АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ
РІ ШЕ НН Я
АДМІНІСТРАТИВНОЇ КОЛЕГІЇ
ТЕРНОПІЛЬСЬКОГО ОБЛАСНОГО
ТЕРИТОРІАЛЬНОГО ВІДДІЛЕННЯ
26 червня 2019 року

м. Тернопіль

№ 69/ 16- р/к

Про порушення законодавства про
захист економічної конкуренції та
накладення штрафу
Приватне підприємство «Комфорт - 2000» (далі – ПП «Комфорт - 2000») та товариство з обмеженою відповідальністю «Авістор» (далі - ТОВ «Авістор») брали участь у відкритих торгах, які були проведені у червні - серпні 2018 року Службою автомобільних доріг у
Тернопільській області, ідентифікатор закупівлі UA-2018-06-01-000756-a, предмет закупівлі ДК 021:2015: 45230000-8 — Будівництво трубопроводів, ліній зв’язку та електропередач,
шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь (Поточний середній
ремонт автомобільної дороги державного значення Р-41 Обхід м.Тернополя км 12+44126+943) (надалі - Торги).
При цьому ПП «Комфорт - 2000» та ТОВ «Авістор», узгоджували свою поведінку з
метою усунення змагання при підготовці та участі у Торгах.
За результатами розгляду справи № 917- УД такі дії ПП «Комфорт - 2000» та ТОВ
«Авістор», визнано антиконкурентними узгодженими діями, що стосуються спотворення результатів торгів по закупівлі - ДК 021:2015: 45230000-8 — Будівництво трубопроводів, ліній
зв’язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь (Поточний середній ремонт автомобільної дороги державного значення Р-41 Обхід
м.Тернополя км 12+441-26+943), що є порушенням передбаченим пунктом 1 статті 50 та пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції».
На порушників накладено штрафи:
на ПП «Комфорт - 2000» - 68000,00 грн.;
на ТОВ «Авістор» - 68000,00 грн.
Відповідно до п. 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 № 917- УД про порушення ПП «Комфорт - 2000» та ТОВ «Авістор» законодавства про захист економічної конкуренції, передбачене пунктом 1 статті 50 та пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України
«Про захист економічної конкуренції», та подання відділу досліджень і розслідувань від
13.06.2019 №69-03/70п
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ВСТАНОВИЛА:
1.

ПРОЦЕСУАЛЬНІ ДІЇ

(1)

Розпорядженням адміністративної колегії Тернопільського обласного територіального
відділення Антимонопольного комітету України від 24.05.2019 №69/21-рп/к розпочато
розгляд справи № 917-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.

(2)

На адресу приватного підприємства «Комфорт-2000» та товариства з обмеженою відповідальністю «Авістор» Відділенням були направлені вимоги від 23.04.2019 №6902/641 та №69-02/642 про надання інформації, зокрема, інформації та документів, які
стосувалися підготовки та участі вказаних суб’єктів господарювання у Торгах.

(3)

Відділенням надіслано вимогу ДП «Прозорро» від 13.02.2019 № 69-02/220 про надання
інформації для встановлення авторизованих електронних майданчиків, ІР-адреси, тощо,
під час участі в Торгах.

(4)

Листами від 11.03.2019 № 69-02/354 та від 06.05.2019 № 69-02/671направлено вимоги
ТОВ «Закупки.Пром.УА».
(5) Листами від 22.03.2019 №69-02/433 та від 16.04.2019 №69-02/605 направлено вимоги
ПАТ КБ «Приватбанк».
(6) Листом від 02.04.2019 №69-02/521 направлено вимогу Інтернет-провайдеру ТОВ «Домашня мережа».
(7) Листами від 15.04.2019 №69-02/602 та від 23.05.2019 №69-02/777 направлено вимоги
Інтернет-провайдеру ТОВ «Київнет».
(8) Листом від 23.05.2019 №69-02/776 направлено вимогу Інтернет-провайдеру ТОВ «Хостинг Україна».
(9) Листом від 23.04.2019 №69-02/638 направлено вимогу ПАТ «Укртелеком».
(10) Листом від 23.04.2019 №69-02/633 направлено вимогу Головному управлінню Державної фіскальної служби в м. Києві.
(11) Листом від 23.04.2019 №69-02/637 направлено вимогу Головному управлінню Пенсійного фонду України в м. Києві.
(12) Листами від 13.06.2019 № 69-02/941 та №69-02/942 ПП «Комфорт - 2000» та ТОВ «Авістор» було направлено Подання з попередніми висновками у справі від 13.06.2019
№69-03/70п.
(13) Подання з попередніми висновками у справі розміщено 13.06.2019 на субсайті
Відділення у рубриці «До уваги суб’єктів господарювання».
2.

