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№ 18-рш
м. Вінниця

Справа Nv 03-08/11-17

Про порушення 'законодавства
про захист економічної конкуренції
Адміністративна колегія Вінницького обласного територіального відділення
Антимонопольного комітету України, розглянувши матеріали справи № 03-08/11-17 про
порушення законодавства про захист економічної конкуренції приватним підприємством
«Інтеграл РЖО» (24004, Вінницька обл., м. Могилів-Подільський, вул. Горького, 4А.
Ідентифікаційний код - 38373437) та подання першого відділу досліджень і розслідувань
від 07.07.201 7 X -0.1-90,
ВСТАНОВИЛА:
Згідно з розпорядженням адміністративної колегії Вінницького обласного
територіального відділення Антимонопольного комітету України від 22.05.2017 № 1!-рк
розпочато розгляд справи № 03-08/11-17 проти приватного підприємства «Інтеграл Р <4)»
(24004, Вінницька обл., м. Могилів-ГТодільський, вул. Горького, 4А. Ідентифікації піні
код
38373437) у зв’язку з наявністю в його діях по наданню до органу місце ю т
самоврядування на затвердження завищених (економічно необгрунтованих) тарифі і на
послуги з приймання відходів для інших підприємств, установ та організацій, о т а к
порушення законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченого частиною
першою статті 13 та пунктом 2 статті 50 Закону України «Про захист економічної
конкуренції», у вигляді зловживання монопольним становищем на ринку послуг зі
зберігання відходів (ТПВ), шляхом вчинення дій, що призвели до ущемлення інтересів
споживачів, які були б неможливими за умов існування значної конкуренції на ринку.
Розгляд справи розпочато за результатами розгляду заяви товариства з обмеженою
відповідальністю «Стависький житловий масив» від 20.04.2017 № 20/04-17 (вх. від
20.04.2017 № 571) (далі - Заявник) щодо ознак порушення законодавства про захист
економічної конкуренції в діях виконавчого комітету Могилів-Подільської міської ради
щодо прийняття рішення № 446 від 29.12.2016 «Про погодження ціни приймання відходів
для приватного підприємства «Інтеграл ЕКО».
У результаті розгляду справи та проведеного дослідження було встановлено
наступне.
Відповідно до частини першої статті 10 Закону України «Про міс деве
самоврядування в Україні» сільські, селищні, міські ради є органами місцевого
самоврядування, що представляють відповідні територіальні громади та здійснюють від їх
імені та в їх інтересах функції і повноваження місцевого самоврядування, визначені
Конституцією України, цим та іншими законами.

У відповідності до етапі 1 1 Закону України «1 Іро місцеве самоврядування в Укрїїні»
виконавчими органами міських рад* їх виконавчі комітети.
На території м. Могилів-І Іодільського повноваження
органу місцевого
самоврядування здійснюються Могплів-І Іодідьською міською радою та її виконавчим
комітетом.
Виконавчий комітет Могилів-І Іодільської міської ради г юридичною особою.
Місцезнаходження юридичної особи: 24000, м. Могил ів-Подільський, гіл. Шевчег ка.
6/16. Код СДРПОУ 04051052.
Відповідно до статгі 17 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»
відносини органів місцевого самоврядування з підприємствами, установами та
організаціями, що перебувають у комунальній власності відповідних територіальних
громад, будуються на засадах їх підпорядкованості, підзвітності та підконтрольтості
органам місцевого самоврядування.
Відповідно до частини першої статгі 28 Закону України «Про міс юве
самоврядування в Україні» до відання виконавчих органів сільських, селищних, міських
рад належать встановлення в порядку і межах, визначених законом, тарифів па побутові,
комунальні (крім тарифів на теплову енергію, централізоване водопостачанш та
водовідведенпя, перероблення і а захоронення побу тових відходів, послуги з
цеп і ралізоиапої о опалення, послуги з централізованого постачання холодної води,
послуїи з централізованого постачання гарячої води, послуги з водовідведепн \ (з
ні ікори ста 1111 я м шіуі рішньобудинкових систем), які встановлюються національною
комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних
послуг), транспортні та інші послуги.
Відповідно до статгі 30 Законе- України «Про місцеве самоврядування в Україні» до
повноважень виконавчих органів міських, селищних, сільських рад відноситься, в ' ому
'.нспікодж'лнія
ч п с п . вирішення ииіань збирана ж і ранеіюрі \ ванпя. ч и ї і і е нн і ні
ІІОб \ І и в и х М . ІХоДІ в.

