
  
 

АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ  

ЗАХІДНЕ МІЖОБЛАСНЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ 

АДМІНІСТРАТИВНОЇ КОЛЕГІЇ 
 

17 червня 2021 року                                       м. Львів                                                № 63/29-р/к 

 
справа № 63/8-01-64-2020/1-2019 

 

Про порушення законодавства 

про захист економічної конкуренції 

та накладення штрафів 
 

Товариство з обмеженою відповідальністю «ШОБЕЛІ УКРАЇНА» (надалі – ТОВ 

«ШОБЕЛІ УКРАЇНА») та товариство з обмеженою відповідальністю «АЛҐІНЕТ» (надалі –                         

ТОВ «АЛҐІНЕТ»), подали заявки на участь у відкритих торгах на закупівлю «ГБН Г.1-218-

182:2011 капітальний ремонт міжбудинкового проїзду і прибудинкової території на вул. 

Коновальця, 130-А в м. Івано-Франківську (CPV ДК 021:2015–45233000-9 будівництво, 

влаштовування фундаменту та покриття шосе, доріг)», проведених Департаментом житлової, 

комунальної політики та благоустрою Івано-Франківської міської ради (ідентифікатор 

закупівлі  UA-2018-08-13-000275-а) (надалі – Торги). 

При цьому, ТОВ «ШОБЕЛІ УКРАЇНА» та ТОВ «АЛҐІНЕТ» (далі – Відповідачі, 

Учасники) під час підготовки та участі у Торгах діяли не самостійно, а узгоджували свою 

поведінку з метою усунення змагання.  

За результатами розгляду справи № 63/8-01-64-2020/1-2019 про порушення 

законодавства про захист економічної конкуренції такі дії ТОВ «ШОБЕЛІ УКРАЇНА» та                 

ТОВ «АЛҐІНЕТ» 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 ТОВ «ШОБЕЛІ УКРАЇНА» накладено штраф у розмірі 34 000 гривень.  

На ТОВ «АЛҐІНЕТ» накладено штраф у розмірі 68 000 гривень.  

Адміністративна колегія Західного міжобласного територіального відділення 

Антимонопольного комітету України (надалі – Колегія), розглянувши матеріали справи             

№ 63/8-01-64-2020/1-2019 про порушення ТОВ «ШОБЕЛІ УКРАЇНА» та ТОВ «АЛҐІНЕТ» 

законодавства про захист економічної конкуренції, що передбачене  пунктом 4 частини другої 

статті 6 і пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції» (у тому 

числі, подання Відділу досліджень і розслідувань в Івано-Франківській області Західного 

міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України від 21.05.2021 

№ 63-03/112 п з попередніми висновками у справі № 63/8-01-64-2020/1-2019 про порушення 

законодавства про захист економічної конкуренції (надалі – подання з попередніми 

висновками)),  
 

ВСТАНОВИЛА: 
 

1. ВІДПОВІДАЧІ. 
 

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

- товариство з обмеженою відповідальністю «ШОБЕЛІ УКРАЇНА» (ідентифікаційний 

код юридичної особи 38331926, юридична адреса: вул. Наукова, буд. 17, кв.13, с. П'ядики, 
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Коломийський район, Івано-Франківська обл., 78254) (надалі – ТОВ «ШОБЕЛІ 

УКРАЇНА»), згідно з відомостями, що містяться в Єдиному державному реєстрі 

юридичних осіб, фізичних осіб − підприємців та громадських формувань 

(https://usr.minjust.gov.ua/), зареєстровано 18.12.2012. Основним видом діяльності ТОВ 

«ШОБЕЛІ УКРАЇНА», є Будівництво житлових і нежитлових будівель, код КВЕД  41.20.  
 

- товариство з обмеженою відповідальністю «АЛҐІНЕТ» (ідентифікаційний код 

юридичної особи 39318403, юридична адреса: вул. Лесі Українки, 1, c. Мала Кам'янка, 

Коломийський район, Івано-Франківська обл., 78247) (надалі –  ТОВ «АЛҐІНЕТ») згідно 

з відомостями, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних 

осіб − підприємців та громадських формувань (https://usr.minjust.gov.ua/) зареєстровано 

24.07.2014 року. Основним видом діяльності ТОВ «АЛҐІНЕТ», є Будівництво житлових 

і нежитлових будівель, код КВЕД  41.20. (До 10.08.2018 товариство мало назву ТОВ 

«Еко-зернофрукт»). 
 

(2) Отже, ТОВ «ШОБЕЛІ УКРАЇНА» та ТОВ «АЛҐІНЕТ» (надалі разом – Учасники, 

Відповідачі) є суб’єктами господарювання у розумінні статті 1 Закону України «Про 

захист економічної конкуренції». 
 

2. ПРОЦЕСУАЛЬНІ ДІЇ. 
 

(3) Розпорядженням адміністративної колегії Івано-Франківського обласного 

територіального відділення Антимонопольного комітету України від 18.01.2019 № 59/1-

рп розпочато розгляд справи № 1/2019, за ознаками вчинення товариством з обмеженою 

відповідальністю «ШОБЕЛІ УКРАЇНА» (ідентифікаційний код юридичної особи 

38331926) та товариством з обмеженою відповідальністю «АЛҐІНЕТ» (ідентифікаційний 

код юридичної особи 39318403) порушення законодавства про захист економічної 

конкуренції, передбаченого пунктом 1 статті 50 та пунктом 4 частини другої статті 6 

Закону України «Про захист економічної конкуренції» у вигляді антиконкурентних 

узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів з ідентифікатором 

закупівель в системі «PROZORRO» UA-2018-08-13-000275-а. 
 

(4) Розпорядженням Антимонопольного комітету України від 28.11.2019 № 23-рп «Про 

реорганізацію територіальних відділень Антимонопольного комітету України» (зі 

змінами) припинено з 1 червня 2020 року Івано-Франківське обласне територіальне 

відділення Антимонопольного комітету України шляхом приєднання до Львівського 

обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України. Львівське 

обласне територіальне відділення Антимонопольного комітету України визначено 

правонаступником Івано-Франківського обласного територіального відділення 

Антимонопольного комітету  України та перейменоване на Західне міжобласне 

територіальне відділення Антимонопольного комітету України. 
 

(5) Розпорядженням адміністративної колегії Західного міжобласного територіального 

відділення Антимонопольного комітету України (надалі – адміністративна колегія) від 

02 липня 2020 р.  № 63/52-рп/к справу № 1/2019 про порушення законодавства про захист 

економічної конкуренції  прийнято до свого розгляду та присвоєно новий № 63/8-01-64-

2020/І-2019. 
 

(6) Посвідчену копію подання про попередні висновки у справі від 21.05.2021                              

№ 63-03/112 п надіслано Відповідачам листами Відділення від 27.05.2021 № 63-02/2923 

до ТОВ «ШОБЕЛІ УКРАЇНА» та  27.05.2021 № 63-02/2922 до ТОВ «АЛҐІНЕТ». 

