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м. Тернопіль

№ 69/23 - р/к

Про порушення законодавства про
захист економічної конкуренції
та накладення штрафу
Лановецьке комунальне підприємство по благоустрою з 1 березня 2018 року по
даний час займає монопольне (домінуюче) становище на ринку послуг з вивезення
твердих побутових відходів в межах території Лановецької ОТГ з часткою 100 %.
Підприємство сформувало економічно необґрунтовані тарифи на послуги з
вивезення та утилізації твердих побутових відходів для сільських населених пунктів
Лановецької ОТГ, що призвело до завищення тарифу на такі послуги.
За результатами розгляду справи №921-ЗМС дії Лановецького комунального
підприємства по благоустрою визнано порушенням законодавства про захист
економічної конкуренції, передбаченим пунктом 2 статті 50 та частиною першою
статті 13 Закону України «Про захист економічної конкуренції» у вигляді
зловживання монопольним (домінуючим) становищем на ринку надання послуг з
вивезення твердих побутових відходів, що призвело до ущемлення інтересів
споживачів, які були б неможливими за умов існування значної конкуренції на ринку.
На Лановецьке комунальне підприємство по благоустрою накладено штраф у
розмірі 3000 грн.
Адміністративна колегія Тернопільського обласного територіального відділення
Антимонопольного комітету України, розглянувши матеріали справи №921-ЗМС про
порушення Лановецьким комунальним підприємством по благоустрою законодавства про
захист економічної конкуренції, передбаченого пунктом 2 статті 50 та частиною першою
статті 13 Закону України «Про захист економічної конкуренції» та подання відділу
досліджень і розслідувань від 23.07.2019 №69-03/87п «Про попередні висновки у справі
№921-ЗМС»,
ВСТАНОВИЛА:
1.

Процесуальні дії

(1)

Розпорядженням адміністративної колегії Відділення від 21.06.2019 №69/25-рп/к
розпочато розгляд справи №921-ЗМС за ознаками вчинення Лановецьким комунальним
підприємством по благоустрою порушення законодавства про захист економічної
конкуренції, передбаченого пунктом 1 частини другої статті 13 Закону України «Про
захист економічної конкуренції» у вигляді зловживання монопольним (домінуючим)
становищем на ринку надання послуг з вивезення твердих побутових відходів в
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(2)
(3)
(4)

(5)
2.
(6)

3.
(7)

(8)

частині встановлення таких цін реалізації товару, які неможливо було б встановити за
умов існування значної конкуренції на ринку.
Листами від 29.03.2019 №69-02/487 та від 24.06.2019 №69-02/979 направлено вимоги
Лановецькому комунальному підприємству по благоустрою.
Листами від 29.03.2019 №69-02/478 та від 24.06.2019 №69-02/978 направлено вимоги
Лановецькій міській раді.
Листом від 08.05.2019 №69-02/680 Відділення звернулося до Головного управління
Держпродспоживслужби в Тернопільській області для отримання висновків з
економічного обґрунтування встановлення вартості на послуги вивезення побутових
відходів.
Листом від 24.07.2019 №69-02/1124 Відповідачеві було направлено Подання з
попередніми висновками у справі №921-ЗМС.
Відповідач
Відповідачем у справ є Лановецьке комунальне підприємство по благоустрою (далі –
Відповідач, Лановецьке КППБ вказане скорочене найменування згідно з відомостями,
які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осібпідприємців та громадських формувань), ідентифікаційний код 31966157.
Місцезнаходження юридичної особи: вул. Незалежності, 40А, м. Ланівці Лановецького
району Тернопільської області, 47400.
Відповідно до статуту Лановецького КППБ, затвердженого рішенням Лановецької
міської ради від 28 лютого 2017 року №569, підприємство створене з метою проведення
благоустрою території міста, надання житлово-комунальних послуг і робіт юридичним
та фізичним особам.
Лановецьке КППБ є суб’єктом господарювання в розумінні статті 1 Закону України
«Про захист економічної конкуренції».
Визначення становища суб’єкта господарювання на ринку.
У відповідності до вимог Закону України «Про захист економічної конкуренції»,
Методики
визначення
монопольного
(домінуючого)
становища
суб'єктів
господарювання на ринку, затвердженої розпорядженням Антимонопольного комітету
України від 5 березня 2002 року №49-р, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України
1 квітня 2002 року за №317/6605 (далі - Методика), територіальним відділенням
проведено аналіз ринку послуг з вивезення твердих побутових відходів.
Відповідно до пункту 2.2 Методики при здійсненні даного дослідження
використовуються ті етапи визначення монопольного (домінуючого) становища
суб’єктів господарювання, що відповідають фактичним обставинам, зокрема
особливостям товару, структурі ринку, тощо.
3.1. Об'єкт аналізу щодо визначення монопольного (домінуючого) становища.

