АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ
РІШЕННЯ
АДМІНІСТРАТИВНОЇ КОЛЕГІЇ ТЕРНОПІЛЬСЬКОГО
ОБЛАСНОГО ТЕРИТОРІАЛЬНОГО ВІДДІЛЕННЯ

13 березня 2019 року

м. Тернопіль

№ 69/5 - р/к

Про порушення законодавства
про захист економічної конкуренції
та накладення штрафу
Товариство з обмеженою відповідальністю «Кременецьке молоко» та фізична
особа – підприємець Зробок Наталія В’ячеславівна подали тендерні пропозиції для
участі у тендерній процедурі із закупівлі ДК 016:2010 - код 10.51.1 – Молоко та
вершки, рідинні, оброблені, яка проводилася у липні – серпні 2016 року
Тернопільською комунальною міською лікарнею №2.
При цьому, товариство з обмеженою відповідальністю «Кременецьке молоко» та
фізична особа – підприємець Зробок Наталія В’ячеславівна під час підготовки та
участі у процедурі закупівлі здійснювали обмін інформацією, тобто узгоджували
свою поведінку з метою усунення змагання при підготовці та участі у торгах.
За результатами розгляду справи № 899 - УД такі дії товариства з обмеженою
відповідальністю «Кременецьке молоко» та фізичної особи – підприємця Зробок
Наталії В’ячеславівни визнано антиконкурентними узгодженими діями, що
стосуються спотворення результатів торгів по закупівлі ДК 016:2010 - код 10.51.1 –
Молоко та вершки, рідинні, оброблені , що є порушенням, передбаченим пунктом 1
статті 50 та пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист
економічної конкуренції».
На товариство з обмеженою відповідальністю «Кременецьке молоко» накладено
штраф - 10 155,00 грн.
Відповідно до пункту 4 частини першої статті 17 Закону України «Про публічні
закупівлі», вчинення суб’єктами господарювання зазначеного порушення є
підставою для відмови цим суб’єктам господарювання в участі в інших процедурах
закупівлі та для відхилення їх тендерних пропозицій протягом 3 років після
винесення рішення.
Адміністративна колегія Тернопільського обласного територіального відділення
Антимонопольного комітету України, розглянувши матеріали справи № 899-УД про
порушення товариством з обмеженою відповідальністю «Кременецьке молоко» та
фізичною-особою підприємцем Зробок Наталією В’ячеславівною законодавства про захист
економічної конкуренції, передбаченого пунктом 1 статті 50 та пунктом 4 частини другої
статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції» та подання відділу
досліджень і розслідувань від 21.02.2019 №69-03/27п
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ВСТАНОВИЛА:

1.
(1)

(2)

(3)
(4)
(5)

(6)
2.
(7)