ВІДПОВІДАЧІ

(14) Відповідачами у справі є такі суб’єкти господарювання:
- Приватне підприємство «Комфорт-2000» (далі - Відповідач – 1, ПП «Комфорт2000», вказане скорочене найменування згідно з відомостями, які містяться в Єдиному
державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (надалі -ЄДР), ідентифікаційний код юридичної особи 30045460. Місцезнаходження: вулиця Сім’ї Кульженків, будинок 35, м. Київ, 04201. Дата державної реєстрації - 02.09.1998, дата запису в ЄДР про проведення державної реєстрації юридичної
особи – 20.10.2005, номер запису:1 069 120 0000 004906.
ПП «Комфорт-2000» здійснює господарську діяльність за кодами КВЕД:
43.22 Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування;
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43.39 Інші роботи із завершення будівництва (основний);
41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель.
ПП «Комфорт-2000» є суб’єктом господарювання в розумінні статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції».
- Товариство з обмеженою відповідальністю «Авістор» (далі - Відповідач-2,
ТОВ «Авістор», вказане скорочене найменування згідно з відомостями, які містяться в
ЄДР), ідентифікаційний код юридичної особи 23518320. Місцезнаходження: бульвар
Вернадського, будинок 36-В, м. Київ, 03115. Дата державної реєстрації - 28.08.1995, дата запису в ЄДР про проведення державної реєстрації юридичної особи – 17.10.2005,
номер запису:
1 072 120 0000 004874.
ТОВ «Авістор» здійснює господарську діяльність за кодами КВЕД:
41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель (основний);
42.99 Будівництво інших споруд;
43.29 Інші будівельно-монтажні роботи;
43.31 Штукатурні роботи;
ТОВ «Авістор» є суб’єктом господарювання в розумінні статті 1 Закону України
«Про захист економічної конкуренції».
Відповідач-1 та Відповідач-2 - разом Відповідачі, Учасники.
3. ОБСТАВИНИ СПРАВИ
(15) 3.1. 1 червня 2018 року Службою автомобільних доріг у Тернопільській області (місцезнаходження: 46001, Тернопільська обл., м. Тернопіль, вул. Олени Кульчицької, 8),
(надалі – Замовник) в системі «Prozorro» розміщено оголошення про проведення відкритих торгів UA-2018-06-01-000756-a по закупівлі товару - ДК 021:2015: 45230000-8
— Будівництво трубопроводів, ліній зв’язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів
і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь (Поточний середній ремонт автомобільної
дороги державного значення Р-41 Обхід м.Тернополя км 12+441-26+943).
(16) Для участі у відкритих Торгах свої тендерні пропозиції подали вісім учасників, в тому
числі ПП «Комфорт-2000» та ТОВ «Авістор».
(17) Відповідно до Звіту про результати проведення процедури закупівлі UA-2018-06-01000756-a, Замовником 28 серпня 2018 року укладено договір №19ПC із ТОВ «ТехноБуд-Центр» на суму 219 980 352,00 грн. з ПДВ.
(18) 3.2. Здійснивши аналіз тендерних пропозицій Учасників та матеріалів дослідження були
виявлені обставини, які свідчать, що Відповідачі узгоджували свою поведінку під час підготовки та участі у Торгах.
(19) 3.2.1. Згідно даних ЄДР ПП «Комфорт-2000» та ТОВ «Авістор» є одними із засновників Асоціації «Авістор-Буд» (ідентифікаційний код 31813695), керівником якої є Поліщук Микола Володимирович.
(20) Відповідно до статуту ПП «Комфорт-2000», затвердженого рішенням засновника від
07.08.2013 №2, який поданий Відповідачем-1 у складі тендерної документації, його
одноосібним власником був Поліщук Микола Володимирович. Рішенням власника від
21.06.2018 № 18/06-21 Поліщук М.В. корпоративні права в повному обсязі передав на
користь Пархоменка Ігоря Петровича (лист ПП «Комфорт-2000» від 14.05.2019 № 19383).
(21) Усі документи на Торги ПП «Комфорт-2000» подало за підписом директора Поліщука
М.В.
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(22) Згідно із статутом ТОВ «Авістор», затвердженим протоколом загальних зборів засновників від 15.03.2016 №33, який Відповідач-2 надав у складі своєї тендерної документації, його учасниками були Горбунов Віктор Миколайович та Поліщук Микола Володимирович з частками у статутному капіталі по 50 відсотків кожний.
(23) Крім Відповідачів, засновником Асоціації «Авістор-Буд» є ДП «Авістор-1», правонаступником якого згідно даних ЄДР, зареєстровано ТОВ «Технічний центр «Будівельноінвентарна експертиза», засновниками якого є Горбунов Віктор Миколайович та Горбунова Тетяна Вікторівна, частка у статутному капіталі кожного становить по 50%.
(24) Листом від 08.04.2019 №Е.30.0.0.0/4-76899 БТ АТ КБ «Приватбанк» (інформація зазначена банком, як банківська таємниця) надало Відділенню інформацію стосовно операцій по рахунках Відповідачів, згідно якої встановлено, що Відповідач-1 неодноразово
перераховував кошти, а Відповідач-2 отримував кошти, як оплату за товарноматеріальні цінності, від ТОВ «Армовірбуд».
(25) Згідно даних ЄДР засновниками ТОВ «Армовірбуд» є Горбунова Тетяна Вікторівна та
Пархоменко Ігор Борисович з частками у статутному капіталі по 50%, директор - Поліщук Ігор Володимирович.
(26) Згідно довідки про наявність працівників, які ТОВ «Авістор» подало на Торги у складі
своєї тендерної пропозиції, Пархоменко І.Б. та Горбунов В.М. займають посади інженерів даного підприємства.
(27) 3.2.2. Відповідно до статті 25 Закону України «Про публічні закупівлі» 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.
(28)