(9)

У відповідності до пункту 3.1 Методики об'єктами аналізу щодо визначення
монопольного (домінуючого) становища є: суб'єкт господарювання; група суб'єктів
господарювання; конкретний товар (продукція, роботи, послуги), який випускається,
постачається, продається, придбавається (використовується, споживається) цим (цими)
суб'єктом (суб'єктами) господарювання
(10) Об’єктами аналізу щодо визначення монопольного (домінуючого) становища є:
- Лановецьке КППБ, яке надає послуги з вивезення твердих побутових відходів;
- послуга з вивезення твердих побутових відходів.
3.2. Визначення товарних меж ринку.
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(12) Відповідно до статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» товар –
будь-який предмет господарського обороту, в т.ч. продукція, роботи, послуги,
документи, що підтверджують зобов’язання та права.
(13) Пунктом 5.1 Методики визначено, що товарні межі ринку визначаються шляхом
формування групи взаємозамінних товарів (товарних груп), у межах якої споживач за
звичайних умов може легко перейти від споживання одного товару до споживання
іншого.
(14) Згідно із статтею 1 Закону України «Про відходи»:
- побутові відходи - відходи, що утворюються в процесі життя і діяльності
людини в житлових та нежитлових будинках (тверді, великогабаритні, ремонтні, рідкі,
крім відходів, пов'язаних з виробничою діяльністю підприємств) і не використовуються
за місцем їх накопичення;
- тверді відходи - залишки речовин, матеріалів, предметів, виробів, товарів,
продукції, що не можуть у подальшому використовуватися за призначенням;
- послуги з вивезення побутових відходів - збирання, зберігання та перевезення
побутових відходів, що здійснюються у населеному пункті згідно з правилами
благоустрою, затвердженими органом місцевого самоврядування.
(15) Послуги з вивезення твердих побутових відходів (далі - ТПВ) не мають взаємозамінних
товарів, оскільки відсутні товари, подібні за призначенням, умовами, споживчими
властивостями тощо.
(16) Отже, за таких обставин товарними межами ринку є послуга з вивезення ТПВ.
3.3. Визначення територіальних (географічних) меж ринку.
(17) Відповідно пункту 6.1 Методики визначення монопольного (домінуючого) становища
територіальні (географічні) межі
ринку
певного
товару (товарної
групи)
визначаються шляхом установлення мінімальної території, за межами якої з точки
зору споживача придбання товарів (послуг) є неможливим або недоцільним. При
остаточному визначенні територіальних (географічних) меж ринку визначальною є
менша здатність до переміщення або попиту, або пропозиції.
(18) Пунктом 55 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні» визначено, що до виключної компетенції сільських, селищних, міських рад
відноситься, зокрема, визначення на конкурсних засадах юридичних осіб, які
здійснюють у межах певної території збирання та перевезення побутових відходів
спеціально обладнаними для цього транспортними засобами.
(19) Відповідно до статті 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» до
власних повноважень виконавчих органів сільських, селищних, міських рад належать,
зокрема, вирішення питань збирання, транспортування, утилізації та знешкодження
побутових відходів.
(20) Підприємства, установи та організації всіх форм власності у сфері поводження з
відходами мають право, зокрема, на участь у конкурсах на набуття права виконавця