Процесуальні дії
Розпорядженням адміністративної колегії Тернопільського обласного територіального
відділення Антимонопольного комітету України від 28.01.2019 №69/3-рп/к розпочато
розгляд справи №899-УД за ознаками вчинення порушення законодавства про захист
економічної конкуренції, передбаченого пунктом 1 статті 50 та пунктом 4 частини
другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції» у вигляді
антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів.
На адресу товариства з обмеженою відповідальністю «Кременецьке молоко»
Відділенням були направлені вимоги від 23.05.2018 №69-02/171 та від 02.08.2018
№69-02/513 про надання інформації, зокрема, інформації та документів, які
стосувалися підготовки та участі у зазначених торгах.
Відділенням надіслано вимогу КНП «Тернопільська комунальна міська лікарня №2»
від 02.08.2018 №69-02/512 про надання необхідної інформації.
Відділенням надіслано вимогу АТ «Райфайзен Банк Аваль» від 20.09.2018 №69-02/725
про надання інформації.
Листами від 21.02.2019 № 69-02/264 та від 21.02.2019 № 69-02/265 товариству з
обмеженою відповідальністю «Кременецьке молоко» та Зробок Наталії В’ячеславівні
було направлено копію подання від 21.02.2019 №69-03/27п «Про попередні висновки у
справі №899-УД».
Листом від 01.03.2019 №77 товариство з обмеженою відповідальністю «Кременецьке
молоко» надало Відділенню відповідь на Подання з попередніми висновками.
Відповідачі
Відповідачами у справі є такі суб’єкти господарювання
(i) Товариство з обмеженою відповідальністю «Кременецьке молоко» (ТОВ
«Кременецьке молоко», вказане скорочене найменування згідно з відомостями,
які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осібпідприємців та громадських формувань),
ідентифікаційний код 30917423.
Місцезнаходження: 47002, Тернопільська область, м. Кременець, вул. Дубенська,
будинок 111.
ТОВ «Кременецьке молоко» здійснює господарську діяльність за:
код КВЕД 10.51 Перероблення молока, виробництво масла та сиру
(основний);
код КВЕД 46.33 Оптова торгівля молочними продуктами;
код КВЕД 47.11 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно
продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами;
код КВЕД 49.41 Вантажний автомобільний транспорт;
код КВЕД 49.42 Надання послуг перевезення речей (переїзду);
код КВЕД 56.30 Обслуговування напоями;
код КВЕД 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого
нерухомого майна.
ТОВ «Кременецьке молоко» є суб’єктом господарювання в розумінні статті 1
Закону України «Про захист економічної конкуренції».
Надалі - ТОВ «Кременецьке молоко» або Учасник-1.
(ii)

Фізична особа – підприємець Зробок Наталія В’ячеславівна на час проведення
Торгів була зареєстрована, як фізична особа – підприємець 16.03.2005 за № 2640
000 0000 000380 (Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та
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фізичних осіб підприємців серії ААБ № 600991),
2934115988.

ідентифікаційний код

Місце проживання: 47013, Тернопільська область, Кременецький район, с.
Білокриниця, вул. Графа Вороніна, 5.
Фізична особа – підприємець Зробок Наталія В’ячеславівна здійснювала
господарську діяльність за:
код КВЕД 77.39 Надання в оренду інших машин, устаткування та товарів н.
в. і. у;
код КВЕД 47.11 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно
продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами (основний);
код КВЕД 47.81 Роздрібна торгівля з лотків і на ринках харчовими
продуктами, напоями та тютюновими виробами;
код КВЕД 49.41 Вантажний автомобільний транспорт;
код КВЕД
56.10 Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного
харчування.
Відповідно до даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осібпідприємців та громадських формувань фізичною особою – підприємцем Зробок
Наталією В’ячеславівною припинено підприємницьку діяльність, дата запису
30.06.2017 № 26400060008000380.
Фізична особа – підприємець Зробок Наталія В’ячеславівна з 16.03.2005 по
30.06.2017 була суб’єктом господарювання в розумінні статті 1 Закону України
«Про захист економічної конкуренції».
Надалі – ФОП Зробок Н.В. або Учасник-2.
Учасник - 1 та Учасник - 2 - разом Учасники, Відповідачі.
3.

Обставини справи

(8)

Тернопільською комунальною лікарнею №2 (надалі – Замовник) (вул.
Р.Купчинського, 14, м. Тернопіль, 46023) у липні-серпні 2016 року проведено торги
за процедурою запит цінових пропозицій на закупівлю ДК 016:2010 - код 10.51.1 –
Молоко та вершки, рідинні, оброблені (ДК 021:2015, код 15511 – Молоко, молоко
рідке 2,5 % жирності), (надалі – Торги).

(9)

Оголошення про проведення процедури закупівлі розміщено на веб-порталі
Уповноваженого органу з питань закупівель, дата та номер оголошення: 19.07.2016
147117 135 (19.07.2016). Строк поставки товарів (надання послуг): до кінця грудня
2016 року. Кінцевий строк подання цінових пропозицій: 29.07.2016 до 10.00 год.

