
АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

29 грудня 2020 р. Київ № 835-р

Про порушення законодавства 
про захист економічної 
конкуренції та накладення 
штрафу

Товариство з обмеженою відповідальністю «Виробничо-будівельна компанія 
«ГІобутрембуд» (далі -  ТОВ «ВБК «ГІобутрембуд») і товариство з обмеженою 
відповідальністю «Комерційно-виробнича фірма «Глобус» (далі -  'ГОВ «КВФ 
«Глобус») брали участь у відкритих торгах на закупівлю -  «Ремонт реставраційний 
частини будівлі літер «А» (праве крило у вісях «21-33» та «А/2-С/2»), що розташована 
на проспекті ІІовітрофлотському, 28 у Солом’янському районі м. Кисва», проведених 
Верховним Судом за допомогою веб порталу «ProZorro», ідентифікатор закупівлі 
UA-2018-09-26-002098-C (далі — Торги).

При цьому зазначені суб’єкти господарювання спільно готувалися до участі в 
торгах, тобто узгоджували свою поведінку з метою усунення змагання під час 
підготовки та участі в торгах.

За результатами розгляду справи № 143-26.13/125-19 такі дії 
ГОВ «ВБК «Побутрембуд» і ТОВ «КВФ «Глобус» визнано антиконкурентними 
узгодженими діями, які стосуються спотворення результатів торгів, що є порушенням 
пункту 1 статті 50 та пункту 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист 
економічної конкуренції».

Па порушників накладено штрафи: па ТОВ «ВБК «ГІобутрембуд» 
19 576 790 грн, на ТОВ «КВФ «Глобус» 1 361 259 грп.

Антимонопольний комітет України (далі -  Комітет), розглянувши матеріали справи 
№ 143-26.13/125-19 про порушення ТОВ «ВБК «ГІобутрембуд» і ТОВ «КВФ «Глобус» 
законодавства про захист економічної конкуренції, передбачене пунктом 4 частини другої 
статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», та 
подання про попередні висновки Департаменту розслідувань порушень законодавства про 
захист економічної конкуренції від 23.11.2020 № 143-26.13/125-19/546-спр,

ВСТАНОВИВ: 

1. Процесуальні дії

(1) Розпорядженням державного уповноваженого від 05.11.2019 № 01/380-р
розпочато розгляд справи № 143-26.13/125-19 про 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 антиконкуреитних узгоджених дій, які стосуються спотворення 
результатів торгів на закупівлю:



2

«Ремонт реставраційний частини будівлі літер «А» (праве крило у вісях «2.1-33» 
та «А/2-С/2»), що розташована па проспекті Повігрофлотському, 28 у 
Солом’япському районі м. Києва» (оголошення № UA-2018-09-26-002098-с), 
проведених Верховним Судом (далі -  Замовник) (далі -  Торги).

(2) Листом Комітету від 06.11.2019 № 143-26.13/01-14364 копія розпорядження була 
надіслана ТОВ «Виробничо-будівельна компанія «ГІобутрембуд».

(3) Листом Комітету від 06.11.2019 № 143-26.13/01-14365 копія розпорядження була 
надіслана ТОВ «Комерційно-виробнича фірма «Глобус».

(4) Листом Комітету від 19.06.2020 № 143-26.13/01-8815 ТОВ «Виробничо- 
будівельна компанія «Побутрембуд» було надіслано подання про попередні 
висновки у справі № 143-26.13/125-19 від 17.06.2020 № 143-26.13/125-19/281-спр.

(5) Листом Комітету від 19.06.2020 № 143-26.13/01-8816 ТОВ «Комерційно- 
виробнича фірма «Глобус» було надіслано подання про попередні висновки у 
справі № 143-26.13/125-19 від 17.06.2020 № 143-26.13/125-19/281-спр.

(6) ТОВ «Комерційно-виробнича фірма «Глобус» листом від 17.07.2020 № 5 (вх. № 8- 
01/9280 від 20.07.2020) і ТОВ «Виробничо-будівельна компанія «Побутрембуд» 
листом від 04.08.2020 № 9-040820 (вх. № 8-01/10141 від 06.08.2020) надали 
Комітету відповідні зауваження та заперечення.

(7) Листом Комітету від 2.4.11.2020 № 143-26.13/01-16053 ТОВ «Виробничо- 
будівельна компанія «ГІобутрембуд» було надіслано подання про попередні 
висновки у справі № 143-26.13/125-19 від 23.11.2020 № 143-26.13/125-19/546-спр.

(8) Листом Комітету від 24.11.2020 № 143-26.13/01-16052 ТОВ «Комерційно- 
виробнича фірма «Глобус» було надіслано подання про попередні висновки у 
справі № 143-26.13/125-19 від 23.11.2020 № 143-26.13/125-19/546-спр.

(9) ГОВ «Комерційно-виробнича фірма «Глобус» і ГОВ «Виробничо-будівельна 
компанія «ГІобутрембуд» не надали Комітету зауважень та заперечень.

2. Відповідачі

(10) Відповідачами у справі (далі -  Відповідачі) є суб’єкти господарювання:

а) товариство з обмеженою відповідальністю «Виробничо-будівельна компанія 
«Побутрембуд» (далі -  ТОВ «ВБК «Побутрембуд») (ідентифікаційний код 
юридичної особи 35757619, місцезнаходження: вул. Межигірська, 87-А, м. Київ, 
04080);

як вбачається з відомостей щодо ТОВ «ВБК «Побутрембуд», які містяться в 
Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та 
громадських формувань (далі -  ЄДР), основним видом діяльності товариства є 
будівництво житлових і нежитлових будівель (код КВЕД 41.20);

б) товариство з обмеженою відповідальністю «Комерційно-виробнича фірма 
«Глобус» (далі -  ТОВ «КВФ «Глобус») (ідентифікаційний код юридичної особи 
03576002, місцезнаходження: вул. Кіквідзе, 2-34, м. Київ, 01103);
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( 11)

як вбачається з відомостей щодо ТОВ «КВФ «Глобус», які містяться в ЄДР, 
основним видом діяльності товариства є будівництво житлових і нежитлових 
будівель (код КВЕД 41.20).

Отже, відповідачі є суб’єктами господарювання у розумінні статті 1 
Закону України «Про захист економічної конкуренції».

3.

( 12)

( 13)

(14)

3.1

(15)

3.2

(16)

(17)

(18) 

(19)

(20)

Інформація про Торги

Верховний Суд проводив відкриті торги на закупівлю -  «Ремонт реставраційний 
частини будівлі літер «А» (праве крило у вісях «21-33» та «А/2-С/2»), що 
розташована на проспекті Повігрофлотському, 28 у Солом’янському районі м. 
Києва».

Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг -  03063, Україна, 
м. Київ, Повітрофлотський проспект, буд. 28.

Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 27.10.2018 о 18:00. Початок 
аукціону: 05.11.2018 о 15:23. Очікувана вартість: 298 987 787,00 грн (з ПДВ).

Пропозиції конкурсних торгів

Відповідно до реєстру отриманих тендерних пропозицій для участі в Торгах 
тендерні пропозиції подали такі суб’єкти господарювання:

ГОВ «ВБК «Побутрембуд»;

- ТОВ «КВФ «Глобус».

Акцептовані пропозиції конкурсних торгів

До аукціону допущені тендерні пропозиції ТОВ «ВБК «Побутрембуд» і 
ТОВ «КВФ «Глобус».

Найбільш економічно вигідною пропозицією конкурсних торгів за критерієм 
«Ціна» є пропозиція конкурсних торгів, яка виявилась найменшою.

Розмір мінімального кроку пониження ціпи був встановлений 29 898,00 грн.

Відповідно до протоколу розкриття Замовником отримані пропозиції:

Н айменування учасника Початкова цінова пропозиція Кінцева цінова пропозиція

ТОВ«ВБК 
«Побутрембуд»

298 688 352,00
грн (з ПДВ)

298 598 658,00
грн (з ПДВ)

ТОВ «КВФ «Глобус» 298 935 120,00
грн (з ПДВ)

298 628 204,00
грн (з ІІДВ)

За результатами оцінки пропозицій конкурсних торгів Замовником 06.11.2018 
було акцептовано пропозицію конкурсних торгів ТОВ «ВБК «Побутрембуд», з 
яким 26.11.2018 укладено договір постачання № 290-18 на загальну суму 298 598 
658,00 грн з ПДВ.
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4. Встановлення антнконкурентних узгоджених дій

(21) Аналіз матеріалів Торгів засвідчив, що Відповідачі узгоджували між собою умови 
участі в Торгах, що підтверджується наступним.

4.1. Взаємозв’язок Відповідачів

(22) Згідно з інформацією, яка міститься в копії рішення учасників загальних зборів 
ТОВ «КВФ «Глобус» від 06.09.2018 № 06/09/18, яку завантажило ТОВ «КВФ 
«Глобус» на «ProZorro», Особа 1 є учасником ТОВ «КВФ» Глобус» та володіє 
100 % статутного капіталу.

(23) Разом із цим Особа 1 був працівником ТОВ «ВБК «Побутрембуд» і 
з 01.01.2018 по 01.10.2018 займав посаду Директора-розпорядника (лист 
ТОВ «ВБК «Побутрембуд» (вх. № 8-01/14676 від 06.12.2019).

4.1.1. Взаємозв’язок Відповідачів через третіх осіб:

(24) Відповідно до інформації, наданої Головним управлінням Пенсійного фонду 
України в м. Києві (далі -  ГУ ПФУ в м. Києві) листом від 21.09.2020 № 2600- 
0604-5/132953 (вх. № 7-01/12196 від 21.09.2020), Особа 2 займала посаду 
начальника управління приватного акціонерного товариства «Поділрембуд» (далі
-  ПрАТ «Поділрембуд») (ідентифікаційний код юридичної особи 03334888) у 
період роботи з 01.01.2018 по 31.05.2019, керівника товариства з обмеженою 
відповідальністю «Виробниче підприємство «Побутрембудматеріали» (далі 
'ГОВ «ВП «Побутрембудматеріали» (ідентифікаційний код юридичної особи 
16468589) у період роботи з 01.01.2018 по 31.12.2019.

(25) При цьому Особа 3 займала посаду бухгалтера ПрАТ «Поділрембуд» у період 
роботи з 01.01.2018 по 31.05.2019, головного бухгалтера ТОВ «ВП 
«Побутрембудматеріали» у період роботи з 01.01.2018 по 31.12.2019.

(26) Разом із тим, відповідно до інформації, наданої ГУ ГІФУ в м. Києві листами 
від 21.11.2019 № 283836/06 (вх. № 7-01/1171-кі від 22.11.2019) та 
від 17.04.2020 № 2600-0604-5/48823 (вх. № 7-01/459-кі від 29.04.2020), а також 
ТОВ «ВБК «ПОБУТРЕМБУД» листом б/н б/д (вх. №8-01/14676 від 06.12.2019), 
Особа 2 займала посаду заступника генерального директора ТОВ «ВБК 
«ПОБУТРЕМБУД» у період роботи з 01.01.2017 по 31.12.2019, а Особа 3 займала 
посаду головного бухгалтера ТОВ «ВБК «ПОБУТРЕМБУД» у період роботи з 
01.01.2017 по 12.10.2018, а також пов’язана трудовими відносинами з ТОВ «КВФ 
«ГЛОБУС» протягом періоду з 01.10.2018 по 21.12.2019.

(27) Крім того, згідно з інформацією, наданою ГУ ПФУ в м. Києві листом 
від 21.09.2020 № 2600-0604-5/132953 (вх. № 7-01/12196 від 21.09.2020), Особа 4 
пов’язана трудовими відносинами з приватним підприємством «Рівендл» (далі - 
ПП «Рівендл») (ідентифікаційний код юридичної особи 33546177) у період роботи 
з 01.01.2019 по 31.12.2019.

(28) Відповідно до інформації, наданої ГУ ПФУ в м. Києві листами від 21.11.2019 
№ 283836/06 (вх. № 7-01/1171-кі від 22.11.2019) та від 17.04.2020 № 2600-0604- 
5/48823 (вх. № 7-01/459-кі від 29.04.2020), Особа 4 пов’язана трудовими 
відносинами з ТОВ «КВФ «ГЛОБУС» у період роботи з 02.10.2018 по 21.12.2019.

(29) Згідно з ЄДР засновником ГІН «Рівендл» є Особа 5.
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(30) Кінцевий бенефіціарний власник (контролер) ПрАТ «ГІоділрембуд» Особа 5.

(31) Згідно з інформацією, наданою Головним управлінням Державної податкової 
служби України у м. Києві (далі -  ГУ ДПС у м. Києві) від 09.09.2020 
№ 20153/9/26-15-12-07-19 (вх. № 7-01/983-кі від 29.09.2020), податковими 
адресами юридичних осіб, які зазначені в податкових розрахунках сум доходу, 
нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них 
податку (форми № 1 ДФ), є:

- ГІрАТ «Поділрсмбуд» протягом періоду із січня 2018 року по квітень 2019 року
-  Адреса 1;
- ТОВ «ВИ «Побутрембудматеріали» протягом періоду із січня 2018 року по 
квітень 2019 року -  Адреса 2;
- ПП «РІВЕНДЛ» протягом періоду із січня 2018 року по квітень 2019 року - 
Адреса 3.

