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. ВИМОГА
Про надання інформації

Полтавське обласне територіальне відділення Антимонопольного комітету України (надалі 
-  територіальне відділення) здійснює виконання доручення Антимонопольного комітету 
України від 06.10.2016 №5-01/9559 щодо розгляду Депутатського звернення Депутата 
Полтавської міської ради Окіпнюка І.А., направленого в адресу Комітету від 03.10.2016 №121, 
щодо підвищення цін надання в оренду торгового місця ТОВ «Полтава-Союз» на комунальних 
ринках м.Полтави, та відповідно до доручення Антимонопольного комітету України від 
01Л 1.2016 до №5-01/9559 здійснює дослідження ринку послуг з надання місць для торгівлі 
продовольчими та непродовольчими товарами на ринках м.Полтава.

•Територіальне відділення уповноважене здійснювати дослідження ринку згідно із 
законами України «Про Антимонопольний комітет України», «Про захист- екрнрмічної 
конкуренції».

Всебічне, повне та об'єктивне дослідження зазначеного ринку потребує отримання 
інформації.

В зв’язку з цим, керуючись статтею 17 Закону України «Про Антимонопольний комітет 
України», Вам необхідно в 5-ти денний термін з дня отримання даної вимоги надати до 
територіального відділення наступну інформацію по кожному Вашому ринку:

\  . -1. Динаміку вартості торгового місця або оренди торгового місця на Ваших ринках
«Квіти-1», «Квіти-2», «Овочевий», «Господарський», «на Сінній» та «Південний» 
(далі - ринки) протягом 2015-2016 років. До кожної зміни вартості, протягом 
вказаного періоду, надати її калькуляцію по кожному ринку. .

• . 2. Динаміку вартості всіх послуг, що надається Вашим ринком протягом 2015 року та
9 місяців 2016 року. До кожної вартості надати розрахунок (калькуляцію) по
КОЖНОМУ рИНКу. .

■3. Надати всі витрати окремо по кожному Вашому ринку за 2015 рік та 9 місяців 2016 
року окремо за всіма видами витрат по кожному ринку.

4. Надати економічне обґрунтування кожного підвищення вартості надання 
торгового місця (оренди торгового місця) з наданням підтверджуючих документів 
по кожному Вашому ринку. *

5. Копію паспорта кожного ринку .
6. Копії сатзвітністі щодо якої Ви звітуєтесь по ринках за 2015 та 9 місяців.2016 років.
7. Кількість торгових місць по кожному ринку всього, з них окремо виділити: v
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- ' і  кількість контейнерів :
- ‘ кількість МАФів '
- кількість прилавків (окремо критих, відкритих та в приміщенні -  окремо)
- : торгові місця для торгівлі з транспорту
- тощо
8. Згідно п.7 зазначити по кожному виду площу (в кв.м) по кожному ринку.
9. . Згідно п.7 зазначити, що є власністю ринку, а що підприємців, які торгують на

ринку по кожному ринку.
10. Обсяги коштів отриманих Вами за 2015 та 9 місяців 2016 років окремо по кожному 

.' виду платних послуг та по роках по кожному ринку.
11. Фактична середньомісячна плата за оренду земельної ділянки, на якій розташовані 

Ваші ринки, окремо за 2015 та 2016 роки по кожному ринку окремо.
12., Фактична середньомісячна плата за комунальні послуги за 2015 та 2016 роки 

окремо за постачання електроенергії, воду та водовідведення, вивіз сміття, тощо. 
Зазначити, яка частка сплачується підприємцями, що торгують на Вашому ринку, 
понад плати за торгове місце, в розрахунку на 1 кв.м. по кожному ринку окремо.

13. Фактична середньомісячна плата за охоронні послуги за 2015 та 2016 роки. 
Зазначити, яка частка сплачується підприємцями, що торгують на Вашому ринку, 
понад плати за торгове місце, в розрахунку на 1 кв.м. по кожному ринку окремо.

14. Зазначена згідно договорів та фактична оплата за 2015 та 10 місяців 2016 роки за 
комунальні послуги окремо за постачання електроенергії, воду та водовідведення, 
ВИВІЗ СМІТТЯ, тощо по кожному ринку окремо.

15. Зазначена згідно договорів та фактична оплата за 2015 та 10 місяців 2016 роки за 
’ послуги охорони по кожному ринку окремо.

16. Яким чином здійснюється розподіл плати за вищезазначені послуги по 
підприємцям, що торгують на ринку (за 1 кв.м., за торгову точку, відповідно до 
показників лічильника, тощо) по кожному ринку окремо.

