учасників окремо в кожних торгах (Закупівлі-1, Закупівлі-2, Закупівлі-3 

та Закупівлі-4) створені за допомогою одних і тих же програм; 

 в Закупівлі-1 документи учасників створені за допомогою одного виробника 

PDF - MP Navigator EX; 

 в Закупівлі-1 та Закупівлі-2 документи створені в один і той же день.  
 

Для прикладу, наводимо інформацію щодо параметрів файлів у таблиці: 

 
Закупівля Найменування файлів  

ТОВ «Ірман» 

Найменування файлів ДП 

«Солевиварювальний 

Дрогобицький завод» 

Закупівля-1 

Програма: 

Canon SC 1011 

Виробник PDF: 

MP Navigator EX 

1_ДОВКІЛЛЯ; 

довідка_реквізити; 

наказ_1_від 01.07.2010; 

2_ПРОПОЗИЦІЯ; 

довідка_про підтвердження 

довідка; 

пропозиція; 

дод1 (документи: Довідка щодо 

виконання аналогічних 

договорів; Договір № 01-03/01; 
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Версія PDF: 1.3 

Дата створення: 

24.02.2020    

відповідності; 

гарантійний_лист_21-02-2020; 

лист_персональні дані; 

4_ТЕХЗАВДАННЯ 

статут; 

лист_автотранспорт 

Відгук ДКП 

«Стебниктеплокомуненерго»; 

довідка щодо реквізитів ДП 

«Солевиварювальний 

Дрогобицький завод»; Наказ № 

60-R від 11.08.2015; Наказ № 

162-п від 28 липня 2015 року; 

Статут ДП 

«Солевиварювальний 

Дрогобицький завод»; Витяг з 

ЄДРПОУ) 

технічне завдання; 

Додаток 4 договір поставки   

Закупівля-2 

Програма: 

Canon 

Версія PDF: 1.3 

Дата створення: 

16.01.2020 

наказ _на_директ; 

дод2_л_вівтеплоенерго; 

дод3_л_вівтеплоенерго_нов; 

дод1_л_вівтеплоенерго; 

персонал_ні_дані; 

умови_0001договору; 

пропозиція_л_теплоенерго 

proekt_dogovor; 

prop; 

dovidka_4_5; 

dovidka_transport; 

tex; 

dovidka_rekviz; 

analiz; 

dovidka; 

vutag; 

statut; 

nakaz_dur; 

declaracia; 

dovidka_dogovor 

Закупівля-3 

Програма: 

Canon 

Версія PDF: 1.3 

витяг; 

тендерна_пропозиція; 

статут; 

довідка_ст17; 

довідка_договора; 

технічні_вимоги; 

договір; 

наказ_на_директора; 

довідка_реквізити 

statut; 

declaracia; 

vutah; 

nakaz_dyr; 

prop_dividky; 

dogovor 

 

 

Закупівля-4 

Програма: 

Canon 

Версія PDF: 1.3 

довідка 

наказ 

пропозиція 

статут_irman 

лист ст16 

договір 

витяг 

довідка ст17 

технічні характеристики 

statut; 

dogovir; 

dovidka__74_3 

dovidka__74_5 

довідка про несудимість 

nakaz_dyr; 

dovidka__74_2 

dovidka__74_4 

dovidka__74_6 

Довідка про відсутність 

заборгованості перед 

бюджетом 

tex_vymoh 

dovidka__74_1 

dovidka__74_67 

propoz 

vutah 
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(34) Отже, подання ДП «Солевиварювальний Дрогобицький завод» та ТОВ 

«ІРМАН» у складі тендерних пропозицій документів з спільними параметрами 

підтверджує можливість обміну інформацією між ними на стадії підготовки 

пропозиції. 

 

(35) Отже, подання ДП «Солевиварювальний Дрогобицький завод» та ТОВ 

«ІРМАН» у складі тендерних пропозицій документів з спільними дефектами 

друку/сканування підтверджує можливість обміну інформацією між ними на 

стадії підготовки пропозиції. 

 

Особливості в оформленні документації 

 

Закупівля-1 

 

(36) Відповідно до додатку 1 до тендерної документації, Замовник вимагає надати 

лист в довільній формі з інформацією про виконання аналогічного договору на 

закупівлю предмету закупівлі, який зазначено в тендерній документації 

(зазначити предмет договору, вартість договору та замовника, вказавши його 

реквізити).  

 

Обидва Учасники надали вказану інформацію у табличній формі. 

