
 

 
 

АНТИМОНОПОЛЬНИЙ  КОМІТЕТ  УКРАЇНИ 
ДОНЕЦЬКЕ ОБЛАСНЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ 

 

 

РІШЕННЯ 
АДМІНІСТРАТИВНОЇ КОЛЕГІЇ  

 

 

“26” липня 2016 року № 9                             справа № 01-26-08/2016 

 

м. Краматорськ 

Про порушення законодавства про 

захист економічної конкуренції 

та накладення штрафу  

 

 

Адміністративна колегія Донецького обласного територіального відділення 

Антимонопольного комітету України, розглянувши матеріали справи № 01-26-08/2016 про 

порушення товариством з обмеженою відповідальністю «Дон-Трейд» (місцезнаходження: м. 

Київ, вул. Петра Запорожця, 5а, оф. 20; код ЄДРПОУ 38413296) та приватним підприємством 

«Донресурс Плюс» (місцезнаходження: м. Київ, вул. Петра Запорожця, 5а, оф. 17; код 

ЄДРПОУ 36802583) законодавства про захист економічної конкуренції та подання з 

попередніми висновками Першого відділу досліджень і розслідувань у справі № 01-26-

08/2016 від 31.05.2016 № 01-104,  

 

ВСТАНОВИЛА : 

 

Розпорядженням адміністративної колегії Донецького обласного територіального 

відділення Антимонопольного комітету України (надалі – Донецьке відділення) від 

30.03.2016 № 8-р, було розпочато розгляд справи № 01-26-08/2016 за наявністю в діях 

товариства з обмеженою відповідальністю «Дон-Трейд» та приватного підприємства 

«Донресурс Плюс» ознак порушення законодавства про захист економічної конкуренції, 

передбаченого пунктом 1 статті 50 та визначеного пунктом 4 частини другої статті 6 Закону 

України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, 

які стосуються спотворення результатів торгів. 

 

В ході збору і аналізу доказів у справі встановлено наступне. 

 

В рамках виконання доручення Антимонопольного комітету України від 18.02.2016 

№12-01/705 щодо дослідження наявності або відсутності ознак порушення законодавства про 

захист економічної конкуренції в діях, зокрема, товариства з обмеженою відповідальністю  

«Дон-Трейд» та приватного підприємства «Донресурс Плюс» під час їх участі у процедурі 

закупівлі, що проводилась комітетом з конкурсних торгів Красноармійської районної 

державної адміністрації (місцезнаходження: Донецька область, м. Красноармійськ, 

вул.Шибанкова,11, ідентифікаційний код 21961790) (надалі - Замовник)  [оголошення про 

проведення процедури закупівлі № 158387 опубліковане в інформаційному бюлетені «Вісник 
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державних закупівель» від 02.08.2013 року №60/2 (803/2)] щодо виконання земляних та 

будівельних робіт по проекту «Розчищення та укріплення русла річки Солоненька в с. 

Красне Красноармійського району Донецької області» (надалі – Процедура закупівлі), було 

проаналізовано її матеріали та встановлено наступне. 

Процедура закупівлі проводилась у формі відкритих торгів. Джерело фінансування 

закупівлі – кошти місцевого бюджету. Строк виконання робіт – вересень 2013 року – грудень 

2013 року. 

 

Відповідно до протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів (кваліфікаційних 

пропозицій, цінових пропозицій) для участі у Процедурі закупівлі пропозиції конкурсних 

торгів подали такі суб’єкти господарювання: 

- товариство з обмеженою відповідальністю «Дон-Трейд» (Донецька обл., м. 

Димитров, вул. Коршункова, б.2, оф.8, ідентифікаційний код 38413296) (надалі – ТОВ «Дон-

Трейд», Учасник 1), із ціновою пропозицією – 2091232,80 (два мільйона дев’яносто одна 

тисяча двісті тридцять дві тисячі гривень вісімдесят копійок) (з ПДВ); 

- приватне підприємство «Донресурс Плюс» (Донецька обл., м. Димитров, вул. 