(32) Відповідно до інформації, яка міститься в Довідці щодо відомостей про учасника, 
завантаженій на «ProZorro», юридичною та фактичною адресою ТОВ «КВФ 
«Глобус» є вул. Кіквідзе, буд. 2/34, м. Київ, 01103, юридичною адресою 
ТОВ «ВБК «Побутрембуд» є вул. Межигірська, буд. 87 А, м. Київ, 04080, а 
фактичною: вул. Ялинкова, 60/1, м. Київ, 02121 (приміщення за вказаною адресою 
орендується у ПП «РІВЕНДЛ» згідно договору оренди нежитлового приміщення 
від 01.03.2018 № 01-03/ор).

(33) Разом із тим, у Довідці щодо відомостей про учасника, завантаженій на 
«ProZorro», ТОВ «КВФ «Глобус» вказало телефонний номер Телефон 1. За 
інформацією, наданою публічним акціонерним товариством «Укртелеком» (далі -  
ПАТ «Укртелеком») листом від 03.09.2020 № 4393-вих-80Д731-80Д922-2020 

(вх. № 8-01 /905-кі від 07.09.2020), абонентом, якому присвоєно зазначений номер 
телефону, є (інформація з обмеженим доступом).

(34) Використання ТОВ «КВФ «Глобус» телефонного номера, який встановлений за 
адресою: Адреса 2, свідчить також про використання ним приміщення за 
вказаною адресою.

(35) Зазначені вище обставини свідчать про взаємозв’язок Відповідачів між собою 
через інших суб’єктів господарювання, що, у свою чергу, створювало умови для 
обміну інформацією між ТОВ «КВФ «Глобус» і ТОВ «ВБК «Побутрембуд» під 
час підготовки та участі в Торгах.

4.1.2. Наявність спільних працівників та перехід працівників між Відповідачами

(36) Між ТОВ «ВБК «Побутрембуд» і ТОВ «КВФ «Глобус» на всіх стадіях підготовки 
пропозицій конкурсних торгів Учасників для участі в Торгах міг здійснюватись 
обмін інформацією, оскільки Особа 3, яка займала посаду головного бухгалтера в 
ТОВ «ВБК «Побутрембуд» (лист ТОВ «ВБК «Побутрембуд» 
вх. № 8-01/14676 від 06.12.2019), була призначена директором ТОВ «КВФ 
«Глобус» з 07.09.2018.

(37) За інформацією ГУ ГІФУ в м. Києві (листи від 17.10.2019 № 250035/06 
(вх. № 7-01/1004-кі від 21.10.2019) та від 21.11.2019 № 283836/06 
(вх. № 7-01/1171-кі від 22.11.2019), ГУ ДПС в м. Києві (лист від 12.03.2020 
№ 19/26-15-07-06-19 (вх. № 7-01/352-кі від 20.30.2020) і ТОВ «ВБК 
«Побутрембуд» (вх. № 8-01/14676 від 06.12.2019), 16 колишніх співробітників
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TOB «ВБК «ГІобутрембуд» введено до штату ТОВ «КВФ «Глобус» безпосередньо 
після оголошення процедури закупівлі, а саме:

ПІ1> ТОВ «НБК
«Побутрембуд» ТОВ «КВФ «Глобус»

Особа 6 01.01.2017 - 01.10.2018 02.10.2018-30.09.2019
Особи 7 04.07.2017-31.12.2019 02.10.2018-30.09.2019
Особа 8 01.06.2017 -01.10.2018 02.10.2018-30.09.2019
Особа 9 01.09.2017 - 30.09.2017 02.10.2018-30.09.2019

Особа 10 01.09.2017 - 30.09.2017 02.10.2018 - 30.09.2019
Особа 11 01.01.2017- 01.10.2018 02.10.2018 - 30.09.2019
Особа 12 01.02.2018 - 01.10.2018 02.10.2018 - 30.09.2019

Особа 13 01.09.2017- 30.09.2017 
01.08.2019 - 30.09.2019 02.10.2018-30.09.2019

Особа 14 01.09.2017 - 01.10.2018 02.10.2018-01.01.2019
Особа 3 01.01.2017 - 12.10.2018 07.09.2018 - 31.12.2019

Особа 15 01.01.2017 - 01.10.2018 
01.08.2019 - 31.12.2019 02.10.2018-30.09.2019

Особа 16 01.09.2017 - 30.09.2017 02.10.2018-30.09.2019

Особа 17 01.01.2017 - 01.10.2018 
25.02.2019-31.12.2019 02.10.2018- 19.02.2019

Особа 18 01.09.2017 - 30.09.2017 02.10.2018 - 30.09.2019

Особа 19
01.01.2017 - 01.10.2018 
01.08.2019-30.09.2019 02.10.2018-30.09.2019

Особа 1 01.01.2017 - 01.10.2018 02.10.2018 - 30.09.2019

(38) Разом із тим Особа 7 протягом періоду 02.10.2018 -  30.09.2019, 
Особа 13 протягом періоду 01.08.2019 - 30.09.2019, Особа 19 протягом періоду
01.08.2019 -  30.09.2019, Особа 15 протягом періоду 01.08.2019 - 31.12.2019 були 
одночасно працевлаштовані в ТОВ «ВБК «Побутрембуд» та 
ТОВ «КВФ «Глобус».

(39) Слід зазначити, що трудові відносини, які виникають між працівником та 
роботодавцем, зобов’язують працівника виконувати певну роботу у визначений 
с трок з підляганням внутрішньому трудовому розпорядку.

(40) У свою чергу, одночасне перебування декількох або багатьох працівників у 
трудових відносинах із різними суб’єктами господарювання передбачає 
необхідність погодження між суб’єктами господарювання, в яких працюють 
відповідні працівники, графіка чи черговості виконуваної роботи.

(41) Такий погоджений розподіл роботи між суб’єктами господарювання можливий за 
умови, що вони не конкурують між собою, а господарську діяльність ведуть 
скоординовано з метою досягнення спільних результатів.

(42) Слід зауважити, що в умовах справжньої конкуренції суб’єкти господарювання, 
які позиціонують себе як конкуренти по відношенню один до одного, будуть 
уникати ситуацій щодо наявності спільних працівників, оскільки такі працівники 
за матеріальні або інші вигоди можуть вдатись до збирання інформації, у тому 
числі комерційної таємниці, розголошення якої завдасть шкоди суб’єкту
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господарювання або надасть неправомірних переваг у конкуренції суб’єкту 
господарювання, в інтересах якого ця інформація збиралась.

(43) Отже, одночасне перебування одних і тих же фізичних осіб у трудових відносинах 
з Відповідачами свідчить про спільне здійснення Відповідачами господарської 
діяльності, у зв’язку із чим Відповідачі не могли бути не обізнані з діяльністю 
один одного та мали можливість доступу до інформації один одного й обміну 
інформацією між ними щодо господарської діяльності.