Доступ до системи ProZorro здійснюється через авторизований електронний майданчик на якому Учасник реєструється із зазначенням адреси діючої електронної скриньки.

(29) Електронний майданчик є точкою доступу користувачів до центральної бази даних
ProZorro. Авторизовані в системі ProZorro майданчики надають доступ до модулю електронного аукціону, який є частиною електронної системи закупівель та забезпечує
створення, зберігання та оприлюднення всієї інформації про закупівлі, проведення електронного аукціону, автоматичний обмін інформацією і документами та користування
сервісами з автоматичним обміном інформацією.
(30) Після реєстрації учасники можуть подавати свої тендерні пропозиції на участь в процедурі закупівлі з моменту публікації оголошення і до строку завершення прийому пропозиції.
(31) Наразі існує 20 авторизованих електронних майданчиків і який майданчик вибрати в
ProZorro, вирішує сам користувач, спираючись на свої потреби та зручність інтерфейсу
веб-сайту конкретного сервісу. Відрізняються вони несуттєво і функціонують приблизно однаково, постачаючи стандартні послуги для забезпечення процедури проведення
конкурсу постачальників згідно з вимогами законодавства.
(32) ДП «Прозорро» листом від 25.02.2019 № 206/672/03 повідомило, що ПП «Комфорт2000» та ТОВ «Авістор» початкові пропозиції для участі в Торгах подавали з одного
авторизованого електронного майданчика «zakupki.prom.ua» (ТОВ «Закупки.Пром.УА», місцезнаходження: 02121, м. Київ, вул. Харківське шосе, буд. 201-2013,
корпус 2-а, літера «Ф», оф. 114).
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(33) 3.2.3. За даними ТОВ «Закупки.Пром.УА» (лист від 25.03.2019 №354/03) Відповідачі
зареєструвалися на майданчику у 2016 році з однієї ІР адреси – 94.45.57.34, створювали свої пропозиції для участі у Торгах в один день, майже в один час та з однієї ІР –
адреси - 185.182.81.83. Інформація наведена в таблиці 1.
Таблиця 1
Назва суб’єкта
ІР- адреса
Дата входу
Час
Дія, яка була здійснена
господарювання
входу
учасником
ТОВ «Авістор»
ПП «Комфорт2000»