Коршункова, б.2, оф.7, ідентифікаційний код 36802583) (надалі – ПП «Донресурс Плюс», 

Учасник 2), із ціновою пропозицією – 2093258,40 (два мільйона дев’яносто три тисячі двісті 

п’ятдесят вісім гривень сорок копійок) (з ПДВ); 

- товариство з обмеженою відповідальністю «АЛЬБІР» (м. Київ, вул. Сортувальна, 2, 

оф.14, ідентифікаційний код 38702541) (надалі – ТОВ «АЛЬБІР», Учасник 3), із ціновою 

пропозицією – 2090928,00 (два мільйона дев’яносто тисяч дев’ятсот двадцять вісім  гривень 

00 копійок) (з ПДВ); 

- приватне підприємство «ПБК «Опора» – місцезнаходження: м. Донецьк, вул. 

Молодих Шахтарів, 35В; ідентифікаційний код – 34627707) (далі – ПП «ПБК «Опора», 

Учасник 4), із ціновою пропозицією – 3596185,20 грн. (три мільйона п’ятсот дев’яносто 

шість тисяч сто вісімдесят п’ять гривень двадцять копійок) (з ПДВ). 

За результатами проведення процедури закупівлі, переможцем торгів було визнано 

ТОВ «АЛЬБІР», з яким Замовником було укладено договір про закупівлю від 24.09.2013 

№74, вартістю 2090928,00 (два мільйона дев’яносто тисяч дев’ятсот двадцять вісім  гривень 

00 копійок) (з ПДВ). 

 

ТОВ «Дон-Трейд» зареєстровано 12.12.2012 (згідно з витягом з Єдиного державного 

реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців № 563913), ідентифікаційний код 

юридичної особи – 38413296. Місцезнаходження юридичної особи: м. Київ, вул. Петра 

Запорожця, 5а, оф. 20. Види діяльності за КВЕД: неспеціалізована оптова торгівля (46.90); 

діяльність посередників у торгівлі паливом, рудами, металами та промисловими хімічними 

речовинами (46.12); діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту 

(46.19); оптова торгівля іншими машинами й устаткуванням (46.69); консультування з питань 

комерційної діяльності й керування (70.22). 

Відповідно до Статуту ТОВ «Дон-Трейд» товариство є юридичною особою, має  

самостійний баланс, рахунки у банківських установах, круглу печатку, кутовий штамп з 

власним найменуванням, бланки, торговельну марку (знак для товарів та послуг), іншу 

атрибутику юридичної особи. 

Отже, у визначенні статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції», 

ТОВ «Дон-Трейд» є суб’єктом господарювання. 

 

ПП «Донресурс Плюс» зареєстровано 21.05.2010 (згідно з витягом з Єдиного 

державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців № 455654), 

ідентифікаційний код юридичної особи – 36802583. Місцезнаходження юридичної особи: м. 

Київ, вул. Петра Запорожця, 5а, оф. 17. Види діяльності за КВЕД: неспеціалізована оптова 

торгівля (46.90); діяльність посередників у торгівлі паливом, рудами, металами та 
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промисловими хімічними речовинами (46.12); діяльність посередників у торгівлі товарами 

широкого асортименту (46.19); оптова торгівля іншими машинами й устаткуванням (46.69); 

консультування з питань комерційної діяльності й керування (70.22). 

Відповідно до Статуту ПП «Донресурс Плюс» підприємство є юридичною особою, діє 

на засадах самофінансування, веде власний баланс, відкриває рахунки в банках, одержує 

печатку, штамп та користується іншими атрибутами юридичної особи. 

Отже, у визначенні статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції», 

ПП «Донресурс Плюс» є суб’єктом господарювання. 

 

ТОВ «АЛЬБІР» зареєстровано 12.04.2013 (згідно з витягом з Єдиного державного 

реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців № 686474), ідентифікаційний код 

юридичної особи – 38702541. Місцезнаходження юридичної особи: 02081, м.Київ, 

Дарницький р-н, вул.Сортувальна, б.2, оф.14. Види діяльності за КВЕД: діяльність у сфері 

права (69.10); надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна 

(68.20); консультування з питань комерційної діяльності й керування (70.22);  діяльність 

посередників у торгівлі текстильними виробами, одягом, хутром, взуттям і шкіряними 

виробами (46.16); оптова торгівля іншими товарами господарського значення (46.49). 