 

(37) Відповідно до пункту 2.1 додатку 2 тендерної документації Замовник вимагає 

надати довідку, складену в довільній формі, яка містить відомості про 

учасника:  

а) реквізити (адреса – юридична та фактична, телефон, факс, телефон для 

контактів, електронна пошта);  

б) керівництво (посада, ім’я по батькові, телефон для контактів);  

в) форма власності та юридичний статус, організаційно-правова форма.  

 

Обидва Учасники подали довідки у табличній формі, а також додатково подали 

інформацію про банк, в якому вони обслуговуються (поточний рахунок, МФО, 

назва банку), індивідуальний податковий номер, код ЄДРПОУ. 

 

Закупівля-2 

 

(38) Відповідно до додатку  1 до тендерної документації, Замовник вимагає надати 

лист в довільній формі з інформацією про виконання аналогічного договору на 

закупівлю предмету закупівлі, який зазначено в тендерній документації 

(зазначити предмет договору, вартість договору та замовника, вказавши його 

реквізити.  

 

Обидва Учасники надали вказану інформацію у табличній формі. 

 

(39) Відповідно до пункту 2.1 додатку 2 тендерної документації Замовник вимагає 

надати довідку, складену в довільній формі, яка містить відомості про 

учасника:  

а) реквізити (адреса – юридична та фактична, телефон, факс, телефон для 

контактів, електронна пошта);  

б) керівництво (посада, ім’я по батькові, телефон для контактів);  
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в) форма власності та юридичний статус, організаційно-правова форма.  

 

Обидва Учасники подали довідки у табличній формі, а також додатково подали 

інформацію про банк, в якому вони обслуговуються (поточний рахунок, МФО, 

назва банку), індивідуальний податковий номер, код ЄДРПОУ. 

 

(40) Замовник встановлює форму тендерної пропозиції відповідно до додатку № 5.  

 

Обидва Учасники надали вказану форму, подібно її оформивши, а саме: 

найменування Учасника виділили великими літерами; в таблиці – однакова 

ширина стовпців.   

 

Закупівля-3 

 

(41) Відповідно до пункту 2.1 додатку 2 тендерної документації Замовник вимагає 

надати довідку, складену в довільній формі, яка містить відомості про 

учасника:  

а) реквізити (адреса – юридична та фактична, телефон, факс, телефон для 

контактів, електронна пошта);  

б) керівництво (посада, ім’я по батькові, телефон для контактів);  

в) форма власності та юридичний статус, організаційно-правова форма.  

 

Обидва Учасники подали довідки у табличній формі, а також додатково подали 

інформацію про банк, в якому вони обслуговуються (поточний рахунок, МФО, 

назва банку), індивідуальний податковий номер, код ЄДРПОУ. 

 

Закупівля-4 

 

(42) Відповідно до пункту 2.1 додатку 2 тендерної документації Замовник вимагає 

надати довідку, складену в довільній формі, яка містить відомості про 

учасника:  

а) реквізити (адреса – юридична та фактична, телефон, факс, телефон для 

контактів, електронна пошта);  

б) керівництво (посада, ім’я по батькові, телефон для контактів);  

в) форма власності та юридичний статус, організаційно-правова форма.  

 

Обидва Учасники подали довідки у табличній формі, а також додатково подали 

інформацію про банк, в якому вони обслуговуються (поточний рахунок, МФО, 

назва банку), індивідуальний податковий номер, код ЄДРПОУ. 

 

ІР-адреси та електронне листування  

 

(43) У відомостях про учасника торгів, обидва Учасники вказують такі назви е-mail: 

 ДП «Солевиварювальний Дрогобицький завод»: SDZ_27@ukr.net; 

 ТОВ «Ірман»: IRMAN_17@ukr.net. 

 

(44) Згідно з листом від 25.05.2020 № 29-05/20, ТОВ «ІРМАН» повідомоло, що у 

своїй діяльності в 2017 - І кварталі 2020 використовувало е-mail: 

IRMAN_17@ukr.net.  

 

mailto:SDZ_27@ukr.net
mailto:IRMAN_17@ukr.net
mailto:IRMAN_17@ukr.net
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(45) Відповідно до листа ДП «Солевиварювальний Дрогобицький завод» від 

12.06.2020 № 48 повідомоло, що у своїй діядьності в 2017 - І кварталі 2020 

використовувало е-mail: SDZ_27@ukr.net.  