(44) Слід зазначити, що протягом періоду із січня 2017 по серпень 2018 року з 
ТОВ «КВФ «Глобус» був пов'язаний трудовими відносинами тільки один 
працівник -  Особа 20 (лист ГУ ПФУ в м. Києві від 21.11.2019 № 283836/06 (вх. № 
7-01/1171-кі від 22.11.2019).

(45) ІІа момент оголошення Торгів (26.09.2018) з ТОВ «КВФ «Глобус» був пов'язаний 
трудовими відносинами тільки один працівник — Особа 3, яка відповідно до 
наказу № 2/К від 07.09.2018 (завантаженого до «ProZorro») стала директором ГОВ 
«КВФ «Глобус».

(46) Зазначене свідчить, що ТОВ «КВФ «Глобус» на момент оголошення Торгів не 
було укомплектоване працівниками необхідних професій та кваліфікацій.

4.1.3 Створення електронної адреси працівником конкурента

(47) За інформацією, наданою товариством з обмеженою відповідальністю «Про 
закупівлі» (далі -  ТОВ «Про закупівлі») листом від 05.02.2019 б/н (вх. № 8- 
01/1490 від 05.02.2019), ТОВ «КВФ «Глобус» зазначає як контактні дані при 
реєстрації на електронному майданчику таку електронну адресу: Скринька 1.

(48) Відповідно до інформації, наданої товариством з обмеженою відповідальністю 
«УКРНЕТ» (далі -  ТОВ «УКРНЕТ») листом від 10.09.2020 № 324/01/01-08 
(вх. № 8-01/928-кі від 14.09.2020), при створенні зазначеної електронної адреси 
вказувались такі реєстраційні дані:
(інформація з обмеженим доступом)

(49) ТОВ «ВБК «ПОБУТРЕМБУД» листом б/н б/д (вх. № 8-01/14676 від 06.12.2019) 
надало інформацію, що Особа 21 в період з 01.01.2018 по 30.09.2019 займала 
посаду головного бухгалтера ТОВ «ВБК «ПОБУТРЕМБУД» та використовує 
номер телефону Телефон 2.

(50) Отже, електронну адресу ГОВ «КВФ «Глобус» створено працівником 
конкуруючого підприємства.

4.1.4. Уповноваження працівників Відповідачів на вчинення дій від імені
конкуруючого підприємства

(51) ГУ ДГІС в м. Києві листом від 27.12.2019 № 16889/9/26-15-02-06-19 
(вх. № 7-01/33-кі від 08.01.2020) надало (інформація з обмеженим доступом).

(52) Акціонерним товариством «Альфа-Банк» (далі -  АГ «Альфа-Банк») листами 
від 24.02.2020 № 05432/БТ (вх. № 11-01/273-кі від 28.02.2020) та від 21.08.2020 
№ 19273/БТ (вх. № 11-01/883-кі від 31.08.2020) надано (інформація з обмеженим 
доступом).
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(53) Згідно з інформацією, наданою АТ «Альфа-Банк» листом № 19273/БТ 
від 21.08.2020 (вх. № 11-01/883-кі від 31.08.2020), (інформація з обмеженим 
доступом).

(54) Відповідно до інформації, наданої АТ «Альфа-Банк» листом № 19273/БТ 
від 11.09.2020 (вх. № 11-01/942-кі від 17.09.2020), (інформація з обмеженим 
доступом).

(55) За умови наявності дійсної конкуренції між Відповідачами, вони утримувались би 
від делегування повноважень щодо вчинення дій (розрахунково-касових 
операцій), замовлення та/або отримання документів представнику конкуруючого 
товариства.

(56) Отже, отримання Витягу з реєстру платників податків на додану вартість для 
одного з Відповідачів працівником конкуруючого підприємства та надання 
доступу до розрахункових операцій директору конкуруючого підприємства 
підтверджує ведення спільної господарської діяльності, обмін інформацією між 
ними та створило умови для спільної підготовку до участі в Торгах, що було б 
неможливим за наявності конкуренції між ними.

4.2. Наявність розрахунків та фінансової допомоги

(57) Між Відповідачами існували господарські відносини, що підтверджується 
наступним.

(58) Згідно з листами АТ «Альфа-Банк» від 27.02.2020 № 05914/БТ-26-6/6 
(вх. № 11-01/277-кі від 02.03.2020) та акціонерного товариства «Банк інвестицій та 
заощаджень» від 28.02.2020 № 05-1 /04/215-БТ (вх. № 11-01/293-кі від 05.03.2020), 
якими були надані виписки стосовно операцій протягом січня 2017 -  грудня 2018 
року за рахунками Відповідачів, (інформація з обмеженим доступом).

(59) (Інформація з обмеженим доступом)

(60) Отже, ще до подання Відповідачами пропозицій конкурсних торгів Замовнику, 
ТОВ «КВФ Глобус» і ГОВ «ВБК «ГІобутрембуд» були пов’язані господарськими 
відносинами та інтересами стосовно спільної діяльності, що обумовило їх 
домовленість про результати Торгів із метою забезпечення перемоги.

(61) Інформація, яка міститься в листі ТОВ «ВБК «ГІобутрембуд» (вх. № 8-01/14676 
від 06.12.2019) свідчить, що ТОВ «ВБК «ГІобутрембуд» згідно з договором 
№ 1/БФД від 28.01.2019 було отримано фінансову допомогу на зворотній основі 
від ПП «Рівендл» (ідентифікаційний код юридичної особи 33546177) у сумі 
Сума 1.

(62) Разом із цим, згідно з інформацією, яка міститься в ЄДР, директором 
ГІГІ «Рівендл» з 02.11.2015 є Особа 4 -  працівник 
ТОВ «КВФ «Глобус» з 02.10.2018 (лисі ГУ ГІФУ в м. Києві від 21.11.2019 
№ 283836/06 (вх. № 7-01/1171 -кі від 22.11.2019).

(63) Відповідно до абзацу восьмого підпункту 14.1.257 пункту 14.1 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 інших видів компенсацій у вигляді користування 
такими коштами.
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(64) Згідно зі статтею 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» 
визначальною характеристикою економічної конкуренції є змагання між 
суб’єктами господарювання з метою здобуття завдяки власним досягненням 
переваги над іншими суб’єктами господарювання.

(65) При цьому означене змагання не залишає місця таким обставинам, як надання 
фінансової допомоги, оскільки надання такої допомоги збільшує шанси того 
суб’єкта господарювання у змаганні, який цю допомогу отримує, по відношенню 
до того суб’єкта господарювання, який таку допомогу надає.

(66) Крім того, за своєю суттю фінансова допомога може надаватися між суб’єктами 
господарювання, які поєднані або споріднені між собою спільністю економічних 
інтересів, оскільки надається на безвідсотковій основі.