послуг у сфері поводження з побутовими відходами на певній території (пункт «е»
частини першої статті 16 Закону України «Про відходи»).
(21) У відповідності до вимог статті 35-1 Закону України «Про відходи» виконавця послуг з
вивезення побутових відходів визначає орган місцевого самоврядування на конкурсних
засадах у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
(22) Постановою Кабінету Міністрів України від 16.11.2011 №1173 «Питання надання
послуг з вивезення побутових відходів», із змінами, затверджено Порядок проведення
конкурсу на надання послуг з вивезення побутових відходів (надалі – Порядок), який
визначає процедуру підготовки та проведення конкурсу з визначення виконавця послуг
з вивезення побутових відходів на певній території населеного пункту.
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(23) Згідно із пунктом 4 Порядку підготовка та проведення конкурсу забезпечується
виконавчим органом сільської, селищної, міської ради або місцевою державною
адміністрацією у разі делегування їй повноважень відповідними радами у порядку,
встановленому законом, виконавчим органом місцевого самоврядування суб’єкта
співробітництва у формах, передбачених Законом України Про співробітництво
територіальних громад» (далі - організатор конкурсу).
(24) Суб’єкти господарювання, керуючись рішеннями органів місцевого самоврядування
про визнання їх виконавцем послуг у сфері поводження з побутовими відходами
здійснюють діяльність на ринку.
(25) Згідно із рішеннями виконавчого комітету Лановецької міської ради від 28 лютого 2018
року №58 та від 27 травня 2019 року №86 переможцем конкурсів з визначення
виконавця послуг з вивезення твердих побутових відходів на території Лановецької
ОТГ є Лановецьке КППБ.
(26) Споживач може отримати послуги з вивезення ТПВ за місцем проживання. Отримання
таких послуг у інших населених пунктах є не доцільним.
(27) Отже, територіальними (географічними) межами ринку послуг з вивезення ТПВ є межі
території Лановецької ОТГ (м. Ланівці, села Волиця, М. Куськівці, Оришківці,
Краснолука, Татаринці, Якимівці, Юськівці, Загіпці, Михайлівка Лановецького району
Тернопільської області).
3.4. Визначення часових меж ринку.
(28) Відповідно до Методики, часові межі ринку визначаються як проміжок часу, протягом
якого відповідна сукупність товарно-грошових відносин між продавцями
(постачальниками, виробниками) і споживачами утворює ринок товару зі сталою
структурою.
(29) У межах території Лановецької міської ради протягом періоду з 1 березня 2018 року по
даний час склад продавців (надавачів даної послуги) не змінювався, тобто, структура
даного ринку є сталою.
(30) Отже, часові межі ринку вивезення ТПВ визначаються як проміжок часу з 1 березня
2018 року по даний час.
3.5. Визначення потенційних конкурентів.
(31) Методикою визначено, що потенційними конкурентами вважаються такі суб'єкти
господарювання: які мають матеріально-технічну базу, кадри, технології тощо, але з
різних причин не реалізують ці можливості; які виготовляють товари (товарні групи),
що складають товарні межі ринку, але не реалізують їх на відповідному ринку; нові
суб'єкти господарювання, які можуть вступити на ринок.
(32) За даними Управління житлово-комунального господарства та енергозбереження
Тернопільської обласної державної адміністрації на ринку послуг у сфері поводження з