Крім того, відповідно до елапі Зі Закону України «Про житлово-комунальні
послуги»:
- виконавці/виробники здійснюють розрахунки економічно обгрунтованих витрат на
виробництво (надання) житлово-комунальних послуг і подають їх органам,
уповноваженим здійснювати встановлення тарифів:
- органи місцевого самоврядування встановлюють тарифи па житлово-комунальні
послуги в розмірі не нижче економічно обгрунтованих витрат гга їх виробництво
(надання);
- у разі встановлення органом місцевого самоврядування 'тарифів на житловокомунальні послуги на рівні, що унеможливлює отримання прибутку, орган, яки з їх
затвердив,
зобов'язаний
відшкодувати
з
відповідного
місцевого
бюджету
впконавцям/виробникам різницю між встановленим розміром цін/тарифів та економічно
обгрунтованими втратами на виробництво цих послуг.
Організація поводження з відходами, вивезення побутових відходів врегульована
законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про відходи», «Про
житлово-комунальні послуги», постановами Кабінету Міністрів України від 10.12.2008
№ 1070 «Про затвердження Правил надання послуг з вивезення побутових відходів»
(падалі - Правила), від 26.07.2006 Уб 1010 «Про затвердження Порядку формування
тарифів на послуги з вивезення побутових відходів» (надалі
Порядок формування
тарифів) та Порядком проведення конкурсу на надання послуг з вивезення побутових
відходів, {твердженим Постановою кабінеіу Міністрів України від 16.11.2011 № 173
«Питання надання послуг з вивезення побутових відходів».
відповідно до статті 7 Закону України «Про житлово-комунальні послуги»
встановлення цін/тарифів на жігт'юво-комуіілльпі посмути відноситься до повноважень
<>рі а 11 у м іс це і«>іч>са мо вря/1 ува 1111 я.

ч іщ о ч інформацією, яку на вимогу відділення надав виконавчий комітет МогглівI Іоді ііл і.кої м і с і ,кої ради у листі від 12.05.2017 № 02-22/1462 (вх. від 15.05.2017 № '>36)
Vі її 'ігса 11 ііо. мороробмоціїя. ‘оброблення, сортування, знешкодження, захоронення відхо/пв
в м Мої и 11 и4 іодіііі.ськип здійсню« приватне підприємець) «Ііпеї рал і-КО» (надалі НІ і
■Ін іеі рач 1 І\< )». І Іідпрмсмство).
Зі Кіно
дослідженням, проведеним відповідно до Методики визначення
моноііоііі.пої о (домінуючого) становища суб'єкта господарювання на ринк\. «і і пердженої
рощоря ч/кчапіям Дії і нмононодьної о комітету України від 05.0v?002 JN-- ■ 6 -р.
кіре< с і роїиппм у Міністерстві юстиції України від 01.04.2002 за .N" П 7 о п б т | | | |
' < І і п е г р а л ЕКО» займало монопольне становище на ринку нослуї зі зберіїания ш іхолів
СіВерДПХ ПоОуі ОНИХ ВІДХОДІВ) у ТерИТОрІаЛЬНИХ МеЖаХ М. МОГИЛІВ-І І<VU ЧІЛІ,КІШ

'іапіччо

100 відсотків за період з 18.03.2013 по червень 2017 року.
INI ‘-Інтеграл ЕКО» є юридичною особою та суб'єктом господарювання штіюм'чію
до етап і І Закону України «Про захист економічної конкуренції».
Відповідно до витягу з Ошного державного реєстру юридичних о сіб Іа фізшліпх
осіб-підмригмців, І Іідприємство зареєстроване 23.01.2013 року за № 1 І 58102000000055 І.
Місцезнаходження юридичної особи: 24004, Вінницька обл.. м. МогтлівI Іодідьськпіі, вул. Горького, 4 А . Ідентифікаційний код - 38373437.
В ідповідно д о Статуту, Ш І
Інтеграл ЕКО» здійснює свою діяльність тил; хом
проведення будь-яких операцій, за винятком заборонених законодавством, зокрема:
- збирання, вивезення, оброблення, перероблення та знищення різних відходів оброблення твердих відходів, збирання та видалення різних побутових відходів та
відходів підприємств, специфічних відходів, промислових відходів, будівельних відходів,
хімічних відходів, відходів мит о трат іюрл у. обробка забрудненої води, переробка відходів
ієреніїнп.
- надання послуг у сфері поводження у сфері поводження з відходами по утриманню
та <.>бсjіу то ву ва нню с м їттє з вал ища:
- надання послуг по прийманню різних відходів на сміттєзвалище;
- знищення різних відходів шляхом спалювання чи іншими способами.
Між управлінням житлово-комунального господарства Могил і»-Подільської міської
ради (надалі - Власник) та ПІ І «Інтеграл ЕКО» (надалі - Виконавець) укладено д о г о в ір
№ ЗО від 18.03.2013 на надання послуг у сфері поводження з відходами по утриманії о и
обс л у го ву ва н ню Мо гил ів- II од іjіьс ь кого місько го с м іттєз вал ища.
Згідно даного договору Власник передає на обслуговування, утримання
сміттєзвалище (полігон) Могилів-Подільської міської ради (яке знаходиться па землях
Ссребрійської сільської ради), а Виконавець послуг бере на себе зобов'язання по наданню
послуг у сфері поводження з відходами, а саме: утримання, обслуговування міського
сміттєзвалища, накопичення і розміщення відходів, включаючи сортування відходів з
метою подальшої утилізації, реалізації, видалення, знешкодження, захоронення (далі по
тексту - зберігання).
Приймання відходів здійснюється на сміттєзвалищі по факту в метрах кубічних, які
доставляються виробниками відходів власним транспортом на пальному виробників
відходів.
При прийманні відходів на сміттєзвалище з виробниками відходів укладаються
договори на передачу відходів, в яких зазначаються вартість послуг, зобов’язання сторін.
Згідно п. 4.2 вказаного договору Виконавець послуг має право розробляти і подалати
на затвердження або погодження Власнику тарифи на послуги по утриманню та
обслуговуванню сміттєзвалища відповідно до вимог діючого законодавства.
Рішенням виконавчого комітету Могилів-Подільської міської ради від 29.12.2016
№ 446 «Про погодження ціни приймання відходів для ПГ1 «Інтеграл ЕКО», враховуючи
лист ПП «Інтеграл ЕКО» від 15.12.2016 № 98, на підставі розрахунків (калькуляцій),
наданих Підприємством, погоджено тарифи (ціни) на послуги з приймання відходів з
01.02.2017 у наступних розмірах:

I

Міським комун;! її.un\i ні шріи му і нам: •Жомпіікн комунальних підприємств» га
«Ж ітіококомчиї (к п - г. і **ім ір і і І.Х2 ірієм ;
Іншим підприємствам. м к іт т ;ім і ;і організаціям в розмірі 20,76 грн/м3.
Після приймання відходів. Ill І <<Інісірал ГКО» здійснює комплекс робіт,
передбачених договором Ж» Зо всі IN о v /o i v
Постанова Кабінету Міністрів України від 26.07.2006 № 1010 «Про затвердження
Порядку формування тарифів на п о сл у ги в вивезення побутових відходів» передбачає
можливість встановлення тарифів для насіупних категорій споживачів:
для населення;
для бюджетних установ;
для інших споживачів.
МКП «Комбінат комунальних підприємств» та МКП «Житловокомунгосп» надгють
послуги з вивезення твердих побутових відходів від організацій, підприємств, приватних
підприємців та від населення м. Могилів-Подільського.
Так, рішенням виконавчою комітету Могилів-Подільської міської ради від
28.08.2014 № 246 затверджено для МКП «Комбінат комунальних підприємств» тариф з по
наданню послуг з вивезення ТПВ для організацій, підприємств та приватних підприємців
у розмірі 92,20 грн/м’ разом з ГІДВ. для населення у розмірі 16,80 грн. з чоловіка разом з
ПДВ. Рішенням виконавчого комітету Могилів-Подільської міської ради від 26.01.2012
№ 13 для МКП «Житловокомунгосп затверджено тарифи на послуги з вивезення ТПВ від
населення, житлово-будівельних кооперативів, об'< дпания кооперативів, об'єднання
співвласників багатоквартирних будинків.
Послуги з вивезення ТПВ надають і інші суб'єкти господарювання, зокрема. 7 0 В
«Весна Поділля», ФОГІ Взнуні та інші.
ГїП «Інтеграл ЇЖО» р о з р а х о в а н о тарифи (ціни) на послуги з приймання в і д х о д і в
ДЛЯ ДВОХ
ш д п р ж MC І В. Я КІ < К і ) М \ І І . І І Ь І І И М И . із нижчим р і в н е м
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меншими в и і разами, т о д і як д л я інших підприємств іариф розрахований з рентабельн стю
10% та додатковими витратами на заробітну плазу ще 4 працівників сміттєзвалища. В
результаті такого розрахунку, тариф на послуги з приймання відходів для інших
підприємств, установ та організацій у 1,76 раз є більшим, ніж для комунальних
підприємств.
Економічного обгрунтування щодо включення у розрахунок витрат зарплати 4
працівників сміттєзвалища Підприємством територіальному відділенню не надано, ще дає
підстави стверджувати, що тарифи, які встановлюються для інших підприємств, установ
та організацій є економічно необгрун гованими.
За умов існування значної конкуренції на ринку послуг зі зберігання відходів (ТПВ)
в м. Могилів-Подільський, коли б споживач не був позбавлений можливості вибору
виконавця цих послуг за цінами, що його влаштовують, тобто в умовах конкурентного
середовища, привабливість для споживача суб’єкта господарювання, який не
дотримується вимог нормативно-правових актів, могла б різко зменшуватись і суб’єкт
господарювання істотно втратив би свою ринкову частку і міг би зазнати збитків.
1

.

Дії ПП «Інтеграл ЕКО» по наданню до органу місцевого самоврядування на
погодження завищених (економічно необгрунтованих) тарифів на послуги з приймання
відходів для інших підприємств, установ та організацій, є порушенням законодавства про
захист економічної конкуренції, передбаченим частиною першою статті 13 та пунктом 2
статті 50 Закону України «Про захисг економічної конкуренції», у вигляді зловживання
монопольним становищем на ринку послуг зі зберігання відходів (ТПВ), шляхом
вчинення дій, що призвели до ущемлення інтересів споживачів, які були б неможливими
за умов існування значної конкуренції на ринку.
Рішенням № 18-рш від 18.07.2017 за результатами розгляду справи № 03-08/11-17
проти ПП «Інтеграл ЕКО» на Підприємство накладено штраф у розмірі 5000 грн.

