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     “  19 ”  лютого  2020 року                   №   55/4-р/к                                справа № 55/11-2019 

 

            м. Краматорськ 

 

 

Про порушення законодавства  

про захист економічної конкуренції 

та накладення штрафу  

 

Товариство з обмеженою відповідальністю «ФІШ КЕН ФЛАЙ» та фізична особа-

підприємець Серб Павло Павлович подали заявки на участь у процедурі відкритих 

торгів на закупівлю за кодом ДК 021:2015 92330000-3 послуги відпочивально-

розважальних комплексів (Надання послуг з встановлення, використання та 

технологічного забезпечення функціонування атракціону «Венеціанська карусель» в 

м. Маріуполь в зимовий період), замовником яких виступив Комунальний заклад 

«Парк культури і відпочинку «Екстрим-парк» м. Маріуполь, Донецька область. 

Очікувана вартість предмета закупівлі становила 1 521 000 (один мільйон п’ятсот 

двадцять одна тисяча) гривень (з ПДВ). 

При цьому, товариство з обмеженою відповідальністю «ФІШ КЕН ФЛАЙ» та фізична 

особа-підприємець Серб Павло Павлович подавали схожі в оформленні довідки, 

завантажували тендерні пропозиції в один день з незначною розбіжністю у часі, 

завантажували тендерні пропозиції з однієї ІР-адреси, тобто узгоджували свою 

поведінку з метою усунення змагання при підготовці та участі у тендері. 

 

За результатами розгляду справи № 55/11-2019 такі дії товариства з обмеженою 

відповідальністю «ФІШ КЕН ФЛАЙ» та фізичної особи-підприємця Серба Павла 

Павловича визнано антиконкурентними узгодженими діями, що стосуються 

спотворення результатів торгів, що є порушенням пункту 1 статті 50 та пункту 4 

частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції». 

На порушників накладено штрафи: на товариство з обмеженою відповідальністю 

«ФІШ КЕН ФЛАЙ» - 68 000 (шістдесят вісім тисяч) гривень; на фізичну особу-

підприємця Серба Павла Павловича – 68 000 (шістдесят вісім тисяч) гривень. 

 

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 Донецького обласного територіального відділення 

Антимонопольного комітету України (далі – Відділення), розглянувши матеріали справи № 

55/11-2019 про порушення товариством з обмеженою відповідальність «ФІШ КЕН ФЛАЙ» 

(надалі – ТОВ «ФІШ КЕН ФЛАЙ», Товариство) та фізичною особою-підприємцем Сербом 

Павлом Павловичем (надалі – ФОП Серб П.П.) законодавства про захист економічної 



конкуренції та подання з попередніми висновками Відділу досліджень і розслідувань у 

справі від 05.02.2020 № 55-03/4п, 

 

ВСТАНОВИЛА: 

 

1.      Процесуальні дії 

 

(1) Розпорядженням адміністративної колегії Донецького обласного територіального 

відділення Антимонопольного комітету України від 26.07.2019 року № 55/11-рп/к 

розпочато розгляд справи № 55/11-2019 за ознаками вчинення ТОВ «ФІШ КЕН ФЛАЙ» 

(код ЄДРПОУ 41009764) та ФОП Сербом П.П. (ідентифікаційний код 2963509452) 

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, проведених у листопаді 2018 року 

Комунальним закладом «Парк культури і відпочинку «Екстрим-парк» (код ЄДРПОУ 

41869770, м. Маріуполь, вул. Карпінського, 90, Донецька область, 87523) (далі – 

Замовник) на закупівлю за кодом ДК 021:2015 92330000-3 послуги відпочивально-

розважальних комплексів (Надання послуг з встановлення, використання та 

технологічного забезпечення функціонування атракціону «Венеціанська карусель» в м. 

Маріуполь в зимовий період), [оголошення про проведення процедури закупівлі 

опубліковане на офіційному порталі оприлюднення інформації про публічні закупівлі 

України Prozorro (prozorro.gov.ua), ідентифікатор доступу UA-2018-11-13-002009-b]. 

 

(2) За результатами здійснення збору та аналізу доказів у справі складено подання з 

попередніми висновками у справі від 05.02.2020 № 55-03/4п. 

 

(3) Листом від 06.02.2020 № 55-02/128 копію подання з попередніми висновками у справі 

№ 55/11-2019 було направлено на адресу ТОВ «ФІШ КЕН ФЛАЙ». Лист отримано, що 

підтверджується рекомендованим повідомленням про вручення поштового 

відправлення. 

 

(4) Листом від 06.02.2020 № 55-02/126 копію подання з попередніми висновками у справі 

№ 55/11-2019 було направлено на адресу ФОП Серба П.П. Лист повернувся до 

Відділення у зв’язку з закінченням терміну зберігання. 

 

(5) Враховуючі наведене, на підставі абзацу четвертого пункту 26 Правил розгляду заяв і 

справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, інформацію 

щодо попередніх висновків у справі № 55/11-2019, із зазначенням дати, часу і місця 

розгляду цієї справи було розміщено на офіційному вебсайті Донецького обласного 

територіального відділення Антимонопольного комітету України за посиланням: 
http://www.amc.gov.ua/amku/control/don/uk/publish/article/85771. 

 

2.      Відповідачі 

 

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

1) Товариство з обмеженою відповідальністю «ФІШ КЕН ФЛАЙ» (код ЄДРПОУ 

41009764; місцезнаходження юридичної особи: 01021, м. Київ, вул. Грушевського, буд. 

28/2, нежиле приміщення 43) зареєстровано 07.12.2016 (згідно з випискою з Єдиного 

державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців). Основним видом 

діяльності за КВЕД 93.29 є організація інших видів відпочинку та розваг.  

