
 
 

АНТИМОНОПОЛЬНИЙ   КОМІТЕТ   УКРАЇНИ 

ЗАХІДНЕ МІЖОБЛАСНЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ 

РІШЕННЯ 

АДМІНІСТРАТИВНОЇ КОЛЕГІЇ 

 
від 06 жовтня 2022 р.                                       Львів                                                       № 63/34-р/к 

 

                                                                                                                   Справа № 63/1-01-59-2019 

 

 

Про порушення законодавства 

про захист економічної конкуренції 

та накладення штрафів 

 
Товариство з обмеженою відповідальністю «СОК-ІЛ» та Товариство з 

обмеженою відповідальністю «ЕВРО-ЛЬВІВ» подали заявки на участь у процедурі 

електронних торгів за ідентифікатором закупівлі UA-2019-03-05-000141-b. 

За результатами розгляду справи № 63/1-01-59-2019 про порушення 

законодавства про захист економічної конкуренції дії товариства з обмеженою 

відповідальністю «СОК-ІЛ» та товариства з обмеженою відповідальністю «ЕВРО-

ЛЬВІВ» у вищенаведеній процедурі електронних торгів кваліфіковано як порушення 

законодавства про захист економічної конкуренції, передбачене пунктом 4 частини 

другої статті 6 та пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної 

конкуренції» у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються 

спотворення результатів торгів. 

На товариство з обмеженою відповідальністю «СОК-ІЛ» накладено штраф у 

розмірі 68 000 грн. 

На товариство з обмеженою відповідальністю «ЕВРО-ЛЬВІВ» накладено 

штраф у розмірі 68 000 грн. 

 

Адміністративна колегія Західного міжобласного територіального відділення 

Антимонопольного комітету України, розглянувши матеріали справи № 63/1-01-59-

2019 про порушення Товариством з обмеженою відповідальністю «СОК-ІЛ» та 

Товариством з обмеженою відповідальністю «ЕВРО-ЛЬВІВ» законодавства про захист 

економічної конкуренції та подання з попередніми висновками Першого відділу 

досліджень і розслідувань Західного міжобласного територіального відділення 

Антимонопольного комітету України від 08.09.2022 № 63-03/88п (далі – подання з 

попередніми висновками), 

 

ВСТАНОВИЛА: 

 

1. ВІДПОВІДАЧІ 

 

(1) Товариство з обмеженою відповідальністю «СОК-ІЛ» (далі – ТОВ «СОК-ІЛ»):   

 ідентифікаційний код юридичної особи 39308112; 
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 місцезнаходження юридичної особи: вул. Нижанківського, буд. 3, кім. 4, м. 

Стрий, Львівська область, 82400; 

 відповідно до інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, 

фізичних осіб – підприємців та громадських формувань основним видом 

діяльності є оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-

технічним обладнанням (КВЕД 46.73). 

 

(2) Товариство з обмеженою відповідальністю «ЕВРО-ЛЬВІВ» (далі – ТОВ «ЕВРО-

ЛЬВІВ»):   

 ідентифікаційний код юридичної особи 36742357; 

 місцезнаходження юридичної особи: вул. Нижанківського, буд. 3, м. Стрий, 

Львівська область, 82400; 

 відповідно до інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, 

фізичних осіб – підприємців та громадських формувань основним видом 

діяльності є оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-

технічним обладнанням (КВЕД 46.73). 

   

(3) Отже ТОВ «СОК-ІЛ» та ТОВ «ЕВРО-ЛЬВІВ» (далі разом – Відповідачі) є 

суб’єктами господарювання в розумінні статті 1 Закону України «Про захист 

економічної конкуренції». 