94.45.57.34
185.182.81.83
94.45.57.34
185.182.81.83
185.182.81.83

13.10.2016
04.07.2018
12.09.2016
04.07.2018
04.07.2018

12:08
01:27
10:36
01:22
01:28

Реєстрація
Створення пропозиції
Реєстрація
Створення пропозиції
Внесення змін

(34) 3.2.4. АТ КБ «Приватбанк» листом від 08.04.2019 №Е.30.0.0.0/4-76899 БТ (надана інформація зазначена банками, як банківська таємниця) повідомило, що Відповідачі входили до електронного кабінету для здійснення операцій по своїх розрахункових рахунках
з однієї ІР-адреси, а саме: 92.244.118.170.
(35) 3.2.5. Згідно даних Головного управління ДФС у м. Києві, наданих у листі від
13.05.2019 № 2356/9/26-15-08-06-19 (надана інформація зазначена, як інформація з обмеженим доступом), звітність в електронному вигляді надходила від Відповідачів з
декількох ІР-адрес, зокрема із спільної: 92.244.118.170.
(36) IP-адреса - це ідентифікатор (унікальний числовий номер) мережевого рівня, який використовується для адресації комп’ютерів чи пристроїв у мережах, які побудовані з використанням протоколу TCP/IP (Інтернет).
(37) 3.2.6. Відповідно до інформації сайту «2 ІР.UA» ІР – адреса: 185.182.81.83, з якої Відповідачі подавали на майданчик свої пропозиції для участі у Торгах належить провайдеру, який знаходиться у Німеччині в місті Франкфурті-на-Майні, а ІР – адреса:
92.244.118.170, з якої здійснювався вхід до клієнт-банкінгу та електронна подача звітності належить ТОВ «Київнет».
(38) На вимогу Відділення ТОВ «Київнет» листом від 15.04.2019 № 01-19/04-19 повідомило,
що послуги з доступу до мережі Інтернет з ІР – адреси: 92.244.118.170 протягом 2018
року надавалися абоненту: Вдовиченко Валентині Василівні за адресою: 04108, Київ,
проспект Правди, буд. 6-А, кв.12.
(39) Вдовиченко Валентина Василівна, згідно наказу ПП «Комфорт-2000» від 07.10.2013 №3,
прийнята на роботу бухгалтером-касиром на дане підприємство. Зазначений наказ наданий
Відповідачем-1 у складі тендерної пропозиції на торги UA-2017-06-19-001176-b, які проводило ДП «Олександрівська райдержадміністрація».
(40) Відповідно до інформації, Головного управління Пенсійного фонду України в м. Києві
(лист від 22.05.2019 №108277/06), (надана інформація зазначена, як інформація з обмеженим доступом), Вдовиченко Валентина Василівна працювала протягом січня-червня
2018 року у ПП «Комфорт-2000».
(41) 3.2.7. У довідці ТОВ «Авістор» щодо персональних даних керівника, яку Відповідач-2
завантажив у систему «Прозорро», зазначено його контактний номер телефону: (044)
460 54 31.
(42) На вимогу Відділення ПАТ «Укртелеком» листом від 03.05.2019 №464-вих-800731800922-2019 надало інформацію, яка зазначена провайдером, як «інформація з обмеженим доступом», що абонентський номер телефону (044) 460 54 31 було присвоєно Вдовиченко Валентині Василівні, яка, як зазначено вище, займає посаду бухгалтер-касира у
ПП «Комфорт-2000».
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(43) 3.2.8. Згідно інформації АТ КБ «Приватбанк» (лист від 07.05.2019 №Е.30.0.0.0/4-92764
БТ) (надана інформація зазначена банками, як банківська таємниця) оплата коштів Відповідачами за участь у Торгах, здійснювалась ними через дистанційну систему обслуговування «Приват24 для бізнесу» в один день 03.07.2018, майже в один час (13:04 та
13:05) з однієї ІР-адреси (92.244.118.170), на підставі рахунків, які сформовані ТОВ
«Закупки.Пром.УА» 03.07.2018 з наступними послідовними номерами (рах. №ZK00224328 та рах. №ZK-00224329).
(44) 3.2.9. На Вимогу Відділення Відповідач - 1 у листі від 23.04.2019 вх. № 69-02/641 повідомив, що листування із Замовником та учасниками Торгів не здійснювалось; тендерну документацію готували самостійно; нарад, консультацій, зборів, розмов тощо з Замовником Торгів під час підготовки до участі у конкурсі не проводилось.
(45) Відповідач – 2 у листі від 05.06.2019 повідомив, що у вересні 2018 року змінився власник та керівник і у зв’язку з відсутністю інформації про діяльність попередників не має
можливості надати відповідь на вимогу Відділення.
(46) При аналізі тендерних пропозицій Відповідачів було встановлено, що довідка щодо
повноважень керівника оформлена Учасниками однаково, а саме, розміщення тексту на
сторінці, відступи, шрифт, міжрядкові інтервали, дата складання, однаковий слід від
дій технічних пристроїв (коричнева пляма у верхньому правому кутку). Наведене свідчить про використання Відповідачами однієї комп’ютерної техніки.
(47)

