АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ
РІ ШЕ НН Я
АДМІНІСТРАТИВНОЇ КОЛЕГІЇ
ТЕРНОПІЛЬСЬКОГО ОБЛАСНОГО
ТЕРИТОРІАЛЬНОГО ВІДДІЛЕННЯ
9 липня 2019 року

м. Тернопіль

№ 69/ 18 - р/к

Про порушення законодавства про
захист економічної конкуренції та
накладення штрафу
Товариство з обмеженою відповідальністю «Будівельна компанія «Третє тисячоліття»
та фізична особа-підприємець Яцурак Михайло Дмитрович брали участь у відкритих торгах,
які були проведені у березні - квітні 2018 року управлінням житлово-комунального
господарства, благоустрою та екології Тернопільської міської ради, ідентифікатор закупівлі
UA-2018-03-12-000894-a, предмет закупівлі - ДК 021:2015: 45453000-7— капітальний ремонт
вул. Стадникової (влаштування мереж водовідведення) в м. Тернополі (надалі - Торги).
При цьому товариство з обмеженою відповідальністю «Будівельна компанія «Третє
тисячоліття» та фізична особа-підприємець Яцурак Михайло Дмитрович узгоджували свою
поведінку з метою усунення змагання при підготовці та участі у Торгах.
За результатами розгляду справи № 912-УД такі дії товариства з обмеженою
відповідальністю «Будівельна компанія «Третє тисячоліття» та фізичної особи-підприємця
Яцурака Михайла Дмитровича, визнано антиконкурентними узгодженими діями, що
стосуються спотворення результатів торгів по закупівлі - ДК 021:2015: 45453000-7—
капітальний ремонт вул. Стадникової (влаштування мереж водовідведення) в м. Тернополі,
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 «Будівельна компанія «Третє
тисячоліття» накладено штраф у розмірі – 68000,00 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 № 917-УД про
порушення товариством з обмеженою відповідальністю «Будівельна компанія «Третє
тисячоліття» та фізичною особою-підприємцем Яцураком Михайлом Дмитровичем
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 21.06.2019 №69-03/76п

ВСТАНОВИЛА:

1. ПРОЦЕСУАЛЬНІ ДІЇ
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(1)

(2)

Розпорядженням адміністративної колегії Тернопільського обласного територіального
відділення Антимонопольного комітету України від 14.05.2019 №69/16-рп/к розпочато
розгляд справи №912-УД, у зв’язку з наявністю в діях товариства з обмеженою
відповідальністю «Будівельна компанія «Третє тисячоліття» та фізичної особипідприємця Яцурака Михайла Дмитровича ознак 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 «Будівельна компанія «Третє
тисячоліття» та фізичної особи-підприємця Яцурака Михайла Дмитровича Відділенням
були направлені вимоги від 10.04.2019 № 69-02/570 та від 13.07.2018 № 69-02/569 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 20.02.2019 №69-02/259 про надання
інформації по Учасниках для встановлення авторизованих електронних майданчиків,
ІР-адреси, тощо, під час участі в Торгах.

(4)

Відділенням надіслано вимогу ТОВ «Закупки.Пром.УА» від 20.03.2019 № 69-02/397
про надання необхідної інформації.

(5)

Відділенням надіслано вимогу АТ «ТАСКОМБАНК» від 20.02.2019 № 69-02/262 про
надання необхідної інформації.

(6)

Відділенням надіслано вимогу ПрАТ «Київстар» від 10.04.2019 № 69-02/568 про
надання необхідної інформації.

(7)

Листом від 20.05.2019 №69-02/746 направлено вимогу Головному управлінню
Державної фіскальної служби в Івано-Франківській області.

(8)

Листами від 21.06.2019 № 69-02/972 та №69-02/973 ТОВ «Будівельна компанія «Третє
тисячоліття» і ФОП Яцурак М.Д. було направлено Подання з попередніми висновками
у справі від 21.06.2019 №69-03/76п.

(9)

Подання з попередніми висновками від 21.06.2019 №69-03/76п у справі №912-УД
розміщено 21.06.2019 на субсайті Відділення у рубриці «До уваги суб’єктів
господарювання».

2.

