
АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ 
ПОЛТАВСЬКЕ ОБЛАСНЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ

РІШЕННЯ
АДМІНІСТРАТИВНОЇ КОЛЕГІЇ

18.05.2018 м. Полтава • № 66/2-р/к

Про надання дозволу на узгоджені дії

Адміністративна колегія Полтавського обласного територіального відділення 
Антимонопольного комітету України (надалі -  територіальне відділення Комітету), 
розглянувши подання Юридичного сектору територіального відділення Комітету від 
18.05.2018р. № 02/01-УД, підготовленого за результатами розгляду спільної заяви фізичної 
особи -  підприємця Ляшка Руслана Віталійовича, надалі -  ФОП Ляшко Р.В., (ІПН - 
ІНФОРМАЦІЯ 1), фізичної особи -  підприємця Отянової Лариси Іванівни, надалі -  
ФОП Отянова Л.І., (ІПН -  ІНФОРМАЦІЯ 2), та фізичної особи -  підприємця Ляшка Олександра 
Віталійовича, надалі -  ФОП Ляшко О.В., (ІПН - ІНФОРМАЦІЯ 3) про надання дозволу на 
узгоджені дії,

В С Т А Н О В И Л А :

До Полтавського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету 
України (надалі -  територіальне відділення Комітету), керуючись статтею 26 Закону України 
«Про захист економічної конкуренції» та пунктом 3.5. Положення про порядок подання заяв до 
органів Антимонопольного комітету України про надання дозволу на узгоджені дії суб’єктів 
господарювання (надалі -  Положення про узгоджені дії), що затверджено розпорядженням 
Антимонопольного комітету України від 12 лютого 2002р. № 26-р та зареєстровано в Міністерстві 
юстиції України 7 березня 2002р. за № 238/6526, ?і змінами, направлено спільну заяву 
ФОП Ляшко Р.В., ФОП Отянової Л.І. та ФОП Ляшка О.В. б/н б/д (вх. № 66-01/2-УД від 
02.05.2018 року) щодо надання дозволу на узгоджені дії між зазначеними суб’єктами 
господарювання.

Керуючись абзацом 5 частини першої статті 26 Закону України «Про захист економічної 
конкуренції», та відповідно до договору доручення від 01.03.2018р. № 1 зазначені особи 
визначили особу, яка представляє їх інтереси та подає заяву -  Ляшка Руслана Віталійовича.

«

Згідно частини першої статті 34 Закону України «Про захист економічної конкуренції» 
за подання заяв про надання дозволу на узгоджені дії, концентрацію, надання висновків 
відповідно до статей 14 та 29 цього Закону справляється плата в розмірах, передбачених 
частиною другою цієї статті.

Згідно абзацу 2 частини другої статті 34 Закону України «Про захист економічної 
конкуренції» плата справляється із заяв про надання дозволу на узгоджені дії - у розмірі 
600 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а в разі сплати суми збору відповідно до 
абзацу четвертого цієї частини за надання попередніх висновків з цих питань - у розмірі 280 
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. ‘
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Відповідно до абзац}' 2 частини другої статті 34 Закону України «Про захист економічної 
конкуренції» та пункту 6.8 Положення про узгоджені дії до заяви додано платіж не доручення 
№  ІНФОРМАЦІЯ 1 від 02.05.2018 року на суму 10200,00 (десять тисяч двісті) грн., яким 
підтверджено здійснення плати для відшкодування витрат, пов’язаних із розглядом заяви.

Відповідно до частини першої статті 5 Закону України «Про захист економічної 
конкуренції» узгодженими діями с ук л а д ен н я  суб 'єк т а м и  го с п о д а р ю в а н н я  у г о д  у  б у д ь  - як ій  
ф о р м і, прийняття об'єднаннями рішень у будь - якій формі, а також будь - яка інша погоджена 
конкурентна поведінка (діяльність, бездіяльність) суб'єктів господарювання.