(7) Інформація щодо подання від 21.05.2021 № 63-03/112 п з попередніми висновками у 

справі № 63/8-01-64-2020/1-2019 та повідомлення про дату, час і місце розгляду справи 

07.06.2021 року розміщені на сайті Відділення.  
 

 

 

https://usr.minjust.gov.ua/
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3. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ТОРГИ. 

 

(8) Ідентифікатор процедури закупівлі в системі електронних закупівель «PROZORRO» UA-

2018-08-13-000275-а (надалі - Торги). 
 

(9) Замовник – Департамент житлової, комунальної політики та благоустрою Івано-

Франківської міської ради (ідентифікаційний код юридичної особи 37794186) 

(Замовник).   

(10) Предмет закупівлі: ГБН Г.1-218-182:2011 капітальний ремонт між будинкового проїзду і 

прибудинкової території на вул. Коновальця, 130-А в м. Івано-Франківську (CPV ДК 

021:2015–45233000-9 будівництво, влаштовування фундаменту та покриття шосе, доріг). 
 

(11) Очікувана вартість – 3 928 181,00 грн. з ПДВ. 
 

(12) Мінімальний крок аукціону: 19 640,91 грн. 
 

(13) Кінцевий строк подання тендерних пропозицій 29 серпня 2018 13:53. 
 

(14) Згідно з реєстром отриманих тендерних пропозицій на Торги свої пропозиції подали:  
 

Учасники Ідентифікаційний 

код юридичної 

особи 

Первинна 

пропозиція 

Остаточна 

пропозиція 

ТОВ «ШОБЕЛІ УКРАЇНА» 38331926 3 900 000,00 

грн з ПДВ 

3 900 000,00 

грн з ПДВ 

ТОВ «АЛҐІНЕТ» 39318403 3 928 181,00 

грн з ПДВ 

3 928 181,00 

грн з ПДВ 
 

(15) З ТОВ «ШОБЕЛІ УКРАЇНА» 24.09.2018 укладено Договір підряду № 536/18 на суму 

3 900 000, 00 грн з ПДВ.   
 

4. ВСТАНОВЛЕННЯ АНТИКОНКУРЕНТНИХ УЗГОДЖЕНИХ ДІЙ. 
 

(16) Під час участі у конкурсних процедурах закупівель суб’єкти господарювання – учасники 

конкурсних процедур закупівель, повинні виступати як конкуренти, кожен з яких 

повинен мати на меті здобуття перемоги, при цьому будь-яка узгоджена поведінка 

учасників конкурсних торгів не допускається.  
 

(17) Разом з тим, аналіз матеріалів справи виявив обставини, що свідчать про  узгодженість 

поведінки Відповідачів під час підготовки та участі у Торгах. Зазначене 

підтверджується наступним. 
 

4.1. Пов’язаність Відповідачів. 
 

(18) Згідно з Витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-

підприємців та громадських формувань сформованого 28.08.2018, наданого до тендерної 

пропозиції ТОВ «АЛҐІНЕТ», засновниками є Ільницький В.Е. та Бласік Лукаш Гжегож, 

керівником з 03.08.2018 є Яжинська Марія Любомирівна. 
 

(19) У пункті 15 статуту ТОВ «АЛҐІНЕТ», наданого на вимогу Відділення, зазначено, що від 

імені та в інтересах Ільницького В.Е., на підставі довіреності, посвідченої [інформація з 

обмеженим доступом] приватним нотаріусом Хмельницького міського нотаріального 

округу [інформація з обмеженим доступом], за реєстровим [інформація з обмеженим 

доступом], діє Шемрай Леся Ярославівна, від імені та в інтересах Бласік Лукаш 

Гжегож, на підставі довіреності, посвідченої [інформація з обмеженим доступом] 

приватним нотаріусом Івано-Франківського міського нотаріального округу [інформація 

з обмеженим доступом], за реєстровим [інформація з обмеженим доступом], діє 

Яжинська Марія Любомирівна. 
 

(20) Згідно з Витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-

підприємців та громадських формувань сформованого 13.08.2018, наданого до тендерної 
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пропозиції ТОВ «ШОБЕЛІ УКРАЇНА», кінцевим бенефіціарним власником 

(контролером) ТОВ «ШОБЕЛІ УКРАЇНА» є Яжинський Іван Степанович. Шемрай Леся 

Ярославівна – керівник. 
 

(21) Крім того, Відділ державної реєстрації актів цивільного стану управління державної 

реєстрації ГТУ юстиції в Івано-Франківській області листом від 06.12.2018 № 1888/05.2-

04-06, надав відомості про актовий запис про народження [інформація з обмеженим 

доступом] народженої у батьків - Яжинської Марії Любомирівни, [інформація з 

обмеженим доступом], та Яжинського Івана Степановича, [інформація з обмеженим 

доступом]. 
 

(22) Згідно з абзацом 4 статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» 

контроль - вирішальний вплив однієї чи декількох пов'язаних юридичних та/або 

фізичних осіб на господарську діяльність суб’єкта господарювання чи його частини, який 

здійснюється безпосередньо або через інших осіб, зокрема завдяки: праву володіння чи 

користування всіма активами чи їх значною частиною; праву, яке забезпечує 

вирішальний вплив на формування складу, результати голосування та рішення органів 

управління суб’єкта господарювання; укладенню договорів і контрактів, які дають 

можливість визначати умови господарської діяльності, давати обов'язкові до виконання 

вказівки або виконувати функції органу управління суб’єкта господарювання; 

заміщенню посади керівника, заступника керівника спостережної ради, правління, 

іншого наглядового чи виконавчого органу суб’єкта господарювання особою, яка вже 

обіймає одну чи кілька із зазначених посад в інших суб’єктах господарювання; 

обійманню більше половини посад членів спостережної ради, правління, інших 

наглядових чи виконавчих органів суб’єкта господарювання особами, які вже обіймають 

одну чи кілька із зазначених посад в іншому суб’єкті господарювання. Пов’язаними 

особами вважаються юридичні та/або фізичні особи, які спільно або узгоджено 

здійснюють господарську діяльність, у тому числі спільно або узгоджено чинять вплив 

на господарську діяльність суб’єкта господарювання. Зокрема, пов'язаними фізичними 

особами вважаються такі, які є подружжям, батьками та дітьми, братами та (або) 

сестрами. 
 

(23) Отже, Відповідачі  за рахунок пов’язаності між собою  мають спільні фінансові інтереси, 

що унеможливлює конкуренцію між ними. 
 

4.2. Синхронність дій під час подання пропозицій на Торги.  
 

(24) ТОВ «Держзакупівлі.Онлайн» листом від 04.12.2018 № 041218-2 повідомило, що 

Відповідачі свої тендерні пропозиції для участі у Торгах подали: 
 

 

Відповідачі Дата та час подання 

пропозицій 

ТОВ «ШОБЕЛІ УКРАЇНА» [інформація з обмеженим 

доступом] 

ТОВ «АЛҐІНЕТ» [інформація з обмеженим 

доступом] 
 

(25) Згідно з інформацією про Торги, кінцевий строк подання тендерних пропозицій 

встановлений 29 серпня 2018 13:53. 
 