(67) Відповідно до статті 42 Господарського кодексу України підприємництво - це 
самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність, 
що здійснюється суб'єктами господарювання (підприємцями) з мстою досягнення 
економічних і соціальних результатів та одержання прибутку.

(68) Отже, у разі неповернення фінансової допомоги прибуток суб’єкта 
господарювання зменшиться на відповідну величину, а такий суб’єкт 
господарювання не досягне мети своєї діяльності.

(69) Виходячи з наведеного суб’єкт господарювання, який надає фінансову допомогу, 
крім всього переліченого, зацікавлений у фінансових результатах того, хто таку 
допомогу отримує, оскільки розраховує па її повернення.

(70) Отже, в умовах справжньої конкуренції суб’єкти господарювання, які 
позиціонують себе як конкуренти по відношенню один до одного, будуть 
уникати ситуацій щодо наявності спільних працівників, оскільки такі працівники 
за матеріальні або інші вигоди можуть вдатись до збирання інформації, у тому 
числі комерційної таємниці, розголошення якої завдасть шкоди суб’єкту 
господарювання або надасть неправомірних переваг у конкуренції суб’єкту 
господарювання, в інтересах якого ця інформація збиралась.

(71) Оскільки директор 1111 «Рівендл» є також працівником ТОВ «КВФ «Глобус», між 
ними міг здійснюватись обмін вищевказаною інформацією. Проте наведені 
взаємовідносини з надання позики / поворотної фінансової допомоги свідчать про 
фінансову підтримку ГОВ «ВБК «ГІобутрсмбуд» у господарській діяльності.

4.3. Спільні засоби зв’язку

4.3.1. Використання Відповідачами одних і тих же номерів телефонів

(72) Відповідно до матеріалів справи Відповідачі під час підготовки та участі в Торгах 
використовували однакові засоби зв’язку, що підтверджується наступним.

(73) Згідно з інформацією, наданою ТОВ «Про закупівлі» листом від 05.02.2020 б/н 
(вх. № 8-01/1490 від 05.02.2020), ТОВ «КВФ «Глобус» під час реєстрації на 
майданчику для участі в Торгах зазначило помер телефону Телефон 3.

(74) Разом із цим, згідно з листом ТОВ «ВБК «Побутрембуд» (вх. № 8-01/14676 
від 06.12.2019) останнє використовує під час здійснення господарської діяльності 
такий саме номер телефону -  Телефон 3, його було зазначено як телефон 
бухгалтерії.
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(75) Крім того, згідно з інформацією, яка міститься в довідці щодо відомостей про 
учасника, яку завантажило ТОВ «ВБК «Побугрембуд» у складі тендерної 
пропозиції, генеральний директор Особа 22 використовує телефонний номер 
Телефон 4 під час участі в Торгах.

(76) За інформацією, наданою листом ГУ ДПС у м. Києві від 27.12.2019 № 16889/9/26- 
15-02-06-19 (вх. № 7-01/33-кі від 08.01.2020), ТОВ «КВФ «Глобус» використовує 
у своїй господарській діяльності такий саме номер телефону -  Телефон 4, його 
було вказано на (інформація з обмеженим доступом).

(77) Отже, Відповідачі використовують у своїй господарській діяльності для зв'язку 
однакові номери телефонів, однак вони мають виступати конкурентами один 
одному під час участі в Торгах.

(78) Згідно з інформацією, наданою ПрАТ «Київстар» листом від 04.03.2020 
№ 5223/02 (вх. № 8-01 /292-кі від 05.03.2020), споживачем телефонного номера 
Телефон 3 з 04.05.2007 по 05.12.2018 було (інформація з обмеженим доступом), 
директором якого, згідно з ЄДР, є Особа 2. У свою чергу, Особа 2 є за 
сумісництвом заступником генерального директора 
ТОВ «ВБК «ГІобутрембуд» (01.01.2017 -30.09.2019).

(79) Відповідно до інформації, наданої ПАТ «Укртелеком» листом від 03.09.2020 
№ 4393-вих-80Д731-80Д922-2020 (вх. № 8-01/905-кі від 07.09.2020), абонентом, 
якому було присвоєно номер телефону Телефон 4, є (інформація з обмеженим 
доступом).

(80) Отже, викладене вище свідчить про спільне здійснення Відповідачами 
господарської діяльності, доступ до інформації про господарську діяльність один 
одного, а також про сприяння в обміні інформацією між ними під час підготовки 
до участі в Торгах.

4.3.2. Використання однієї і тієї ж ІР-адреси

(81) Згідно з інформацією, наданою AT «Альфа-Банк» листами від 24.02.2020 
№ 05432/БТ (вх. № 11-01/273-кі від 28.02.2020) та від 25.02.2020 
№ 5591 /БТ (вх. № 11-01 /274-кі від 28.02.2020), ТОВ «КВФ «Глобус» і ТОВ «ВБК 
«ГІобутрембуд» протягом січня 2017 -  грудня 2018 року входили до 
автоматизованої системи дистанційного самообслуговування Інтернет-Банкінгу з 
таких ІР-адрес: ІР-адреса 1, ІР-адреса 2.

(82) Разом із цим ІР-адресу ІР-адреса 2 використовувало ТОВ «ВБК «ГІобутрембуд» 
для входу в аукціон та під час реєстрації на майданчику. Також ТОВ «ВБК 
«Побугрембуд» використовувало ІР-адреси ІР-адреса 1, ІР-адреса 2 для подання 
своїх фінансових звітностей до Державної податкової служби України (лист 
від 27.12.2019 № 16889/9/26-15-02-06-19 (вх. № 7-01/33-кі від 08.01.2020).

(83) Крім цього, слід зазначати, що відповідно до інформації, наданої ТОВ «УКРНЕТ» 
листом від 10.09.2020 № 324/01/01-08 (вх. № 8-01/928-кі від 14.09.2020), доступ до 
електронної поштової скриньки Скринька 1, яку, як зазначалось раніше, 
ТОВ «КВФ «Глобус» використовувало у своїй господарській діяльності, протягом 
періоду з листопада 2018 року по січень 2019 року здійснювався з 
ІР-адреси ІР-адреса 1.

(8 4 ) Відповідно до інформації, наданої товариством з обмеженою відповідальністю 
«Комерційна логістика» листом від 21.01.2020 № 01-2020 (вх. № 8-01/965
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(85)

(86)

(87)

4.3.3

( 88 )

(89)

(90)

(91)

(92)

(93)

4.4.

4.4.1

(94)

(95)

від 27.01.2020), ІР-адреса ІР-адрсса 2 з 01.01.2019 використовується (інформація з 
обмеженим доступом).

Номер телефону Телефон 5 використовується Особа 1, що зазначено в листі 
ГОВ «ВБК «ПОБУТРЕМБУД» (б/н б/д, вх. № 8-01/14676 від 06.12.2019).