Відповідно до Статуту ТОВ «АЛЬБІР» товариство є юридичною особою, має 

банківські рахунки в національній та іноземній валютах, круглу печатку з власною назвою та 

інші печатки та штампи. 

Отже, у визначенні статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції», 

ТОВ «АЛЬБІР» є суб’єктом господарювання. 

 

ПП  «ПБК «ОПОРА» зареєстровано 03.10.2006 (згідно з витягом з Єдиного 

державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців № 203955), 

ідентифікаційний код юридичної особи – 34627707. Місцезнаходження юридичної особи: 

83056, м.Донецьк, Київський р-н, вул.. Молодих шахтарів, буд.35-В. Види діяльності за 

КВЕД: будівництво будівель (45.21.1); будівництво інших споруд (45.21.6); монтаж 

металевих конструкцій (45.25.4); розбирання та знесення будівель, земляні роботи (45.11.0); 

Виготовлення каркасних конструкцій і покрівель (45.22.0). 

Відповідно до Статуту ПП «ПБК «ОПОРА» підприємство є юридичною особою, має 

відокремлене майно, самостійний баланс, печатку із своїм найменуванням, фірмові бланки, 

торгівельну марку, товарний знак, логотип та інші знаки візуальної ідентифікації. 

Отже, у визначенні статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції», 

ПП «ПБК «ОПОРА» є суб’єктом господарювання. 

 

У зв’язку з зазначеним, ТОВ «Дон-Трейд», ПП «Донресурс Плюс», ТОВ «АЛЬБІР» та 

ПП «ПБК «ОПОРА», як окремі суб’єкти господарювання, під час участі у процедурах 

закупівель, мають діяти самостійно з метою здобуття переваг над іншими суб’єктами 

господарювання завдяки власним досягненням. 

 

Як свідчать матеріали, отримані Донецьким відділенням від Слідчого управління 

Головного управління Національної поліції в Донецькій області (лист від 18.01.2016 № 

4/3615), ТОВ «АЛЬБІР» брало участь у Процедурі закупівлі за підробленими документами, 

що були оформлені директором ТОВ «Дон-Трейд», який, заволодівши печаткою та 

установчими документами ТОВ «АЛЬБІР» фактично отримав можливість підписувати від 

імені цього товариства договори й платіжні документи та керувати його розрахунковими 

рахунками.  

 

[Інформація з обмеженим доступом] 
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Також, за поясненнями керівника ТОВ «АЛЬБІР», останній не готував жодного 

документу тендерної пропозиції ТОВ «АЛЬБІР», не підписував довіреностей та інших 

документів на представництво інтересів цього товариства у зв’язку із участю у Процедурі 

закупівлі. Про те, хто від його імені підписував угоду із Замовником та інші документи, 

керівникові ТОВ «АЛЬБІР» не відомо. 

 

При цьому, аналіз документів та інформації щодо проведення Процедури закупівлі 

свідчить про те, що під час підготовки пропозицій конкурсних торгів між ТОВ «Дон-Трейд» 

та ПП «Донресурс Плюс» (далі разом – Учасники) відбулось  узгодження участі у конкурсній 

процедурі, що підтверджується наступним. 

 

Встановлено обставини, які можуть свідчити про те, що ТОВ «Дон-Трейд» та ПП 

«Донресурс Плюс» спільно (в один і той самий день та із незначним часовим інтервалом) 

вчиняли певні дії під час підготовки конкурсних пропозицій та участі у Процедурі закупівлі. 

Тобто, діяли узгоджено, що не є характерним для випадків, коли кожен учасник торгів 

самостійно на конкурсних засадах приймає участь у конкурсних торгах. 

Так, у складі матеріалів конкурсних пропозицій ТОВ «Дон-Трейд» та ПП «Донресурс 

Плюс» надали Замовнику торгів  довідки про відсутність заборгованості з податків, зборів, 

що контролюються органами державної податкової служби, отримані від Красноармійської 

ОДПІ ГУ Міндоходів у Донецькій області, які були датовані однією датою 27.08.2013 та 

мали майже послідовні номери: ТОВ «Дон-Трейд» - 145, ПП «Донресурс Плюс» - 147.  