(26) Отже, той факт, що тендерні пропозиції подані Відповідачами з одного електронного 

майданчика в останній день з незначною різницею у часі (година), хоча Замовником 

відведено на це 16 днів, а саме період з  13 серпня по 29 серпня 2018 року, свідчить що 

Відповідачі діяли спільно, узгоджуючи свої дії.  
 

4.3. Оплата за участь у Торгах з одної ІР-адреси. 
  

(27) ТОВ «Держзакупівлі.Онлайн» листом від 04.12.2018 № 041218-2 повідомило, що 

Відповідачі здійснили оплату за участь у Торгах: 
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Відповідач Час 

зарахування 

коштів 

ІР-адреса Банк платника 

ТОВ «ШОБЕЛІ 

УКРАЇНА» 

[інформація з 

обмеженим 

доступом] 

[інформація з 

обмеженим 

доступом] 

[інформація з обмеженим 

доступом] 

ТОВ «АЛҐІНЕТ» [інформація з 

обмеженим 

доступом] 

[інформація з 

обмеженим 

доступом] 

[інформація з обмеженим 

доступом] 

 

(28) Згідно з інформацією АТ «УкрСиббанк» від 20.12.2018 № 13-2-3/8996 «БТ» ТОВ 

«ШОБЕЛІ УКРАЇНА» [інформація з обмеженим доступом], а ТОВ «АЛҐІНЕТ» 

[інформація з обмеженим доступом] входили до автоматизованої системи 

дистанційного самообслуговування Start Access для здійснення платежів з однієї ІР-

адреси [інформація з обмеженим доступом]. 

(29) Згідно з інформацією, наданою ДП «ПРОЗОРРО» від 22.11.2018 № 206/3486/03, ТОВ 

«ШОБЕЛІ УКРАЇНА» заходило в аукціон з ІР-адреси 213.109.234.240.  
 

(30) Відділенням встановлено, що ІР-адреса 213.109.234.240 належить ТОВ «Діскавері». 

Згідно з інформацією ТОВ «Діскавері» від 04.02.2019 № 4 право користування ІР-

адресом 213.109.234.240 було у ТОВ «ШОБЕЛІ УКРАЇНА». Телекомунікаційні послуги 

ТОВ «ШОБЕЛІ УКРАЇНА» надавались на підставі Договору про надання 

телекомунікаційних послуг [інформація з обмеженим доступом]. В договорі вказана 

поштова адреса ТОВ «ШОБЕЛІ УКРАЇНА» [інформація з обмеженим доступом]. 
 

(31) ТОВ «ШОБЕЛІ УКРАЇНА» листом від 28.11.2018 № 28/11/2018-10 надало договір від 

01.09.2016 б/н про оренду нежитлового приміщення у ТОВ «Базисний вектор», в якому 

у пункті 1.1 зазначено, що на підставі взаємного узгодження ОРЕНДОДАВЕЦЬ передав, 

а ОРЕНДАР прийняв в орендне користування нежитлові приміщення в будинку по вул. 

Галицька, 67 в м. Івано-Франківську приміщення № 170, 171, 172, 173 по інвентарній 

справі (офіси № 707, 708) на сьомому поверсі площею 30,6 кв.м під офіс.  
 

(32) ТОВ «АЛҐІНЕТ» у довідці про реквізити, наданій до тендерної пропозиції, вказало, що 

юридичним та фактичним адресом є: вул. Лесі Українки, 1, c. Мала Кам'янка, 

Коломийський район, Івано-Франківська обл., 78247. 
 

(33) Отже, той факт, що Відповідачі, які виступають конкурентами на Торгах, оплатили ТОВ 

«Держзакупівлі.Онлайн» за участь у Торгах з однієї ІР-адреси, право користування якою 

в період проведення Торгів було у ТОВ «ШОБЕЛІ УКРАЇНА», свідчить про те, що під 

час участі у вказаній процедурі закупівлі Відповідачі діяли спільно, узгоджуючи свої дії 

та були обізнані щодо участі у Торгах один одного. 
 

4.4. Використання одної комп’ютерної техніки під час підготовки цінових пропозицій. 
 

(34) Здійснено аналіз PDF-документів, поданих Відповідачами на Торги. 
 

(35) Так, на довідках, що подавалися на Торги ТОВ «ШОБЕЛІ УКРАЇНА», а саме технічні 

вимоги.pdf, тендерна пропозиція.pdf, аналогічний договір з додатками.pdf, довідка 

матеріально технічна база.pdf, договори оренди техніки.pdf, договір оренди техніки1.pdf, 

проект договору.pdf, довідки.pdf, довідка субпідрядники.pdf, довідка про 

уповноваженого.pdf, протокол.pdf, довідка про захист довкілля.pdf, витяг з єдрпоу.pdf, 

довідка про реквізити.pdf, довідка про аналогічні договори.pdf, а також на довідках, що 

подавалися ТОВ «АЛҐІНЕТ», а саме витяг з ЄДРПОУ.pdf, довідка ідентичні 

договори.pdf, довідка реквізити.pdf, довідки стаття 17.pdf, лист на зміну реквізитів 

21.08.pdf, матеріально технічна база.pdf, проект договору підряду.pdf, технічні 

вимоги.pdf, цінова пропозиція.pdf, помітні однакові дефекти друку у вигляді синьої та 

чорної плями у центральній частині сторінки, а також чорної крапки та множинних синіх 

крапок у верхній її частині. 
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(36) Також, здійснено аналіз властивостей PDF-документів, поданих Відповідачами на 

Торги. Заголовок, автор, тема та ключові слова, програму, виробника PDF та версію 

могла задати особа, що створила цей документ у вихідній програмі, такій як Word або 

InDesign, або особа, що створила PDF-файл. Ця інформація генерується автоматично, 

змінити її неможливо. 
 

(37) Документи ТОВ «ШОБЕЛІ УКРАЇНА», а саме: технічні вимоги.pdf, тендерна 

пропозиція.pdf, акти виконаних аналогічних робіт.pdf, аналогічний договір з 

додатками.pdf, договори оренди техніки.pdf, проект договору.pdf, довідки.pdf, довідка 

субпідрядники.pdf, довідка про уповноваженого.pdf, довідка про захист довкілля.pdf, 

витяг з ЄДРПОУ.pdf, довідка про реквізити.pdf, створені 28.08.2018 у проміжку часу 

17:57:58 – 19:22:59, а акти виконаних аналогічних робіт 1.pdf, договір оренди 

техніки1.pdf, довідка про аналогічні договори.pdf, створені 29.08.2018 у проміжку часу 

9:31:25 – 10:14:55. Документи ТОВ «АЛҐІНЕТ», а саме цінова пропозиція.pdf, технічні 

вимоги.pdf, проект договору підряду.pdf, наказ директора.pdf, матеріально технічна 

база.pdf, довідки стаття 17.pdf, довідка реквізити.pdf, довідка ідентичні договори.pdf, 

витяг з реєстру платників єдиного податку.pdf, витяг з єдрпоу.pdf створені 29.08.2018 у 

проміжку часу 10:30:43 – 11:17:09. 
 