(46) Також е-mail SDZ_27@ukr.net розміщено на фірмову бланку ДП 

«Солевиварювальний Дрогобицький завод». 

 

(47) Згідно з інформацією, поданою ТОВ «УКРНЕТ» листом від 11.06.2020 № 

221/01/01-08, встановлено, що: 

 електронна поштова IRMAN_17@ukr.net зареєстрована 09.03.2016, при 

реєстрації вказано такі дані:  

ім’я: Катерина Андруневчин; 

контакти: 380676725772, SDZ_27@ukr.net (електронна пошта ДП 

«Солевиварювальний Дрогобицький завод»); 

 електронна пошта SDZ_27@ukr.net зареєстрована 12.06.2013, при реєстрації  

вказано такі дані: 

Солевиварювальний Дрогобицький завод; 

дата народження: 1984-06-08; 

контакти: 380968394495. 

 

(48) Встановлено, що доступ до вказаних електронних пошт здійснювався з одних і 

тих же ІР-адрес у один і той же день (у тому числі, протягом Закупівлі-1), для 

прикладу:  

 
ІР-адреса IRMAN_17@ukr.net SDZ_27@ukr.net 

176.125.49.158 03.01.2017 

09:32:43; 10:37:23; 11:28:13 
03.01.2017 

09:11:56;10:37:27; 

10:42:01;13:28:18; 16:48:36 

176.125.39.217 26.01.2017 

13:08:26 

26.01.2017 

11:52:08; 13:17:25; 10:10:50; 

10:37:49; 11:07:32 

176.125.59.253 30.01.2017 

10:34:35; 10:39:37; 10:42:25 
30.01.2017 

10:36:54; 10:39:29; 11:40:04; 

10:48:38; 10:49:58 

176.125.32.217 12.06.2017 

15:10:09 

12.06.2017 

12:33:38; 15:04:42; 15:09:35; 

15:46:39; 16:42:17; 08:54:30; 

09:55:36; 18:08:31;16:23:44 

178.212.102.124 06.02.2020   

13:35:38; 13:40:08; 14:00:04 

06.02.2020 

09:27:08; 10:02:36; 12:39:41; 

13:41:01; 13:46:01; 14:08:40; 

10:09:58; 10:14:00; 12:36:32; 

12:40:11; 12:53:45; 15:47:51; 

15:52:50 

 

(49) Відповідно до листа ДП НТЦ «УАРНЕТ» від 14.11.2020 № 281, вказані ІР-

адреси – динамічні змінні.  

 

(50) Згідно з листом Головного управління ДПС у Львівській області від 20.05.2020 

№ 21416/10153.10-10 встановлено, що протягом 2017-2020 Учасники надсилали 

податкову звітність з одних і тих же ІР-адрес (у тому числі, протягом Закупівлі-

1 та Закупівлі-3): 

mailto:SDZ_27@ukr.net
mailto:SDZ_27@ukr.net
mailto:IRMAN_17@ukr.net
mailto:SDZ_27@ukr.net
mailto:SDZ_27@ukr.net
mailto:IRMAN_17@ukr.net
mailto:SDZ_27@ukr.net
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ТОВ «Ірман» ДП «Солевиварювальний 

Дрогобицький завод» 

194.44.32.43                 02.08.2017 194.44.32.43                  03.08.2017 

194.44.32.43                 03.11.2017 194.44.32.43                  03.11.2017 

192.168.189.137           06.02.2019 192.168.189.137            06.02.2019 

192.168.189.137           20.02.2019 192.168.189.137            21.02.2019 

192.168.189.137           02.05.2019 192.168.189.137            02.05.2019 

192.168.189.137           07.08.2019 192.168.189.137            07.08.2019 

80.91.165.235               07.02.2020 80.91.165.235                07.02.2020 

176.104.184.206           28.02.2020 176.104.184.206            28.02.2020 

 

(51) Згідно з інформацією, поданою ДП НТЦ «УАРНЕТ» листом від 23.07.2020 № 

191, ІР-адреса 194.44.32.43 – динамічна (змінна); 03.11.2017 використовувалась 

Засанським Назаром Михайловичем згідно договору від 11.07.2013 № 1238128; 

тривалість сесії: 03.11.2017 – 06.11.2017; адреса надання послуг: Львівська обл., 

Жидачівський р-н, с. Лівчиці. 