В ході розгляду заяви встановлено наступне.
Учасниками узгоджених дій є:
1. ФОП Ляшко Руслан Віталійович (АДРЕСА 1, реєстраційний номер облікової картки 

платника податків та інших обов’язкових платежів -  ІНФОРМАЦІЯ 1).
Дані про основний вид економічної діяльності: ‘
10.71 Виробництво хліба та хлібобулочних виробів; виробництво борошняних

кондитерських виробів, тортів і тістечок нетривалого зберігання.
З 08.08.2000р. ФОП Ляшко Р.В. є платником податку на додану вартість (Свідоцтво 

№ ІНФОРМАЦІЯ 1 № ІНФОРМАЦІЯ 1, видане Лубенською ОДПІ 04.06.2007 року).

2. ФОП Отянова Лариса Іванійна (АДРЕСА 2, реєстраційний номер облікової картки
платника податків та інших обов’язкових платежів -  ІНФОРМАЦІЯ 2). •

Дані про основний вид економічної діяльності:
10.71 Виробництво хліба та хлібобулочних виробів; виробництво борошняних

кондитерських виробів, тортів і тістечок нетривалого зберігання.
Згідно Свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи -  підприємця Серії 

ІНФОРМАЦІЯ 2 № ІНФОРМАЦІЯ 2 державну реєстрацію ФОП Отянової Л.І. проведено 
01.04.2009р. № запису: ІНФОРМАЦІЯ 2.

Відповідно до довідки про взяття на облік платника податків від 02.04.2009р. № 
ІНФОРМАЦІЯ 2, виданої Лубенською об’єднаною ДПІ, ФОП Отянової Л.І. узятий на облік в 
органах державної податкової служби 02.04.2009 за № ІНФОРМАЦІЯ 2. ФОП Отянова Л.І. є 
платником єдиного податку.

3. ФОП Ляшко Олександр Віталійович (АДРЕСА 3, реєстраційний номер облікової 
картки платника податків та інших обов’язкових платежів -  ІНФОРМАЦІЯ 3).

Дані про основний вид економічної діяльності:
10.71 Виробництво хліба та хлібобулочних виробів; виробництво борошняних 

кондитерських виробів, тортів і тістечок нетривалого зберігання.
Відповідно до Свідоцтва платника єдиного податку від 31.05.2012р. Серії ІНФОРМАЦІЯ 

З № ІНФОРМАЦІЯ 3, виданої Лохвицькою міжрайонною ДПІ Полтавської області ДПС, ФОП 
Ляшко О.В. є платником єдиного податку.

Згідно заяви узгоджені дії полягають в укладенні договорів з метою здійснення 
діяльності з виробництва та реалізації хліба та хлібобулочних виробів, а саме:

- між ФОП Ляшко Р.В. (Орендодавець) та ФОП Отянова,Л.І. (Орендар) договору оренди 
виробничого обладнання для виробництва хліба та хлібобулочних виробів, а саме:

№ п/п Найменування Кількість
1. Піч ротаційна «Ьісіег» газова 1
2. Піч подова ВК.-210 1
3. Просіювач шнековий 1
4. Машина тісторозділювач 1
5. Округлювач 1



6. П ротвень д о  печі «Ьісіег» 27
7. В ізок  закотний д о  печі «Ьісіег» 3
8. М аш ина тістозм іш увач 1
9. Д іж і 2

- між ФОП Ляшко Р.В. (Орендодавець) та ФОП Ляшко О.В. (Орендар) договору оренди 
виробничого обладнання для виробництва хліба та хлібобулочних виробів, а саме:

№  п/п Н айменування К ількість
1. П іч ротаційна «Ьісіег» газова 1
2. П іч п одова  В К -2 10 1
3. П росію вач ш нековий 1
4. М аш ина тісторозділю вач 1
5. О круглювач 1
6. П ротвень д о  печі «Ьісіег» > 18
7. В ізо к  закотний д о  печі «Ьісіег» . 3
8. М аш ина п родольн о - розкаточна 1
9. Д іж і 2

- між ФОП Ляшко Р.В. (Орендодавець) та ФОП Отянова Л.І. (Орендар) договору оренди 
нежитлового приміщення за адресою 37500, вул. П. Лубенського, 47, м. Лубни, Полтавська 
область, для виробництва хліба та хлібобулочних виробів -  378 метрів квадратних.

- між ФОП Ляшко Р.В. (Орендодавець) та ФОП Ляшко О.В. (Орендар) договору оренди 
нежитлового приміщення за адресою 37500, вул. П. Лубенського, 47, м. Лубни, Полтавська 
область, для виробництва хліба та хлібобулочних виробів -  328 метрів квадратних.