Крім того, інформаційні довідки з Єдиного реєстру підприємств, щодо яких порушено 

провадження у справі про банкрутство, видані Головним управлінням юстиції у Донецькій 

області, були сформовані для Учасників із незначним часовим інтервалом (2 хвилини 56 

секунд), та також мають майже послідовні реєстраційні номери: ТОВ «Дон-Трейд» - №12-16-

7977 (номер довідки 184088), ПП «Донресурс Плюс» - №.12-16-7975 (номер довідки 184090). 

Витяги з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, 

які містяться у складі конкурсних пропозицій Учасників були сформовані на запит однієї 

особи, [Інформація з обмеженим доступом] 

 

Слід зазначити, що Красноармійська об’єднана державна податкова інспекція 

головного управління державної фіскальної служби України у Донецькій області листом від 

22.04.2016 № 8111/10/05-16-17 на запит Донецького відділення від 08.04.2016 № 01-34/263 

щодо надання інформації повідомила про те, що довідки про відсутність заборгованості з 

податків і зборів, що контролюються органами державної податкової служби по ТОВ «Дон-

Трейд» та по ПП «Донресурс Плюс» [Інформація з обмеженим доступом], про що свідчить 

копія сторінки журналу обліку виданих довідок про відсутність заборгованості.  

Заяви ТОВ «Дон-Трейд» та ПП «Донресурс Плюс», адресовані Красноармійській 

ОДПІ ГУ ДФС у Донецькій області щодо надання зазначених довідок містили однаковий 

контактний телефон [Інформація з обмеженим доступом] та однакову електронну адресу 

[Інформація з обмеженим доступом] 

 

[Інформація з обмеженим доступом] 

 

[Інформація з обмеженим доступом] 

 

Отже, погодженість поведінки Учасників підтверджується синхронністю 

вищезазначених дій у часі, яка, зважаючи на її системність, не може вважатись випадковим 

збігом обставин, оскільки Учасникам для підготовки пропозицій конкурсних торгів 

надається строк не менше, ніж двадцять один робочий день, вчиненням цих дій від імені 

Учасників однією особою, знаходженням Учасників за однією адресою, використання ними 

одних засобів зв’язку. 
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Аналіз довідок про працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання 

та досвід, що містяться у складі конкурсних пропозицій ТОВ «Дон-Трейд» та ПП 

«Донресурс Плюс» свідчить про  те, що обидва підприємства вказали у довідках працівників, 

які будуть залучені до виконання закуповуваних робіт, що займають однакові штатні посади, 

мають однакові кваліфікації, досвід роботи тощо. Порівняння змісту довідок здійснено у 

нижченаведеній таблиці. 

 

 

Працівники ТОВ «Дон-Трейд» Працівники ПП «Донресурс Плюс» 

Керівник директор  

(економіст, загальний стаж роботи 20 років, 

досвід роботи 18 років) 

Керівник директор  

(економіст, загальний стаж роботи 20 

років, досвід роботи 18 років) 

Бухгалтер  

(бухгалтер, загальний стаж роботи 15 років, 

досвід роботи 12 років) 

Бухгалтер  

(бухгалтер, загальний стаж роботи 15 

років, досвід роботи 12 років) 

Водій  

(водій, загальний стаж роботи 14 років, 

досвід роботи 3 років) 

Водій  

(водій, загальний стаж роботи 14 років, 

досвід роботи 3 років) 

Водій  

(тракторист, загальний стаж роботи 14 

років, досвід роботи 3 років) 

Водій  

(тракторист, загальний стаж роботи 14 

років, досвід роботи 3 років) 

 

Учасники, у складі конкурсних пропозицій надали калькуляції вартості 

закуповуваних послуг («Договорная цена» мова оригіналу), які є ідентичними за формою та 

змістом та містять однакові статті витрат. 