17. Копії звіту про фінансові результати діяльності Вашого ринку (в разі відсутності 
звітності окремо по ринку надати в цілому по підприємству) за 2015 та 9 місяців 
2016 року.

При цьому Вам надається право додавати іншу додаткову інформацію, яка, на Ваш погляд, 
сприятиме більш повному з’ясуванню обставин дослідження.

Інформація, подана до територіального відділення, повинна відповідати конкретним 
пунктам вимоги, підписана керівником або уповноваженою ним особою, з зазначенням виконавця 
та його телефону та завірена печаткою.

Подачу документів, що містять інформацію з обмеженим доступом, надавати окремо від 
документів із відкритою інформацією через спецзв’язок або нарочним. При цьому такі 
документи повинні мати відповідний гриф, до них повинен бути доданий відповідний лист із 
переліком основних документів та додатків до них.

(

Інформація з обмеженим доступом (конфіденційна інформація) повинна бути відповідним 
чином позначена або подана в опечатаному конверті окремо (на конверті та кожній сторінці 
повинно бути чітко зазначено «інформація з обмеженим доступом») і буде використана згідно з 
чинним законодавством.

У разі надання інформації з обмеженим доступом (у тому числі конфіденційної інформації), Ви 
зобов’язані: (1) зазначати, яка саме інформація має обмежений доступ, у  тому числі, які саме 
документи або частини документів містять інформацію з обмеженим доступом; та (2) надати 
обґрунтування щодо віднесення інформації до інформації и  обмеженим доступом.

Крім того, територіальному відділенню окремим супровідним листом надається 
неконфіденційна версія документів чи іншої інформації, зокрема з виключеною, зачорненою чи в 
інший спосіб зміненою інформацією, яка забезпечує достатній її захист та досягнення цілей,
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передбачених пунктами 2 та 3 частини третьої статті 22 Закону -'України': «Про 
Антимонопольний комітет України».

• • Відповідно до статті 22 Закону України «Про Антимонопольний комітет України», вимоги 
Голови територіального відділення Комітету є обов'язковими для виконання у ̂ визначені ними 
строки. Відповідно до статті 22і цього ж Закону суб'єкти господарювання, об'єднання, органи 
влади, органи місцевого самоврядування, органи адміністративно-господарського управління та 
контролю, інші юридичні особи, їх структурні підрозділи, філії, представництва, їх посадові 
особи та працівники, фізичні особи зобов'язані на вимогу органу Антимонопольного комітету 
України; голови територіального відділення Антимонопольного комітету України, 
уповноважених ними працівників Антимонопольного комітету України, його територіального 
відділення подавати документи, предмети чи інші носії інформації, пояснення, іншу 
інформацію, в тому числі з обмеженим доступом та банківську таємницю, ’ Необхідну для 
виконання Антимонопольним комітетом України, його територіальними відділеннями 
завдань, передбачених законодавством про захист економічної конкуренції.

Відповідно до пунктів 13, 14, 15 ст. 50 Закону України «Про захист економічної 
конкуренції» неподання інформації Антимонопольному комітету У країни,. його 
територіальному відділенню у встановлені органами Антимонопольного комітету України, 
головою його територіального відділення чи нормативно-правовими актами строки; подання 
інформації в неповному обсязі Антимонопольному комітету України, його територіальному 
відділенню у встановлені органами Антимонопольного комітету України, головою його 
територіального відділення чи нормативно-правовими актами строки; подання 
недостовірної інформації Антимонопольному комітету України, його територіальному 
відділенню є порушенням законодавства про захист економічної конкуренції і тягнуть за 
собою відповідальність, встановлену статтями 52, 54 цього Закону.

При цьому зазначаємо, що у разі ухиляння від надання інформації .на вимогу 
територіального відділення в повному обсязі, що в свою чергу унеможливлює виконання 
дорученйя Антимонопольного комітету України щодо розгляду Депутатського звернення 
Депутата Полтавської міської ради Окіпнюка І.М. від 03.10.2016 №121 щодо необгрунтованого 
підйяття ТОВ «Полтава-Союз» орендної плати торгових місць на комунальних ринках міста 
Полтави, буде розглядатись питання щодо скасування всіх дозволів на узгоджені дії між 
КП«Полтава-Сервіс» ПМР та ТОВ «Полтава-Союз».

В.о.Голови територіального відділення В.С.ЮрчеНко