 

2. ПРОЦЕСУАЛЬНІ ДІЇ 

 

(4) Згідно з розпорядженням адміністративної колегії Львівського обласного 

територіального відділення Антимонопольного комітету України від 22.08.2019 

№ 63/67 рп/к (далі - Розпорядження) розпочато розгляд справи № 63/1-01-59-

2019 за ознаками порушення ТОВ «СОК-ІЛ» та ТОВ «ЕВРО-ЛЬВІВ» 

законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченого пунктом 4 

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

економічної конкуренції» у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, 

які стосуються спотворення результатів торгів за ідентифікатором UA-2019-03-

05-000141-b (далі - Торги). 

 

(5) Відповідачам, листами від 23.08.2019 № 63-02/3226 (для ТОВ «СОК-ІЛ») та від 

23.08.2019 № 63-02/3227 (для ТОВ «ЕВРО-ЛЬВІВ»), надіслано посвідчені копії 

Розпорядження. 

 

(6) На виконання розпорядження Антимонопольного комітету України від 

28.11.2019 № 23-рп (із змінами) Львівське обласне територіальне відділення 

Антимонопольного комітету України змінило найменування на Західне 

міжобласне територіальне відділення Антимонопольного комітету України. 

 

(7) Відповідачам, листами від 09.09.2022 № 63-02/1729 (для ТОВ «СОК-ІЛ») та від 

09.09.2022 № 63-02/1728 (для ТОВ «ЕВРО-ЛЬВІВ»), надіслано посвідчені копії 

подання з попередніми висновками. 

 

(8) Інформацію щодо попередніх висновків у справі № 63/1-01-59-2019 про 

порушення законодавства про захист економічної конкуренції, із зазначенням 
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дати, часу і місця розгляду справи № 63/1-01-59-2019 про порушення 

законодавства про захист економічної конкуренції, оприлюднено 12.09.2022 на 

офіційному веб-сайті Західного міжобласного територіального відділення 

Антимонопольного комітету України. 

 

3. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ТОРГИ 

 

(9) Торги: 

 предмет: «дрова для опалення» (код ДК 021:2015:03410000-7 - Деревина); 

 замовник: Великодідушицька середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів (далі 

– Замовник); 

 ідентифікатор: UA-2019-03-05-000141-b; 

 очікувана вартість: 576 000,00 грн. (з ПДВ); 

 процедура: відкриті торги; 

 подання пропозицій: до 21.03.2019; 

 аукціон: 22.03.2019; 

 пропозиції розглянуті: з 29.03.2019; 

 згідно з реєстром пропозицій (дата та час розкриття: 22.03.2019 о 11:52), свої 

пропозиції подали: 

 

таблиця 1 

№ найменування учасника   початкова пропозиція 

(грн. з ПДВ) 

кінцева пропозиція 

(грн. з ПДВ) 

1 ТОВ «СОК-ІЛ» 574 777,00 574 777,00 

2 ТОВ «ЕВРО-ЛЬВІВ» 575 995,59 575 995,59 

 

 відповідно до протоколу розкриття тендерних пропозицій від 29.03.2019 ТОВ 

«СОК-ІЛ» оголошено переможцем, з яким укладено договір про постачання 

продукції від 12.04.2019 № 1 на суму 574 777,00 грн. (з ПДВ). 

 

4. АНАЛІЗ ПОВЕДІНКИ ВІДПОВІДАЧІВ 

 

(10) За результатами аналізу матеріалів Торгів, інформації про діяльність 

Відповідачів, встановлено обставини, які свідчать про те, що ТОВ «СОК-ІЛ» та 

ТОВ «ЕВРО-ЛЬВІВ» узгодили свої дії під час підготовки та участі в Торгах. 

 

4.1. Спільність місцезнаходження  

 

(11) Згідно з витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-

підприємців та громадських формувань від 16.02.2022 за № 196270123533, 

станом на 20.03.2019 місцезнаходженням ТОВ «СОК-ІЛ» є: вул. 

Нижанківського, буд. 3, кім. 4, м. Стрий. 