3.2.10. Тендерні документи, які Відповідачі завантажували до електронної системи закупівель на Торги, крім двох документів ПП «Комфорт-2000» та двох документів ТОВ
«Авістор», створені за допомогою програми TCPDF, виробник PDF - GPL Ghostscript
9.19 та ilovepdf.com.

(48) 3.2.11. Відповідачі пов’язані господарськими відносинами.
(49) Згідно інформації АТ КБ «Приватбанк» (лист від 08.04.2019 №Е.30.0.0.0/4-76899 БТ)
(надана інформація зазначена банками, як банківська таємниця) Відповідачі протягом
2018 року неодноразово здійснювали між собою банківські операції, за призначеннями:
«оплата за послуги», «часткове повернення фінансової допомоги», «поворотна фінансова допомога».
(50) Надання один одному, поворотної фінансової допомоги свідчить про єдність економічних інтересів у Відповідачів та відсутність конкуренції між ними.
(51) Відповідно до пункту 14.1.257 статті 14 Податкового кодексу України поворотна фінансова допомога – це сума коштів, що надійшла платнику податків у користування за договором, який не передбачає нарахування процентів або надання інших видів компенсацій у вигляді плати за користування такими коштами, та є обов'язковою до повернення.
(52) Правовою основою для отримання позики або поворотної фінансової допомоги є договір позики. Відносини за договором позики регулюються статтями 1046 – 1053 Цивільного кодексу України.
(53) Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних та кримінальних справ в листі
№10-1390/0/4-12 відмітив, що договір позики як загальна договірна конструкція є основою для виникнення правовідносин, учасниками яких є юридичні особи.
(54) Фінансова допомога на поворотній основі не може вважатися фінансовим кредитом, тому що не передбачає ні цільового використання отриманих коштів, ні одержання їх під
процент.
(55) Враховуючи вищевикладену інформацію, взаємовідносини між ТОВ «Авістор» і ПП
«Комфорт-2000» стосувались надання поворотної фінансової допомоги, що свідчить про
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фінансову підтримку Відповідачами один одного в господарській діяльності, довіру та
впевненість щодо повернення коштів.
(56) Беручи до уваги те, що Відповідачі здійснюють діяльність на одному ринку, конкуруючи один з одним, то за відсутності узгодженості в діях останніх з метою досягнення певних результатів, надання зазначеної фінансової підтримки не було б економічно доцільним для господарської діяльності Відповідачів.

4. КВАЛІФІКАЦІЯ ПОРУШЕННЯ ВІДПОВІДАЧАМИ КОНКУРЕНТНОГО ЗАКОНОДАВСТВА
(57) В ході розгляду справи встановлено, що поведінка Відповідача – 1 та Відповідача – 2
становить антиконкурентні узгоджені дії, які стосуються спотворення результатів Торгів.
(58) Координація (узгоджені дії) суб'єктів господарювання може здійснюватися в будь-якій
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 конкурентної
поведінки між суб'єктами господарювання, які створили вказаний суб'єкт, або між
ними і новоствореним суб'єктом господарювання.
(59) 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).
(60) Узгодженням дій учасників 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 тендеру.
(61) Матеріали справи свідчать про співпрацю між Учасниками Торгів при підготовці тендерних пропозицій та узгоджену поведінку цих суб’єктів господарювання.
(62)