        

(52) Відповідно до інформації, поданої ПрАТ «Датагруп» листом від 16.07.2020 № 

47670, встановлено, що послуги з доступу до мережі Інтернет з ІР-адреси 

80.91.165.235 протягом 07.02.2020 надавались Державній податковій службі 

України за адресою: м. Київ, Львівська площа, 8, тобто, Учасники знаходяться 

у Львівській обл., а використовують ІР-адресу, яка знаходиться у м. Києві. 

 

(53) Згідно з інформацією від 21.07.2020 № 21/07/20/01, наданою ТОВ СП 

«Ресурсний центр телекомунікацій», ІР-адреса 176.104.184.206 у вказаний час 

(28.02.2020)  знаходилась у пулі NAT і використовувалась багатьма абонентами 

одночасно. 

 

(54) Отже, використання однакових ІР-адрес та надсилання податкової звітності в 

одні і ті ж дні свідчить про координацію господарської діяльності між 

Учасниками. 

 

Цінові пропозиції 

 

(55) Аналіз цінових пропозицій Учасників показав, що у Закупівлі-1, Закупівлі-2, 

Закупівлі-3 та Закупівлі-4 вони відрізняються незначно:  

 
Закупівля Пропозиція ДП 

«Солевиварювальний 

Дрогобицький завод» в 

грн. з ПДВ/за 1 м куб. з 

ПДВ 

Пропозиція ТОВ 

«Ірман» в грн. з ПДВ/ 

за 1 м куб. з ПДВ 

Різниця у 

% 

Закупівля-1 2 616 300,00/872,10 2 610 000,00/870,00 0,2 

Закупівля-2 2 616 300,00/872,10 2 610 000,00/870,00 0,2 

Закупівля-3 2 520 000,00/840,00 2 519 100,00/839,70 0,035 

Закупівля-4 2 699 400,00/660,00 2 699 890,80/660,12 0,018 

 

(56) Обидва Учасники пропонують продукцію ДП «Солевиварювальний 

Дрогобицький завод».  
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(57) Умови купівлі-продажу товару між ТОВ «Ірман» та ДП «Солевиварювальний 

Дрогобицький завод» визначалися договором купівлі-продажу від 01.01.2016 № 

01-01/01, тобто:    

 ДП «Солевиварювальний Дрогобицький завод» як виробник мав можливість 

визначати початкову ціну реалізації товару для ТОВ «Ірман»; 

 за умов реальної конкруенції між Учасниками, ТОВ «Ірман» мало б обмежене 

(контрольоване) ДП «Солевиварювальний Дрогобицький завод» поле цінового 

маневру через його можливість визначати початкову ціну товару, від якої в 

подальшому ТОВ «Ірман» визначало свою поведінку в Закупівлі-1, Закупівлі-2, 

Закупівлі-3 та Закупівлі-4. 

 

(58) Відповідно до інформації ДП «Солевиварювальний Дрогобицький завод», ціни 

на розчин хлориду натрію, які вказані в пропозиціях на Закупівлі розраховані, 

виходячи із затверджених цін на складі підприємства плюс транспортні витрати 

з доставки розсолу до Львова: 

 пропозиція у Закупівлі-1 та Закупівлі-2: 872,10 грн. з ПДВ за м куб. 

розрахована згідно з плановою калькуляцією та затверджено наказом від 

09.12.2019 № 9-В, ціна діє з 01.01.2020; 

 пропозиція у Закупівлі-3: 840,00 грн. з ПДВ за м куб. розрахована згідно з 

плановою калькуляцією та затверджено наказом від 28.12 2018 № 9-В, ціна діє 

з 01.01.2019; 

 пропозиція у Закупівлі-4: 660,00 грн. з ПДВ за м куб. розрахована згідно з 

плановою калькуляцією та затверджено наказом від 29.06 2017 № 29-В; ціна діє 

з 01.07.2017. 

 

(59) Відповідно до вищевказаних наказів, встановлено такі ціни: 

 
Складові Наказ від 29.06.17 

№ 29-В 

Наказ від 28.12.18 

№ 9-В 

Наказ від 09.12.19 

№ 9-В 

Витрати в грн. на 

540 м куб. 

Витрати в грн. на 

520 м куб. 

Витрати в грн. на 

520 м куб. 