ВІДПОВІДАЧІ

(10) Відповідачами у справі є такі суб’єкти господарювання:
(i)

Товариство з обмеженою відповідальністю «Будівельна компанія «Третє
тисячоліття» (далі - Відповідач – 1, ТОВ «Будівельна компанія «Третє тисячоліття»),
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 39427425.
Місцезнаходження: 76018, Івано-Франківська обл., місто Івано-Франківськ, вулиця
Гетьмана Мазепи, будинок 11, офіс 2, дата запису в ЄДР про проведення державної
реєстрації юридичної особи 06.10.2014 номер запису 1 119 102 0000 013112.
ТОВ «Будівельна компанія «Третє тисячоліття» здійснює господарську діяльність код
за КВЕД:
41.10 Організація будівництва будівель (основний);
42.11 Будівництво доріг і автострад, інше.
ТОВ «Будівельна компанія «Третє тисячоліття», є суб’єктом господарювання в
розумінні статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції»
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(ii)

Фізична особа – підприємець Яцурак Михайло Дмитрович (далі – Відповідач - 2,
ФОП Яцурак М.Д.), ідентифікаційний код 2698904530, місце проживання: 78425,
Івано-Франківська область, Надвірнянський район, село Назавизів, дата запису в ЄДР
про проведення державної реєстрації 27.05.2016 номер запису 2 112 000 0000 007564.
ФОП Яцурак М.Д здійснює господарську діяльність код за КВЕД:
47.52 Роздрібна торгівля залізними виробами, будівельними матеріалами та санітарнотехнічними виробами в спеціалізованих магазинах (основний);
 41.10 Організація будівництва будівель, інше.
Відповідно до даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осібпідприємців та громадських формувань фізичною особою – підприємцем Яцураком
Михайлом Дмитровичем припинено підприємницьку діяльність, дата запису 05.07.2019
№ 21120060004007564.
Фізична особа – підприємець Яцурак Михайло Дмитрович з 27.05.2016 по 05.07.2019
був суб’єктом господарювання в розумінні статті 1 Закону України «Про захист
економічної конкуренції».
Відповідач - 1 та Відповідач - 2 - разом Відповідачі, Учасники.
3. ОБСТАВИНИ СПРАВИ