 

(12) Відповідно до листа ТОВ «СОК-ІЛ» від 13.06.2019 № 13/01, фактичним 

місцезнаходженням ТОВ «СОК-ІЛ» є: вул. Нижанківського, буд. 3, кім. 4, м. 

Стрий; вказане приміщення площею 5 кв.м. орендується в фізичної особи – 

підприємця Левицького Мирослава Ярославовича відповідно до договору 

безкоштовного користування нерухомим майном від 28.12.2017.   
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(13)  Місцезнаходженням ТОВ «ЕВРО-ЛЬВІВ» є: вул. Нижанківського, буд. 3, м. 

Стрий, що послідовно підтверджується: 

 випискою з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-

підприємців та громадських формувань (дата видачі 26.04.2017); 

 витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-

підприємців та громадських формувань від 16.02.2022 за № 386593428045, 

станом на 16.02.2022 (зазначаємо, що відповідно до даних про хронологію 

реєстраційних дій, змін інформації про місцезнаходження юридичної особи 

починаючи з 2012 не відбувалося). 

 

(14) Отже, спільність адреси місцезнаходження Відповідачів свідчить про умови для 

обміну інформацією між ТОВ «СОК-ІЛ» та ТОВ «ЕВРО-ЛЬВІВ».  

 

4.2. Спільність ІР-адреси та майданчика електронної комерції  

 

(15)   Згідно з листом ДП «Прозорро» від 22.05.2019 № 206/1666/03, Відповідачі 

подавали свої пропозиції з одного і того ж авторизованого електронного 

майданчика – «Держзакупівлі.Онлайн».  

 

(16) Відповідно до листа ТОВ «Держзакупівлі.онлайн» від 11.06.2019 № 110619-6, 

ТОВ «СОК-ІЛ» та ТОВ «ЕВРО-ЛЬВІВ» подавали свої пропозиції з однієї і тієї 

ж ІР-адреси - 95.135.154.164. 

  

(17) Згідно з листом ДП «ПРОЗОРРО» від 22.05.2019 № 206/1666/03, ТОВ «СОК-ІЛ» 

22.03.2019 о 09:28 заходило в аукціон з тієї ж ІР-адреси – 95.135.154.164 (ТОВ 

«ЕВРО-ЛЬВІВ» у аукціон не заходило). 

 

(18) Відповідно до листа ПАТ «Укртелеком» від 23.07.2019 № 744-вих-80Д731-

80Д922, абонентом, якому 20.03.2019 о 00:37:43 і 22:44:03 та 22.03.19 о 09:28 

надавались послуги доступу до мережі Інтернет з ІР-адреси 95.135.154.164, була 

Вітак Ярослава Мирославівна, послуги надавались за адресою: Львівська обл., 

Жидачівський р-н., с. Туради.  

 

(19) Згідно з інформацією щодо клієнта (витяг з автоматизованої системи АРМ УС 

ПАТ «Укртелеком»), найменування клієнта - Вітак Ярослава Мирославівна, 

логін - melnyshyv. 

 

(20) Відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних 

осіб-підприємців та громадських формувань від 16.02.2022 за № 196270123533 

станом на 20.03.2019 (дата подання пропозиції ТОВ «СОК-ІЛ») засновником 

ТОВ «СОК-ІЛ» є Мельнишин Василь Богданович, який зареєстрований за 

адресою: Львівська обл., Жидачівський р-н., с. Туради, вул. Шевченка, 5. 

 

(21)  Згідно з листом Західного міжрегіонального управління міністерства юстиції (м. 

Львів) від 17.12.2021 № 7457/39819/0/05.1-06-33 встановлено наявність актового 

запису про шлюб від 10.06.2011 № 7, складеного виконавчим комітетом 

Вільховецької сільської ради Жидачівського району Львівської області на 



5 

 

Мельнишин Василь Богданович (13.02.1984 р.н.) та Мельнишин (Вітак) Ольга 

Зеновіївна (27.08.1989 р.н.). 