Електроенергія 11200,00 15300,00 10400,00 

Вода 960,00 2400,00 2400,00 

Заробітна плата 100000,00 135000,00 144000,00 

Нарахування ЄСВ 22000,00 29700,00 31680,00 

Амортизація 3200,00 3200,00 3200,00 

Земля 22400,00 6720,00 6720,00 

МШП 500,00 500,00 500,00 

Інші витрати - 11200,00 11200,00 

Витрати всього 160260,00 204020,00 210100,00 

    

Ціна за од. продукції 296,78 392,35 404,04 

Рентабельність 13,21 17,66 25,98 

Ціна без ПДВ 310 410 430 

ПДВ 62,00 82,00 86,00 

Кінцева ціна 372,00 492,00 516,00 

Транспортні витрати 

до Львова 

288,00 (240 без 

ПДВ 

372,00 (310 без 

ПДВ) 

384,00 (320 без 

ПДВ) 

Ціна за од. 

продукції з 

доставкою 

660,00 864,00 900 
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Ціна на продукцію, 

запропонована у 

Закупівлях 

Закупівля-4 660,00 Закупівля-3 

840,00 

Закупівля-2 та 

Закупівля-1 872,10 

 

(60) Згідно з інформацією ДП «Солевиварювальний Дрогобицький завод», незначне 

відхилення від затверджених наказом цін обумовлено поданням найвигіднішої 

пропозиції, зниження заплановано за рахунок зменшення транспортних витрат, 

оскільки, після перемоги ДП «Солевиварювальний Дрогобицький завод» 

планувало провести тендер на закупівлю транспортних послуг для 

забезпечення вимог договору торгів. 

 

(61) ТОВ «ІРМАН» формування цін на продукцію здійснювало на підставі 

закупівельної вартості розчину хлориду натрію, вартості доставки продукції 

(витрати з оплати праці, амортизації основних засобів (ТЗ), витрат на паливно-

мастильні матеріали, інші виробничі витрати (які включають витрати на шини, 

акумулятори, запчастини, страхування ТЗ, ремонти, техогляд) , адміністративні 

витрати) та прибутку: 

 

Витрати Закупівля-4 Закупівля-3 
Закупівля-1 та 

Закупівля-2 

Закупівельна 

вартість 1 м куб. 

розчину хлориду 

натрію без ПДВ 

310,00 410,00 430,00 

Вартість доставки 

до м. Львів, в т. 

ч.: 
216,10 265,00 288,00 

виплати з оплати 

праці 
39,40 51,40 58,17 

амортизація осн. 

засобів 
3,40 5,23 5,75 

пальне 102,33 121,77 113,25 

інші виробничі 

витрати 
64,40 78,00 101,33 

адміністративні 

витрати 
6,60 8,60 9,50 

Витрати всього 526,10 675,00 718,00 

Рентабельність 24,00 24,75 7,00 

Вартість без ПДВ 550,10 699,75 725,00 

ПДВ 110,02 139,95 145,00 

Ціна за 1 м куб. 660,12 839,70 870,00 

 

(62) Відповідно до інформації ТОВ «ІРМАН», на момент подачі своїх пропозицій 

для участі у Закупівлі-1, Закупівлі-2, Закупівлі-3 та Закупівлі-4, воно мало всі 

необхідні ресурси та можливості для постачання розчину хлориду натрію 

початкового, а саме: договір купівлі-продажу від 01.01.2016 № 01-01/01, на 

підставі якого товариство закуповувало продукцію в ДП «Солевиварювальний 

Дрогобицький завод»; у ТОВ «ІРМАН» наявні транспортні засоби та ємності 

для доставки розчину на склад замовників. 

 

(63) Відповідно до інформації ДП «Солевиварювальний Дрогобицький завод», у 
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нього наявні всі необхідні ресурси для виробництва та постачання розчину 

хлориду натрію початкового, у разі перемоги у торгах, а саме: наявні виробничі 

потужності, кваліфікований персонал та нормативно-технічна документація для 

виробництва розчину хлориду натрію; на час проведення тендерних процедур, 

були наявні фінансові можливості для залучення інших суб’єктів 

господарювання для забезпечення транспортування продукції у м. Львів 

спеціалізованим автотранспортом. 

 

(64) Вищенаведене засвідчує, що незважаючи на різну економіку кожного з 

Учасників та різні підходи до формування цін, їх ціни відрізняються незначно. 

 

(65) Згідно з статтею 28 Закону України «Про публічні закупівлі» оцінка тендерних 

пропозицій проводиться автоматично електронною системою закупівель на 

основі критеріїв і методики оцінки, зазначених замовником у тендерній 

документації та шляхом застосування електронного аукціону. 