 

2) Фізична особа-підприємець Серб Павло Павлович (ідентифікаційний код 

2963509452; місцезнаходження: м. Ірпінь, вул. Мечнікова, буд.85-А, Київська обл., 

08200) зареєстрований 06.04.2009 (згідно з випискою з Єдиного державного реєстру 

http://www.amc.gov.ua/amku/control/don/uk/publish/article/85771


юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців). Основним видом діяльності за КВЕД 

70.22 є консультування з питань комерційної діяльності й керування.  

 

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

ТОВ «ФІШ КЕН ФЛАЙ» та ФОП Серб П.П. є суб’єктами господарювання. 

 

3.      Обставини справи 

 

(7) В ході здійснення державного контролю за дотриманням законодавства про захист 

економічної конкуренції, за результатами опрацювання матеріалів, наданих 

Маріупольською місцевою прокуратурою Донецької області листом № 01-45-107 вих.-

19 від 22.01.2019 (вх. № 55-01/100 від 29.01.2019) було встановлено, що ТОВ «ФІШ 

КЕН ФЛАЙ» та ФОП Серб П.П. (надалі - Учасники) у листопаді 2018 року разом взяли 

участь у процедурі відкритих торгів на закупівлю за кодом ДК 021:2015 92330000-3 

послуги відпочивально-розважальних комплексів (Надання послуг з встановлення, 

використання та технологічного забезпечення функціонування атракціону 

«Венеціанська карусель» в м. Маріуполь в зимовий період) [оголошення про 

проведення процедури закупівлі опубліковане на офіційному порталі оприлюднення 

інформації про публічні закупівлі України Prozorro (prozorro.gov.ua), ідентифікатор 

доступу UA-2018-11-13-002009-b] (далі – Процедура закупівлі), проведеної 

Комунальним закладом «Парк культури і відпочинку «Екстрим-парк» (код ЄДРПОУ 

41869770, м. Маріуполь, вул. Карпінського, 90, Донецька область, 87523) (далі – 

Замовник). 

 

(8) Оголошення про проведення процедури закупівлі UA-2018-11-13-002009-b 

оприлюднене на веб-порталі Уповноваженого органу 13.11.2018 року. 

 

(9) Кінцевий строк подання тендерних пропозицій – 28.11.2018 до 1825.  

 

(10) Початок аукціону (дата і час) - 29.11.2018 о 1454.  

 

(11) Очікувана вартість предмета закупівлі: 1 521 000,00 гривень з ПДВ. Критерієм вибору 

переможця Замовником запропонована ціна (питома вага критерію складає 100 

відсотків). Розмір мінімального кроку пониження ціни – 7 605,00 гривень. Забезпечення  

тендерної пропозиції не вимагається. 

 

(12) Відповідно до Звіту про результати проведення процедури закупівлі UA-2018-11-13-

002009-b від 26.12.2017 участь у торгах взяли наступні суб’єкти господарювання:  

 

- товариство з обмеженою відповідальністю «ФІШ КЕН ФЛАЙ» із первинною ціновою 

пропозицією 1 521 000,00 гривень (з ПДВ), яка під час аукціону була зменшена до 

1 513 394,00 гривень (з ПДВ). 

- фізична особа-підприємець Серб Павло Павлович із первинною ціновою пропозицією 

1 521 000,00 гривень (з ПДВ), яка під час аукціону була зменшена до 1 513 395,00 

гривень (з ПДВ). 

 

(13) За результатами розгляду тендерних пропозицій, переможцем було визнано ТОВ «ФІШ 

КЕН ФЛАЙ» із ціновою пропозицією в 1 513 394,00 гривень (з ПДВ), пропозиція ФОП 

Серба П.П. не розглядалась. 

 

(14) ТОВ «ФІШ КЕН ФЛАЙ» та ФОП Серб П.П., як окремі суб’єкти господарювання, які 

беруть участь у Процедурі закупівлі - є конкурентами, а отже, повинні змагатися між 

собою з метою здобуття переваг завдяки власним досягненням та не вчиняти будь-яких 

дій, які можуть вплинути на конкуренцію. 

 



(15) Аналіз документів та інформації щодо вищезазначеної Процедури закупівлі свідчить 

про те, що під час підготовки пропозицій конкурсних торгів між ТОВ «ФІШ КЕН 

ФЛАЙ» та ФОП Сербом П.П. відбулось узгодження умов участі у конкурсній 

процедурі. 

 

(16) Відділенням встановлено обставини, які свідчать про те, що Учасники торгів спільно 

вчиняли певні дії під час підготовки та участі у процедурі закупівлі, тобто, діяли 

узгоджено, що не є характерним для випадків, коли кожен учасник самостійно на 

конкурентних засадах бере участь у конкурсних торгах.  

 

(17) За інформацією ДП «Прозорро», наданою листом від 14.02.2019 № 206/507/03 (вх. № 

55-01/147 від 15.02.2019) на вимогу Донецького обласного територіального відділення 

Антимонопольного комітету України, щодо процедури закупівлі UA-2018-11-13-

002009-b, ТОВ «ФІШ КЕН ФЛАЙ» початкову пропозицію для участі в аукціоні подало 

з авторизованого електронного майданчика zakupki UA (ТОВ «Закупівлі ЮА», м. Київ, 

вул. Кожум’яцька, буд.12-Г).  

 

(18) ФОП Серб П.П., за даними ДП «Прозорро», початкову пропозицію подав з 

авторизованого електронного майданчика Держзакупівлі.Онлайн (ТОВ 

«Держзакупівлі.Онлайн», м. Київ, вул. Воздвиженська, 56). 