(10)

Відповідно до «Протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів, кваліфікаційних
пропозицій, цінових пропозицій» для участі у Торгах свої пропозиції подали два
учасники:
- ТОВ «Кременецьке молоко», цінова пропозиція – 114 750,00 грн.;
- ФОП Зробок Н.В, цінова пропозиція – 117 000,00 грн.

(11)

На засіданні комітету з конкурсних торгів (Протокол від 01.08.2016 № 2/3ЦП)
вирішено акцептувати пропозицію товариства з обмеженою відповідальністю
«Кременецьке молоко» за найнижчою ціною та за результатами акцепту укласти з ним
договір на закупівлю молока. Ціна акцептованої пропозиції – 114 750,00 грн.

(12)

Здійснивши аналіз тендерних пропозицій Учасників та матеріалів дослідження були
виявлені обставини, які свідчать, що ТОВ «Кременецьке молоко» та ФОП Зробок Н.В.
узгоджували свою поведінку під час підготовки та участі у Торгах.

(13)

3.1. Відповідно до статуту ТОВ «Кременецьке молоко», затвердженого рішенням
зборів засновників (протокол № 1 від 18.10.2010), зареєстрованого державним
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реєстратором 23.12.2010
Товариства є:

(14)

№16401450000002067 (надалі – Статут), засновниками

- Задворна Марія Борисівна (ідентифікаційний номер 2065705828);
- Собчишин Наталія В’ячеславівна (ідентифікаційний код 2934115988).
Згідно із п. 5.5 Статуту частка засновників в Статутному фонді ТОВ «Кременецьке
молоко» складає:
- Задворна Марія Борисівна - 515040,50 грн. (15,81 %);
- Собчишин Наталія В’ячеславівна - 2742059,50 грн. (84,19 %).

(15)

Однаковий ідентифікаційний код (2934115988) Собчишин Наталії В’ячеславівни та
ФОП Зробок Н.В. свідчить про те, що це одна особа. Підтвердженням цього є Довідка
серії ІАА № 0279745 Департаменту
інформаційних технологій Міністерства
внутрішніх справ України, у якій зазначено, зокрема, «… Зробок (Собчишин)
Задворна Наталія В’ячеславівна, 01.05.1980 року народження, …».

(16)

Наведене вказує, що Зробок Наталія В’ячеславівна є засновником ТОВ «Кременецьке
молоко» та володіє часткою у його статутному фонді в розмірі 84,19 %.

(17)

Таким чином, у розумінні статті 1 Закону України «Про захист економічної
конкуренції» ТОВ «Кременецьке молоко» та ФОП Зробок Н. В. пов’язані відносинами
контролю.

(18)

3.2. Директором ТОВ «Кремецьке молоко» є Задворна Марія Борисівна (лист ТОВ
«Кремецьке молоко» від 13.06.2018 № К-127/1).

(19)

Відповідно до листа начальника слідчого управління фінансових розслідувань ГУ
ДФС у Тернопільській області від 31.05.2018 № 1338/19-00-23 та листа ТОВ
«Кременецьке молоко» від 22.08.2018 № 210 Задворна Марія Борисівна перебуває у
родинних стосунках із Зробок Наталією В’ячеславівною (мати і донька).

(20)

Таким чином, директор ТОВ «Кременецьке молоко» - Задворна Марія Борисівна та
Зробок Наталія В’ячеславівна є пов’язаними особами відповідно до статті 1 Закону
України «Про захист економічної конкуренції».

(21)

3.3. Відповідно до Наказу (Розпорядження) ТОВ «Кременецьке молоко» від 01.07.2016
№ 51-К «Про вихід із відпустки по догляду за дитиною» Зробок Наталія В’ячеславівна
приступила до виконання обов’язків заступника директора з 01 липня 2016 року.

(22)

Отже, на час підготовки та участі у Торгах (липень – серпень 2016 року) ТОВ
«Кременецьке молоко» та Зробок Наталія В’ячеславівна були пов’язані трудовими
відносинами.

(23)

3.4. ТОВ «Кременецьке молоко» та ФОП Зробок Н.В. пов’язані господарськими
відносинами.