Статтею 17 Закону України «Про чахне і економічної конкуренції» забороняю! чюя ні
чи бездіяльність органів клали. о р іа тв
місцевого самоврядування, оріанік
адміністративно-господарського управління та контролю, що полягають, зокрема. \
створенні умов для вчинення суб'єктами і'осподарювання порушень законодавства про
захист економічної конкуренції.
На розпорядження про початок розгляду справи виконавчий комітет Могил івПодільської міської ради листом від 06.06.2017 № 02-22/1662 (вх. від 12.06.2017 № 745)
повідомив територіальне відділення, зокрема, про те, що «...на засідання виконкому
міської ради, яке відбудеться на початку червня місяця поточного року, винесено для
розгляду проект рішення виконкому про встановлення ціни приймання відходів від П11
«Інтеграл ЕКО» в розмірі 12,68 ірн/vr5 та визнання рішення виконкому міської раді- від
29.12.2016 № 446 «Про погодження ціни приймання відходів для ПП «Інтеграл ЕхО»
таким, що втратило чинність» (мова оригіналу).
Копію подання з попередніми висновками від 07.07.2017 № 03-91 по справі
Хе 03-15/12-17 направлено Заявнику листом віл 07.07.2017 № 03-08/831.
На подання про попередні висновки Заявник в листі від 18.07.2017 б/н
(вх. від 18.07.2017 № 910) повідомив, що «..ознайомившись з поданнями про попередні
висновки у справах № 03-08/1 1-17 іа 03-15/12-17, заперечень немає» (мова оригіналу).1
Копію подання з попередніми висновками від 07.07.2017 № 03-91 по справі
Хе 03-15/12-17 направлено виконавчому комітету Могилів-Подільської міської ради
листом від 07.07.2017 № 03-08/832.
На подання про попередні висновки виконавчий комітет Могилів-Подільської
міської ради в листі від 17.07.2017 Хе 02-22/21 17 (вх. віл 17.07.2017 № 907) повідомив, що
ним вжито заходів но усуненню порушення законодавства про чахнет економічної
конкуренції ча надав копію р і ш е н н я виконавчою ко\пчеі\ Могидів-1 Іодільської міської

ради від 08.06.2017 № 162 «Про встановлення ціни приймання відходів для приймання
Г1П «Інтеграл ЕКО», яким встановлено ціну приймання відходів від ПП «Інтеграл ЕКО» в
розмірі 12,68 грн/м3.
Тобто, під час розгляду справи порушення законодавства про захист економічної
конкуренції припинено.
Таким чином, матеріалами справи доведено, що дії виконавчого комітету МогчлівПодільської міської ради щодо прийняття рішення від 29.12.2016 № 446 «Про погодження
ціни приймання відходів для ПП «Інтеграл ЕКО». яким погоджено тарифи на послуги з
приймання відходів для інших підприємств, установ та організацій на підставі наданих
пропозицій з боку ГІГІ «Інтеграл ЕКО» без їх економічного обгрунтування, є порушенням
законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченого пунктом 7 статті 50 та
статтею 17 Закону України «Про захист економічної конкуренції» - дії органу місцевого
самоврядування, що полягають у створенні умов для вчинення порушень законодавства
про захист економічної конкуренції суб'єктом господарювання (ПП «Інтеграл ЕКО») на
ринку послуг зі зберігання відходів (ТПВ) в м. Могилів-Подільський.
Виходячи з викладеного, керуючись статтями 12, 14 Закону України «Про
Антимонопольний комітет України», статтею 48 Закону України «Про захист економічної
конкуренції», пунктом 11 Положення про територіальне відділення Антимонопольного
комітету України, затвердженого розпорядженням Антимонопольного комітету України
від 23.02.2001 Хе 32, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30.03.2001 за
Хе 291/5482 (зі змінами і доповненнями), пунктом 32 Правил розгляду заяв і справ'про
порушення законодавства про захист економічної конкуренції, затверджених
розпорядженням Антимонопольного комітету України від 19.04.1994 Хе 5, зареєстрованих
у Міністерстві юстиції України 06.05.1994 за Хе 90/299 (у редакції розпорядження
Антимонопольного комітету України від 29.06.1998 Хе 169-р) (із змінами) адміністративна
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колегія Вінницького обласного територіального відділення Дні^монопольного комітету
України

ВИРІШИЛА:
Визнати дії виконавчого комітету Мої илів-1 Іодільської
міської ради (24000,
м. МогилівЛ Іодідьський, пл. Шевченка, 6/16. Код ЄДРПОУ 04051052), що полягають у
прийняти рішення від 29.12.2016 № 446 «Про погодження ціни приймання відходів для
ПП «Інтеграл ЕКО», яким погоджено тарифи на послуги з приймання відходів для інших
підприємств, установ та організацій на підставі наданих пропозицій з боку ПП «Інте грал
ЕКО» без їх економічного обгрунтування, порушенням законодавства про захист
економічної конкуренції, передбаченим пунктом 7 статті 50 та статтею 17 Закону України
«Про захист економічної конкуренції», у вигляді створення умов органом місце вого
самоврядування для вчинення суб'єктом господарювання (Г1П «Інтеграл ЕКО») порушень
законодавства про захист економічної конкуренції на ринку послуг зі зберігання відходів
(ТИВ) в м. Могилів-Подільський.
Рішення може бути оскаржене до господарського суду у двомісячний строк з дня