 

(19) На вимогу Відділення, ТОВ «Закупівлі ЮА» листом від 01.03.2019 № 01/03/19-1 (вх. № 

55-01/229 від 11.03.2019) повідомило, що контактною особою, яка здійснювала 

реєстрацію тендерної пропозиції ТОВ «ФІШ КЕН ФЛАЙ» є інф.з обмеженим доступом, 

телефон 38044-хх хх ххх; e-mail: хххх@ххххх.com.ua. Пропозиція для участі у аукціоні, 

за даними сайту https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2018-11-13-002009-b), була створена 

28.11.2018 року о 18:11. У листі ТОВ «Закупівлі ЮА» повідомило, зокрема, що (цитата) 

«… Оператор не має обов’язку отримувати та зберігати інформацію щодо ІР адрес, з 

яких Учасники здійснюють реєстрацію, вхід до кабінету Учасників, створення і 

подання пропозицій, перегляд інформації по закупівлі, та інші дії, пов’язані з поданням 

заявки на участь у Процедурі закупівлі та зменшенням ціни своєї пропозиції». 

 

(20) ФОП Серб П.П., за даними ТОВ «Держзакупівлі.Онлайн» наданими листом від 

04.03.2019 № 040319-9 (вх. № 55-01/17кі від 12.03.2019), при реєстрації на 

електронному майданчику вказав себе в якості контактної особи; зазначив телефон 

+38050хх хх ххх та e-mail: хххх@gmail.com. Пропозиція для участі у аукціоні була 

створена 28.11.2018 року о 18:11:51 із використанням ІР-адреси 185.хх.ххх.ххх 

(скорочення від англ. Internet Protocol Address) - унікальний ідентифікатор (адреса) 

пристрою (найчастіше комп’ютера), що підключений до інтернету). 

 

(21) З наведеного вище виходить, що пропозиції Учасників торгів були створені в останній 

день подання пропозицій за декілька хвилин до закінчення строку подання тендерних 

пропозицій, майже одночасно, з інтервалом меншим за одну хвилину. 

 

(22) Подання тендерних пропозицій обома Учасниками за декілька хвилин до закінчення 

строку подання має певний ризик, оскільки для завантаження документів та 

синхронізації певного майданчика з центральною базою даних потрібен деякий час, а 

отже учасник може не встигнути подати свою пропозицію. 

 

(23) Відповідно до вимог тендерної документації Замовника, Учасники процедури закупівлі 

подають свої пропозиції в електронному вигляді шляхом заповнення електронних форм 

з окремими полями до яких додають низку обов’язкових документів та довідок, що 

підтверджують відповідність учасника кваліфікаційним критеріям, встановленим 

Замовником. 

 

mailto:хххх@ххххх.com.ua
mailto:melniks889@gmail.com


(24) За результатами порівняльного аналізу документів, які входили до складу тендерних 

пропозицій Учасників встановлено, що обидва Учасники завантажили свої тендерні 

пропозиції до електронної системи закупівель у вигляді заархівованих файлів у 

форматі, який має розширення .zip і зберігає у стиснутому вигляді декілька файлів. 

 

(25) ФОП Серб П.П. завантажив на електронний майданчик один файл з назвою 

Карсель.zip, у складі якого заархівував документи у вигляді 12 файлів в форматі PDF 

(див.зображення 1). 

 

 
(26) ТОВ «ФІШ КЕН ФЛАЙ» теж завантажило на електронний майданчик один файл з 

назвою ТД_карусель 2(1).zip, у складі якого заархівовано 25 документів в форматі PDF 

(див. зображення 2). 

 

 
 

(27) Наведе засвідчує, що файли обох Учасників заархівовані в один день, а саме 28.11.2018 

року, з незначним часовим інтервалом. Крім того, вбачається збіг співпадіння назв 

окремих файлів, що не можна вважати випадковим збігом обставин.  

 

(28) Ймовірність співпадіння назв файлів, завантажених різними Учасниками процедури 

закупівлі, є настільки малою, що вищезазначені збіги у двох незалежних один від 

одного учасників фактично не можуть відбутися. 

 

(29) Під час здійснення порівняльного аналізу документів, що увійшли до складу тендерних 

пропозицій Учасників Відділенням було встановлено, що окремі документи мають 

певні схожості. 

 



(30) Так, довідки «Лист про наявність матеріально-технічної бази» (файл: ″Лист про 

наявність матеріально-технічної бази.рdf″ – однакова назва у обох Учасників) відрізняються 

лише назвою суб’єкта господарювання та П.І.Б. уповноваженої осіби, все інше є 

абсолютно ідентичним за змістом, викладенням та оформленням. Так, ФОП Серб П.П. 

у другому і третьому абзаці довідки, замість статусу підприємця, вказує ″Товариство″ і 

″Компанія″ (див. зображення 3). 

 

ТОВ «ФІШ КЕН ФЛАЙ» ФОП Серб П.П. 

 

  

 

(31) Файли із зазначеними довідками були подані Учасниками у форматі pdf. Аналіз 

властивостей (метаданих) зазначених файлів вказує на їх однакові параметри, що 

свідчить про їх спільне авторство (див. таблицю № 1). 
Таблиця № 1 

Опис ФОП Серб П.П. ТОВ «ФІШ КЕН ФЛАЙ» 

Файл Лист про наявність м-т бази Лист про наявність м-т бази 

Заголовок 

 

Automatically generated PDF from 

existing images. 

Automatically generated PDF from 

existing images. 

Автор Admin Admin 

Тема Image converted to PDF format. Image converted to PDF format. 

Ключевые слова MRV54C6.jpg MRV3C1A.jpg 

Создан 28.11.2018    16:12:58 28.11.2018   16:52:11 

Производитель 

PDF 
Marvell Semiconductor‚ Inc.—

http://www.marvell.com 

Marvell Semiconductor‚ Inc.—

http://www.marvell.com 

Версия PDF 1.6 (Acrobat 7.x) 1.6 (Acrobat 7.x) 

 

(32) Аналогічна ситуація спостерігається і з іншими файлами, завантаженими ТОВ «ФІШ 

КЕН ФЛАЙ» та ФОП Сербом П.П. у складі власних тендерних пропозицій. 