(10) Управлінням житлово-комунального господарства, благоустрою та екології
Тернопільської міської ради, ідентифікаційний код 35939939, (надалі – Замовник) у
березні 2018 року проведено відкриті торги щодо закупівлі: капітальний ремонт вул.
Стадникової (влаштування мереж водовідведення) в м. Тернополі (UA-2018-03-12000894-a).
(11) Оголошення про проведення відкритих торгів UA-2018-03-12-000894-a розміщено в
електронній системі закупівель «Prozorro» 12 березня 2018 року.
(12) Відповідно до Реєстру отриманих тендерних пропозицій для участі у процедурі
конкурсних торгів свої пропозиції подали учасники:
●ТОВ «Протекшн-Груп» (ідентифікаційний код 38422777)
●ПП «Тепло Сервіс Якість» (ідентифікаційний код 33706075)
●ТОВ «Інвестиційна компанія «Укрбудсервіс» (ідентифікаційний код 40433945)
●ТОВ « КРЕМ БУД» (ідентифікаційний код 41134153)
●ФОП Яцурак М.Д. (ідентифікаційний код 2698904530)
●ТОВ «Будівельна компанія «Третє тисячоліття» (ідентифікаційний код 39427425).
(13) Згідно з Протоколом розгляду тендерних пропозицій Замовника від 16.04.2018 №65
переможцем Торгів визнано ТОВ «Інвестиційна компанія «Укрбудсервіс».
(14) 03.05.2018 Замовником із ТОВ «Інвестиційна компанія «Укрбудсервіс» укладено
договір №492 «На закупівлю робіт» на суму 4 000 000,00 грн.
(15) Аналізуючи зміст матеріалів, отриманих під час дослідження, документів та
інформацію, Відділенням виявлено обставини, які вказують на узгодженість поведінки
Учасників під час підготовки та участі у Торгах.
(16) 3.1. Згідно з даними ЄДР засновниками ТОВ «Будівельна компанія «Третє тисячоліття»
є Троценко Андрій Володимирович, частка у статутному капіталі становить 61% та
Бардиш Дмитро Мирославович, частка у статутному капіталі становить 39%.
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(17) ТОВ «Будівельна компанія «Третє тисячоліття» з часткою у статутному капіталі 20%,
Троценко Андрій Володимирович з часткою у статутному капіталі 49% та Бардиш
Дмитро Мирославович з часткою у статутному капіталі 31% є співзасновниками ТОВ
«Будівельна компанія «Аура Третє тисячоліття».
(18) ТОВ «Будівельна компанія «Третє тисячоліття» та ТОВ «Будівельна компанія «Аура
Третє тисячоліття» знаходяться за однією адресою: 76018, Івано-Франківська обл.,
місто Івано-Франківськ, вулиця Гетьмана Мазепи, будинок 11, офіс 2 в своїй
господарській діяльності використовують однакові контактні номери телефонів: (0342)
77-59-48 та 050-183-21-80.
(19) За даними електронної системи закупівель «Prozorro» ТОВ «Будівельна компанія «Аура
Третє тисячоліття», в документах поданих на Торги (ідентифікатор закупівлі UA-201703-07-001205-b) проведені у березні - квітні 2017 року Департаментом житлової,
комунальної політики та благоустрою Івано-Франківської міської ради щодо закупівлі:
капітальний ремонт тротуару на вул. Галицькій, від мосту до повороту на Дям’янів Лаз,
з влаштуванням велодоріжки в «Інформації про організацію» зазначено контактний
номер телефону керівника 050 182-54-14.
(20) На вимогу територіального відділення від 20.03.2019 № 69-02/397 ТОВ «Закупки.
Пром.УА» повідомило, що ФОП Яцурак М.Д. в інформації про реєстраційні дані
учасника зазначив контактний номер телефону 050 182-54-14.
(21) 3.2. Відповідно до статті 25 Закону України «Про публічні закупівлі» тендерна
пропозиція подається в електронному вигляді через електронну ситему 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 відповідальність кваліфікаційним (кваліфікаційному) критеріям, вимогам,
визначеним у статті 17 цього Закону і в тендерній документації, та завантаження
необхідних документів, що вимагаються замовником у тендерній документації.
(22) Доступ до системи ProZorro здійснюється через авторизований електронний майданчик
на якому Відповідачі реєструються із зазначенням адреси діючої електронної скриньки.
(23) 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.
(24) Після реєстрації учасники можуть подавати свої тендерні пропозиції на участь в
процедурі закупівлі з моменту публікації оголошення і до строку завершення
приймання пропозиції.
(25) ДП «Прозоро» листом від 07.03.2019 №206/869/03 повідомило, що ТОВ «Будівельна
компанія «Третє тисячоліття» та ФОП Яцурак М.Д. початкові пропозиції для участі в
Торгах
подавали
з
одного
авторизованого
електронного
майданчика
«zakupki.prom.ua» (ТОВ «Закупки.Пром.УА» юридична адреса: 02121, м. Київ, вул.
Харківське шосе, буд.201-203, корпус 2-а, літера «Ф», оф.114).
(26) 3.3 Відповідно до інформації ДП «Прозоро» (лист від 07.03.2019 №206/869/03)
Відповідачі заходили в аукціон для участі в Торгах з однієї ІР адреси 89.162.247.134 з
малою різницею в часі, а саме Відповідач-1 в 09:01 02.04.2018, а Відповідач-2 в 09:02
02.04.2018.
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(27) За даними ТОВ «ЗАКУПКИ.ПРОМ.УА» (лист від 08.04.2019 №417/04) встановлено
інформацію про ІР-адреси, з яких Відповідачі виконували дії, пов’язані з участю у
Торгах, зокрема, Відповідачі входили в електронну систему закупівель під час
створення пропозицій для участі в Торгах з однієї ІР-адреси - 89.162.247.134. Дані
наведені в таблицях 1 і 2.
ТОВ «Будівельна компанія «Третє тисячоліття»
№ з/п

ІР адреса

Дата входу

Час входу

1.

13:35

2.

13:36

3.

89.162.247.134

30.03.2018

4.
5.
6.
7.

14:01
15:07
15:08
15:18
15:36

Таблиця 1
Дія, яку було
здійснено учасником
Створення
пропозиції
Створення
пропозиції
Створення
пропозиції
Внесення змін
Внесення змін
Внесення змін
Внесення змін

ФОП Яцурак М.Д.
№ з/п

ІР адреса

Дата входу

1.
2.
3.
4.

Час входу
11:49
15:42

89.162.247.134

30.03.2018

15:43
15:44

Таблиця 2
Дія, яку було
здійснено учасником
Реєстрація на сайті
Створення
пропозиції
Створення
пропозиції
Внесення змін

(28) Відповідно до інформації сайту «2 ІР.UA» ІР–адреса 89.162.247.134 належить ПрАТ
«Київстар».
(29) На вимогу відділення ПАТ «Київстар» (лист від 26.04.2019 №9595/05) надало
інформацію, що ІР-адреса 89.162.247.134 закріплена за ТОВ «Будівельна компанія
«Третє тисячоліття» на підставі договору про надання телекомунікаційних послуг від
06.11.2014 № 1-1385/14. Дана інформація визначена ПАТ «Київстар» конфіденційною.