Виявлені Відділенням факти у своїй сукупності, а саме:
- пов’язаність Відповідачів відносинами контролю;
- реєстрація на одному авторизованому майданчику;
- подача тендерних пропозицій в один день та майже один час;
- здійснення оплати коштів за участь у Торгах, в один день, майже один час з однієї
ІР-адреси;
- використання однієї ІР-адреси для завантаження тендерних пропозицій на електронний майданчик;
- використання однієї ІР-адреси для входу до електронного кабінету для здійснення
операцій по банківських розрахункових рахунках;
- використання однієї ІР-адреси для подачі звітності в електронному вигляді;
- спільний номер телефону;
- документи Відповідачів мають однакові особливості оформлення та дефекти;
- тендерні документи Відповідачів створені в однакових версіях PDF та за допомогою
однакового програмного забезпечення;
- наявність господарських відносин між Відповідачами
не можуть бути результатом випадкового збігу обставин чи наслідком дії об’єктивних
чинників, а свідчать про узгодження (координацію) Відповідачами своєї поведінки при
підготовці та участі у торгах, зокрема, про обмін між ними інформацією.
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(63) З огляду на вищезазначене, Відповідачі під час підготовки документації для участі у
Торгах, ідентифікатор закупівлі UA-2018-06-01-000756-a діяли не самостійно, а
узгоджували свої дії та не змагалися між собою, що є обов'язковою умовою участі у
конкурентних процедурах закупівель за Законом України «Про публічні закупівлі».
(64) Узгодивши свою поведінку та свої тендерні пропозиції, Відповідачі тим самим усунули
конкуренцію та змагальність між собою, а відтак, вчинили антиконкурентні узгоджені
дії, заборонені Законом України «Про захист економічної конкуренції».
5. ЗАПЕРЕЧЕННЯ ВІДПОВІДАЧІВ ТА ЇХ СПРОСТУВАННЯ
(65) Відповідачі не надали свої зауваження та заперечення на подання з попередніми висновками.
6. ОСТАТОЧНІ ВИСНОВКИ АДМІНІСТРАТИВНОЇ КОЛЕГІЇ ВІДДІЛЕННЯ
(66) Таким чином, доказами зібраними у справі та дослідження усієї сукупності факторів,
що об’єктивно могли вплинути на поведінку Відповідачів, доводиться, що їх дії є узгодженою поведінкою, що стосується спотворення результатів Торгів, які проводилися
Службою автомобільних доріг у Тернопільській області, ідентифікатор закупівлі UA2018-06-01-000756-a, предмет закупівлі - ДК 021:2015: 45230000-8 — Будівництво трубопроводів, ліній зв’язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь (Поточний середній ремонт автомобільної дороги державного значення Р-41 Обхід м.Тернополя км 12+441-26+943).
(67) Така поведінка Відповідачів становить порушення законодавства про захист економічної конкуренції у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів Торгів, заборонених відповідно до частини четвертої статті 6 Закону
України «Про захист економічної конкуренції».
5. ВИЗНАЧЕННЯ РОЗМІРУ ШТРАФІВ
(68) Відповідно до 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.
(69) Відповідно до копії форми № 2-м «Звіт про фінансові результати» чистий дохід ПП
«Комфорт - 2000» від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за 2018 рік становив
18764,2 тисяч гривень.
(70) Згідно листа Головного управління ДФС в м. Києві сума доходу за податковий (звітний) період 2018 року ТОВ «Авістор» становила 2587,2 тис. грн.
(71) При визначенні розміру штрафу адміністративною колегією Тернопільського обласного
територіального відділення Антимонопольного комітету України враховується, що узгоджені дії учасників конкурсних процедур Торгів, спрямовані на досягнення узгодженого між ними результату, належать до категорії найбільш шкідливих антиконкурентних
узгоджених дій.
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, зареєстрованих у Міністерстві юстиції
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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 приватне підприємство «Комфорт-2000» (ідентифікаційний код 30045460,
місцезнаходження: вулиця Сім’ї Кульженків, будинок 35, м. Київ, 04201) та товариство з
обмеженою відповідальністю «Авістор» (ідентифікаційний код 23518320, місцезнаходження: бульвар Вернадського, будинок 36-В, м. Київ, 03115) 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 узгодження конкурентної поведінки при
підготовці та участі у відкритих торгах UA-2018-06-01-000756-a по предмету закупівлі:
ДК 021:2015: 45230000-8 — Будівництво трубопроводів, ліній зв’язку та електропередач,
шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь (Поточний середній
ремонт автомобільної дороги державного значення Р-41 Обхід м.Тернополя км 12+44126+943), які проведено у 2018 році Службою автомобільних доріг у Тернопільській області.
2. За порушення вказане у пункті 1 резолютивної частини рішення, накласти на приватне підприємство «Комфорт – 2000» штраф у розмірі 68000,00 гривень.
3. За порушення вказане у пункті 1 резолютивної частини рішення, накласти на товариство з
обмеженою відповідальністю «Авістор» штраф у розмірі 68000,00 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 територіального відділення –
голова адміністративної колегії

Н.Є. Чорномаз