Порівняльний аналіз властивостей файлу ″Тендерна пропозиція″ наведений у таблиці № 

2 (див. таблицю № 2). 
Таблиця № 2 

Опис ФОП Серб П.П. ТОВ «ФІШ КЕН ФЛАЙ» 

Файл Тендерна пропозиція Тендерна пропозиція 

Заголовок 

 

Automatically generated PDF from 

existing images.  

Automatically generated PDF from 

existing images.  

Автор Admin Admin 

Тема Images converted to PDF format  Images converted to PDF format  

Ключевые слова "MRV59E9.jpg, MRV59E91.jpg" "MRV8CDA.jpg, MRV8CDA1.jpg" 

Создан 28.11.2018 16:29:21 28.11.2018 17:06:46 

Производитель 

PDF  
Marvell Semiconductor‚ Inc.-

http://www.marvell.com 

Marvell Semiconductor‚ Inc.-

http://www.marvell.com 

Версия PDF 1.6 (Acrobat 7.x) 1.4 (Acrobat 5.x) 

 



(33) Наявні співпадіння властивостей файлів різних учасників без об’єктивних на те причин 

свідчить про те, що файли, завантажені Учасниками, були створені одним автором за 

допомогою інструментів компанії Marvell Semiconductor‚ Inc.-http://www.marvell.com, із 

невеликою різницею у часі. 

 

(34) Крім зазначеного, Відділенням встановлено, що у довідці ″Інформаційний лист про 

підтвердження Технічного завдання відпочивально-розважального комплексу 

«Венеціанська карусель»″ (файл: Інформаційний лист про підтверд.pdf) ФОП Серб П.П. у 

табличній часті (підзаголовку графи) щодо відповідності технічного завдання, замість 

зазначення себе, як суб’єкта господарювання, що має виконувати певні технічні 

завдання, вказує ТОВ «ФІШ КЕН ФЛАЙ». 

 

(35) Сама вищезазначена довідка за змістом, стилістичним оформленням, застосуванням 

шрифтів різних видів і кеглів в одних і тих самих абзацах тексту, збігається у обох 

Учасників. 

 

(36) Під час аналізу документів тендерної пропозиції  ТОВ «ФІШ КЕН ФЛАЙ» Відділення 

встановило, що у довідці ″Інформаційний лист″ (файл: Інформаційний лист.рdf), в якій 

Учасник надає інформацію щодо наявності працівників, в якості директора зазначений 

інф.з обмеженим доступом, тоді як відповідно до даних з Єдиного державного реєстру 

юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, керівником Товариства є Бригинець 

Володимир Володимирович. 

 

(37) За даними з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-

підприємців, інф.з обмеженим доступом разом із гр. Сербом П.П. є засновником 

товариства з обмеженою відповідальністю «ІВЕНТ-ПРО» (код ЄДРПОУ хххххххх) та 

його керівником.  

 

(38) Слід зазначити, що гр. Серб П.П. є співвласником (частка 50%) і керівником (з 

25.08.2010) ще одного підприємства – ТОВ «ПМ ГРУП» (код ЄДРПОУ хххххххх), яке 

зареєстровано за місцем реєстрації ТОВ «ФІШ КЕН ФЛАЙ» - м. Київ, вул. 

Грушевського, буд. 28/2, нежиле приміщення 43. 

 

(39) Зазначені обставини свідчать про те, що Учасники, шляхом взаємодії з певним колом 

суб’єктів господарювання, могли бути обізнані з господарською діяльністю один 

одного, а отже, мали можливість узгодити умови участі у Процедурі закупівлі, 

оскільки, могли використовувати спільне комп’ютерне обладнання та мати доступ до 

пропозицій один одного. При дотриманні принципу конкурентної боротьби між 

Учасниками торгів вищезазначені документи не містили б в собі спільних об’єднуючих 

особливостей, адже кожен документ, у разі якщо Учасники торгів готували їх окремо 

один від одного без обміну інформацією, мав би відображати їх індивідуальні, творчі, 

суб’єктивні підходи до його підготовки. 

 

(40) Для підтвердження інформації про сталі відносини між Учасниками досліджуваної 

процедури закупівлі, Відділення дослідило інформацію, надану ПрАТ «ВФ Україна» 

листом від 31.10.2019 № 02/КИ-Б/112 (вх. № 55-01/80кі від 05.11.2019) щодо 

телефонних з’єднань з номера +38050-хх ххххх на номер +38097-ххх хх хх. 

 

(41) Телефонний номер +38050-ххх хх хх вказаний у витягу з Єдиного державного реєстру 

юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, як засіб для 

здійснення зв’язку з фізичною особою-підприємцем Сербом П.П. Крім того, цей номер 

телефону ФОП Серб П.П. вказує на бланках документів, наданих у складі тендерної 

документації, з цього ж номера була проведена реєстрація Учасника на електронному 

майданчику ″Держзакупівлі.Онлайн″. 

 



(42) За інформацією АТ КБ «Приватбанк», наданою листом від 04.10.2019 № 20.1.0.0.0/7-

190924/2377 (вх. № 55-01/76кі від 15.10.2019) на вимогу Відділення щодо операцій за 

поточними рахунками відкритими ТОВ «ФІШ КЕН ФЛАЙ» у банку, було встановлено 

аккаунт з реєстраційними даними користувача. Таким користувачем є Бригинець В.В. - 

директор ТОВ «ФІШ КЕН ФЛАЙ», який для здійснення зв’язку із банком використовує 

мобільний телефонний номер +38097-ххх хх хх. 