(24)

Відповідно до витягу з виписки про рух коштів по рахунку №26007414062, який
належить ТОВ «Кременецьке молоко», АТ «Райфайзен Банк Аваль» (лист від
01.10.2018 № 81-15-9/10434-БТ) (дана інформація зазначена банком, як банківська
таємниця) ФОП Зробок Н.В. у період з 01.06.2016 по 31.12.2016 щомісячно
перераховувала кошти ТОВ «Кременецьке молоко» за оренду.

(25)

3.5. У складі своєї тендерної пропозиції ТОВ «Кременецьке молоко» надало
Замовнику Довідку від 25 липня 2016 року № 112 за підписом заступника ТОВ
«Кременецьке молоко» - Н.В. Зробок.

(26)

3.6. Окремі документи Учасників, що надавалися ними Замовнику на Торги, мають
спільні особливості, а саме:

(27)

3.6.1. У складі тендерної пропозиції Учасники надали «Цінову пропозицію на участь у
процедурі запиту цінових пропозицій» (надалі – Цінова пропозиція).

(28)

За результатами порівняльного аналізу Цінових пропозицій Учасників виявлено, що вони

5

мають однакові особливості, а також певні спільні відмінності від форми цінової
пропозиції, наданої Замовником, зокрема:
- однакові параметри сторінки, поля, однакові відступи після назви, а також до і
після таблиці; один шрифт і розмір тексту;
- у обох Учасників без пропусків написано: «016:2010- », « -Молоко», слово «код» звичайним шрифтом (у Замовника – жирним шрифтом); відсутнє тире після «10.51.1»;
- у другому та третьому рядках таблиці однакове розміщення тексту (по лівому
краю);
- в колонці «Найменування продукції» Учасниками написано слова «молоко» (другий
рядок) та «всього» (третій рядок) з малої букви (в Замовника – з великої) та пропущено
слово «з ПДВ» (третій рядок).
(29)

Такі однакові особливості оформлення Цінових пропозицій не випливають з вимог
Замовника та не встановлені державними чи іншими стандартами.

(30)

3.6.2. У складі тендерних пропозицій Учасники надали інформацію про перелік
документів, які подавалися ними.

(31)

За результатами порівняльного аналізу вказаних документів Учасників виявлено, що вони
мають спільні особливості, зокрема:
- однакові параметри сторінки, поля, один шрифт і розмір тексту;
- у обох Учасників без пропусків написано: «016:2010- », « -Молоко»;
- однаковий текст першого абзацу;
- однакова послідовність довідок (листів), які додаються.

(32)

3.7. Учасники на Торги подавали Цінову пропозицію, де вказано вартість предмета
закупівлі.

(33)

Порівняння цін за одиницю предмета закупівлі, які Учасники подавали на Торги, наведено
в Таблиці 1.
Таблиця 1

№
п/п
1

Найменування предмета закупівлі

Молоко рідке 2,5 % жирності

Ціна за одиницю, грн./кг з ПДВ
ТОВ
ФОП
«Кременецьке
Зробок Н.В.
молоко»
9,18

9,36

(34)

Дані Таблиці 1 вказують, що різниця в ціні між пропозиціями Учасників є незначною, а
саме: 0,18 грн./л. (1,96 %).

(35)

ФОП Зробок Н.В. надала ціну за одиницю предмета закупівлі із ПДВ. При цьому, у
2016 році вона не була платником податку на додану вартість. Відповідно до
Свідоцтва платника єдиного податку Серії А №000063 ФОП Зробок Н.В. перебувала
на спрощеній системі оподаткування.