 

(66) Учасник може протягом одного етапу аукціону один раз понизити 

ціну/приведену ціну своєї пропозиції не менше ніж на один крок від своєї 

попередньої ціни/ приведеної ціни. 

 

(67) Відповідно до тендерної документації, одним з критерієм оцінки пропозицій є 

ціна (питома вага критерію складає 100 відсотків).  

 

(68) Оцінка пропозицій проводиться автоматично електронною системою шляхом 

застосування електронного аукціону.  

 

(69) Переможцем визначається учасник, який за результатами електронного 

аукціону надав пропозицію з найменшою ціною із врахуванням нецінових 

критеріїв оцінки. 

 

(70) Отже, зменшення ціни пропозиції підвищує вірогідність перемоги в торгах.  

 

(71) За таких обставин, суб’єкт господарювання, який приймає участь у закупівлі, 

задля забезпечення своєї перемоги, пропонував би кращі умови за найнижчими 

цінами.  

 

(72) Ці завдання відповідають принципам ефективної конкуренції на основі 

показників діяльності та власних досягнень суб’єкта господарювання. 

 

(73) Обидва Учасники у Закупівлі-1, Закупівлі-2, Закупівлі-3 та Закупівлі-4 під час 

аукціону не понижували цін.  

 

(74) Додатково зазначаємо, що не здійснення ДП «Солевиварювальний 

Дрогобицький завод» (виробник продукції в Закупівлі-1, Закупівлі-2, Закупівлі-

3) пониження ціни під час проведення аукціону, нижче від ціни конкурента - 

ТОВ «ІРМАН», що пропонував у Закупівлі-1, Закупівлі-2 та Закупівлі-3 

продукцію ДП «Солевиварювальний Дрогобицький завод», підтверджує 

відсутність конкуренції між Учасниками та свідчить про обізнаність Учасників 

щодо участі один одного у процедурі Закупівлі та узгодженість своїх цінових 

пропозицій. 
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(75) Відповідно до тендерної документації замовника, оцінка тендерних пропозицій 

здійснюється на основі критерію «Ціна».  

 

(76) Отже, зі зменшенням ціни пропозиції зростає вірогідність перемоги у торгах.  

 

(77) За таких обставин суб’єкт господарювання, який приймає участь у закупівлі 

задля забезпечення своєї перемоги пропонував би нижчу ціну, що відповідає 

принципам ефективної конкуренції. 

 

(78)  Незначна різниця при формуванні цінових пропозицій, спосіб формування 

цінової пропозиції, а також поведінка в аукціонах свідчить про те, що Учасники 

координували моделі власної поведінки в Закупівлі-1, Закупівлі-2, Закупівлі-3 

та Закупівлі-4.  

 

V. КВАЛІФІКАЦІЯ ПОРУШЕННЯ ВІДПОВІДАЧАМИ ЗАКОНОДАВСТВА 

ПРО ЗАХИСТ ЕКОНОМІЧНОЇ КОНКУРЕНЦІЇ 

 

(79) Згідно з статтею 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. 

 

(80) Відповідно до статті 5 Закону України «Про захист економічної конкуренції» 

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. 

 

(81) За приписами пункту 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної 

конкуренції» антиконкурентні узгоджені дії є порушенням законодавства про 

захист економічної конкуренції. 

 

(82) 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.  

 

(83) Пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної 

конкуренції» встановлено, що антиконкурентними узгодженими діями 

визнаються узгоджені дії, які стосуються спотворення результатів торгів, 

аукціонів, конкурсів, тендерів. 

 

(84) Отже, враховуючи приписи статті 5 і частини першої та пункту 4 частини 

другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції» 

антиконкурентна узгоджена поведінка може виражатися у будь-якій формі.  
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(85) Узгодження учасниками торгів своїх тендерних пропозицій усуває 

конкуренцію та змагальність між учасниками, а отже спотворює результат, 

порушує тим самим право замовника на отримання найбільш ефективного для 

нього результату, який досягається у зв’язку з наявністю лише справжньої 

конкуренції. 

 

VІ. ЗАПЕРЕЧЕННЯ ВІДПОВІДАЧІВ ТА ЇХ СПРОСТУВАННЯ 

 

(86) ДП «Солевиварювальний Дрогобицький завод» та ТОВ «ІРМАН» не подавали 

заперечень у справі № 63/1-01-33-2020 про порушення законодавства про 

захист економічної конкуренції. 