Розрахункові вартості експлуатації 1 машино-часу машин, які є складовими 

калькуляцій вартості послуг, як ТОВ «Дон-Трейд», так і ПП «Донресурс Плюс», 

передбачають однакові найменування машин та механізмів, які будуть задіяні при виконанні 

робіт, а саме: «автомобили бортовые, грузоподъемностью до 8 т; тракторы на 

пневмоколесном ходу, мощность 59 кВт; краны на автомобильном ходу, грузоподъемностью 

10т; установка для сварки ручной дуговой [постоянного тока]; экскаваторы одноковшовые 

дизельные на гусеничном ходу, емкостью ковша 0,65 м3; экскаваторы-планировщики на 

пневмоколесном ходу; бульдозеры, мощность 79 кВт; бульдозеры, мощность 96 кВт; 

тракторы специальные виноградниковые гусеничные, мощность 47,4 кВт» (мова оригіналу). 

 

При цьому, у складі конкурсних пропозицій Учасниками були надані окремі довідки 

про наявність обладнання та матеріально-технічної бази, за допомогою яких підприємства 

мають можливість виконати закуповувані роботи, у разі перемоги. 

 

Вищевказані співпадіння у довідках та розрахунках, однакові механічні помилки у 

документах за умов самостійної підготовки у документах за умов самостійної підготовки 

конкурсних пропозицій кожним з Учасників є малоймовірними. 

 

Окрім того, документи, що містяться у складі пропозицій конкурсних торгів ТОВ 

«Дон-Трейд» та ПП «Донресурс Плюс» мають однакові механічні помилки, а саме у назві 

договірної ціни на будівництво зазначено: «Расчистка и укрепление русла реки Солененькой 

в с. Красное Красноармейского района Донецкой области , осуществляемое в 2013 году» 

(мова оригіналу). 

Вказані факти у своїй сукупності свідчать про те, що на стадії підготовки пропозицій 

Учасники обмінювались інформацією, а отже були обізнані щодо пропозицій конкурсних 

торгів один одного. 
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[Інформація з обмеженим доступом] 

 

 

[Інформація з обмеженим доступом] 

 

 

Отже, зазначені факти, у своїй сукупності, свідчать про те, що на всіх стадіях 

підготовки пропозицій конкурсних торгів для участі у Процедурі закупівлі, Учасники 

координували свою конкурентну поведінку, що підтверджується, зокрема, наступним: 

- фактичне знаходження за однією адресою; 

- використання одних і тих же засобів зв’язку; 

- схожість в оформленні документів; 

- одночасне отримання (оформлення) документів, наданих у складі пропозицій 

конкурсних торгів; 

- отримання документів для Учасників однією особою; 

- родинні зв’язки між їх керівниками. 

 

Узгодивши свої дії під час підготовки та участі у процедурі закупівлі ТОВ «Дон-

Трейд» та ПП «Донресурс Плюс» замінили ризик, що породжує конкуренція на координацію 

своєї економічної поведінки. Така координація економічної поведінки призвела до усунення 

між ними конкуренції під час проведення Замовником Процедури закупівлі. 

 

У відповідності до статті 1 Закону України «Про здійснення державних закупівель», 

торги (конкурсні торги) – здійснення конкурентного відбору учасників з метою визначення 

переможця торгів (конкурсних торгів). 

Відповідно до статті 3 зазначеного Закону, закупівлі здійснюються за принципом 

добросовісної конкуренції серед учасників, максимальної економії та ефективності. 

 

Таким чином, передбачені законодавством України конкурентні процедури закупівель 

обмежують можливість Замовника (як покупця) на власний розсуд вільно прийняти будь-яку 

серед усіх пропозицій, представлених на конкурентному ринку. Без проведення відповідних 

процедур закупівель всі ці пропозиції на ринку є для Замовника недосяжними, а їх прийняття 

(акцептування) протизаконним. Механізм конкурентної процедури торгів утворює для 

Замовника виключне коло тих реальних пропозицій, поданих продавцями, з яких він має 

акцептувати найкращу. В результаті можливість переміщення попиту Замовника на предмет 

закупівлі обмежується лише колом існуючих в рамках процедури закупівлі пропозицій, які 

для нього і утворюють ринок. 

При цьому, змагальність продавців – учасників конкурентних процедур закупівель 

ґрунтується саме на невпевненості кожного з них щодо поведінки інших учасників і 

зумовлює необхідність кожним з учасників для здобуття перемоги пропонувати найкращі 

умови. 