4.
(36)

(37)

Кваліфікація порушення конкурентного законодавства
Відділенням було встановлено, що поведінка ТОВ «Кременецьке молоко» та ФОП
Зробок Н.В. становить антиконкурентні узгоджені дії, які стосуються спотворення
результатів Торгів.
Координація (узгоджені дії) суб'єктів господарювання може здійснюватися в будьякій узгодженій поведінці (дія, бездіяльність) суб'єктів ринку, зокрема при укладенні
ними угод в якій-небудь формі; прийнятті об'єднанням рішень в якій-небудь формі;
створенні суб'єкта господарювання, метою або наслідком якого є координація
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(38)

(39)

(40)

(41)

(42)

(43)

конкурентної поведінки між суб'єктами господарювання, які створили вказаний
суб'єкт, або між ними і новоствореним суб'єктам господарювання.
Тендер (торги), відповідно до пункту 28 частини першої статті 1 Закону України «Про
публічні закупівлі», визначаються як здійснення конкурентного відбору учасників з
метою визначення переможця торгів згідно з процедурами, установленими цим
Законом (крім переговорної процедури закупівлі).
Узгодженням дій учасників тендеру (торгів) є відмова таких учасників від самостійної
участі у тендері та самостійного прийняття рішень щодо формування та зміни
конкурсних (тендерних) пропозицій, що полягає у координації поведінки таких
суб’єктів як на стадії підготовки конкурсної документації (узгодження цін та інших
умов, спільна підготовка документів), так і на стадії безпосередньо проведення
конкурсу (поділ лотів, тощо).
Як свідчать матеріали справи №899-УД та встановлені Відділенням факти у їх
сукупності, а саме:
- пов’язаність Учасників відносинами контролю;
- наявність родинних зав’язків між директором ТОВ «Кременецьке молоко» і
Зробок Н.В.;
- перебування Зробок Н.В і ТОВ «Кременецьке молоко» на момент проведення
Торгів у трудових відносинах;
- наявність між Учасниками Торгів господарських відносин;
- наявність в складі тендерної документації ТОВ «Кременецьке молоко» довідки за
підписом Зробок Н.В.;
- схожість, тотожність в оформленні, структурі документів;
- надання Учасниками пропозиції із незначною різницею в ціні
не можуть бути результатом випадкового збігу обставин чи наслідком дії об’єктивних
чинників, а свідчать про узгодження (координацію) Відповідачами своєї поведінки
при підготовці до участі та участі у Торгах, зокрема, про обмін інформації між ними.
З огляду на вищезазначене, Відповідачі під час підготовки документації для участі в
Торгах діяли не самостійно, а узгоджували свої дії та не змагалися між собою, що є
умовою участі у конкурентних процедурах закупівель згідно з Законом України «Про
публічні закупівлі».
Унаслідок узгодженості поведінки Учасників право на укладення договору за
результатами торгів одним з учасників – ТОВ «Кременецьке молоко» одержано не на
конкурентних засадах, чим було спотворено результати цих торгів.
Узгодивши свою поведінку та тендерні пропозиції, Відповідачі тим самим усунули
конкуренцію та змагальність між собою, а отже спотворили результат проведених
замовником торгів, порушивши право замовника на отримання найбільш ефективного
результату, а відтак, вчинили антиконкурентні узгоджені дії заборонені Законом
України «Про захист економічної конкуренції».

5.

Заперечення Відповідачів та їх спростування
5.1.

Заперечення Відповідача-1

(44)

На подання з попередніми висновками у справі, яке було надіслано сторонам у справі,
ТОВ «Кременецьке молоко» надало лист від 01.03.2019 № 77. Як свідчить надана ним
відповідь, ТОВ «Кременецьке молоко» з висновками Відділення про порушення ним
законодавства про захист економічної конкуренції погоджується.

(45)

Крім того, ТОВ «Кременецьке молоко» повідомило про фінансовий стан підприємства
на сьогоднішній день, а саме: рентабельність за 2018 рік склала 0,05 %, за січень 2019
року підприємство отримало 2 333,8 тис. грн. збитків, за два місяці 2019 року
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очікуються збитки в сумі 4 млн. грн., кредиторська заборгованість станом на
01.03.2019 становить 9 196 тис. грн.
6.
(46)

(47)

7.
(48)

(49)

(50)

(51)