 

(43) За даними ПрАТ «ВФ Україна» за період з 01.10.2018 по 31.12.2018 між абонентами, 

що використовували вищезазначені телефонні номери, відбувалось постійне телефонне 

спілкування. Вибіркову інформацію щодо таких телефонних дзвінків у дати, наближені 

до дати аукціону, зведено до таблиці № 3. 
Таблиця № 3 

Номер 

телефону/приналежність 

Дата 

з’єднання 

Час 

з’єднання 

Тривалість 

з’єднання 

Номер 

телефону/приналежність 

38050 ххх хх хх 13.11.2018 13:53 221 38097 ххх хх хх 

38050 ххх хх хх 14.11.2018 17:41 2035 38097 ххх хх хх 

38050 ххх хх хх 19.11.2018 11:02 249 38097 ххх хх хх 

38050 ххх хх хх 19.11.2018 11:17 34 38097 ххх хх хх 

38050 ххх хх хх 21.11.2018 13:18 64 38097 ххх хх хх 

38050 ххх хх хх 26.11.2018 22:12 211 38097 ххх хх хх 

38050 ххх хх хх 27.11.2018 14:24 1054 38097 ххх хх хх 

38050 ххх хх хх 27.11.2018 15:50 95 38097 ххх хх хх 

38050 ххх хх хх 27.11.2018 16:13 73 38097 ххх хх хх 

38050 ххх хх хх 27.11.2018 16:32 652 38097 ххх хх хх 

38050 ххх хх хх 27.11.2018 17:33 64 38097 ххх хх хх 

38050 ххх хх хх 28.11.2018 12:58 0 38097 ххх хх хх 

38050 ххх хх хх 28.11.2018 13:04 153 38097 ххх хх хх 

38050 ххх хх хх 28.11.2018 19:15 287 38097 ххх хх хх 

38050 ххх хх хх 29.11.2018 09:34 177 38097 ххх хх хх 

38050 ххх хх хх 29.11.2018 11:58 29 38097 ххх хх хх 

38050 ххх хх хх 29.11.2018 14:24 80 38097 ххх хх хх 

38050 ххх хх хх 29.11.2018 17:58 566 38097 ххх хх хх 

38050 ххх хх хх 29.11.2018 22:38 493 38097 ххх хх хх 

38050 ххх хх хх 30.11.2018 00:30 93 38097 ххх хх хх 

38050 ххх хх хх 30.11.2018 14:53 34 38097 ххх хх хх 

38050 ххх хх хх 30.11.2018 17:27 290 38097 ххх хх хх 

 

(44) Під час дослідження, окрему увагу Відділення привернули дзвінки з номера +38050-ххх 

хх хх (ФОП Серб П.П.) на номер +38097-ххх хх хх (ТОВ «ФІШ КЕН ФЛАЙ), здійснені 

28.11.2018 року, в день подання Учасниками власних тендерних пропозицій, та 

29.11.2018 – в день проведення торгів, за 30 хвилин до початку аукціону. 

 

(45) ТОВ «ФІШ КЕН ФЛАЙ» в документах, наданих у складі тендерної пропозиції для 

участі у досліджуваній процедурі закупівлі, вказує телефонні номери 38044-ххх хх хх 

та 38044-ххх хх хх. З останнього номера уповноваженою особою Товариства було 

здійснено реєстрацію тендерної пропозиції ТОВ «ФІШ КЕН ФЛАЙ» на електронному 

майданчику ″Закупівлі ЮА″. 

 

(46) Наявну інформацію щодо телефонних з’єднань користувачів з номерів 38044-ххх хх хх 

та 38044-ххх хх хх надав ПрАТ «Фарлеп-Інвест» (код ЄДРПОУ 19199961; здійснює 

діяльність у сфері проводового електрозв’язку - КВЕД 61.10). 

 

(47) У листі від 04.11.2019 № 691/04-11 (вх. № 55-01/83кі від 12.11.2019) ПрАТ «Фарлеп-

Інвест» підтвердив факт телефонного з’єднання (вихідний дзвінок) з номера 38050-ххх 

хх хх (ФОП Серб П.П.) на номер 38044-ххх хх хх (ТОВ «ФІШ КЕН ФЛАЙ»). 

  

(48) Інформацію щодо телефонного спілкування між ТОВ «ФІШ КЕН ФЛАЙ» (номер 

38097-ххх хх хх) та ФОП Сербом П.П. (номер 38050-ххх хх хх) підтвердило ПрАТ 



«Київстар», надавши листом від 07.11.2019 № 24704/02 (вх. № 55-01/84кі від 

12.11.2019) відомості щодо дати та часу телефонних дзвінків.  

 

(49) Отже, між Учасниками відбувався постійний обмін інформацією у вигляді регулярних 

контактів та особистого спілкування. Зазначені обставини створюють певні умови для 

узгодженої поведінки Учасників торгів та, як наслідок, усувають конкуренцію між 

ними під час участі у Процедурі закупівлі. 

 

(50) У ході розгляду даної справи Відділенням було проаналізовано документи тендерних 

пропозицій Учасників, подані відповідно до вимог Замовника, зокрема, інформацію про 

наявні банківськи рахунки. Дана інформація міститься у довідці ″Довідка про 

підтвердження досвіду виконання аналогічного договору″ (файл: ″Довідка про 

підтвердження досвіду.pdf″) наданій ТОВ «ФІШ КЕН ФЛАЙ» та в аналогічній довідці 

(файл: ″Довідка про підтв досвіду виконання. рdf″) наданій ФОП Сербом П.П. 

 

(51) Було встановлено, що ФОП Серб П.П. має поточний рахунок в АТ «інф.з обмеженим 

доступом». ТОВ «ФІШ КЕН ФЛАЙ» має поточний рахунок в АТ КБ «інф.з обмеженим 

доступом». 