(38) За результатами аналізу даних властивостей було встановлено, що вищенаведені 

документи Відповідачів мають одинакові параметри: програма -,  виробник PDF: -, 

швидкий пошук у Web: Ні, версія PDF: 1.3 (Acrobat 4.x).  
 

(39) Вищенаведене не може бути випадковим збігом та свідчить про те, що ТОВ «ШОБЕЛІ 

УКРАЇНА» та ТОВ «АЛҐІНЕТ» створювали документи для участі у Торгах на одному 

пристрої або документи готувалися одним  із учасників, та про узгодженість поведінки 

Відповідачів щодо спільної підготовки тендерних пропозицій. 
 

4.5. Схожості в оформленні документів. 
 

(40) У додатку № 5 тендерної документації Замовник надає форму «Тендерна пропозиція» та 

зазначає «подається Переможцем на фірмовому бланку у вигляді, наведеному нижче» та  

«якщо переможець не платник ПДВ, то зазначається без ПДВ». Відповідачі 

завантажують дану форму ще до проведення аукціону. 
 

(41) Проаналізувавши дані довідки встановлено, що у обидвох Учасників вони однаково 

створені без назви. 
 

(42) Крім того, ТОВ «АЛҐІНЕТ», так як і ТОВ «ШОБЕЛІ УКРАЇНА», вартість вказує з ПДВ. 

Згідно з витягом з реєстру платників єдиного податку від 16.05.2015 № 1509083400110, 

наданим до тендерної пропозиції, ТОВ «АЛҐІНЕТ» відноситься до 3 групи платника 

єдиного податку (без реєстрації ПДВ). 
 

(43) Довідки ТОВ «АЛҐІНЕТ» матеріально технічна база.pdf та довідка ідентичні 

договори.pdf, а також довідки ТОВ «ШОБЕЛІ УКРАЇНА» довідка матеріально технічна 

база.pdf та довідка про аналогічні договори.pdf однаково починаються словами: «З 

метою участі в тендері», що не було передбачено тендерною документацією. 
 

(44) У додатку 2 тендерної документації Замовник вимагає «Інформацію щодо відповідності 

учасника вимогам, визначеним у статті 17 Закону. Учасники подають довідки (одним або 

різними файлами)».  
 

(45) ТОВ «ШОБЕЛІ УКРАЇНА» та ТОВ «АЛҐІНЕТ» інформацію щодо відповідності 

учасника вимогам, визначеним у статті 17 Закону однаково створюють на окремих 

листках, проте сканують одним файлом. 
 

(46) Також слід зазначити, що у довідках ТОВ «ШОБЕЛІ УКРАЇНА» та ТОВ «АЛҐІНЕТ» до 

пункту «е» додатку 2 тендерної документації щодо визнання учасника у встановленому 

законом порядку банкрутом та стосовно нього відкрита ліквідаційна процедура, в кінці 
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речення після слова процедура перед розділовим знаком крапка поставлено 

нехарактерний міжсловниковий інтервал. 
 

(47) Вказана схожість оформлення вимог додатку № 5 та додатку № 2 тендерної документації 

свідчить про те, що готувались вони спільно. 
 

4.6. Неподання ТОВ «АЛҐІНЕТ» повного пакету документів, передбачених 

тендерною документацією. 
 

(48) Замовник у тендерній документації вимагає копії договорів оренди, якщо обладнання та 

матеріально-технічна база будуть використовуватися відповідно до договорів про 

надання послуг, лізингу, тимчасового користування та інших – сканкопії таких договорів 

з оригіналів), а також сканкопії з оригіналів одного аналогічного договору зі всіма 

додатками до нього (кошториси, розрахунки, тощо) та документів, що підтверджують 

його виконання (акти виконаних робіт про виконання договору). 
 

(49) У довідці «Матеріально технічна база», що надана до тендерної пропозиції, ТОВ 

«АЛҐІНЕТ» зазначає орендовану техніку, а саме: «екскаватор, грейдер, каток, 

трамбовка», проте договорів оренди на дану техніку не надає, що вказує на відсутність  

даної техніки та формальність складеної довідки, що вимагалася Замовником.  
 

(50) Крім того ТОВ «АЛҐІНЕТ» не надало довідку довільної форми з інформацією про 

субпідрядників та довідку в довільній формі про застосування заходів із захисту довкілля 

при виконанні робіт. 
 

(51) Не завантаження ТОВ «АЛҐІНЕТ» до системи публічних закупівель «Прозорро» 

документів, передбачених тендерною документацією замовника, свідчить про те, що 

ТОВ «АЛҐІНЕТ» не мало наміру здобувати перемогу у Торгах та приймало участь у них 

лише як «технічний» учасник з метою забезпечення перемоги ТОВ «ШОБЕЛІ 

УКРАЇНА».  
 

4.7. Аналіз цінових пропозицій. 
 

(52) Відповідно до пункту 1 Розділу 5 «Оцінка тендерної пропозиції» тендерної документації, 

єдиним критерієм оцінки тендерних пропозицій є «Ціна». Ціна зазначається з ПДВ. Якщо 

учасник не платник ПДВ, то зазначається без ПДВ. 
 

(53) Цінову пропозицію на Торги ТОВ «ШОБЕЛІ УКРАЇНА» формувало за допомогою 

програмного комплексу «АС-4» версія 18.1.002 21/09/18 (інформація міститься у листі  

№ 28/11/2018-10 від 28.11.2018), визначення вартості договірної ціни здійснюється 

автоматично. Вартість робіт формується з використанням формули ціноутворення, 

складовими якої є: прямі витрати, прибуток, кошти на покриття адміністративних 

витрат, кошти на покриття ризиків, ПДВ. 
 

(54) На вимогу Відділення щодо обґрунтування запропонованої цінової пропозиції на Торги, 

ТОВ «АЛҐІНЕТ» повідомило про її відсутність у зв’язку з тим, що Замовник не вимагав 

надання даної інформації під час проведення Торгів (інформація міститься у листі              

№ 4/23/11/18 від 23.11.2018). 
 

(55) На Торги Відповідачі надали такі пропозиції: 
 

№ Відповідачі Первинна пропозиція, 

грн 

Остаточна пропозиція, 

грн 

1 ТОВ «ШОБЕЛІ 

УКРАЇНА» 

3 900 000,00 3 900 000,00 

2 ТОВ «АЛҐІНЕТ» 3 928 181,00 3 928 181,00 
 

(56) Аналізом цінових пропозицій встановлено, що ТОВ «АЛҐІНЕТ» надало свою цінову 

пропозицію в розмірі, що відповідала очікуваній вартості закупівлі – 3 928 181,00 грн. з 
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ПДВ, а ТОВ «ШОБЕЛІ УКРАЇНА» запропонувало ціну на 28 181 грн (0,7 %) 

нижче очікуваної вартості – 3 900 000,00 грн. з ПДВ. 
 