У випадку ж, коли учасники процедури закупівлі домовляються між собою щодо умов 

своїх конкурсних пропозицій, усувається ця невпевненість і усувається конкуренція між 

ними (конкуренція змінюється на координацію). Разом з тим, замовник торгів не отримує той 

результат, який би він мав в умовах справжньої конкуренції. 

Частиною першою статті 5 Закону України «Про захист економічної конкуренції» 

передбачено, що узгодженими діями є, зокрема, укладення суб’єктами господарювання угод 

у будь-якій формі, а також будь-яка інша погоджена конкурентна поведінка (діяльність, 

бездіяльність) суб’єкта господарювання; частиною другою цієї статті встановлено, що 

особи,які чинять або мають намір чинити узгоджені дії, є учасниками узгоджених дій. 
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Відповідно до частини першої статті 6 Закону України «Про захист економічної 

конкуренції» антиконкурентними узгодженими діями є узгоджені дії, які призвели чи 

можуть призвести до недопущення, усунення чи обмеження конкуренції, а пунктом 4 

частиною 2 цієї статті встановлено, що антиконкурентними узгодженими діями,  зокрема,  

визнаються узгоджені дії, які стосуються спотворення  результатів  торгів,  аукціонів,   

конкурсів, тендерів. 

 

Отже, встановленими у справі обставинами у їх сукупності доведено, що ТОВ «Дон-

Трейд» та ПП «Донресурс Плюс» вчинили антиконкурентні узгоджені дії під час підготовки 

та участі у Процедурі закупівлі, проведеній комітетом з конкурсних торгів Красноармійської 

районної державної адміністрації. 

 

Таким чином, матеріали справи свідчать про те, що ТОВ «Дон-Трейд» та ПП 

«Донресурс Плюс» вчинили порушення законодавства про захист економічної конкуренції, 

передбачене пунктом 1 статті 50 та визначене пунктом 4 частини другої статті 6 Закону 

України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, 

які стосуються спотворення результатів торгів, під час  участі у процедурі відкритих торгів із 

закупівлі земляних та будівельних робіт по проекту «Розчищення та укріплення русла річки 

Солоненька в с. Красне Красноармійського району Донецької області» [оголошення про 

проведення процедури закупівлі № 158387 опубліковане в інформаційному бюлетені «Вісник 

державних закупівель» від 02.08.2013 року №60/2 (803/2)], проведеній у серпні – вересні 

2013 року комітетом з конкурсних торгів Красноармійської районної державної 

адміністрації. 

 

Згідно з частиною четвертою статі 6 Закону України «Про захист економічної 

конкуренції» вчинення антиконкурентних узгоджених дій забороняється і тягне за собою 

відповідальність згідно із законом. 

 

Згідно із пунктом 26 Правил розгляду заяв і справ про порушення законодавства про 

захист економічної конкуренції (Правила розгляду справ), затверджених розпорядженням 

Антимонопольного комітету України від 19 квітня 1994 року № 5, зареєстрованим у 

Міністерстві юстиції України 6 травня 1994 року за № 90/299 (у редакції розпорядження 

Антимонопольного комітету України від 29 червня 1998 року № 169-р) (зі змінами), 

Відповідачам були направлені  копії подання з попередніми висновками у справі № 01-26-

08/2016, а саме ТОВ «Дон-Трейд» (лист від 01.06.2016 року № 01-34/393), ПП «Донресурс 

Плюс» (лист від 01.06.2016 року № 01-34/392) 

Однак вручення зазначеної поштової кореспонденції суб’єктам господарювання за 

зазначеними адресами не підтвердилось, про що свідчить повернення на адресу відділення 

вищезазначеної поштової кореспонденції з поміткою причини повернення «за закінченням 

терміну зберігання». 

У зв’язку з чим, відповідно до абзацу четвертого пункту 26 Правил розгляду справ 

інформація щодо попередніх висновків у справі № 01-26-08/2016 була розміщена на 

офіційному веб-сайті Комітету (http://www.amc.gov.ua) у розділі «Головна - До уваги 

суб'єктів господарювання - Інформація про попередні висновки у справі». 

Станом на цей час Відповідачі не надали зауважень, заперечень або пояснень на 

подання з попередніми висновками. 