Отже, Відповідачі використовують у своїй господарській діяльності однакові 
ІР-адреси, незважаючи нате, що вони мають виступати конкурентами в Торгах.

Викладене вище свідчить про спільне здійснення Відповідачами господарської 
діяльності, доступ до інформації про господарську діяльність один одного, а 
також про сприяння в обміні інформацією між ними під час підготовки та 
подання тендерних пропозицій для учас ті в Торгах.

Фактичне місцезнаходження Відповідачів за однією і тією ж адресою

Як зазначалось вище, ТОВ «КВФ «Глобус» використовує у своїй господарській 
діяльності такі номери телефонів: Телефон 4, Телефон 1. Телекомунікаційні 
послуги телефонного зв’язку надавалися за адресою: Адреса 2.

ТОВ «КВФ «Глобус» і ТОВ «ВБК «ПОБУТРЕМБУД» входили до 
автоматизованої системи дистанційного самообслуговування інтернет-банкінгу з 
ІР-адреси ІР-адрсса 2, що викорис товується (інформація з обмеженим доступом).

Використання ТОВ «КВФ «Глобус» телефонного номера, який встановлений за 
адресою: Адреса 2, а також обладнання для доступу до мережі Інтернет з ІР- 
адреси ІР-адрсса 2 за тією ж адресою свідчить про використання ним приміщення 
за вказаною адресою.

Відповідно до інформації, яка міститься в Довідці щодо відомостей про учасника, 
завантаженій на «ProZorro», фактичною адресою ТОВ «ВБК «ПОБУТРЕМБУД» є 
вул. Ялинкова, 60/1, м. Київ, 02121.

Отже, Відповідачі фактично здійснюють свою господарську діяльність за однією і 
тією ж адресою.

Здійснення Відповідачами господарської діяльності за однією і тією ж адресою та 
використання ними однакових засобів зв’язку створювало умови для обміну 
інформацією між ними.

Спільна підготовка Відповідачів до Торгів

Перехід працівників

Згідно зі статтею 16 Закону України «Про публічні закупівлі» (далі -  Закон), 
Замовник вимагає від учасників подання ними документально підтвердженої 
інформації про їх відповідність кваліфікаційним критеріям, зокрема наявність 
працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід.

Тендерна документація Замовника (зокрема пункт 7 додатка 3) передбачає 
падання довідки про укомплектованість підприємства інженерно-технічними 
працівниками і робітниками необхідних професій та кваліфікацій відповідно до 
організаційної структури підприємства.
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(96) Згідно зі статтею ЗО Закону Замовник відхиляє тендерну пропозицію в разі якщо: 
учасник не відповідає кваліфікаційним (кваліфікаційному) критеріям, 
установленим статтею 16 Закону; тендерна пропозиція не відповідає умовам 
документації.

(97) Отже, щоб тендерна пропозиція не була відхилена у зв’язку з невідповідністю та 
ТОВ «КВФ «Глобус» було допущено до аукціону, останньому потрібно надати 
довідку про наявність працівників відповідної кваліфікації, оскільки для 
проведення процедури закупівлі має бути подано не менше двох пропозицій.

(98) На момент оголошення Торгів у ТОВ «КВФ «Глобус» був наявний лише один 
працівник.

(99) 3 метою забезпечення участі в Торгах ТОВ «КВФ «Глобус», до нього перейшло 
16 кваліфікованих працівників із ТОВ «ВБК «Побутрембуд», що дозволило 
ТОВ «КВФ «Глобус» взяти участь у Торгах для забезпечення перемоги 
ТОВ «ВБК «Побутрембут».

(100) Зазначена обставина підтверджується тим, що ТОВ «КВФ «Глобус» надало 
довідку про його укомплектованість інженерно-технічними працівниками й 
робітниками необхідних професій та кваліфікації відповідно до організаційної 
структури товариства, де зазначено працівників, які перейшли до ТОВ «КВФ 
«Глобус» від ТОВ «ВБК «Побутрембуд», а саме: Особа 6, Особа 7, Особа 8, Особа 
9, Особа 10, Особа 11, Особа 12, Особа 13, Особа 14, Особа 3, Особа 15, Особа 16, 
Особа 17, Особа 18, Особа 19, Особа 1.

(101) Викладене вище свідчить, що у Відповідачів була однакова мета -  спільна участь 
в Торгах та вони узгоджено здійснювали підготовку до участі для забезпечення 
перемоги ТОВ «ВБК «Побутрембуд».

4.4.2. Використання Відповідачами однієї і тієї ж електронної адреси під час
підготовки до участі в Торгах

(102) Відповідно до інформації, наданої товариством з обмеженою відповідальністю 
«Смарттендер» листом від 03.10.2019 № 657 (вх. № 8-01/11507 від 10.10.2019), 
при реєстрації на електронному майданчику ТОВ «ВБК «Побутрембуд» зазначено 
електронну адресу Скринька 2.

(103) Згідно з інформацією, наданою АТ «Банк інвестицій та заощаджень» листом 
від 20.10.2020 № 05-1/04/1735-БТ (вх. № 11-01/1077-кі від 21.10.2020), ТОВ «КВФ 
«Глобус» у заяві про надання гарантії забезпечення тендерної пропозиції у графі 
«Контактний телефон, фак, e-mail» та «Засіб надання гарантії в електронному 
вигляді з електронним цифровим підписом» «електронною поштою на електронну 
адресу» зазначено електронну адресу Скринька 2 .

(104) Разом із тим публічне акціонерне товариство «ВЕРІІУМ БАНК» видавало 
ТОВ «ВБК «Побутрембуд» банківські гарантії № 3810-1018/PRB1 від 19.10.2018 
та № 3810-1018/PRB1 від 23.10.2018 для участі в Торгах, які надсилались на 
електронну адресу Скринька 2 (лист акціонерного товариства «Фінансова 
компанія «Вернум» від 02.11.2020 № 021120-01 (вх. № 8-01/14306 від 04.11.2020).

(105) Отже, 'ГОВ «КВФ «Глобус» і 'ГОВ «ВБК «Побутрембуд» при отриманні гарантії 
використовують одну й ту ж електронну адресу, яку 'ГОВ «ВБК «Побутрембуд», у 
свою чергу, зазначило під час реєстрації па електронному майданчику.
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4.4.3.

(107)

(108)

(109)

(110)

( 111)

5.

( 112)

( 106)

( 113)

Викладене вище свідчить про спільне здійснення Відповідачами господарської 
діяльності, можливість доступу до інформації про господарську діяльність один 
одного, а також про сприяння в обміні інформацією між ними під час підготовки 
до участі в Торгах.