 

(52) За інформацією АТ «інф.з обмеженим доступом», наданою листом від 27.09.2019 № 

15502/4/07-2-5-БТ (вх. № 55-01/72кі від 01.10.2019) на вимогу Відділення, ФОП Серб 

П.П. є користувачем послуги дистанційного управління рахунками у системі «Клієнт-

Банк». Вхід до системи «Клієнт-Банк» протягом листопада - грудня 2018 року ФОП 

Серб П.П. здійснював з використанням ІР-адреси 178.хх.ххх.ххх. 

 

(53) За інформацією АТ КБ «інф.з обмеженим доступом», наданою листом від 04.10.2019 № 

20.1.0.0.0/7-190924/2377 (вх. № 55-01/76кі від 15.10.2019) на вимогу Відділення, ТОВ 

«ФІШ КЕН ФЛАЙ» користується послугами дистанційного управління рахунками у 

інф.з обмеженим доступом. Доступ до інф.з обмеженим доступом з 20.03.2018 року, 

відповідно до наказу про призначення директором ТОВ «ФІШ КЕН ФЛАЙ», має 

Бригинець В.В. Вхід до інф.з обмеженим доступом здійснювався з ІР-адреси 

178.хх.ххх.ххх. 

 

(54) Згідно з інформацією сайту 2 IP.UA, послуги з доступу до мережі інтернет за ІР 

адресою 178.хх.ххх.ххх надаються приватним акціонерним товариством «Акціонерна 

компанія «Сатер» (надалі – ПРАТ «АК «Сатер», код ЄДРПОУ 19015984, 

місцезнаходження юридичної особи:04112, м. Київ, Шевченківський район, вул. 

Дегтярівська, буд.50). 

 

(55) Відповідно до інформації ПРАТ «АК «Сатер» наданої листом від 17.01.2020 № 1/09 (вх. 

№ 55-01/33 від 20.01.2020) ІР-адреса 178.хх.ххх.ххх призначалась обмеженому колу 

осіб, тобто не була загальнодоступною. 

 

(56) Отже, використання різними суб’єктами господарювання однакових ІР-адрес під час 

здійснення банківських операцій з рахунків, відкритих у різних банківських установах, 

може бути обумовлене спільним використанням точки доступу до мережі Інтернет та 

обізнаністю Учасників. 

 

(57) Факт спільного використання Учасниками ще однієї ІР-адреси - 62.ххх.хх.ххх надало 

ДП «Прозорро». У листі від 24.09.2019 № 206/2636/03 (вх. № 55-01/845 від 01.10.2019) 

наданому на вимогу Відділення, ДП «Прозорро» зазначило, що ТОВ «ФІШ КЕН 

ФЛАЙ» та ФОП Серб П.П. заходили в аукціон з ІР-адреси 62.ххх.хх.хх о 12:40 

29.11.2018 року. Використання однакової ІР-адреси під час аукціону свідчить про 

координацію дій Учасників під час участі у Процедурі закупівлі. 

 



(58) Згідно з інформацією сайту 2 IP.UA, послуги з доступу до мережі інтернет за ІР 

адресою 62.ххх.хх.ххх надаються товариством з обмеженою відповідальністю «ЛАКИ 

НЕТ» (надалі – ТОВ «ЛАКИ НЕТ», код ЄДРПОУ 38005980, місцезнаходження 

юридичної особи, відповідно до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та 

фізичних осіб-підприємців: 03680, м. Київ, вул. Червоноармійська, буд.55, літ. Б офіс 

101; почтова адреса: 01001, м. Київ, а/с ЛАКИ НЕТ). 

 

(59) Лист до ТОВ «ЛАКИ НЕТ» (вих. № 55-02/1089 від 17.10.2019) з вимогою щодо надання 

інформації відносно ІР-адреси 62.ххх.хх.ххх повернувся до Відділення з відміткою «За 

закінченням встановленого строку зберігання».  

 

(60) В основі процедур закупівель лежить принцип змагальності продавців – учасників 

таких процедур, які конкурують між собою за найкращу для замовника пропозицію, не 

маючі інформації щодо пропозицій інших учасників та їх поведінки, що у свою чергу 

спонукає кожного з учасників пропонувати найкращі умови за найнижчими цінами. 

 

(61) В ході дослідження Відділенням встановлено, що Учасники аукціону запропонували 

наступні ціни (див.таблицю № 4 ).  
Таблиця № 4 

№ 

з/п 

Найменування учасника Тендерна пропозиція (з ПДВ), грн. Розмір кроку 

пониження ціни, 

грн. 
початкова кінцева 

1 ТОВ «ФІШ КЕН ФЛАЙ» 1 521 000 1 513 394 7606 

2 ФОП Серб П.П. 1 521 000 1 513 395 7605 

 

(62) Пропозиція переможця – ТОВ «ФІШ КЕН ФЛАЙ» акцептована Замовником майже за 

стартовою ціною (різниця склала 7606 гривень, що менше за розмір від мінімального 

кроку пониження ціни, запропонованої Замовником на 1 гривню). 

 

(63) Пропозиція ФОП Серба П.П., що відрізняється від пропозиції переможця торгів на 1 

гривню, відповідно до звіту про результати проведення процедури закупівлі від 

14.12.2018, Замовником не розглядалась. 

 

(64) Пониження ТОВ «ФІШ КЕН ФЛАЙ» кінцевої ціни пропозиції на 1 гривню свідчить 

про не змагальність Учасників під час аукціону. Ціна на послуги (товар) формується 

продавцем з урахуванням суми витрат різних видів ресурсів (матеріалів, запчастин, 

оплати праці, транспортних витрат, очікуваного прибутку тощо). Зазначене зниження 

ТОВ «ФІШ КЕН ФЛАЙ» цінової пропозиції не відображає реальної вартості послуги і 

не виключає можливості узгодженої поведінки Учасників під час аукціону. 