(57) В той же час проаналізувавши трудові та матеріальні ресурси Відповідачів встановлено, 

що з ТОВ «ШОБЕЛІ УКРАЇНА» протягом третього кварталу 2018 року (період 

проведення Торгів) у трудових відносинах перебувало [інформація з обмеженим 

доступом], а з ТОВ «АЛҐІНЕТ» - [інформація з обмеженим доступом] (інформація 

міститься у листі ГУ ДПС в Івано-Франківській обл. від 08.02.2021 № 1365/5/09-19-12-

01-015).  
 

(58) Протягом третього кварталу 2018 року (період проведення Торгів) ТОВ «АЛҐІНЕТ» 

орендувало такі приміщення (інформація міститься у листі ТОВ «АЛҐІНЕТ»                          

№ 4/23/11/18 від 23.11.2018): 

 - частина приміщення шкільної котельні в с.Старуня, на підставі договору оренди 

нерухомого майна, що належить комунальній власності від 11.11.2016, укладеного з 

Старунською сільською радою; 

-  частина приміщення котельні в м.Коломия, на підставі договору оренди майна спільної 

власності територіальних громад сіл, селищ, міст області від 13.08.2018, укладеного з 

Івано-Франківською обласною радою; 

- частину нежитлового приміщення, яке знаходиться на балансі П’ядицької ОТГ, яке 

розміщене за адресом: Івано-Франківська обл., Коломийський р-н, с.Мала Кам’янка, вул. 

Л.Українки,  1, на підставі договору оренди частини нежитлового приміщення від 

12.07.2018, укладеного з Пядицькою сільською радою ОТГ. 
 

(59) Інформацію щодо наявності інших матеріальних ресурсів (транспортних засобів)            

ТОВ «АЛҐІНЕТ» не надало. 
 

(60) В той же час ТОВ «ШОБЕЛІ УКРАЇНА» для здійснення господарської діяльності мало 

такі транспортні засоби:  

- тягач сідельний (власний); 

- напівпричеп-самоскид (власний); 

- автомобіль Мазда 6 (власний); 

- екскаватор VOLVO (оренда); 

- екскаватор ATLAS (оренда); 

- автомобільний кран КС-55713-ІК (оренда). 
 

(61) Подання ТОВ «АЛҐІНЕТ» цінової пропозиції на рівні очікуваної вартості без належного 

обґрунтування витрат (матеріальних, трудових) та розрахунку очікуваного прибутку, 

свідчить про незацікавленість ТОВ «АЛҐІНЕТ» у перемозі та участь його у Торгах як 

«технічний» учасник. 
 

(62) При проведені аукціону, який завершився 30 серпня 2018 15:17, за трьома раундами, 

обома Відповідачами ціна не знижувалась. При тому, що Замовником в оголошенні про 

проведення відкритих торгів було передбачено розмір мінімального кроку пониження 

ціни 19 640,91 грн. 
 

(63) Зі зменшенням ціни пропозиції зростає вірогідність перемоги в Торгах. За таких 

обставин, суб’єкт господарювання, який приймає участь у закупівлі, задля забезпечення 

своєї перемоги, пропонував би кращі умови за найнижчими цінами.  

 

(64) Отже, той факт, що матеріальні та трудові ресурси у  ТОВ «АЛҐІНЕТ» менші ніж у ТОВ 

«ШОБЕЛІ УКРАЇНА», а цінова пропозиція вища, не зниження Відповідачами цінових 

пропозицій під час проведення електронного аукціону свідчить про обізнаність та 

домовленість ТОВ «ШОБЕЛІ УКРАЇНА» та ТОВ «АЛҐІНЕТ» відносно стратегії 

поведінки. 
 

(65) При цьому, цінові пропозиції Відповідачами визначались таким чином, щоб забезпечити 

перемогу заздалегідь визначеному суб’єкту господарювання - ТОВ «ШОБЕЛІ 
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УКРАЇНА», що вказує на незацікавленість Відповідачів у забезпеченні 

об’єктивності процедури обрання Замовником переможця при проведенні Торгів. 
  

(66) Такі факти свідчать про узгоджені дії між ТОВ «АЛҐІНЕТ» та ТОВ «ШОБЕЛІ 

УКРАЇНА», внаслідок чого під час проведення Торгів, конкуренцію між Відповідачами 

було усунена, а право на укладання договору було отримано ТОВ «ШОБЕЛІ УКРАЇНА» 

не на конкурсних засадах, чим було спотворено конкуренцію. 
 

4.8. Використання одної ІР-адреси входу до автоматизованої системи дистанційного 

самообслуговування Start Access АТ «УКРСИББАНК». 
 

(67) Протягом [інформація з обмеженим доступом] ТОВ «ШОБЕЛІ УКРАЇНА» та ТОВ 

«АЛҐІНЕТ» входили до автоматизованої системи дистанційного самообслуговування 

Start Access для здійснення платежів з ІР-адреси [інформація з обмеженим доступом] 

(інформація міститься у листі АТ «УКРСИББАНК» від 20.12.2018 № 13-2-3/8996 «БТ»), 

а саме: 
 

ТОВ «ШОБЕЛІ УКРАЇНА» ТОВ «АЛҐІНЕТ» 

[інформація з обмеженим доступом] 
[інформація з 

обмеженим доступом] 
[інформація з 

обмеженим доступом] 
[інформація з 

обмеженим доступом] 
[інформація з 

обмеженим доступом] 

[інформація з 

обмеженим доступом] 
[інформація з 

обмеженим доступом] 
[інформація з 

обмеженим доступом] 
[інформація з 

обмеженим доступом] 

[інформація з 

обмеженим доступом] 
[інформація з 

обмеженим доступом] 
[інформація з 

обмеженим доступом] 
[інформація з 

обмеженим доступом] 

[інформація з 

обмеженим доступом] 
[інформація з 

обмеженим доступом] 
[інформація з 

обмеженим доступом] 
[інформація з 

обмеженим доступом] 

[інформація з 

обмеженим доступом] 
[інформація з 

обмеженим доступом] 
[інформація з 

обмеженим доступом] 
[інформація з 

обмеженим доступом] 

[інформація з 

обмеженим доступом] 
[інформація з 

обмеженим доступом] 
[інформація з 

обмеженим доступом] 
[інформація з 

обмеженим доступом] 

[інформація з 

обмеженим доступом] 
[інформація з 

обмеженим доступом] 
[інформація з 

обмеженим доступом] 
[інформація з 

обмеженим доступом] 

[інформація з 

обмеженим доступом] 
[інформація з 

обмеженим доступом] 
[інформація з 

обмеженим доступом] 
[інформація з 

обмеженим доступом] 

[інформація з 

обмеженим доступом] 
[інформація з 

обмеженим доступом] 
[інформація з 

обмеженим доступом] 
[інформація з 

обмеженим доступом] 

[інформація з 
обмеженим доступом] 

[інформація з 
обмеженим доступом] 

[інформація з 
обмеженим доступом] 

[інформація з 
обмеженим доступом] 

[інформація з 

обмеженим доступом] 
[інформація з 

обмеженим доступом] 
[інформація з 

обмеженим доступом] 
[інформація з 

обмеженим доступом] 