Остаточні висновки адміністративної колегії Відділення
Таким чином, доказами, зібраними у справі, доводиться висновок адміністративної
колегії Відділення про те, що дії Учасників є узгодженою поведінкою, що стосується
спотворення результатів торгів на закупівлю ДК 016:2010 - код 10.51.1 – Молоко та
вершки, рідинні, оброблені (ДК 021:2015, код 15511 – Молоко, молоко рідке 2,5 %
жирності), які проводилися у липні – серпні 2016 року Тернопільською комунальною
міською лікарнею №2.
Така поведінка Відповідачів становить порушення законодавства про захист
економічної конкуренції у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються
спотворення результатів тендеру (торгів), заборонених відповідно до частини
четвертої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції».
Визначення розміру штрафів
Відповідно до частини другої статті 52 Закону України «Про захист економічної
конкуренції», за порушення, 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. У
разі наявності незаконно одержаного прибутку, який перевищує десять відсотків
зазначеного доходу (виручки), штраф накладається у розмірі, що не перевищує
потрійного розміру незаконно одержаного прибутку. Розмір незаконно одержаного
прибутку може бути обчислено оціночним шляхом.
Відповідно до копії форми 2 «Звіт про фінансові результати» за 2018 рік чистий дохід
ТОВ «Кременецьке молоко» від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) у 2018
році становив 365 360 тисяч гривень.
При визначенні розміру штрафу адміністративною колегією Тернопільського
обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України
враховується, що узгоджені дії Учасників Торгів, 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 необґрунтовані перевитрати
(нераціональне витрачання) публічних коштів.
Водночас, при визначенні розміру штрафу адміністративною колегією
Тернопільського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету
України було враховано пом’якшуючі обставини – співпраця під час розгляду справи
та визнання факту вчинення порушення ТОВ «Кременецьке молоко» (лист ТОВ
«Кременецьке молоко» від 01.03.2019 №77).

Ураховуючи викладене, керуючись статтями 7, 14 Закону України «Про
Антимонопольний комітет України», статтями 48 і 52 Закону України «Про захист
економічної конкуренції», пунктами 3 і 11 Положення про територіальне відділення
Антимонопольного комітету України, затвердженого розпорядженням Антимонопольного
комітету України від 23 лютого 2001 року №32-р, зареєстрованого у Міністерстві юстиції
України 30 березня 2001 року за №291/5482 (із змінами) та пунктом 32 Правил розгляду заяв
і справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, затверджених
розпорядженням Антимонопольного комітету України від 19 квітня 1994 року за №5,
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зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 6 травня 1994 року за №90/299 (у редакції
розпорядження Антимонопольного комітету України від 29 червня 1998 року за №169-р) (зі
змінами), адміністративна колегія Тернопільського обласного територіального відділення
Антимонопольного комітету України
ПОСТАНОВИЛА:
1.
Визнати, що товариство з обмеженою відповідальністю «Кременецьке
молоко» (ідентифікаційний код 30917423) та фізична особа-підприємець Зробок Наталія
В’ячеславівна (ідентифікаційний код 2934115988) 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, шляхом погодження конкурентної поведінки під час участі у торгах на
закупівлю ДК 016:2010 - код 10.51.1 – Молоко та вершки, рідинні, оброблені (ДК 021:2015,
код 15511 – Молоко, молоко рідке 2,5 % жирності), які проводилися у липні – серпні 2016
року Тернопільською комунальною міською лікарнею №2.
2. За порушення вказане у пункті 1 резолютивної частини рішення, накласти на
товариство з обмеженою відповідальністю «Кременецьке молоко» штраф у розмірі 10 155,00
(десять тисяч сто п’ятдесят п’ять) гривень.
Штраф підлягає сплаті у двомісячний строк з дня одержання рішення.
Відповідно до статті 56 Закону України «Про захист економічної конкуренції»
протягом п’яти днів з дня сплати штрафу суб’єкт господарювання зобов’язаний надіслати до
Тернопільського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України
документи, що підтверджують його сплату.
Рішення може бути оскаржене до господарського суду у двомісячний строк з дня
його одержання.

В. о. голови

Н.Є. Чорномаз