 

(65) Крім того, аналіз тендерної пропозиції ФОП Серба П.П. виявив, що Учасник, не маючі 

власних ресурсів, на відміну від ТОВ «ФІШ КЕН ФЛАЙ», не надав документів 

(договорів, сертифікатів, ліцензій), які б засвідчували можливість Учасника виконувати 

умови договору у разі перемоги на торгах. 

 

(66) Таким чином, обізнаність ще на стадій підготовки щодо конкурсних пропозицій один 

одного, сприяла незмагальності Учасників під час аукціону. ФОП Серб П.П. виступив у 

ролі «технічного» учасника з метою забезпечення перемоги ТОВ «ФІШ КЕН ФЛАЙ». 

 

(67) Отже, за сукупністю вищенаведених обставин, вбачається, що між Учасниками 

Процедури закупівлі відбувався обмін інформацією та узгодження конкурсних 

пропозицій. 

 

4.      Кваліфікація порушення Учасниками конкурентного законодавства 

 

(68) Відділенням встановлено, що поведінка ТОВ «ФІШ КЕН ФЛАЙ» та ФОП Серба П.П. 



становить антиконкурентні узгоджені дії, які стосуються спотворення результатів 

торгів.  

 

(69) Координація (узгоджені дії) суб’єктів господарювання може здійснюватись 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. 

 

(70) Тендер (торги), відповідно до пункту 28 частини першої статті 1 Закону України «Про 

публічні закупівлі», визначаються як здійснення конкурентного відбору учасників з 

метою визначення переможця торгів згідно з процедурами, установленими цим 

Законом (крім переговорної процедури закупівлі). 

 

(71) Узгодженням дій учасників тендеру (торгів) (не менше двох) 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 безпосереднього проведення 

конкурсу (поділ лотів тощо). 

 

(72) Суб’єкти господарювання, які беруть участь у конкурсних закупівлях, є конкурентами, 

а отже, повинні змагатися між собою з метою здобуття завдяки власним досягненням 

переваг у цій сфері та не вчиняти будь-яких дій, які можуть негативно вплинути на 

конкуренцію. 

 

(73) Встановлені Відділенням факти у своїй сукупності, а саме: 

 -  подання пропозицій обома Учасниками в одну дату з незначною розбіжністю у часі; 

 -  спільне використання одних ІР-адрес під час входу на аукціон; 

 -  використання одних ІР-адрес при вході до системи «Клієнт – Банк»; 

 - наявність спільних властивостей у файлах та схожість в оформленні окремих 

документів; 

 -  постійне телефонне спілкування між Учасниками, 

         не можуть бути результатом випадкового збігу обставин чи наслідком дії об’єктивних 

чинників та свідчать про узгодження (координацію) Учасниками торгів своєї поведінки 

під час підготки до участі та участі у торгах, зокрема, про обмін інформацією між 

ними. 

 

(74) 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. 

 

(75) Згідно з пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної 

конкуренції» антиконкурентними узгодженими діями, зокрема, визнаються узгоджені 

дії, які стосуються спотворення результатів торгів, аукціонів, конкурсів, тендерів. 

 

(76) Частиною четвертою статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції» 

передбачено, що вчинення антиконкурентних узгоджених дій забороняється і тягне за 

собою відповідальність згідно з законом.  

 

(77) Така поведінка Учасників торгів становить порушення законодавства про захист 

економічної конкуренції у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються 

спотворення результатів тендеру (торгів), заборонених відповідно до пункту 1 статті 50 

та пункту 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної 

конкуренції». 



 

(78) З огляду на зазначене, ТОВ «ФІШ КЕН ФЛАЙ» та ФОП Серб П.П., під час підготовки 

документації для участі у процедурі закупівлі, яка була проведена у листопаді 2018 

року Комунальним закладом «Парк культури і відпочинку «Екстрим-парк» на 

закупівлю за кодом ДК 021:2015 92330000-3 послуги відпочивально-розважальних 

комплексів (Надання послуг з встановлення, використання та технологічного 

забезпечення функціонування атракціону «Венеціанська карусель» в м. Маріуполь в 

зимовий період), [оголошення про проведення процедури закупівлі опубліковане на 

офіційному порталі оприлюднення інформації про публічні закупівлі України Prozorro 

(prozorro.gov.ua), ідентифікатор доступу UA-2018-11-13-002009-b] 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». 

 

(79) Узгоджуючи свою поведінку та свої тендерні пропозиції, Учасники тим самим усунули 

конкуренцію та змагальність між собою, а отже, вчиняли дії, які стосуються 

спотворення результатів проведених Замовником торгів, а відтак, вчинили 

антиконкурентні узгоджені дії, заборонені Законом України «Про захист економічної 

конкуренції». 

 

(80) Таким чином, матеріали справи свідчать про те, що ТОВ «ФІШ КЕН ФЛАЙ» та ФОП 

Серб П.П. 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, проведених 

Комунальним закладом «Парк культури і відпочинку «Екстрим-парк» на закупівлю за 

кодом ДК 021:2015 92330000-3 послуги відпочивально-розважальних комплексів 

(Надання послуг з встановлення, використання та технологічного забезпечення 

функціонування атракціону «Венеціанська карусель» в м. Маріуполь в зимовий період), 

[оголошення про проведення процедури закупівлі опубліковане на офіційному порталі 

оприлюднення інформації про публічні закупівлі України Prozorro (prozorro.gov.ua), 

ідентифікатор доступу UA-2018-11-13-002009-b]. 

 

(81) Згідно з частиною четвертою статті 6 Закону України «Про захист економічної 

конкуренції» вчинення антиконкурентних узгоджених дій забороняється і тягне за 

собою відповідальність згідно з законом. 

 

(82) На виконання пункту 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 № 55/11-2019, а саме: ФОП Сербу П.П. – листом від 06.02.2020 № 

55-02/126 та ТОВ «ФІШ КЕН ФЛАЙ» - листом від 06.02.2020 № 55-02/128.  