побутовими відходами в межах Тернопільської області здійснює діяльність 28 суб’єктів
господарювання (18 комунальних та 10 приватних).
(33) Учасники даного ринку, як правило, визначаються на конкурсних засадах. При цьому,
окремі суб’єкти є переможцями конкурсу з визначення виконавця послуг з вивезення
побутових відходів в різних населених пунктах Тернопільської області. Так, наприклад,
ПП «Катруб» брало участь у конкурсах, які проводилися Кременецькою,
Теребовлянською, Чортківською міськими радами.
(34) Відтак, потенційними конкурентами є суб’єкти господарювання, які мають відповідну
матеріально-технічну базу для надання послуг з вивезення побутових відходів, лише на
етапі проведення конкурсів органами місцевого самоврядування з визначення
виконавців послуг з вивезення ТПВ.
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(35) Після проведення органами місцевого самоврядування конкурсного відбору виконавців
послуг з вивезення побутових відходів та прийняття рішення про визначення
переможцем певного суб’єкта господарювання конкуренція на означеному ринку
неможлива.
3.6. Бар’єри вступу на ринок.
(36) Відповідно до Методики бар'єрами для вступу потенційних конкурентів на відповідний
ринок є: обмеження за попитом, пов'язані з високою насиченістю ринку товарами
(товарними групами) та низькою платоспроможністю покупців; адміністративні
обмеження; економічні та організаційні обмеження; екологічні обмеження;
нерозвиненість ринкової інфраструктури; інші обмеження, що спричиняють суттєві
витрати, необхідні для вступу на ринок товару (товарної групи).
(37) Аналіз ринку послуг з вивезення ТПВ свідчить про наявність значних адміністративних
та економічних бар’єрів, що перешкоджають вступу суб’єктів господарювання на
досліджуваний ринок.
(38) Адміністративні бар’єри полягають в наступному - вхід на ринок нових суб’єктів
господарювання можливий лише на виконання відповідного рішення органу місцевого
самоврядування, прийнятого за результатами проведеного конкурсу на визначення
виконавця послуг з вивезення побутових відходів на певній території. При цьому, вхід
нового суб’єкта господарювання на ринок можливий лише за умови виходу з ринку
діючого суб’єкта.
(39) Економічними бар’єрами є значні капіталовкладень для вступу нових суб’єктів
господарювання (придбання необхідного обладнання, транспорту, утримання
персоналу відповідної кваліфікації, тощо).
3.7. Установлення монопольного ( домінуючого) становища.
(40) Відповідно до частини першої статті 12 Закону України «Про захист економічної
конкуренції» суб’єкт господарювання займає монопольне становище на ринку товару,
якщо на цьому ринку у нього немає жодного конкурента.
(41) Визначення Лановецькою міською радою виконавцем послуг з вивезення твердих
побутових відходів на території Лановецької ОТГ Лановецьке КППБ виключає
можливість надання цієї послуги на зазначеній території іншими суб’єктами
господарювання.
(42) Лановецьке КППБ є єдиним підприємством, яке надає послуги з вивезення ТПВ в
межах території Лановецької ОТГ.
(43) Таким чином, ураховуючи вищезазначене, Лановецьке КППБ з 1 березня 2018 року по
даний час займає монопольне (домінуюче) становище на ринку послуг з вивезення ТПВ
в межах території Лановецької ОТГ (м. Ланівці, села Волиця, М. Куськівці, Оришківці,
Краснолука, Татаринці, Якимівці, Юськівці, Загірці, Михайлівка Лановецького району
Тернопільської області) з часткою 100 %.
4.