ПІДГОТУВАВ:
Головний спеціаліст ВДР
В.М. Лісоветченко
8.Сг7.2017 f
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На тсриіорії м
Моїилін-ііо iin.ci.icou> повноваження
органу місцевого
самоврядування з д і н с і і ю і о і ь с н Мопідів-І Іодідьеькою міською радою та ї ї виконавчим
комітетом.
Виконавчим комілсл Могидів-1 іодідьської міської ради є юридичною особою.
Місцезнаходження юридичної особи: 24000. Nt. Могилів-Подільський, нл. Шсвчеі ка,
6/16. КодСДІЧІОУ 04051052.
Відповідно до статі і 17 'Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»
відносини органів місцевого самоврядування в підприємствами, установами та
організаціями, що перебувають у комунальній власності відповідних територіальних
громад, будуються на засадах їх підпорядкованості, підзвітності та підконтрольї ості
органам місцевого самоврядування.
Відповідно до частини першої статті 28 Закону України «Про міс іеве
самоврядування в Україні» до відання виконавчих органів сільських, селищних, міських
рад належать встановлення в порядку і межах, визначених законом, тарифів на побутові,
комунальні (крім тарифів на теплову енергію, централізоване водопостачанш та
водовідведення, перероблення та захоронення побутових відходів, послуги з
централізованого опалення, послуги 5 централізованого постачання холодної води,
п ослуги з централізованого постачання гарячої води, послуги з водовідведення
{ в п к о р п с іа ш ія м впугріпшьобудннкових с н с 'і с м ). які встановлюються національною
комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних
п о с т і }. транспорті!і та інші послуги.
Відповідно до статті 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» до
п о в н о в а ж е н ь виконавчих органів міських, селищних, сільських рахі відноситься, в тому
числі, вирішення питань збирання, транспортування, утилізації та знешкодження
нобу'іових відходів.
Крім того, відповідно до статті Зі Закону України «Про житлово-комунальні
I h 1С ’ I \ f И

в и к о н а т и 'їси риі чіпкі і їді не т о ю і

ри '.ра\> пк п сім міом і чио wi’u р \ н 11. і. лн n \ ииі jx і на

виробництво (надання,) житлово-комунальних послуг і подають їх орга *ам,
уповноваженим здійснювати встановлення тарифів;
- органи місцевого самоврядування встановлюють тарифи на житлово-комунальні
послуги в розмірі не нижче економічно обгрунтованих витрат на їх виробнії ітво
(надання);
- V разі встановлення органом місцевого самоврядування тарифів на житловокомунальні послуги на рівні, що унеможливлює отримання прибутку, орган, який їх
затвердив.
зобов’язаний
відшкодувати
з
відповідного
місцевого
бюджету
впконавцям/виробникам різницю між встановленим розміром цін/тарифів та економічно
обі рун іоваиими витратами на виробництво цих послуг.
Організація поводження з відходами, вивезення побутових відходів врегульована
законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про відходи», «Про
жи ідово-комунадьні послуги», постановами Кабінету Міністрів України від 10.12.3008
№ ' 1070 «Про затвердження Правил надання послуг з вивезення побутових відходів»
(надалі - Правила), від 26.07 2006 № 1010 «Про затвердження Порядку формування
тарифів па послуги з вивезення побутових відходів» (надалі
Порядок формування
тарифів) та Порядком проведення конкурсу на надання послуг з вивезення побутових
відходів, зал всрд/Ксмим Постановою Кабінету Міністрів України від 16.11.2011 ДО; '173
«Питання падання послу! з вивезення побутових відходів».
Відповідно до еіалті 7 Закону України «Про житлово-комунальні посл/ги»
встановлення цін.'іарифів на жтп лово-комупальні послуги відносіпься до повноважень
оріану місцевої о самоврядування.
Відповідно до Чнкчшу України «Про відходи» зберігання відходів - тимчасове
ро {міщеним відходів у спеціально відведених місцях чи об'єктах (до їх утилізац ї чи
видалення і