 

(22)  Відповідно до листа Західного міжрегіонального управління Міністерства 

юстиції м. Львів від 10.01.2022 № 162/39/0/05.1-04-02 встановлено наявність 

актового запису про народження від 07.09.1989 № 37, складеного виконавчим 

комітетом Вільховецької сільської ради Жидачівського району Львівської 

області на Вітак Ольга Зеновіївна, 27.07.1989 р.н. (батько – Вітак Зеновій 

Іванович, 25.08.1961 р.н.; мати – Вітак Ярослава Мирославівна, 02.04.1962 р.н.). 

 

(23)  Вищенаведена інформація засвідчує родинні відносин між Мельнишин Василем 

Богдановичем та Вітак Ярославою Мирославівною, яка є мамою дружини 

Мельнишина Василя Богдановича. 

 

(24)  Тобто, ТОВ «СОК-ІЛ» та ТОВ «ЕВРО-ЛЬВІВ» подавали свої пропозиції, ТОВ 

«СОК-ІЛ» заходило в аукціон та автоматизовану систему дистанційного 

самообслуговування «Клієн-Банк», з ІР-адреси, яка належала одній і ті й же 

фізичній особі (тещі Мельнишина Василя Богдановича - засновника ТОВ «СОК-

ІЛ»), яка не має відношення до Торгів, що не може вважатись випадковим збігом 

обставин та підтверджує координацію дій Відповідачів. 

 

4.3 Синхронність дій в часі 

 

(25) Фактом, що свідчать про узгодженість дій Відповідачів під час участі в Торгах є 

розміщення ТОВ «СОК-ІЛ» та ТОВ «ЕВРО-ЛЬВІВ» пропозицій в системі 

електронних закупівель в один і той самий день. 

 

(26) Документів, що увійшли до складу тендерних пропозицій, були розміщені в 

системі електронних закупівель згідно з листом ТОВ «Держзакупівлі.онлайн» 

від 11.06.2019 № 110619-6 таким чином: 

 

таблиця 2 

ТОВ «СОК-ІЛ»  ТОВ «ЕВРО-ЛЬВІВ» 

дата входу час входу дата входу час входу 

20.03.2019 0:37:43 20.03.2019 22:44:03 

 

(27) Оскільки Відповідачі не були обмежені в часі щодо подання своїх пропозицій 

від дати опублікування оголошення (05.03.2019 з 5:25) до кінцевої дати подання 

пропозицій (21.03.2019 до 18.00), подання ними своїх пропозицій в один і той же 

день (з однієї ІР-адреси) не може бути випадковим збігом обставин. 

 

4.4 Властивості файлів  

 

(28)  Відповідно до вимог пункту 1 частини ІІІ тендерної документації Замовника, 

завантаження файлів учасниками здійснюється у форматі JPEG або PDF.   

(29) Під час дослідження властивостей файлів, завантажених до електронної системи 

закупівель встановлено, що ТОВ «СОК-ІЛ» та ТОВ «ЕВРО-ЛЬВІВ» подали у 

своїх пропозиціях документи, створені Відповідачами у форматі jpg: 
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таблиця 3 

Перелік файлів ТОВ «СОК-ІЛ» Перелік файлів ТОВ «ЕВРО-ЛЬВІВ» 

Vutiag_EP.jpg 

Vutiag z rejestry.rar (4 стр. у форматі 

jpg) 

Statut.rar (15 стр. у форматі jpg) 

Довідка ДФС.jpg 

Технічні вимоги 001.jpg 

protocol.JPG 

Dovidku.rar (7 стр. у форматі jpg) 

наказ.jpg 

Пропозиція 001.jpg 

Пропозиція дрова. jpg 

Statut.rar (7 стр. у форматі jpg) 

Vypys ka.rar (2 стр. у форматі jpg) 

 

(30) Тобто, Відповідачі подали документи з відмінним розширенням файлу (jpg), ніж 

визначив Замовник (JPEG). 