[інформація з 

обмеженим доступом] 
[інформація з 

обмеженим доступом] 
[інформація з 

обмеженим доступом] 
[інформація з 

обмеженим доступом] 

[інформація з 

обмеженим доступом] 
[інформація з 

обмеженим доступом] 
[інформація з 

обмеженим доступом] 
[інформація з 

обмеженим доступом] 

[інформація з 

обмеженим доступом] 
[інформація з 

обмеженим доступом] 
[інформація з 

обмеженим доступом] 
[інформація з 

обмеженим доступом] 

[інформація з 

обмеженим доступом] 
[інформація з 

обмеженим доступом] 
[інформація з 

обмеженим доступом] 
[інформація з 

обмеженим доступом] 

[інформація з 

обмеженим доступом] 
[інформація з 

обмеженим доступом] 
[інформація з 

обмеженим доступом] 
[інформація з 

обмеженим доступом] 
 

(68) Як встановлено в розділі 4.3, дана ІР-адреса  використовувалась ТОВ ШОБЕЛІ 

УКРАЇНА». 
 

(69) Отже, використання Відповідачами однієї ІР-адреси [інформація з обмеженим 

доступом] для здійснення входу до електронного кабінету системи дистанційного 

банківського обслуговування Star Access в період проведення процедури закупівлі, 

свідчить про те, що ТОВ «ШОБЕЛІ УКРАЇНА» та ТОВ «АЛҐІНЕТ» були пов’язані 

інтересами стосовно спільної господарської діяльності, що створювало умови для обміну 

інформацією та погодженої поведінки під участі у Торгах. 
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4.9. Використання одної ІР-адреси подання податкової звітності та доступ до 

електронних скриньок. 
 

(70) Згідно з інформацією, отриманою від Головного управління державної фіскальної 

служби в Івано-Франківській області листом від 22.12.2018 № 9556/9/09-19-08-01-19, 

ТОВ «ШОБЕЛІ УКРАЇНА» та ТОВ «АЛҐІНЕТ» направлялася податкова звітність за 

період [інформація з обмеженим доступом] з ІР-адреси: [інформація з обмеженим 

доступом]. 
 

(71) Протягом [інформація з обмеженим доступом] період проведення процедури закупівлі, 

ТОВ «ШОБЕЛІ УКРАЇНА» та ТОВ «АЛҐІНЕТ» направлялась податкова звітність з ІР-

адреси [інформація з обмеженим доступом], а саме: 
 

ТОВ «ШОБЕЛІ УКРАЇНА» ТОВ «АЛҐІНЕТ» 
[інформація з обмеженим доступом] 

[інформація з 

обмеженим доступом] 
[інформація з 

обмеженим доступом] 
[інформація з 

обмеженим доступом] 
[інформація з 

обмеженим доступом] 

[інформація з 

обмеженим доступом] 
[інформація з 

обмеженим доступом] 
[інформація з 

обмеженим доступом] 
[інформація з 

обмеженим доступом] 
 

(72) Також, податкова звітність за період [інформація з обмеженим доступом] року ТОВ 

«ШОБЕЛІ УКРАЇНА» подавалась з електронної скриньки E-mail: [інформація з 

обмеженим доступом], а ТОВ «АЛҐІНЕТ» - [інформація з обмеженим доступом]. 
 

(73) ТОВ «УКРНЕТ» листом від 04.02.2021 № 46/01/01-08 повідомило, що доступ до 

електронних скриньок [інформація з обмеженим доступом] протягом серпня - вересня 

2018 року, тобто на час проведення Торгів, здійснювався з ІР-адреси [інформація з 

обмеженим доступом], а саме: 
 

ТОВ «ШОБЕЛІ УКРАЇНА» 
038331926@ukr.net 

ТОВ «АЛҐІНЕТ»  
039318403@ukr.net 

[інформація з обмеженим доступом] 

[інформація з 

обмеженим доступом] 
[інформація з 

обмеженим доступом] 
[інформація з 

обмеженим доступом] 
[інформація з 

обмеженим доступом] 

[інформація з 

обмеженим доступом] 
[інформація з 

обмеженим доступом] 
[інформація з 

обмеженим доступом] 
[інформація з 

обмеженим доступом] 

[інформація з 

обмеженим доступом] 
[інформація з 

обмеженим доступом] 
[інформація з 

обмеженим доступом] 
[інформація з 

обмеженим доступом] 

[інформація з 

обмеженим доступом] 
[інформація з 

обмеженим доступом] 
[інформація з 

обмеженим доступом] 
[інформація з 

обмеженим доступом] 

[інформація з 

обмеженим доступом] 
[інформація з 

обмеженим доступом] 
[інформація з 

обмеженим доступом] 
[інформація з 

обмеженим доступом] 

[інформація з 

обмеженим доступом] 
[інформація з 

обмеженим доступом] 
[інформація з 

обмеженим доступом] 
[інформація з 

обмеженим доступом] 

[інформація з 

обмеженим доступом] 
[інформація з 

обмеженим доступом] 
[інформація з 

обмеженим доступом] 
[інформація з 

обмеженим доступом] 
 

(74) Як встановлено в розділі 4.4 цього подання, дана ІР-адреса  використовувалась ТОВ 

«ШОБЕЛІ УКРАЇНА» за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Галицька, 67, офіс 707, 708. 
 

(75) Фактичною та юридичною адресою ТОВ «АЛҐІНЕТ» є: вул. Лесі Українки, 1, c. Мала 

Кам'янка, Коломийський район, Івано-Франківська обл., 78247. 
 

(76) Отже, використання Відповідачами однієї ІР-адреси 213.109.234.240 для подання 

податкової звітності та доступ до електронних скриньок 038331926@ukr.net та 

039318403@ukr.net, свідчить про ведення спільної господарської діяльності та 

обізнаності щодо участі у Торгах. 
 

4.10. Надання поворотно-фінансової допомоги. 
 

mailto:038331926@ukr.net
mailto:039318403@ukr.net
mailto:038331926@ukr.net
mailto:039318403@ukr.net
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(77) ТОВ «АЛҐІНЕТ» листом від 23.11.2018 № 4/23/11/18 повідомило, що у 2018 році між 

ТОВ «ШОБЕЛІ УКРАЇНА» та ТОВ «АЛҐІНЕТ» виникали відносини щодо поворотно-

фінансової допомоги. 
 

(78) Згідно Договорів про надання поворотної безпроцентної фінансової допомоги  у 2018 

році ТОВ «Еко-Зернофрукт» (ТОВ «АЛҐІНЕТ») надало ТОВ «ШОБЕЛІ УКРАЇНА» 

фінансової допомоги на суму [інформація з обмеженим доступом], а саме: 
 

- [інформація з обмеженим доступом] ТОВ «Еко-Зернофрукт» (ТОВ «АЛҐІНЕТ») 

надало [інформація з обмеженим доступом] поворотної фінансової допомоги згідно 

договору [інформація з обмеженим доступом].  