Ні липні.mo до Закону України «Про відходи» зберігання відходів - тимчасове
pu '.мпиепня відходів > спеціально відведених місцях чи об’єктах (до їх уімлізан'і чи
’{іі.піи •; інформації ю. яку на вимогу відділення надав виконавчий комітеї МоплівI (м'п'IM-UC01 міської ради у чисті від 12.05.2017 -N-’ 02-27/1-16? (пх. від 15.05.2017 № 556 1
\ m мзлиію. перероблення. оброблення. сортування, знешкодження. тахороненмя відходів
и м. Мої н іін-І Іо.зільеький здійсним приватне підпрш м е т о «би іеі рад ІКО-піададі 111!
'• lu на рад І іхО-ь І Іідирисметво).
'Згідно а дослідженням, проведеним ВІДПОВІДНО до Me ПОНІ Mi IUI UІ.іч ІИП
монопольного (домінуючого) становища суб'єкта господарювання на рппк\. u і нер м- н<ч
розпорядженням Аитимононольиого комітету України від 05.05.2007 .N" -U» р
и
зареєстрованої у Міністерстві юстиції України від 01.04.2002 та ІУ> 5 I 7'6(>n\ Mil Mm.- р.» і
ЕКО» займало монопольне становище на ринку послуг ті зберігання нихоаіи іівсрічч
побутових відходів) у територіальних межах м. Могилів-І Іодільеький і чаї і кию іон
відсотків та період з 18.03.2013 по червень 2017 року.
1ІІІ «Іігіетрал ЕКО» є юридичною особою та суб’єктом господарювання вілиовілію
до статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції».
Відповідно до витягу з Сяйного державного реєстру юридичних осіб та фізичних
осіб-підпрнслшів. Підприємство зареєстроване 23.01.2013 року за JV» 1 15810200000005 ' !
Міснешаходжении юридичної особи; 24004. Вінницька обт. м Моєї тщПоді.іьеькпй. пул. Горькою. 4Л. ідентифікаційний код 38373437.
Відповідно до Статуту, ПП «Інтеграл НКО» здійснює свою діяльність штихом
проведення будь-яких операцій, за винятком заборонених законодавством, зокрема:
- збирання, вивезення, оброблення, перероблення та знищення різних відхо.; ів оброб ісішя і перлих відхотів. Окрайця та ви злісний різних побутових ні.тхо.ііи і а
ВІДХОДІВ шдприуметв. СІІЄПифіЧІЧ‘\ ві іхолів. промне ИЖИХ ВІЛХ-'ДІВ. бчдІВСЛІ.ІІНХ ні.тхоДІВ.
хімічних відходів, відходів автоіранегюрту. обробка забрудненої води, переробка відходів
деревини;
- надання послуг у сфері поводження у сфері поводження з відходами но утриманню
та обслуговуванню сміттєзвалища;
- надання послуг по прийманню різних відходів на сміттєзвалище;
- знищення різних відходів шляхом спалювання чи іншими способами.
Між управлінням житлово-комунального господарства Могилів-Подільської міської
ради (надалі - Власник) та ПП <•Інтеграл НКО» (надалі - Виконавець) укладено домтір
№ 30 від 18.03.2013 на надання послуг у сфері поводження з відходами по утриманії о іа
обслуговуванню Могилів-ГІодільського міського сміттєзвалища.
Згідно даного договору Власник передає на обслуговування, утримання
сміттєзвалища (полігон) Могилів-Подільської міської ради (яке знаходиться на землях
Серебрійської сільської ради), а Виконавець послуг бере на себе зобов'язання по наданню
послуг у сфері поводження з відходами, а саме: утримання, обслуговування місь <ого
сміттєзвалища, накопичення і розміщення відходів, включаючи сортування відхо;ів з
метою подальшої утилізації, реалізації, видалення, знешкодження, захороненпя (далі по
тексту - зберігання).
Приймання відходів здійснюється на сміттєзвалищі по факту в метрах кубічних, які
доставляються виробниками відходів власним транспортом на пальному виробників
відходів.
При прийманні відходів на сміттєзвалище з виробниками відходів укладаються
договори на передачу відходів, в яких зазначаються вартість послуг, зобов’язання сторін.
Згідно п. 4.2 вказаного договору Виконавець послуг має право розробляти і пода іати
на затвердження або погодження Власнику тарифи на послуги по утриманню та
обслуговуванню сміттєзвалища відповідно до вимог діючого законодавства.
Рішенням виконавчого комітету Могилів-Подільської міської ради від 29.12.7016
№ 446 «Про погодження ціни приймання відходів для ГІГІ «Інтеграл ЕКО», враховуючи

лист ГІ1І «Інтеграл ККО» від 15.12.2016 № ОХ. на підставі розрахунків (калькуляції),
наданих Підприємством, погоджено тарифи (ціпи) на послуги з приймання відходів з
01.02.2017 у наступних розмірах:
1. Міським комунальним підприємствам: «Комбінат комунальних підприємств» та
«Житловокомунгосп» в розмірі 1 1,82 грн/м’;
2.
Іншим підприємствам, установам та організаціям в розмірі 20,76 грн/м’.
.
Після приймання відходів. ПГІ «Інтеграл НКО» здійснює комплекс робіт,
передбачених договором № 30 від 1X.03.2013.
Постанова Кабінету Міністрів України від 26.07.2006 № 1010 «Про затвердження
Порядку формування тарифів на послуги з вивезення побутових відходів» передбтчає
можливість встановлення тарифів для наступних категорій споживачів:
для населення;
для бюджетних установ;
для інших споживачів.
МКП «Комбінат комунальних підприємств» та МКП «Житловокомунгосп» надіють
послуги з вивезення твердих побутових відходів від організацій, підприємств, приватних
підприємців та від населення.
Так, рішенням виконавчого комітету Могилів-Подільської міської ради від
2Х.0Х.2014 № 246 затверджено для МКП «Комбінат комунальних підприємств» тарифі по
паланню послуг з вивезення ТПВ для організацій, підприємств та приватних підприємців
у розмірі 92.20 грн/м“’ разом з ГІДИ, для населення у розмірі 16.80 гри. з чоловіка разом з
І ІДИ. Рішенням виконавчого коміїегу Могилів-Подільської міської ради від 26.01.2012
№ 13 для МКП «Житловокомунгосп» затверджено тарифи на послуги з вивезення ТПВ від
населення, житлово-будівельних кооперативів, об’єднання кооперативів, об’єднання
співвласників багатоквартирних будинків.
П о с л у г и з вивезення і 1 113 на іають і інші суб'єкти господарювання, зокрема, ТОВ
'4 5сспл 1Іоділля». Ф( >М Взнмп і а іit.ii
1111 «Інтеграл Г.КО» ро'.раховано іарпфи (ціпи) на носами і приймання відходів
для двох підприємств, які є комунальними, із нижчим рівнем рентабельності (9°Т) та
меншими витратами, тоді як для інших підприємств тариф розрахований з ренгабельн стто
10% та додатковими витратами на заробітну плату ще 4 працівників сміттєзвалища. В
результаті такого розрахунку, тариф на послуги з приймання відходів для інших
підприємств, усіанов іа оріаіінаїшї у 1.76 раз і більшим, ніж .тля комунальних
підприємств.
Економічного обгрунтування щодо включення у розрахунок витрат зарплати 4
працівників сміттєзвалища І Іідгіриємством територіальному відділенню не надано, що дає
підстави стверджувати, що тарифи, які встановлюються для інших підприємств, установ
та організацій є економічно необгрунтованими.
За умов існування значної конкуренції на ринку послуг зі зберігання відходів (Ш В)
в м. Могилів-Подільський. коли б споживач не був позбавлений можливості вибору
виконавця цих послуг за цінами, що його влаштовують, тобто в умовах конкурент юіо
середовища, привабливість для споживача суб’єкта господарювання, який не
дотримується вимог нормативно-правових актів, могла б різко зменшуватись і суб'єкт
господарювання істотно втратив би свою ринкову частку і міг би зазнати збитків.
На розпорядження про іючаюк розгляду справи ПІ 1 «Інтеграл ЕКО» листом від
08.06.2017 № 127 (вх. від 1206.2017 № 739) повідомило територіальне відділення,
зокрема, про те. що: «Підприємство ідійсшоє послуги у сфері поводження з відходам і по
у триманню та нбелч оичканню \ Іог нлів-1 Іодільського сміттєзвалища відповідно до
договору № 30 від IX березня 201 3 року укладеним з УЖКГ Могилів-Подільської міської
ради. До 01.02.2017 року І Іідпрін м с т о працювало на заниженому тарифі в розмірі 5.90
і рік за 1 м. куб І! складову іарифе входила заробітна плата в розмірі - 1147 ріг,
дизпалнво - 10.38 гри. за І т. Враховуючи збільшення мінімальної заробітної плати з
01.01.2017 року до 3200 і рн кі '.іі.гпіс їм тіішік іііі'.і ціп на ди шадино в розмірі 23 гри. за 1