 

(31) Отже, подання ТОВ «СОК-ІЛ» та ТОВ «ЕВРО-ЛЬВІВ» у складі тендерних 

пропозицій документів з спільними параметрами підтверджує координацію дій 

між Відповідачами. 

 

4.5. Подібності в оформленні документів та дефекти друку/сканування  

 

(32) Згідно з додатком 2 тендерної документації Замовник вимагає надати цінову 

форму «Пропозиція» згідно з встановленим зразком.  

 

(33) На вказану вимогу, Відповідачі подали документи, в яких наявні однакові 

помилки: у таблиці, що містить цінову пропозицію у заголовках стовпців таблиці 

допущено однакові помилки: 

 однакові скорочення слів, відмінних від встановленого зразка; 

 відсутність пробілів у словах: «Од.виміру», «Ціна за од.грн», «Сумагрн»;  

 у рядку під таблицею «ціна прописом» обидва Учасники поставили зайву крапку 

у слові «грн..» та не вказали чи ціна подана з ПДВ чи без ПДВ.  

 

(34) Документи обох Відповідачів, які подані в пропозиціях на Закупівлю, містять 

однаковий дефект друку/сканування - пляма у верхньому лівому кутку аркуша 

та затемнений фон.  

 

(35) Для прикладу наводимо зображання дефектів друку/сканування в додатку 1 до 

рішення. 

 

(36) Справжність змагання при проведенні процедур закупівель забезпечується 

таємністю інформації, що міститься у тендерних пропозиціях.  

 

(37) Забезпечити таку таємність можливо лише при умові, що учасники торгів діють  

незалежно один від одного.  
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(38) Відтак, пропозиції конкурсних торгів, повинні містити конкурентні та 

заздалегідь невідомі іншим учасникам умови, натомість, Відповідачі, всупереч 

зазначеному, конкуренцію замінили на координацію дій. 

 

(39) Отже, подання ТОВ «СОК-ІЛ» та ТОВ «ЕВРО-ЛЬВІВ» у складі тендерних 

пропозицій документів з спільними параметрами, дефектами друку підтверджує 

координацію дій між Відповідачами. 

 

4.6. Неподання ТОВ «ЕВРО-ЛЬВІВ» необхідних документів  
 

(40) Згідно з вимогами Замовника у тендерній пропозиції учасник повинен 

завантажити файли з:  

 інформацією та документами, що підтверджують відповідність учасника 

кваліфікаційним критеріям (згідно з додатком № 1 до тендерної документації); 

 ціновою формою «Пропозиція» (згідно з додатком № 2 до тендерної 

документації); 

 інформацією щодо відповідності учасника, вимогам визначеним у статті 17 

Закону України «Про публічні закупівлі» (згідно з додатком № 4 до тендерної 

документації); 

 інформацією про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета 

закупівлі, а також відповідну технічну специфікацію (згідно з додатком № 5 до 

тендерної документації). 

 

(41) ТОВ «ЕВРО-ЛЬВІВ» на вищевказані вимоги тендерної документації Замовника 

надало лише три документи: 

 цінову форму «Пропозиція»; 

 виписка з єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-

підприємців та громадських формувань; 

 копію статуту. 

 

(42) Учасник, який зацікавлений в отримані перемоги на торгах надав би всі 

документи, які вимагались замовником.  

 

(43) В іншому випадку, його пропозицію може бути відхилено, що не співвідноситься 

з реальною конкуренцією та метою здобуття переваги над іншими суб’єктами 

господарювання. 

 

(44) Отже, вищенаведені відомості засвідчують, що ТОВ «ЕВРО-ЛЬВІВ» брало 

участь у Торгах в якості «технічного кандидата» для забезпечення перемоги ТОВ 

«СОК-ІЛ». 