- [інформація з обмеженим доступом] ТОВ «ШОБЕЛІ УКРАЇНА» здійснює повернення 

поворотної фінансової допомоги згідно договору [інформація з обмеженим доступом] 

у сумі [інформація з обмеженим доступом].   

- [інформація з обмеженим доступом] ТОВ «Еко-Зернофрукт» (ТОВ «АЛҐІНЕТ») 

надало [інформація з обмеженим доступом] поворотної фінансової допомоги згідно 

договору від [інформація з обмеженим доступом]. 

- [інформація з обмеженим доступом] ТОВ «ШОБЕЛІ УКРАЇНА» здійснює повернення 

поворотної фінансової допомоги згідно договорів [інформація з обмеженим доступом] 

у сумі [інформація з обмеженим доступом].   

- [інформація з обмеженим доступом] ТОВ «АЛҐІНЕТ» надало [інформація з 

обмеженим доступом] поворотної фінансової допомоги згідно договору [інформація з 

обмеженим доступом].  
 

(79) Слід зазначити, що договір за результатами Торгів було укладено з ТОВ «ШОБЕЛІ 

УКРАЇНА» 24.09.2018, а поворотну фінансову допомогу ТОВ «АЛҐІНЕТ» надало ТОВ 

«ШОБЕЛІ УКРАЇНА» [інформація з обмеженим доступом]. Ці обставини 

позиціонують ТОВ «ШОБЕЛІ УКРАЇНА» та ТОВ «АЛҐІНЕТ» не як конкурентів, а як 

партнерів до, під час та після проведення Торгів. 
 

(80) Надання один одному поворотної фінансової допомоги свідчить про єдність 

економічних інтересів Відповідачів та відсутність конкуренції між ними до, під час та 

після проведення торгів. 
 

(81) Відповідно до пункту 14.1.257 статті 14 Податкового кодексу України поворотна 

фінансова допомога – це сума коштів, що надійшла платнику податків у користування за 

договором, який не передбачає нарахування процентів або надання інших видів  

компенсацій у вигляді плати за користування такими коштами, та є обов'язковою до 

повернення.  
 

(82) Правовою основою для отримання позики або поворотної фінансової допомоги є договір 

позики. Відносини за договором позики регулюються статтями 1046 – 1053 Цивільного 

кодексу України.  
 

(83) Враховуючи вищевикладену інформацію, взаємовідносини між Учасниками торгів 

стосувались надання поворотної фінансової допомоги, що свідчить про фінансову 

підтримку один одного в господарській діяльності, довіру та впевненість щодо 

повернення коштів. 
 

(84) Так як, за договором безпроцентної позики немає отримання прибутку у вигляді 

процентів, немає ніякої іншої компенсації за користування коштами, Учасники торгів, 

позичивши один одному кошти, з огляду на інфляційні показники та інші чинники, 

можуть отримати замість прибутку наявний збиток.  
 

(85) Тобто, учасник торгів, вилучивши тимчасово з обороту підприємства кошти, 

усвідомлено йшов на ризик втрати можливого прибутку з метою фінансової підтримки 

свого конкурента.  
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(86) Враховуючи те, що Відповідачі здійснюють діяльність на одному ринку, 

конкуруючи один з одним, за відсутності узгодженості в діях останніх з метою 

досягнення певних результатів, надання зазначеної фінансової підтримки не було б 

економічно доцільним для господарської діяльності одного з учасників торгів. 
  

(87) Отже, наведене підтверджує спільне ведення господарської діяльності, спільність 

інтересів та пов’язаність  Відповідачів та  відсутність між ними змагальності під час 

участі у Торгах.  
 

5. КВАЛІФІКАЦІЯ ПОРУШЕННЯ ВІДПОВІДАЧАМИ ЗАКОНОДАВСТАО ПРО 

ЗАХИСТ ЕКОНОМІЧНОЇ КОНКУРЕНЦІЇ. 
 

(88) Згідно статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» конкуренція – це 

змагання між суб'єктами господарювання з метою здобуття завдяки власним 

досягненням переваг над іншими суб'єктами господарювання, внаслідок чого споживачі, 

суб'єкти господарювання мають можливість вибирати між кількома продавцями, 

покупцями, а окремий суб'єкт господарювання не може визначати умови обороту товарів 

на ринку. 
 

(89) Держава, замовник та суспільство загалом зацікавлені в тому, щоб укласти контракт на 

закупівлю товарів або послуг з фірмою, яка запропонує найкращу, максимально низьку 

ціну та найкращу якість, що повністю відповідає меті проведення конкурсних процедур 

закупівлі та принципу ефективної конкуренції на основі показників діяльності та власних 

досягнень суб’єктів господарювання. 
 

(90) Узгоджені дії, які суперечать вищезазначеним цілям і перешкоджають їх досягненню, 

належать до порушень законодавства про захист економічної конкуренції. Це стосується, 

зокрема, узгодження тендерних пропозицій, що подаються учасниками торгів. 
 

(91) Отже, узгоджена поведінка учасників торгів усуває змагальність (конкуренцію) між 

ними, і, як наслідок, призводить до спотворення конкурентного середовища при виборі 

замовником кращої пропозиції, яка можлива лише при справжніх умовах змагальності.  
 

(92) Відповідно до статті 5 Закону України «Про захист економічної конкуренції» 

узгодженими діями є укладення суб’єктами господарювання угод у будь - якій формі, 

прийняття об’єднаннями рішень у будь - якій формі, а також будь - яка інша погоджена 

конкурентна поведінка (діяльність, бездіяльність) суб’єктів господарювання. 
 

(93) Згідно із статтею 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції» 

антиконкурентними узгодженими діями є узгоджені дії,  які призвели чи можуть 

призвести до недопущення, усунення чи обмеження конкуренції.  
 

(94) Відповідно до частини четвертої статті 6 Закону України «Про захист економічної 

конкуренції» вчинення антиконкурентних узгоджених дій забороняється і тягне за собою 

відповідальність згідно із законом. 
 

(95) Вказані факти у своїй сукупності свідчать про те, що на всіх стадіях підготовки 

тендерних пропозицій для участі у Торгах Відповідачі були обізнані щодо участі 

кожного з них та узгоджували свої дії, що підтверджується, зокрема таким: 

- пов’язаність Відповідачів відносинами контролю; 

- синхронність дій під час подання пропозицій на Торги; 

- оплата послуг електронного майданчика з одної ІР-адреси; 

- використання одної комп’ютерної техніки під час підготовки цінових пропозицій; 

- схожості в оформлені документів; 

- неподання ТОВ «АЛҐІНЕТ» повного пакету документів, передбачених тендерною 

документацією; 

- подання ТОВ «АЛҐІНЕТ» економічно необґрунтованої цінової пропозиції;  

- використання однієї ІР-адреси під час ведення господарської діяльності, банківських 

розрахунків та подання податкової звітності; 
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- надання поворотної фінансової допомоги. 