літр, також збільшення станки екологічного податку з 2,50 гри. до 4.02 грн. було прийнято
рішення подати на розгляд місцевої громади нові тарифи на утримання сміттєзвалища
через опублікування тарифів в місцевій газеті «Краяни» та погодження їх на виконавчому
комітеті Могидів-Подільської міської ради.
Основними підприємствами, що надають послуги з вивозу твердих побутових
відходів (надалі - ТПВ) від населення та по бюджетним рейсам е: комунальне
підприємство «Комбінат комунальних підприємств» та комунальне підприємство
«Житловокомуїїгосн». інші (підприємства. установи, організації) здійснюють самостійний
вивіз ТПВ власним транспортом. Якщо порівняти в процентному співвідношенні кількість
прийнятих на захоронення ТПВ то: 90% приймається від КГІ «ККГІ», КП
«Житловокомунгосп» - 10% приймається від інших підприсмства.установи,організації
Враховуючи всі ці фактори нами було розроблено два вида тарифів:
- 1 і.82 грн. за 1 м. куб для КП «ККІІ». КП «Житловокомунгосп» - 20,76 грн. за І м. куб
для інших підприємств, установ, організацій.
При розробці тарифу ми вважали за доцільне врахувати низький рівень платежів
населення, оплата субсидій та оплата бюджетних рейсів державою.
Працюючи за новими тарифами на протязі трьох місяців (з 01.02.2017р. по
30.04.2017р.) підприємство отримало дохід за тарифом 20,76 грн. за І м. куб для інших
підприємств, установ, організацій в розмірі: 8613,85 грн.
Враховуючи зауваження Лнтимонолольного комітету України Вінницьшіо
обласного територіального відділення підприємство подало лист до виконавчого комітету
Могилів-І Іодідьської міської ради про скасування погодженого тарифу та погодження
єдиного тарифу для К11 «ККІ1». К11 «Житловокомунгосп» та інших підприємств, установ,
організацій у розмірі 12,68 грн/м'.
Доводимо до Вашого відома, що між ПП «Інтеграл ЕКО» та ТО В «Ставиш ким
житловим масивом» було укладено договір на приймання ТПВ. але станом на
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Таким чином. 1111 «Інтегра і ЕКО» протягом трьох місяців було нрийняю ТІЇ 1.3 від
інших підприємств, установ, органі тацій по завищеному (економічно необгрунтованому!
тарифу (20.76 грн/м’) та отримано дохід у розмірі 8613,85 гри., що підтверджує пакт
ущемлення інтересів споживачів, який був би неможливим за умов існування знатної
конкуренції на ринку послуг зі зберігання відходів (ТПВ).
Копію подання з попередніми висновками від 07.07.2017 № 03-91 по справі
№ 03-15/12-17 направлено Заявник) листом від 07.07.2017 № 03-08/831.
На подання про попередні висновки Заявник в листі від 18.07.20)7 б/н
(вх. від 18.07.2017 № 910) повідомив, що «..ознайомившись з поданнями про попередні
висновки у справах № 03-08/11-17 і а 03-15/12-17, заперечень немає» (мова оригіналу).
Копію подання в попередніми висновками від 07.07.2017 № 0.3-90 по справі
N s 03-08/1 1-17 направлено 1IIІ «ініеграл ЕКО» листом від 07.07.2017 № 03-08/833.
Листом від 18.07.201 7 № і З І ІІГІ «Інтеграл ЕКО» надало копію рішення виконавчого
комітету Мої илів-Подільської міської ради від 08.06.2017 № 162 «Про встановлення шш
приймання відходів для приймання ПП «Інтеграл ЕКО» та повідомило, що ви шаг
порушення законодавства про іахмст економічної конкуренції, вжило заходів по ного
усуненню та в подальшому зобов'язується не вчиняти подібних порушень. Також
Підприємство повідомило про важке фінансове становище, у зв'язку з чим висловило
прохання у зменшенні розміру штрафних санкцій.
Тобто, під час розгляду справи порушення законодавства про захист економі акп
конкуренції припинено.