 

4.7. Поведінкові аспекти формування цінових пропозицій 

 

(45) На вимогу голови Західного міжобласного територіального відділення 

Антимонопольного комітету України щодо інформації про фізичних осіб, які в 

2018, січні-квітні 2019 працювали в ТОВ «СОК-ІЛ» та ТОВ «ЕВРО-ЛЬВІВ», 

Головне управління ПФ України у Львівській області листом від 21.05.2019 № 
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13068/06-24, повідомило, що у трудових відносинах з Відповідачами 

перебували: 

 

таблиця 4 

Учасник Застраховані особи, які 

перебували у трудових 

відносинах 

період 

ТОВ «СОК-ІЛ» Мельнишин  

Василь Богданович 

січень-грудень 2018 

січень-березень 2019 

ТОВ «ЕВРО-ЛЬВІВ» Столяр  

Юрій Яремович 

січень-квітень 2018 

 

(46) Аналогічну інформацію подало Стрийське управління ГУ ДФС у Львівській 

області в листі від 03.06.2019 № 28062/10/54.12-12, зокрема, відповідно до форми 

№ 1ДФ (податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на 

користь фізичних осіб і сум утриманого з них податку): 

 

таблиця 5 

Учасник Податковий номер 

застрахованої особи 

Сума виплаченого доходу 

(грн.) 

ТОВ «СОК-ІЛ» 3072406552  

(Мельнишин Василь 

Богданович) 

13723,00 грн. – 1 квартал 2018 

15000,00 грн. – 2 квартал 2018 

15000,00 грн. – 3 квартал 2018 

15000,00 грн. – 4 квартал 2018 

15000,00 грн. – 1 квартал 2019 

ТОВ «ЕВРО-

ЛЬВІВ» 

2314404978 

 (Столяр Юрій Яремович) 

11169,00 грн. – 1 квартал 2018 

3723,00 грн. - 2 квартал 2018 

за 3 та 4 квартал 2018 і 1 

квартал 2019 звіти відсутні 

 

(47) Відповідно до цієї ж інформації Стрийського управляння ГУ ДФС у Львівській 

області, згідно з податковими деклараціями платника єдиного податку третьої 

групи (юридичні особи) загальна сума доходу за податковий період склала: 

 

таблиця 6 

Період Загальна сума доходу ТОВ 

«СОК-ІЛ» (грн. коп.) 

Загальна сума доходу «ТОВ 

«ЕВРО- ЛЬВІВ» (грн. коп.) 

І квартал 2018 310 760,30 97 383,00 

І півріччя 2018 839 321,92 97 383,00 

три квартали 

2018 

1 881 684,81 97 383,00 

2018 рік 3 079 101,67 97 383,00 

І квартал 2019 61 4568,70 - 

 

(48) Також, згідно з листами ПАТ «Кредобанк» від 28.08.2019 № 52-6845бт/19, АТ 

КБ «Приватбанк» від 27.08.2019 № 20.1.0.0.0/7-190821/1679, фактів 

господарських операцій з іншими суб’єктами господарювання не було.  
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(49) Тобто, ТОВ «ЕВРО-ЛЬВІВ», починаючи з ІІ кварталу 2018 та протягом І 

кварталу 2019 включно, не отримувало доходів, тобто, фактично, не 

здійснювало господарської діяльності.  

 

(50) Згідно з листом ТОВ «СОК-ІЛ» від 13.06.2019 № 13/01, ціна була визначена 

виходячи з ціни, оголошеної в тендерній документації з застосуванням невеликої 

знижки. 

 

(51) ТОВ «ЕВРО-ЛЬВІВ» не отримувало поштової кореспонденції. 

 

(52) У своїх пропозиціях Відповідачі подали цінові пропозиції з дуже незначною 

різницею - 0,2 %, при цьому, протягом аукціону не понижували ціни.  