За порушення, передбачені пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист 

економічної конкуренції», відповідно до абзацу другого частини другої статті 52 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. 
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Відповідно до частини п’ятої статті 52 Закону України «Про захист економічної 

конкуренції», якщо доходу (виручки) немає або відповідач на вимогу органів 

Антимонопольного комітету України, голови його територіального відділення не надав 

розмір доходу (виручки), штраф, передбачений абзацом другим частини другої цієї статті, 

накладається у розмірі до двадцяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 

 

На підставі вищенаведеного, керуючись статтями 12 та 14 Закону України “Про 

Антимонопольний комітет України”, статтею 48 Закону України “Про захист економічної 

конкуренції”, пунктом 11 Положення про територіальне відділення Антимонопольного 

комітету України, затвердженого розпорядженням Антимонопольного комітету України від 

23 лютого 2001 року № 32-р, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 30 березня 2001 

року за № 291/5482 (із змінами), пунктами 5, 32 Правил розгляду заяв і справ про порушення 

законодавства про захист економічної конкуренції, затверджених розпорядженням 

Антимонопольного комітету України від 19 квітня 1994 року № 5, зареєстрованим у 

Міністерстві юстиції України 6 травня 1994 року за № 90/299 (у редакції розпорядження 

Антимонопольного комітету України від 29 червня 1998 року № 169-р) (із змінами), 

адміністративна колегія Донецького обласного територіального відділення 

Антимонопольного комітету України, 

 

ПОСТАНОВИЛА: 

 

1. Визнати, що ТОВ «Дон-Трейд» (ідентифікаційний код 38413296) та ПП «Донресурс 

Плюс» (ідентифікаційний код 36802583) вчинили порушення законодавства про захист 

економічної конкуренції, передбачене пунктом 1 статті 50 та визначене пунктом 4 частини 

другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді 

антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів, під час  

участі у процедурі відкритих торгів із закупівлі земляних та будівельних робіт по проекту 

«Розчищення та укріплення русла річки Солоненька в с. Красне Красноармійського району 

Донецької області» [оголошення про проведення процедури закупівлі № 158387 

опубліковане в інформаційному бюлетені «Вісник державних закупівель» від 02.08.2013 

року №60/2 (803/2)], проведеній у серпні – вересні 2013 року комітетом з конкурсних торгів 

Красноармійської районної державної адміністрації. 

 

2. Відповідно до частини п’ятої статті 52 Закону України «Про захист економічної 

конкуренції» за вчинення порушення, зазначеного у пункті 1 резолютивної частини цього 

рішення, накласти на товариство з обмеженою відповідальністю «Дон-Трейд» штраф, у 

розмірі 68000,00 (шістдесят вісім тисяч) гривень. 

 

3. Відповідно до частини п’ятої статті 52 Закону України «Про захист економічної 

конкуренції» за вчинення порушення, зазначеного у пункті 1 резолютивної частини цього 

рішення, накласти на приватне підприємство «Донресурс Плюс»» штраф, у розмірі 68000,00 

(шістдесят вісім тисяч) гривень. 

Відповідно до частини другої статті 56 Закону України «Про захист економічної 

конкуренції» рішення органів Антимонопольного комітету України є обов’язковим до 

виконання.    

 

Згідно з частиною третьою статті 56 Закону України «Про захист економічної 

конкуренції» особа, на яку накладено штраф за рішенням органу Антимонопольного 

комітету України, сплачує його у двомісячний строк з дня одержання рішення про 

накладення штрафу. 

 

Відповідно до частини восьмої статті 56 Закону України «Про захист економічної 
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конкуренції» протягом п’яти днів з дня сплати штрафу суб’єкт господарювання зобов’язаний 

надіслати, відповідно, до Антимонопольного комітету України, його територіального 

відділення  документи, що підтверджують сплату штрафу.   

 

Відповідно до частини першої статті 60 Закону України «Про захист економічної 

конкуренції» заявник, відповідач, третя особа мають право оскаржити рішення органів 

Антимонопольного комітету України повністю або частково до господарського суду у 

двомісячний строк з дня одержання рішення. 

 

 

 

 

Голова колегії –  

в.о. голови відділення                          С. О. Чухлєбов 

 

 