Однакова версія програмного комплексу для кошторису

У Торгах Відповідачі у складі своїх тендерних пропозицій завантажили до 
системи «ProZorro» розрахунки локального кошторису на будівельні роботи, 
виконані в одному й тому самому програмному комплексі АВК-5 ряду 3.3.2 
(укр.):

ТОВ «КВФ «Глобус» завантажило imd-файл: 326.imd;
TOB «ВБК «Побутрембуд» завантажило imd-файл: 215-РЕМОНТ 
РЕСТАВРАЦІЙНИЙ ЧАСТИНИ БУДІВЛІ ЛІТЕР -А- (ПРАВЕ КРИЛО У 
ВІСЯХ -21-33- ТА -А-2-С-2-)- ЩО РОЗТАШОВАНА НА TIP.imd.

Крім того, ТОВ «НВФ «АВК Созидатель» листом від 27.11.2019 № 11/27/3-И 
(вх. № 8-01/14651 від 06.12.2019) повідомило, що ТОВ «КВФ «Глобус» не має 
ніякого відношення ні до ТОВ «НВФ «АВК Созидатель», ні до жодного з його 
дилерів та ніколи офіційно не отримувало ліцензію на послуги зі встановлення 
ПК АВК-5 та послуги з питань визначення вартості будівельних робіт при 
застосуванні 
ТІК АВК-5.

Слід зазначити, що ПК АВК-5 не має легкого доступу. Користувач за договором 
отримує диск у демонстраційному вигляді та сформовані індивідуально для 
кожного комп’ютера персональні паролі доступу до програми ГІК АВК-5.

Суб’єкти господарювання офіційно можуть придбати послуги зі встановлення 
1ІК АВК-5 та послуги з питань визначення вартості будівельних робіт при 
застосуванні ПК АВК-5 тільки в офіційних дилерів ГОВ «НВФ «АВК 
Созидатель».

Отже, у ГОВ «КВФ «Глобус» на час проведення Торгів був відсутній офіційно 
придбаний програмний комплекс АВК-5, із допомогою якого підготовлено 
кошторис та подано до участі в Торгах, що, у свою чергу, з урахуванням інших 
обставин справи свідчить про спільну підготовку Відповідачами відповідних 
кошторисів.

Висновки у справі га кваліфікація дій Відповідачів

Отже, наведені вище обставини свідчать про обізнаність Відповідачів про участь 
кожного з них у Торгах та узгодження між ними спільної поведінки з метою 
забезпечення перемоги в Торгах -  ТОВ «ВБК «Побутрембуд».

Вказані факти у своїй сукупності свідчать про те, що на всіх стадіях підготовки 
пропозицій конкурсних торгів для участі в Торгах Відповідачі були обізнані щодо 
участі кожного з них у зазначених торгах, що підтверджується, зокрема, таким:

- використання одних і тих же номерів телефонів у своїй господарській 
діяльності;

- використання одних і тих же ІР-адрес;
- наявність спільних працівників та перехід працівників між Відповідачами;
- наявність розрахунків та фінансової допомоги;
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- с творення електронної адреси працівником конкурен та;
- уповноваження працівників па вчинення дій від імені конкуруючого товариства;
- використання однієї і тієї ж електронної адреси під час підготовки до участі в 

Торгах;
- створення кошторису в однаковій версії ПК АВК-5.

(.114) Наведені вище обставини наявності між Відповідачами сталих взаємозв’язків та 
поведінка останніх під час підготовки та проведення Торгів свідчать про те, що 
Відповідачі мали можливість узгодити та узгодили свою поведінку під час 
проведення, замінивши ризик, який породжує конкуренція, на координацію своєї 
економічної поведінки.

(115) Така координація економічної поведінки Відповідачів призвела до усунення між 
ними конкуренції під час проведення Торгів.

(116) Держава та суспільство загалом зацікавлені в тому, щоб укласти контракти на 
закупівлю товарів, робіт або послуг із суб’єктом господарювання, який 
запропонує найкращу, максимально низьку ціну та найкращу якість, що повністю 
відповідає вимогам процедури закупівлі.

(117) Частиною другою статті 4 Закону України «Про захист економічної конкуренції» 
передбачено, що суб’єкти господарювання зобов’язані сприяти розвитку 
конкуренції та не вчиняти будь-яких неправомірних дій, які можуть мати 
негативний вплив на конкуренцію.

(118) Згідно з пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної 
конкуренції» порушенням законодавства про захист економічної конкуренції є 
антиконкурептні узгоджені дії.

(119) Частиною першою статті 5 Закону України «Про захист економічної конкуренції» 
передбачено, що узгодженими діями є, зокрема, укладення суб’єктами 
господарювання угод у будь-якій формі, а також будь-яка інша погоджена 
конкурентна поведінка (діяльність, бездіяльність) суб’єктів господарювання; 
частиною другою цієї статті встановлено, що особи, які чинять або мають намір 
чинити узгоджені дії. є учасниками узгоджених дій.

(120) Відповідно до частини першої статті 6 Закону України «Про захист економічної 
конкуренції» антиконкурентними узгодженими діями є узгоджені дії, які 
призвели чи можуть призвести до недопущення, усунення чи обмеження 
конкуренції, а пунктом 4 частини другої цієї статті встановлено, що 
антиконкурентними узгодженими діями визнаються узгоджені дії, які стосуються 
спотворення результатів торгів, аукціонів, конкурсів, тендерів.

(121) 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.

(122) Отже, встановленими у справі обставинами у їх сукупності доведено, що 
ТОВ «КВФ «Глобус» і ТОВ «ВБК «Побутрембуд» вчинили порушення, 
передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону 
України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді вчинення 
антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів 
на закупівлю -  «Ремонт реставраційний частини будівлі літер «А» (праве крило у 
вісях «21-33» та «А/2-С/2»), що розташована на проспекті Повітрофлотському, 28
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6.2.

(126)

(127)

(128) 

7.

(129)

( 130)

у Солом’янському районі м. Києва» (оголошення № UA-2018-09-26-002098-с), 
проведених Верховним Судом.

Заперечення Відповідачів та їх спростування 

Заперечення ТОВ «КВФ «Глобус»

Листом Комітету від 24.11.2020 № 143-26.13/01-16052 ТОВ «Комерційно- 
виробнича фірма «Глобус» було надіслано подання про попередні висновки у 
справі № 143-26.13/125-19 від 23.11.2020 № 143-26.13/125-19/546-спр.

Згідно з рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення 
№ 0303504545426 ТОВ «Комерційно-виробнича фірма «Глобус» отримало
27.11.2020 лист Комітету від 24.11.2020 № 143-26.13/01-16052 з копією Подання 
про попередні висновки у справі.

ТОВ «Комерційно-виробнича фірма «Глобус» не надало своїх заперечень.

Заперечення ТОВ «ВБК «Побутрембуд»

Листом Комітету від 24.11.2020 № 143-26.13/01-16053 ТОВ «Виробничо- 
будівельна компанія «Побутрембуд» було надіслано подання про попередні 
висновки у справі № 143-26.13/125-19 від 23.11.2020 № 143-26.13/125-19/546-спр.