 

(53) Відповідно до тендерної документації замовника, оцінка тендерних пропозицій 

здійснюється на основі критерію «Ціна».  

 

(54) Отже, зі зменшенням ціни пропозиції зростає вірогідність перемоги у торгах.  

 

(55) За таких обставин суб’єкт господарювання, який приймає участь у закупівлі 

задля забезпечення своєї перемоги пропонував би нижчу ціну, що відповідає 

принципам ефективної конкуренції.  

 

(56) Натомість, Відповідачі протягом трьох етапів не здійснювали пониження ціни, а 

залишали незмінною первинну пропозицію. 

   

(57) Незначний діапазон між цінами на продукцію свідчити про координацію дій між 

Відповідачів щодо визначення цін.  

 

5. ВИСНОВКИ У СПРАВІ ТА КВАЛІФІКАЦІЯ ДІЙ ВІДПОВІДАЧІВ 

 

(58) Згідно з статтею 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» 

економічна конкуренція (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. 

 

(59) 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. 

 

(60) За приписами пункту 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної 

конкуренції» антиконкурентні узгоджені дії є порушенням законодавства про 

захист економічної конкуренції. 
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(61) 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.  

 

(62) Пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної 

конкуренції» встановлено, що антиконкурентними узгодженими діями 

визнаються узгоджені дії, які стосуються спотворення результатів торгів, 

аукціонів, конкурсів, тендерів. 

 

(63) Отже, враховуючи приписи статті 5 і частини першої та пункту 4 частини другої 

статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції» антиконкурентна 

узгоджена поведінка може виражатися у будь-якій формі.  

 

(64) Узгодження учасниками торгів своїх тендерних пропозицій усуває конкуренцію 

та змагальність між учасниками, а отже спотворює результат, порушує тим 

самим право замовника на отримання найбільш ефективного для нього 

результату, який досягається у зв’язку з наявністю лише справжньої конкуренції. 

 

(65) Вказані факти у своїй сукупності свідчать про те, що на всіх стадіях, а саме 

підготовки тендерних пропозицій та участі в Торгах, Відповідачі були обізнані 

щодо їх участі в Торгах, що підтверджується, зокрема таким:  

 спільним місцезнаходженням; 

 спільністю ІР-адреси та майданчика електронної комерції; 

 синхронністю дій в часі; 

 властивостями файлів; 

 подібністю в оформленні документів та дефектами друку/сканування; 

 неподанням ТОВ «ЕВРО-ЛЬВІВ» необхідних документів; 

 поведінковими аспектами формування цінових прпозицій. 

 

(66) Установлені факти, перераховані в пункті 65 рішення, у своїй сукупності не 

можуть бути результатом випадкового збігу обставин чи наслідком дії 

об’єктивних чинників, а свідчать про узгодження (координацію) Відповідачами 

своєї поведінки під час підготовки та участі в Торгах, зокрема, про обмін між 

ними інформацією. 

 

(67) Отже, встановленими в справі № 63/1-01-59-2019 обставинами у їх сукупності 

доведено, що ТОВ «СОК-ІЛ» і ТОВ «ЕВРО-ЛЬВІВ» вчинили порушення 

законодавства про захист економічної конкуренції, передбачене пунктом 4 

частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист 

економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які 

стосуються спотворення результатів торгів на закупівлю «дрова для опалення» 

(код ДК 021:2015:03410000-7 - Деревина) (ідентифікатор торгів UA-2019-03-05-

000141-b). 

 

6. ЗАПЕРЕЧЕННЯ ВІДПОВІДАЧІВ ТА ЇХ СПРОСТУВАННЯ 

 



11 

 

(68)  ТОВ «СОК-ІЛ» не надавало заперечень у справі № 63/1-01-59-2019 про 

порушення законодавства про захист економічної конкуренції. 

 

(69) ТОВ «ЕВРО-ЛЬВІВ» не надавало заперечень у справі № 63/1-01-59-2019 про 

порушення законодавства про захист економічної конкуренції. 