 

VІІ. ОСТАТОЧНІ ВИСНОВКИ КОЛЕГІЇ 

 

(87) Дії ДП «Солевиварювальний Дрогобицький завод» та ТОВ «ІРМАН» щодо 

 узгодження своєї поведінки під час участі: 

 у Закупівлі-1 є порушенням законодавства про захист економічної конкуренції, 

що передбачене пунктом 4 частини другої статті 6 та пунктом 1 статті 50 

Закону України «Про захист економічної конкуренції» у вигляді вчинення 

антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів 

торгів; 

 у Закупівлі-2 є порушенням законодавства про захист економічної конкуренції, 

що передбачене пунктом 4 частини другої статті 6 та пунктом 1 статті 50 

Закону України «Про захист економічної конкуренції» у вигляді вчинення 

антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів 

торгів; 

 у Закупівлі-3 є порушенням законодавства про захист економічної конкуренції, 

що передбачене пунктом 4 частини другої статті 6 та пунктом 1 статті 50 

Закону України «Про захист економічної конкуренції» у вигляді вчинення 

антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів 

торгів. 

 у Закупівлі-4 є порушенням законодавства про захист економічної конкуренції, 

що передбачене пунктом 4 частини другої статті 6 та пунктом 1 статті 50 

Закону України «Про захист економічної конкуренції» у вигляді вчинення 

антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів 

торгів. 

 

VІІІ. ВИЗНАЧЕННЯ РОЗМІРУ ШТРАФІВ 

 

(88) Згідно з статтею 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції», а 

 саме:  

 частиною другою: за порушення законодавства про порушення законодавства 

про захист економічної конкуренції, передбачене пунктом 1 статті 50 Закону 

України «Про захист економічної конкуренції», 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; 

 

(89) Згідно з листом від 12.07.2021 № 8097/5/13-01-18-14-16 Головного управління 

ДПС у Львівській області: загальний дохід ДП «Солевиварювальний 
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Дрогобицький завод» згідно розділу 2 Фінансової звітності малого 

підприємства за 2020 рік , поданої до податкового органу, склав 4597,9 тис. 

грн.; загальний дохід ТОВ «ІРМАН» згідно розділу 2 Фінансової звітності 

малого підприємства за 2020 рік, поданої до податкового органу,  склав 4156,2 

тис. грн.  

 

(90) При визначенні розмірів штрафів Колегією враховується: 

 що узгоджені дії учасників конкурсних процедур (торгів, тендерів, тощо), 

спрямовані на досягнення узгодженого між ними результату, належать до 

категорії найбільш шкідливих антиконкурентних узгоджених дій, оскільки у 

таких випадках вибір для замовника обмежений лише поданими конкурсними 

пропозиціями і змова учасників призводить до порушення права замовника на 

придбання товару за ціною, сформованою в умовах конкуренції, що, у свою 

чергу, має результатом нераціональне витрачання публічних коштів;  

 визнання ДП «Солевиварювальний Дрогобицький завод» вчинення порушень 

законодавства про захист економічної конкуренції у справі №63/1-01-33-2020 

(лист від 22. 07.2021 вх. № 63-01/2685); 

 невизнання ТОВ «ІРМАН» факту вчинення порушення законодавства про 

захист економічної конкуренції у справі №63/1-01-33-2020 про порушення 

законодавства про захист економічної конкуренції. 

 

Враховуючи 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, затверджених розпорядженням Антимонопольного комітету України від 

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

90/299 (із змінами), Адміністративна колегія західного міжобласного територіального 

відділення Антимонопольного комітету України 

 

ПОСТАНОВИЛА: 

 

1. Визнати дії ТОВ «ІРМАН» (ідентифікаційний код юридичної особи 35854211) 

та ДП «Солевиварювальний Дрогобицький завод» (ідентифікаційний код 

юридичної особи 38831368) щодо узгодження своєї поведінки під час участі у 

конкурсних торгах за предметом закупівлі: розчин хлориду натрію 

початковий» (код ДК 021:2015:14430000-4 Випарена сіль і чистий хлорид 

натрію) (ідентифікатор торгів UA-2020-02-05-001196-b) порушенням 

законодавства про захист економічної конкуренції, що передбачене пунктом 4 

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

економічної конкуренції» у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених 

дій шляхом спотворення результатів торгів. 