Зловживання монопольним (домінуючим) становищем на ринку.

(44) Відповідно до частини першої статті 13 Закону, зловживанням монопольним
(домінуючим) становищем на ринку є дії чи бездіяльність суб'єкта господарювання,
який займає монопольне (домінуюче) становище на ринку, що призвели або можуть
призвести до недопущення, усунення чи обмеження конкуренції, або ущемлення
інтересів інших суб'єктів господарювання чи споживачів, які були б неможливими за
умов існування значної конкуренції на ринку.
4.1. Антиконкурентні наслідки дій Відповідача.
(45) Статтею 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» передбачено, що
до відання
виконавчих органів сільських, селищних, міських рад належить

6

(46)

(47)

(48)

(49)

(50)

(51)

(52)

(53)

(54)

(55)

встановлення в порядку і межах, визначених законодавством, тарифів на побутові,
комунальні, транспортні та інші послуги.
Статтею 1 Закону України «Про житлово-комунальні послуги» (в редакції до
01.05.2019) визначено, що комунальні послуги – результат господарської діяльності,
спрямованої на задоволення потреби фізичної чи юридичної особи, зокрема, у
вивезенні побутових відходів у порядку, встановленому законодавством.
Відповідно до частини другої статті 31 Закону України «Про житлово-комунальні
послуги» (в редакції до 01.05.2019) виконавці/виробники здійснюють розрахунки
економічно обґрунтованих витрат на виробництво (надання) житлово-комунальних
послуг і подають їх органам, уповноваженим здійснювати встановлення тарифів.
Постановою Кабінету Міністрів України від 26.07.2006 №1010, із змінами, затверджено
Порядок формування тарифів на послуги з поводження з побутовими відходами (далі –
Порядок), який визначає механізм формування тарифів на послуги з поводження з
побутовими відходами (послуги).
Згідно із пунктом 1 Порядку до послуг належать операції поводження з побутовими
відходами (збирання, зберігання, перевезення, перероблення, утилізація, знешкодження
та захоронення), що здійснюються у населеному пункті згідно з правилами
благоустрою, розробленими з урахуванням схеми санітарного очищення населеного
пункту та затвердженими органом місцевого самоврядування.
Пунктом 3 Порядку (в редакції до 01.05.2019) визначено, що формування тарифів на
послуги підприємством здійснюється відповідно до річних планів надання послуг і
економічно обґрунтованих планованих витрат, визначених на підставі державних і
галузевих нормативів (норм) витрат ресурсів, техніко-економічних розрахунків та
кошторисів, ставок податків і зборів (обов’язкових платежів) та цін у планованому
періоді, встановлених на підставі прогнозних індексів цін підприємства.
Відповідно до абзацу восьмого пункту 15 Порядку (в редакції до 01.05.2019),
адміністративні витрати включаються до тарифів у розмірі, що не перевищує 15
відсотків планованої виробничої собівартості. Темпи зростання адміністративних
витрат не повинні перевищувати визначеного рівня інфляції
Планова виробнича собівартість послуг з вивезення побутових відходів, згідно із
пунктом 2 Порядку (в редакції до 01.05.2019), - прямі матеріальні витрати, прямі
витрати з оплати праці, інші прямі витрати, змінні загальновиробничі та постійні
розподілені загальновиробничі витрати.
Лановецьким КППБ здійснено розрахунок витрат щодо надання послуг вивезення ТПВ
для сільських населених пунктів Лановецької ОТГ та подано їх на розгляд Лановецькій
міській раді. Дані розрахунки було опубліковано на офіційному сайті Лановецької
міської ради 8 травня 2018 року.
Рішенням виконавчого комітету Лановецької міської ради від 16 травня 2018 року №97
«Про встановлення тарифів на вивезення та утилізацію твердих побутових відходів для
сільських населених пунктів міської ради» (далі – Рішення 97) встановлено з 1 червня
2018 року:
- вартість утилізації 1 м3 ТПВ – 21,72 грн. з ПДВ для всіх споживачів;
- вартість вивезення та утилізації 1 м3 ТПВ по сільських населених пунктах
міської ради для населення, бюджетних та інших споживачів у розмірі 101,26 грн. з
ПДВ;
- тариф 10 грн. з ПДВ/один місяць на одного жителя для сільських населених
пунктів міської ради, з розрахунку планового утворення ТПВ в розмірі 2,18 м3 в рік.
Листом від 12.04.2019 № 75 Лановецьке КППБ надало «Розрахунок повної собівартості
та середньозваженого тарифу на вивезення та утилізацію твердих побутових відходів
для сіл ОТГ» (далі – Розрахунок).
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(56) Розрахунок містить наступні статті витрат:
Показник
Виробнича собівартість
Прямі матеріальні витрати
Прямі витрати на оплату праці
Інші прямі витрати
Адміністративні витрати
Витрати на збут
Усього витрат повної собівартості
Розрахунковий прибуток
Вартість
Обсяг ТПВ, м3
Середньозважений тариф за 1 м3, без ПДВ