 

7. ВИЗНАЧЕННЯ РОЗМІРІВ ШТРАФІВ 

 

(70) Згідно з частиною другою статті 52 Закону України «Про захист економічної 

конкуренції» за порушення законодавства про порушення законодавства про 

захист економічної конкуренції, передбачене пунктом 1 статті 50 Закону України 

«Про захист економічної конкуренції», 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. 

 

(71) Відповідно до абзацу першого частини п’ятої статті 52 Закону України «Про 

захист економічної конкуренції» якщо доходу (виручки) немає або відповідач на 

вимогу органів Антимонопольного комітету України не надав розмір доходу 

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

накладається в розмірі до двадцяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів 

громадян. 

 

(72) На вимогу голови Західного міжобласного територіального відділення 

Антимонопольного комітету України від 28.07.2022 № 63-02/1311 Головне 

управління ДПС у Львівській обл. листом від 12.08.2022 № 6039/6/13-01-18-13-

13 повідомило, що ТОВ «СОК-ІЛ» та ТОВ «ЕВРО-ЛЬВІВ» протягом 2021 – 2022 

не подавало податкової звітності. 

 

(73) При визначенні розмірів штрафів враховується, що узгоджені дії учасників 

конкурсних процедур (торгів, тендерів, тощо), спрямовані на досягнення 

узгодженого між ними результату, 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 

нераціональне витрачання публічних коштів. 

 

Враховуючи викладене, керуючись статтями 7, 14 Закону України «Про 

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

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

Антимонопольного комітету України, затвердженого розпорядженням 

Антимонопольного комітету України від 23.02.2001 № 32-р, зареєстрованого в 

Міністерстві юстиції України 30.03.2001 за № 291/5482 та пунктом 32 Правил розгляду 

заяв і справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, 

затверджених розпорядженням Антимонопольного комітету України від 19.04.1994 № 

5, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 06.05.1994 за № 90/299 (із змінами), 
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адміністративна колегія Західного міжобласного територіального відділення 

Антимонопольного комітету України 

 

ПОСТАНОВИЛА: 

 

1. Визнати, що Товариство з обмеженою відповідальністю «СОК-ІЛ» 

(ідентифікаційний код юридичної особи 39308112) і Товариство з обмеженою 

відповідальністю «ЕВРО-ЛЬВІВ» (ідентифікаційний код юридичної особи 

36742357) вчинили порушення законодавства про захист економічної 

конкуренції, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 

Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді 

антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів 

торгів на закупівлю «дрова для опалення» (код ДК 021:2015:03410000-7 - 

Деревина) (ідентифікатор торгів UA-2019-03-05-000141-b). 

 

2. За вчинене порушення законодавства про захист економічної конкуренції, 

вказане в пункті 1 резолютивної частини рішення, накласти на Товариство з 

обмеженою відповідальністю «СОК-ІЛ» (ідентифікаційний код юридичної 

особи 39308112) штраф у розмірі 68 000 (шістдесят вісім тисяч) гривень. 

 

3. За вчинене порушення законодавства про захист економічної конкуренції, 

вказане в пункті 1 резолютивної частини рішення, накласти на Товариство з 

обмеженою відповідальністю «ЕВРО-ЛЬВІВ» (ідентифікаційний код юридичної 

особи 36742357) штраф у розмірі 68 000 (шістдесят вісім тисяч) гривень. 

 
Згідно з частиною третьою 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 Західного міжобласного територіального відділення Антимонопольного 

комітету України документи, що підтверджують сплату штрафу. 

Згідно з статтею 60 Закону України «Про захист економічної конкуренції» рішення 

органу Антимонопольного комітету України може бути оскаржене до господарського суду 

у двомісячний строк з дня його одержання. 

  

Голова Колегії, 

голова Відділення       Андрій КАШНІКОВИЧ 
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