до

Таким чином, матеріалами справи доведено, що дії 1111 «Інтеграл ЕКО» гіо нада іню
органу місцевого самоврядування на погодження завищених (економ чпо

о

необгрунтованих) іарифів на п о с .т и і приймання відходів дія ііііішх шднріи \ с і в.
установ та організацій, г порушенням пконодавсі на про замісі економі чної кщіілре іцм.
передбаченим частиною першою стапі ІЗ та пупкіом 7 c r a m У» 2ам>и\ України «Про
захист економічної конкуренції^. \ вшляді зловживання мппоіимі.ішм сі . тониш. см на
ринку послхт зі вберігання відходи? (МІМ), шляхом пчикемпм чиї. ш<* нріппо’н чо
ущемлення інтересів споживачів, які буди б неможливими :а хлип', іспуванпя зна т о ї
конкуренції на ринку.
У відповідності до абзацу 2 частини другої статті 52 З а к о т Украпні "Про за піст
економічної конкуренції» та порушення, передбачене пупкіом 2 Сі а мі 5П ш.оіо Загону
накладається штраф у розмірі до деся ти відсотків виручки суб'єкта і осіюдаркжанш від
реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за останній звіт ний рік. ию перетлій рогу, в
якому накладається штраф.
Згідно зі звітом про фінансові результати ГШ «Інтеграл ЕКО» за 2016 рік <ума
чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, носам) спим яги.
163.3 тис. грн.
При визначенні розміру штраф) враховане наступне:
• поведінку відповідача - порушення визнано;
• сприяння розслідуванню відділення:
• п о руше н н я
закон*1чікства про захист е к о н о м і ч н о ї
\| ■нічПідприємством вчинено вперше.
• незначний проміжок часу, протягом
якого діяли економічно
необгрунтовані тарифи та незначний дохід, який отримано за іарнфом
20.76 грн/м'1 для інших підприємств, установ, організацій в розмірі.
Хо 1 уХч гри
?ах

о

пі

н іс

і*

тр іш и їк т іч м

ію р \ и іе іп ія

іа и ш о

іаі'.е і на

нр<*

•

вж и ю

•

економічної конкуренції;
важке фінансове становище Підприємства (за 2016 рік збиток сінно шм.
235.7 тис. гри.).
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Виходячи з викладеного, керуючись статтями 12, 14 Закону України »Про
Антимонопольпий комітет України», сіаттею 48 Закону України «Про захист економічної
конкуренції», пунктом 11 Положення про територіальне відділення Аіпимопополь:;.>т
комітету України, затвердженого рошоряджешіям Лін »монопольного комітету України
від 23.02.2001 № 32. зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30.03.200! за
№ 291/5482 (зі змінами і доповненнями), пунктом 32 Правил розгляду заяв і справ про
порушення законодавства про захист економічної конкуренції, затверджених
розпорядженням Антимоноіюльного комітету України від 19.04.1994 № 5, зареєстрованих
у Міністерстві юстиції України 06.05.1994 за № 90/299 (у редакції розпорядження
Антимонопольного комітету України від 29.06.1998 № 169-р) (із змінами) адміністративна
колегія Вінницького обласного територіального відділення Антимонопольного комітету
України
ВИРІШИЛА:
1. Визнати, т о приватне підприємство «Інтеграл ЕКО» (24004. Вінницька обл.,
м. М оі илів-П одільськнй. вул. і'орького. 4А. Ідентифікаційний код - 38373437) у період з
березня 2013 року по червень 2017 року займало монопольне становите на ринку послуг
із зберігання відходів (ТИВ) у територіальних межах м. Могилів-Нодільський з часткою
100,00 відсотків.
2. Визнати, що дії ПП «Інтеграл ЕКО» по наданню до органу місце юго
самоврядування на погодження завищених (економічно необгрунтованих) тарифів па
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послуги 'і приймання відходів для інших підприємств, установ та організацій, є
порушенням законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченим частиною
першого статті із та пунктом 2 статті 50 Закону України «Про захист економічної
конкуренції», у вигляді зловживання монопольним становищем на ринку послуг зі
зберігання відходів (ТПВ). шляхом вчинення дій, що призвели до ущемлення інтересів
споживачів, які були б неможливими за умов існування значної конкуренції на ринку.
з. За порушення, вказане в пункті 2 нього рішення, накласти на ПП «Інте рал
НКО» штраф у розмірі 5000 (п'ять інсяч) гри.
Штраф підлягає сплаті у двомісячний строк з дня одержання копії рішення про
накладення штрафу.
Рішення може бути оскаржене до господарського суду у двомісячний строк з дня
одержання його копії.
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 територіальному відділенню документи, що підтверджують сплату
штрафу (завірена копія квитанцн^цбо-тщ^шжного доручення з відповідними відмітками
банка).
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