(30) Згідно інформації АТ «ТАКСОМБАНК» від 06.03.2019 №2058/47- БТ (дана інформація
зазначена банком, як банківська таємниця) Відповідач -1 протягом 2018 року
здійснювався вхід до системи дистанційного самообслуговування «Клієнт-Банк» для
здійснення банківських операцій з вищезазначеної ІР-адреси, а саме 89.162.247.134.
(31) 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).
(32) Таким чином, факт завантаження Відповідачами в систему електронних закупівель
своїх тендерних пропозицій з однієї IP-адреси, яка належить Відповідачу 1, не є
природним та випадковим і свідчить про те, що у період підготовки та участі у
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Закупівлі ТОВ «Будівельна компанія «Третє тисячоліття» і ФОП Яцурак М.Д. діяли
спільно, узгоджуючи свої дії.
(33) 3.4. Відповідно до Оголошення про проведення відкритих торгів UA-2018-03-12-000894-a
кінцевий строк подання тендерних пропозицій був встановлений 30 березня 2018 року
15:47 год.
(34) Згідно з Реєстром отриманих тендерних пропозицій для участі у процедурі Торгів свої
Тендерні пропозиції подали ряд суб’єкти господарювання, зокрема Відповідачі. Дані
наведені в таблиці 3.
Таблиця 3
№
п /п
1.

Найменування учасника

Код учасника згідно з
ЄДР
39427425

Дата та час подання
тендерних пропозицій

ТОВ
«Будівельна
компанія
«Третє
30 березня 2018 14:01
тисячоліття»
2.
ФОП Яцурак М.Д.
2698904530
30 березня 2018 15:43
(35) Таким чином, Учасники подали свої тендерні пропозиції до електронної системи
закупівель в один день із незначною різницею в часі.
(36) 3.5. В документах обох Учасників, поданих на Торги, наявні однакові сліди від дій
технічних пристроїв, зокрема в верхній частині всіх скан-копій документів присутній
синього кольору зигзаг (багатокрапка) не правильної форми в одному і тому самому
місці документу, що може вказувати про використання обома Учасниками одного
пристрою (сканер, принтер тощо).
(37) 3.6. Документи обох Учасників мають однакові властивості, зокрема: документи
завантажені в форматі pdf, за допомогою програми Canon за версією PDF 1.3 (Acrobat
4.x).
(38) 3.7. ФОП Яцурак М.Д. на Торги подав такі документи: «Ціна договірна», «Виписка»,
«Технічне завдання», решта документів, які вимагались Тендерною документацією
Замовника відсутні.
(39) Подання Відповідачем-2 на Торги не повного пакету документів та необхідної
інформації, визначених тендерною документацією Замовника, вказує, що ФОП Яцурак
М.Д. брав участь в Торгах як технічний учасник.
(40) 3.8. Проаналізувавши проведені електронні аукціони встановлено, що Учасники під час
участі у Торгах встановили ціни, різниця яких складає 0,66 %. Інформація наведена у
таблиці 4.
№
п/п
1
2

Назва учасника Торгів
ТОВ «Будівельна компанія
«Третє тисячоліття»
ФОП Яцурак М.Д.

Первинна пропозиція, грн.

Таблиця 4
Остаточна пропозиція,
грн.

4 600 056,00

3 972 541,00

4 105 627,00

3 999 000,00

4. КВАЛІФІКАЦІЯ ПОРУШЕННЯ ВІДПОВІДАЧАМИ КОНКУРЕНТНОГО
ЗАКОНОДАВСТВА
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(41) В ході розгляду справи встановлено, що поведінка Відповідача - 1 та Відповідача - 2
становить антиконкурентні узгоджені дії, які стосуються спотворення результатів
Торгів.
(42) 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.
(43) 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).
(44) 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.
(45)

Матеріали справи свідчать про співпрацю між Відповідачами Торгів при підготовці
тендерних пропозицій та узгоджену поведінку цих суб’єктів господарювання.