Згідно з рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення 
№ 0303504545418 ТОВ «Виробничо-будівельна компанія «Побутрембуд» 
отримало 27.11.2020 лист Комітету від 24.11.2020 № 143-26.13/01-16052 з копією 
Подання про попередні висновки у справі.

ГОВ «Виробничо-будівельна компанія «Побутрембуд» не надало своїх 
заперечень.

Остаточні висновки Комітету

Отже, доказами, зібраними у справі, доводиться, а дослідженням усієї сукупності 
факторів, що об’єктивно могли вплинути на поведінку Відповідачів, та 
запереченнями Відповідачів не спростовуються висновки Комітету про те, що 
товариство з обмеженою відповідальністю «Комерційно-виробнича фірма 
«Глобус» (ідентифікаційний код юридичної особи 03576002) і товариство з 
обмеженою відповідальністю «Виробничо-будівельна компанія «Побутрембуд» 
(ідентифікаційний код юридичної особи 35757619) вчинили порушення, 
передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону 
України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді вчинення 
антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів 
на закупівлю -  «Ремонт реставраційний частини будівлі літер «А» (праве крило у 
вісях «21-33» та «А/2-С/2»), що розташована на проспекті Повітрофлогському, 28 
у Солом’янському районі м. Києва» (оголошення № IJA-2018-09-26-002098-с), 
проведених Верховним Судом.

Така поведінка Відповідачів становить порушення законодавства про захист 
економічної конкуренції у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які 
стосуються спотворення результатів торгів, заборонених відповідно до пункту 1 
статті 50 та пункту 4 частини другої статті 6 Закону.
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8.

( 131)

(132)

(133)

(134)

(135)

(136)

Визначення розміру штрафів

Відповідно до абзацу другого частини другої статті 52 Закону України «Про 
захист економічної конкуренції» за порушення, передбачене пунктом 1 статті 50 
цього Закону, органи Комітету накладають штраф на суб’єктів господарювання 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.

Згідно з копією податкової декларації з податку на прибуток 
ТОВ «ВБК «ГІобутрембуд» за 2019 рік, наданої ГУ ДПС у місті Києві листом 
від 12.03.2020 № 7877/9/26-15-02-06-19 (вх. № 7-01/352-кі від 20.03.2020), дохід 
ГОВ «ВБК «ГІобутрембуд» за 2019 рік від будь-якої діяльності (за вирахуванням 
непрямих податків), визначений за правилами бухгалтерського обліку, становив 
195 768 404,00 (сто дев’яносто п’ять мільйонів сімсот шістдесят вісім тисяч 
чотириста чотири) гривні.

Відповідно до копії форми 2-м «Звіт про фінансові результати» за 2019 рік 
ГОВ «ВБК «ГІобутрембуд», наданої ГУ ДГІС у місті Києві листом 
від 12.03.2020 № 7877/9/26-15-02-06-19 (вх. № 7-01/352-кі від 20.03.2020), чистий 
дохід ТОВ «ВБК «ГІобутрембуд» від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 
за 2019 рік становив 195 768 000 (сто дев’яносто п ’ять мільйонів сімсот шістдесят 
вісім тисяч) грн.

Згідно з копією податкової декларації з податку на прибуток 
ТОВ «КВФ «Глобус» за 2019 рік, наданої ГУ ДГІС у місті Києві листом 
від 12.03.2020 № 7877/9/26-15-02-06-19 (вх. № 7-01/352-кі від 20.03.2020). дохід 
ТОВ «КВФ «Глобус» за 2019 рік від будь-якої діяльності (за вирахуванням 
непрямих податків), визначений за правилами бухгалтерського обліку, становив 
13 612 812 (тринадцять мільйонів шістсот дванадцять тисяч вісімсот 
дванадцять) грн.

Відповідно до копії форми 2-м «Звіт про фінансові результати» за 2019 рік 
ГОВ «КВФ «Глобус», наданої ГУ ДГІС у місті Києві листом 
від 12.03.2020 № 7877/9/26-15-02-06-19 (вх. № 7-01/352-кі від 20.03.2020), чистий 
дохід ТОВ «КВФ «Глобус» від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за 2019 
рік становив 13 612 600 (тринадцять мільйонів шістсот дванадцять тисяч 
шістсот) грн.

Під час визначення розміру штрафу Комітетом враховується, що узгоджені дії 
учасників конкурсних процедур (торгів, тендерів тощо), 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 в 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 необгрунтовані перевитрати (нераціональне витрачання) 
публічних коштів.

Враховуючи викладене, керуючись статтею 7 Закону України «Про Антимонопольний 
комітет України», статтями 48 і 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції» та
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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), Антимононольний комітет України

ПОСТАНОВИВ:

1. Визнати, що товариство з обмеженою відповідальністю «Комерційно-виробнича 
фірма «Глобус» (ідентифікаційний код юридичної особи 03576002) і товариство з обмеженою 
відповідальністю «Виробничо-будівельна компанія «Побутрембуд» (ідентифікаційний код 
юридичної особи 35757619) вчинили порушення, передбачене пунктом 4 частини другої 
статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді 
вчинення ангиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів 
на закупівлю -  «Ремонт реставраційний частини будівлі літер «А» (праве крило у вісях «21- 
33» та «А/2-С/2»), що розташована на проспекті Повітрофлотському, 28 у Солом’япському 
районі м. Києва» (оголошення № иЛ-2018-09-26-002098-с), проведених Верховним Судом.

2. За порушення, зазначене в пункті 1 резолютивної частини цього рішення, накласти 
штраф на товариство з обмеженою відповідальністю «Комерційно-виробнича фірма 
«Глобус» у розмірі 1 361 259 (один мільйон триста шістдесят одна тисяча двісті п’ятдесят 
дев’ять) гривень.

3. За порушення, зазначене в пункті 1 резолютивної частини цього рішення, накласти 
штраф па товариство з обмеженою відповідальністю «Виробничо-будівельна компанія 
«Побутрембуд» у розмірі 19 576 790 (дев’ятнадцять мільйонів п’ятсот сімдесят шість тисяч 
сімсот дев’яносто) гривень.

Ш траф підлягає сплаті у двомісячний строк з /дня одержання цього рішення.

Відповідно до частини восьмої статті 56 Закону України «Про захист економічної 
конкуренції» протягом п ’яти днів з дня сплати ш трафу суб’єкт господарювання зобов’язаний 
надіслати до Антимонопольного комітету України документи, що підтверджують сплату 
штрафу.

Рішення може бути оскаржене до господарського суду міста Києва у двомісячний 
строк з дня його одержання.

Голова Комітету О. ПІЩАНСЬКА