Плановий період
усього, грн.
308390,40

308390,40
64860,67
12508,80
385759,87
19287,99
405047,86
4800
84,385

(57) Відповідно до вищенаведеного Розрахунку, до повної собівартості (385759,87 грн.)
включено адміністративні витрати (64860,67 грн.), які становлять 21 % від планованої
виробничої собівартості (308390,40 грн.):
(64860,67 грн. /308390,40 грн.) х 100 % = 21 %.
(58) Адміністративні витрати перевищують обмежений Порядком (в редакції до 01.05.2019)
15% рівень адміністративних витрат на 6 %.
(59) За умов дотримання вимог Порядку (в редакції до 01.05.2019), адміністративні витрати
мають становити до 15% від планованої виробничої собівартості та не можуть
перевищувати у даному випадку 46258,56 грн. (15% від 308390,40 грн.)
(60) Всупереч вимог Порядку (в редакції до 01.05.2019 р.), до планової собівартості послуг
вивезення та утилізації ТПВ включено адміністративні витрати з перевищенням
обмеженого Порядком 15% рівня, внаслідок чого тариф не має достатнього
економічного обґрунтування.
(61) Відповідно до Довідки від 20-24.05.2019 №01-15/1 Головного управління
Держпродспоживслужби в Тернопільській області, яка складена за результатами
вивчення питання обґрунтованості підвищення у 2018 році тарифів на послуги з
вивезення та утилізації ТПВ Лановецьким КППБ, внаслідок включення підприємством
в Розрахунок завищеного рівня адміністративних витрат, тариф завищений на 4,65
грн./1м з з ПДВ.
(62) Таким чином, затверджені Рішенням 97 тарифи на вивезення та утилізації 1 м3 твердих
побутових відходів не є економічно обґрунтованими, оскільки рівень адміністративних
витрат перевищує рівень, обмежений пунктом 15 Порядку (в редакції до 01.05.2019).
(63) Отже, Лановецьке КППБ сформовано тарифи на послуги з вивезення та утилізації ТПВ
без врахування вимог Порядку (в редакції до 01.05.2019) та подано їх на затвердження
Лановецькій міській раді, що призвело до встановлення завищених цін, та як наслідок,
до ущемлення інтересів споживачів.
(64) Відповідно до інформації Лановецького КППБ (лист від 04.07.2019 №131) обсяг
наданих послуг на території сільських населених пунктів Лановецької ОТГ становить:
2018 рік – 27,1 тис. грн., січень-квітень 2019 року – 30,0 тис. грн.
4.2. Неможливість вчинення Відповідачем таких дій за умов існування значної конкуренції
на ринку.
(65) Лановецьке КППБ є єдиним суб’єктом господарювання, який надає послуги вивезення
ТПВ жителям сільських населених пунктів Лановецької ОТГ, зокрема, сіл Юськівці,
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Краснолука, Татаринці, Якимівці, Загірці, Михайлівка Лановецького району
Тернопільської області. Зазначені послуги є важливими у повсякденній життєдіяльності
споживачів, оскільки забезпечують санітарні та побутові потреби і не можуть бути
замінені жодними іншими послугами.
(66) Внаслідок цього споживачі перебувають у повній залежності від Лановецького КППБ
щодо отримання послуг вивезення ТПВ та укладення договору про надання цих послуг.
(67) Лановецьке КППБ, користуючись своїм домінуючим становищем на зазначеному
ринку, сформувало тарифи на послуги з вивезення та утилізації ТПВ для жителів
сільських населених пунктів Лановецької ОТГ на економічно необґрунтованому рівні
та подало їх на затвердження Лановецькій міській раді.
(68) Такі дії Відповідача стали можливими у зв’язку з тим, що він не зазнає конкуренції на
означеному ринку та може диктувати свої умови.
(69) За умов існування значної конкуренції на ринку, між суб’єктами господарювання
відбувалося б змагання, завдяки якому споживачі надали би перевагу тому суб’єкту
господарювання, який пропонує найбільш вигідні умови (економічно вигіднішу цінову
пропозицію), а Відповідач у конкурентній боротьбі за споживача не зміг би формувати
необґрунтовані тарифи на послуги вивезення ТПВ.
4.3. Загальні висновки щодо зловживання Відповідачем монопольним становищем.
(70) Ураховуючи вищезазначене, дії Лановецького КППБ, яке протягом періоду з 1 березня
2018 року по даний час займає монопольне (домінуюче) становище на ринку послуг з
вивезення ТПВ в межах території Лановецької ОТГ, які полягали у формуванні тарифів
на послуги з вивезення та утилізації ТПВ для жителів сільських населених пунктів
Лановецької ОТГ без врахування вимог Порядку (в редакції до 01.05.2019), що
призвело до завищення тарифу на такі послуги, які були б неможливими за умов
існування значної конкуренції на ринку, кваліфіковано Відділенням, як зловживання
монопольним становищем відповідно до частини першої статті 13 Закону України
«Про захист економічної конкуренції».
(71) Постановою Кабінету Міністрів України від 27.03.2019 №318 внесено зміни до
Порядку, які набули чинності 1 травня 2019 року.
(72) Порядок (в редакції з 01.05.2019) не містить положень, які регламентують рівень