(46)

Виявлені Відділенням факти у своїй сукупності, а саме:
● документи обох Учасників мають однакові дефекти;
● використання Відповідачем - 2 в своїй господарській діяльності одного контактного
номеру телефону з суб'єктом господарювання, який пов'язаний відносинами контролю
з Відповідачем - 1;
● реєстрація на одному авторизованому електронному майданчику;
● використання однієї ІР- адреси для завантаження тендерних пропозицій та
документів на електронний майданчик;
● подача тендерних пропозицій в один день із незначною різницею в часі;
● завантаження документів в одному форматі з використанням однієї версії
програмного забезпечення;
● Відповідач – 2 не подав повного пакету документів;
● надання Відповідачами пропозицій із незначною різницею в ціні
не можуть бути результатом випадкового збігу обставин чи наслідком дій
об’єктивних чинників, а свідчать про узгодження (координацію) Відповідачами своєї
поведінки при підготовці та участі у Торгах, зокрема, про обмін між ними
інформацією, та відсутність змагальності у торгах, наслідком якої є спотворення
конкуренції.

(47)

З огляду на вищезазначене, Відповідачі під час підготовки документації для участі у
торгах UA-2018-03-12-000894-a діяли не самостійно, а узгоджували свої дії та не
змагались між собою, що є обов’язковою умовою участі у конкурентних процедурах
закупівель за Законом України «Про публічні закупівлі».

(48)

Узгодивши свою поведінку та свої тендерні пропозиції, Відповідачі тим самим
усунули конкуренцію та змагальність між собою, а отже спотворили результат
проведених Замовниками торгів, порушивши право Замовників на отримання
найбільш ефективного для нього результату, а відтак вчинили антиконкурентні
узгоджені дії, заборонені Законом України «Про захист економічної конкуренції».
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(49)

Дії Відповідачів, які полягають в узгодженні конкурентної поведінки під час
підготовки та участі у торгах UA-2018-03-12-000894-a по предмету закупівлі
«капітальний ремонт вул. Стадникової (влаштування мереж водовідведення) в м.
Тернополі" є порушенням законодавства про захист економічної конкуренції,
передбаченим пунктом 1 статті 50, пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України
«Про захист економічної конкуренції» у вигляді антиконкурентних узгоджених дій,
які стосуються спотворення результатів торгів.
5. ЗАПЕРЕЧЕННЯ ВІДПОВІДАЧІВ ТА ЇХ СПРОСТУВАННЯ

(50) Відповідачі не надали свої зауваження та заперечення на подання з попередніми
висновками.
6. ОСТАТОЧНІ ВИСНОВКИ АДМІНІСТРАТИВНОЇ КОЛЕГІЇ ВІДДІЛЕННЯ
(51) Таким чином, доказами зібраними у справі та дослідженням 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 у березні - квітні 2018 року управлінням житлово-комунального
господарства, благоустрою та екології Тернопільської міської ради, ідентифікатор
закупівлі UA-2018-03-12-000894-a, предмет закупівлі - ДК 021:2015: 45453000-7—
капітальний ремонт вул. Стадникової (влаштування мереж водовідведення) в м.
Тернополі.
(52) 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».
7. ВИЗНАЧЕННЯ РОЗМІРУ ШТРАФІВ
(53) 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.
(54) Згідно листа від 20.05.2019 №69-02/746 Головного управління ДФС в ІваноФранківській області сума доходу за податковий (звітний) період 2018 року ТОВ
«Будівельна компанія «Третє тисячоліття» становила 969 626,84 грн.
(55) 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.
(56) При визначенні розміру штрафу адміністративною колегією Тернопільського обласного
територіального відділення Антимонопольного комітету України було враховано
обтяжуючі обставини – повторне притягнення до відповідальності за порушення
законодавства про захист економічної конкуренції (рішення Івано-Франківського
обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України від
22.08.2018 №59/16-р/к), відмова від співпраці під час розгляду справи.
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
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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 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 «Будівельна компанія «Третє
тисячоліття» (ідентифікаційний код юридичної особи 39427425, місцезнаходження:
76018, Івано-Франківська обл., місто Івано-Франківськ, вулиця Гетьмана Мазепи,
будинок 11, офіс 2) та фізична особа – підприємець Яцурак Михайло Дмитрович
(ідентифікаційний код 2698904530, місце проживання: 78425, Івано-Франківська
область, Надвірнянський район, село Назавизів) 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 поведінки при
підготовці та участі у відкритих торгах (ідентифікатор закупівлі UA-2018-03-12000894-a) по закупівлі послуги: «капітальний ремонт вул. Стадникової (влаштування
мереж водовідведення) в м. Тернополі» (код ДК 021:2015:45453000-7), які проводило
у березні - квітні 2018 року управління житлово-комунального господарства,
благоустрою та екології Тернопільської міської ради.

2.

За порушення вказане у пункті 1 резолютивної частини рішення, накласти на
товариство з обмеженою відповідальністю «Будівельна компанія «Третє тисячоліття»
штраф у розмірі – 68000,00 грн.
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