 

(96) Так, вищенаведене в сукупності свідчить про вчинення ТОВ «ШОБЕЛІ УКРАЇНА» та 

ТОВ «АЛҐІНЕТ» порушення законодавства про захист економічної конкуренції, 

передбаченого пунктом 1 статті 50, пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України 

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

стосуються спотворення результатів торгів «ГБН Г.1-218-182:2011 капітальний ремонт 

міжбудинкового проїзду і прибудинкової території на вул. Коновальця, 130-А в м. Івано-

Франківську (CPV ДК 021:2015–45233000-9 будівництво, влаштовування фундаменту та 

покриття шосе, доріг)» (ідентифікатор закупівлі в системі електронних закупівель 

«PROZORRO» UA-2018-08-13-000275-а), які проводились Департаментом житлової, 

комунальної політики та благоустрою Івано-Франківської міської ради. 
 

6. ЗАПЕРЕЧЕННЯ ВІДПОВІДАЧІВ ТА ЇХ СПРОСТУВАННЯ.   
 

(97) ТОВ «ШОБЕЛІ УКРАЇНА» та ТОВ «АЛҐІНЕТ» на подання з попередніми висновками у 

справі № 63/8-01-64-2020/1-2019 не надали свої заперечення та міркування. 
 

7. ОСТАТОЧНІ ВИСНОВКИ АДМІНІСТРАТИВНОЇ КОЛЕГІЇ ВІДДІЛЕННЯ. 
 

(98) Таким чином, доказами, зібраними у справі № 63/8-01-64-2020/1-2019, доводиться, та 

дослідженням усієї сукупності факторів, що об’єктивно могли вплинути на поведінку                           

ТОВ «ШОБЕЛІ УКРАЇНА» та ТОВ «АЛҐІНЕТ» не спростовується те, що вищезазначені 

дії є узгодженою поведінкою, що стосується спотворення результатів відкритих торгів 

«ГБН Г.1-218-182:2011 капітальний ремонт міжбудинкового проїзду і прибудинкової 

території на вул. Коновальця, 130-А в м. Івано-Франківську (CPV ДК 021:2015–

45233000-9 будівництво, влаштовування фундаменту та покриття шосе, доріг)», 

проведених Департаментом житлової, комунальної політики та благоустрою Івано-

Франківської міської ради (ідентифікатор закупівлі  UA-2018-08-13-000275-а).  
 

(99) Така поведінка ТОВ «ШОБЕЛІ УКРАЇНА» та ТОВ «АЛҐІНЕТ» є порушенням 

законодавства про захист економічної конкуренції у вигляді антиконкурентних 

узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів тендеру (торгів), передбаченим 

пунктом 1 статті 50 та пункту 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист 

економічної конкуренції».  
 

8. ВИЗНАЧЕННЯ РОЗМІРУ ШТРАФІВ. 
 

(100) Відповідно до пункту 1 статті 50 Закону «Про захист економічної конкуренції» 

порушенням законодавства про захист економічної конкуренції є, зокрема, 

антиконкурентні узгоджені дії. 
 

(101) Вчинення антиконкурентних узгоджених дій забороняється і тягне за собою 

відповідальність згідно із законом (частина четверта статті 6 Закону). 
 

(102) Відповідно до ч. 2 статті 52 Закону, за порушення, передбачене пунктом 1 статті 50 

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. 
 

(103) Відповідно до інформації Головного управління ДПС в Івано-Франківській області, 

дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) ТОВ «ШОБЕЛІ 

УКРАЇНА» за 2020 рік склав [інформація з обмеженим доступом]. 
 

(104) Відповідно до інформації Головного управління ДПС в Івано-Франківській області, 

дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) ТОВ «АЛҐІНЕТ» за 2020 

рік склав [інформація з обмеженим доступом]. 
 

(105) При визначенні розміру штрафу враховано: 



 14 
- порушення законодавства про захист економічної конкуренції ТОВ «ШОБЕЛІ 

УКРАЇНА» та ТОВ «АЛҐІНЕТ» вчинено вперше; 

- ТОВ «ШОБЕЛІ УКРАЇНА" визнало вчинення порушення. 
 

Ураховуючи викладене, керуючись статтею 7, 14 Закону України «Про 

Антимонопольний комітет України», статтями 48 і 52 Закону України «Про захист 

економічної конкуренції», пунктами 3 і 11 Положення про територіальне відділення 

Антимонопольного комітету України, затвердженого розпорядженням Антимонопольного 

комітету України від 23 лютого 2001 року № 32-р зареєстрованого в Міністерстві юстиції 

України 30 березня 2001 року за № 291/5482 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 № 5, зареєстрованих 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 Західного міжобласного територіального відділення 

Антимонопольного комітету України 
 

 

 

ПОСТАНОВИЛА: 
 

1. Визнати, що товариство з обмеженою відповідальністю «ШОБЕЛІ УКРАЇНА» 

(ідентифікаційний код юридичної особи 38331926, юридична адреса: вул. Наукова, буд. 17, 

кв.13, с. П'ядики, Коломийський район, Івано-Франківська обл., 78254) та товариство з 

обмеженою відповідальністю «АЛҐІНЕТ» (ідентифікаційний код юридичної особи 39318403, 

юридична адреса: вул. Лесі Українки, 1, c. Мала Кам'янка, Коломийський район, Івано-

Франківська обл., 78247), узгодивши свою поведінку під час підготовки та участі в відкритих 

торгах на закупівлю «ГБН Г.1-218-182:2011 капітальний ремонт між будинкового проїзду і 

прибудинкової території на вул. Коновальця, 130-А в м. Івано-Франківську (CPV ДК 

021:2015–45233000-9 будівництво, влаштовування фундаменту та покриття шосе, доріг)» 

(ідентифікатор закупівлі  UA-2018-08-13-000275-а), проведеній Департаментом житлової, 

комунальної політики та благоустрою Івано-Франківської міської ради, вчинили порушення 

законодавства про захист економічної конкуренції, передбачене пунктом 1 статті 50 та 

пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у 

вигляді антиконкурентних узгоджених дій суб'єктів господарювання, що стосується спотворення 

результатів торгів.  
 

2. Відповідно до статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції» за 

порушення, зазначене в пункті 1 резолютивної частини цього рішення, накласти на товариство 

з обмеженою відповідальністю «ШОБЕЛІ УКРАЇНА» (ідентифікаційний код юридичної особи  

38331926) штраф у розмірі 34 000 гривень. 
 

3. Відповідно до статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції» за 

порушення, зазначене в пункті 1 резолютивної частини цього рішення, накласти на товариство 

з обмеженою відповідальністю «АЛҐІНЕТ» (ідентифікаційний код юридичної особи  

39318403) штраф у розмірі 68 000 гривень. 
 

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

конкуренції» штраф повинен бути сплачений у двомісячний строк з дня одержання рішення. 
 

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 до територіального відділення документи, що підтверджують сплату штрафу.  
 

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

конкуренції» рішення органів Антимонопольного комітету України у двомісячний строк з дня 

одержання може бути оскаржене до господарського суду. 

 

 



 15 
Голова Колегії                                                                                 Ростислав ЛЕЩИШИН 
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