адміністративних витрат, які включаються до тарифів на послуги з поводження з
побутовими відходами.
5. Заперечення Відповідача та їх спростування
(73) На подання з попередніми висновками у справі, яке було надіслано Відповідачеві
листом від 24.07.2019 №69-02/1124 Лановецьке КППБ зауважень, заперечень та
доказів, що їх підтверджують не надало.
(74) На засіданні адміністративної колегії Лановецьке КППБ повідомило, що з висновками
Відділення про порушення ним законодавства про захист економічної конкуренції
погоджується, а також зобов’язується не вчиняти порушень законодавства про захист
економічної конкуренції в майбутньому.
6. Висновки у справі
(75) Таким чином, доказами зібраними у справі, доводиться, що Лановецьке КППБ
займаючи протягом періоду з 1 березня 2018 року по даний час монопольне
(домінуюче) становище на ринку послуг з вивезення ТПВ в межах території
Лановецької ОТГ, своїми діями, які полягали у формуванні тарифів на послуги з
вивезення та утилізації ТПВ для жителів сільських населених пунктів Лановецької
ОТГ без врахування вимог Порядку (в редакції до 01.05.2019), що призвело до
завищення тарифу на такі послуги, та які були б неможливими за умов існування
значної конкуренції на ринку, вчинило порушення законодавства про захист
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економічної конкуренції, передбачене частиною першою статті 13 Закону України
«Про захист економічної конкуренції».
7. Визначення розміру штрафу.
(76) Зловживання монопольним (домінуючим) становищем є порушенням законодавства
про захист економічної конкуренції (пункт 2 статті 50 Закону України «Про захист
економічної конкуренції»).
(77) Відповідно до абзацу 2 частини другої статті 52 Закону України «Про захист
економічної конкуренції» за порушення, визначене пунктом 2 статті 50 цього Закону,
накладається штраф у розмірі до десяти відсотків доходу (виручки) суб’єкта
господарювання від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за останній звітній рік,
що передував року, в якому накладається штраф.
(78) Відповідно до копії форми 2 «Звіт про фінансові результати» за 2018 рік чистий дохід
від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) у 2018 році становив 6 942,6 тисяч
гривень.
(79) При визначенні розміру штрафу адміністративною колегією Відділення були враховані
пом’якшуючі обставини:
- визнання Відповідачем факту вчинення порушення законодавства про захист
економічної конкуренції;
- зобов’язання Відповідача не вчиняти порушень законодавства про захист
економічної конкуренції в майбутньому;
- важкий фінансовий стан Відповідача;
- співпраця під час розгляду справи з територіальним відділенням, що сприяла
з’ясуванню обставин справи
Ураховуючи викладене, керуючись статтями 7, 14 Закону України «Про
Антимонопольний комітет України», статтею 48 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 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 з 1 березня 2018 року по даний час Лановецьке комунальне
підприємство по благоустрою (ідентифікаційний код юридичної особи 31966157;
місцезнаходження: вул. Незалежності, 40А, м. Ланівці Лановецького району Тернопільської
області) займає монопольне (домінуюче) становище на ринку послуг з вивезення твердих
побутових відходів в межах території Лановецької ОТГ (м. Ланівці, села Волиця, М.
Куськівці, Оришківці, Краснолука, Татаринці, Якимівці, Юськівці, Загірці, Михайлівка
Лановецького району Тернопільської області).
2.
Визнати дії Лановецького комунального підприємства по благоустрою
(ідентифікаційний код юридичної особи 31966157; місцезнаходження: вул. Незалежності,
40А, м. Ланівці Лановецького району Тернопільської області), які полягають у формуванні
тарифів на послуги з вивезення та утилізації твердих побутових відходів для жителів
сільських населених пунктів Лановецької ОТГ без врахування вимог Порядку формування
тарифів на послуги з поводження з побутовими відходами, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 26.07.2006 №1010 (в редакції до 01.05.2019), що призвело до
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завищення тарифу на такі послуги, порушенням, передбаченим пунктом 2 статті 50 та
частиною першою статті 13 Закону України «Про захист економічної конкуренції» у вигляді
зловживання монопольним (домінуючим) становищем на ринку надання послуг з вивезення
твердих побутових відходів, що призвели до ущемлення інтересів споживачів, які були б
неможливими за умов існування значної конкуренції на ринку.
3.
За порушення, вказане в пункті 2 резолютивної частини рішення, накласти на
Лановецьке комунальне підприємство по благоустрою штраф у розмірі 3000,00 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.

Голова адміністративної колегії
в. о. голови територіального відділення

Н.Є. Чорномаз