 

5.      Заперечення Відповідачів та їх спростування 

 

(83) На подання з попередніми висновками у справі Відповідачі не надали своїх зауважень 

та заперечень щодо висновків Відділення про порушення ними законодавства про 

захист економічної конкуренції.  

 

6.      Остаточні висновки адміністративної колегії Відділення  

 

(84) Таким чином, доказами, зібраними у справі доводиться, а дослідженням усієї 

сукупності факторів, що об’єктивно могли вплинути на поведінку Відповідачів не 

спростовується висновок Відділення про те, що дії Відповідачів, які полягали, зокрема, 



у поданні пропозицій обома Учасниками в одну дату з незначною розбіжністю у часі; 

спільному використанні одних ІР-адрес під час входу на аукціон та при вході до 

системи «Клієнт – Банк»; наявністі спільних властивостей у файлах та схожості в 

оформленні окремих документів; постійному телефонному спілкуванню між 

Відповідачами, є узгодженою поведінкою, що стосується спотворення результатів 

торгів, проведених Комунальним закладом «Парк культури і відпочинку «Екстрим-

парк» на закупівлю за кодом ДК 021:2015 92330000-3 послуги відпочивально-

розважальних комплексів (Надання послуг з встановлення, використання та 

технологічного забезпечення функціонування атракціону «Венеціанська карусель» в м. 

Маріуполь в зимовий період) [ідентифікатор доступу UA-2018-11-13-002009-b]. 

 

(85) Така поведінка Відповідачів становить порушення законодавства про захист 

економічної конкуренції у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються 

спотворення результатів торгів (тендеру), заборонених відповідно до пункту 1 статті 50 

та пункту 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної 

конкуренції».  

 

7.      Визначення розміру штрафів 

 

(86) 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. У разі наявності незаконно 

одержаного прибутку, який перевищує десять відсотків зазначеного доходу (виручки), 

штраф накладається у розмірі, що не перевищує потрійного розміру незаконно 

одержаного одержаного прибутку. Розмір незаконно одержаного прибутку може бути 

обчислено оціночним шляхом. 

 

(87) Донецьким відділенням листами від 06.02.2020 № 55-02/127 та № 55-02/129 у ФОП 

Серба П.П. та ТОВ «ФІШ КЕН ФЛАЙ» було витребувано відомості щодо розміру 

доходу (виручки) суб’єктів господарювання від реалізації товарів (робіт, послуг) за 

2019 рік.  Відповідачі затребувану інформацію не надали. 

 

(88) 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 на надав 

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

статті, накладається у розмірі до двадцяти тисяч неоподаткованих мінімумів доходів 

громадян. 

 

(89) При визначенні розміру штрафу адміністративною колегією Відділення враховується, 

що узгоджені дії Учасників торгів спрямовані на досягнення узгодженого між ними 

результату (наприклад, забезпечення перемоги певному учаснику при завищеній ним 

ціні товару), належать до категорії найбільш шкідливих антиконкурентних узгоджених 

дій, оскільки у таких випадках вибір для замовника обмежений лише поданими 

конкурсними пропозиціями і змова учасників призводить до порушення права 

замовника на придбання товару за ціною, сформованою в умовах конкуренції, що, у 

свою чергу, має результатом необґрунтовані перевитрати (нераціональне витрачання) 

публічних коштів.  

 

Враховуючи викладене, керуючись статтями 12, 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 від 23.02.2001 № 32-р, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 30.03.2001 за 



№ 291/5482 (зі змінами), пунктом 32 Правил розгляду заяв і справ про порушення 

законодавства про захист економічної конкуренції (Правила розгляду справ), затверджених 

розпорядженням Антимонопольного комітету від 19.09.1994 № 5, зареєстрованим в 

Міністерстві юстиції України 06.05.1994 за № 90/299 (у редакції розпорядження 

Антимонопольного комітету України від 29.06.1998 № 169-р) (зі змінами), адміністративна 

колегія Донецького обласного територіального відділення Антимонопольного комітету 

України 

 

ПОСТАНОВИЛА: 

 

 1. Визнати, що товаристо з обмеженою відповідальністю «ФІШ КЕН ФЛАЙ» (код 

ЄДРПОУ 41009764; місцезнаходження юридичної особи: 01021, м. Київ, вул. Грушевського, 

буд. 28/2, нежиле приміщення 43) та фізична особа-підприємець Серб Павло Павлович 

(ідентифікаційний код 2963509452; місцезнаходження: м. Ірпінь, вул. Мечнікова, буд.85-А, 

Київська обл., 08200) 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, 

під час участі у процедурі відкритих торгів, проведених Комунальним закладом «Парк 

культури і відпочинку «Екстрим-парк» на закупівлю за кодом ДК 021:2015 92330000-3 

послуги відпочивально-розважальних комплексів (Надання послуг з встановлення, 

використання та технологічного забезпечення функціонування атракціону «Венеціанська 

карусель» в м. Маріуполь в зимовий період [оголошення про проведення процедури 

закупівлі опубліковане на офіційному порталі оприлюднення інформації про публічні 

закупівлі України Prozorro (prozorro.gov.ua), ідентифікатор доступу UA-2018-11-13-002009-

b]. 

2. Відповідно до частини другої статті 52 Закону України «Про захист економічної 

конкуренції» за порушення, зазначеного в пункті 1 резолютивної частини цього рішення, 

накласти штраф на:  

2.1. товариство з обмеженою відповідальністю «ФІШ КЕН ФЛАЙ» у розмірі 68 000 

(шістдесят вісім тисяч) гривень; 

2.2. фізичну особу-підприємця Серба Павла Павловича у розмірі у розмірі 68 000 

(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 

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  