1.1. На підставі статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції», за 

вчинене порушення законодавства про захист економічної конкуренції, вказане 

в пункті 1, накласти на ТОВ «ІРМАН» штраф у розмірі 68 000 грн. 

1.2. На підставі статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції», за 

вчинене порушення законодавства про захист економічної конкуренції, вказане 



 23 

в пункті 1, накласти на ДП «Солевиварювальний Дрогобицький завод» штраф у 

розмірі 24 000 грн. 

 

2. Визнати дії ТОВ «ІРМАН» (ідентифікаційний код юридичної особи 35854211) 

та ДП «Солевиварювальний Дрогобицький завод» (ідентифікаційний код 

юридичної особи 38831368) щодо узгодження своєї поведінки під час участі у 

конкурсних торгах за предметом закупівлі: розчин хлориду натрію початковий» 

(код ДК 021:2015:14430000-4 Випарена сіль і чистий хлорид натрію) 

(ідентифікатор торгів UA-2019-12-27-001085-b) порушенням законодавства про 

захист економічної конкуренції, що передбачене пунктом 4 частини другої 

статті 6 та пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної 

конкуренції» у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій шляхом 

спотворення результатів торгів. 

2.1. На підставі статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції», за 

вчинене порушення законодавства про захист економічної конкуренції, вказане 

в пункті 2, накласти на ТОВ «ІРМАН» штраф у розмірі 68 000 грн.. 

2.2. На підставі статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції», за 

вчинене порушення законодавства про захист економічної конкуренції, вказане 

в пункті 2, накласти на ДП «Солевиварювальний Дрогобицький завод» штраф у 

розмірі 24 000 грн. 

 

3. Визнати дії ТОВ «ІРМАН» (ідентифікаційний код юридичної особи 35854211) 

та ДП «Солевиварювальний Дрогобицький завод» (ідентифікаційний код 

юридичної особи 38831368) щодо узгодження своєї поведінки під час участі у 

конкурсних торгах за предметом закупівлі: «розчин хлориду натрію 

початковий» (код ДК 021:2015:14430000-4 Випарена сіль і чистий хлорид 

натрію) (ідентифікатор торгів UA-2019-02-13-000801-b) порушенням 

законодавства про захист економічної конкуренції, що передбачене пунктом 4 

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

економічної конкуренції» у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених 

дій шляхом спотворення результатів торгів. 

3.1. На підставі статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції», за 

вчинене порушення законодавства про захист економічної конкуренції, вказане 

в пункті 3, накласти на ТОВ «ІРМАН» штраф у розмірі 68 000 грн. 

3.2. На підставі статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції», за 

вчинене порушення законодавства про захист економічної конкуренції, вказане 

в пункті 3, накласти на ДП «Солевиварювальний Дрогобицький завод» штраф 

24 000 грн. 

 

4. Визнати дії ТОВ «ІРМАН» (ідентифікаційний код юридичної особи 35854211) 

та ДП «Солевиварювальний Дрогобицький завод» ідентифікаційний код 

юридичної особи 38831368) щодо узгодження своєї поведінки під час участі у 

конкурсних торгах за предметом закупівлі: розчин хлориду натрію початковий 

(код ДК 021:2015:14430000-4 - випарена сіль і чистий хлорид натрію) 

(ідентифікатор торгів UA-2017-06-13-000886-b) порушенням законодавства про 

захист економічної конкуренції, що передбачене пунктом 4 частини другої 

статті 6 та пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної 

конкуренції» у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій шляхом 

спотворення результатів торгів. 
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4.1. На підставі статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції», за 

вчинене порушення законодавства про захист економічної конкуренції, вказане 

в пункті 4, накласти на ТОВ «ІРМАН» штраф у розмірі 68 000 грн. 

4.2. На підставі статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції», за 

вчинене порушення законодавства про захист економічної конкуренції, вказане 

в пункті 4 подання, накласти на ДП «Солевиварювальний Дрогобицький завод» 

штраф у розмірі 24 000 грн. 

 

Штрафи підлягають сплаті у двомісячний строк з дня одержання  рішення. 

Відповідно до статті 56 Закону України «Про захист економічної 

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

господарювання зобов’язаний надіслати до Західного міжобласного 

територіального відділення Антимонопольного комітету України документи, 

що підтверджують сплату штрафу. 

Рішення може бути оскаржене до господарського суду у двомісячний 

строк з дня його одержання. 

 

 

 Голова Колегії       Ростислав ЛЕЩИШИН 
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