- між ФОП Ляшко Р.В. (Орендодавець) та ФОП Отянова Л.І. (Орендар) договору оренди 
нежилого приміщення -  кіоску «Свіжий хліб», площею 9м2, за адресою: 37500, м. Лубни 
Полтавської області, пл. Ярмаркова.

*

- між ФОП Ляшко Р.В. (Орендодавець) та ФОП Отянова Л.І. (Орендар) договору оренди 
нежилого приміщення -  кіоску «Свіжий хліб», площею 17,5 м2, за адресою: 37500, м. Лубни 
Полтавської області, вул. Гвардійська, 9.

Керуючись статтею 10 Закону України «Про захист економічної конкуренції», узгоджені 
дії можуть бути дозволеними, якщо вони не призводять до суттєвого обмеження конкуренції на 
всьому ринку чи в значній його частині.

Відповідно до листа Департаменту економічного розвитку, торгівлі та залучення 
інвестицій Полтавської обласної державної адміністрації від 19.04.2018р. № 04.1-07/837 
(вх. № 66-01/114 від 20.04.2018р.) за інформацією Головного управління статистики у 
Полтавській області обсяги виробництва та реалізації хліба та хлібобулочних виробів в 
територіальних межах Полтавської області у 2017 році становили -  31805 тонн, за січень -  
лютий 2018 року -  4770 тонн.

Згідно заяви про надання дозволу на узгоджені дії конкурентами на ринку виробництва 
та реалізації хліба та хлібобулочних виробів є:

1. Лубенський хлібозавод (37500, м. Лубни, пл. Жовтнева, 27);
2. ФОП Онікієнко І.О. (37500, м. Лубни, пл. Жовтнева, 27);
3. ТОВ «Полтавахліб -  3» (36000, м. Полтава, вул. Комарова, 10-А);
4. ТОВ «Кременчуцький хлібозавод» (39600, м. Кременчук, вул. М. Кучми, 2);
5. ПП «Хорольська механізована пекарня» (37800, м. Хорол, вул. 8 Березня, 47/2);
6. ФОП Киричук П.П. (м. Чорнухи);
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7. ТОВ «Полтавський хлібокомбінат «Кулиничі» (36000, м. Полтава, вул. Половки, 
94);

8. Черкаський хлібозавод (м. Черкаси);
9. ФОП Маслак В.О. (м. Пирятин);
10. ТДВ «Червонозаводський хлібозавод» (37240, м. Заводське Лохвицького району, 

вул. Польова, 3);
11. ТДВ «Миргородський хлібозавод» (37600, м. Миргород, вул. Гоголя, 169).

За інформацією ФОП Ляшка Р.В., ФОП Отянової Л.І. та ФОП Ляшка О.В. виробництво 
та реалізація ними хліба та хлібобулочних виробів у 2017 році склала на території Полтавської 
області 301,0 тонну (0,94% від виробленого та реалізованого на території Полтавської області: 
(301,0 тонн : 31805 тонн )* 100%).

Р еа л іза ц ія  Ф О П  Л я ш к о  Р .В ., Ф О П  О т я н о во ю  Л .І., т а  Ф О П  Л я ш к о  О.В. х л іб а  т а  
х л ібобулоч н и х  в и р о б ів  у  2 0 1 7  р о ц і  в  р о з р із і  н аселен и х  п ун к т ів  т а  р а й о н ів

№
п/п

Назва н аселен ого  пункту та району К ількість, тонн
і

Частка, %

1 2 3 4
1. м. Л убни 77 ,4 0 ,24
2. Л убенський район 20,1 0 ,0 6
3. м. Х орол 2 3 ,0 0 ,07
4. Х орольський район 2 5 ,6 0 ,08
5. м. П ирятин * 39,1 0 ,12
6 . м. Л охвиця 2 7 ,2 0 ,09
7. Л охвицький район 22 ,8 0 ,07  т*
8. С еменівський район 2 4 ,9 0 ,08
9. м. Оржиця 2 2 ,2 0 ,07
10. О ржицький район 18,7 0 ,0 6

В сь ого: 3 0 1 ,0 0 ,94
Черкаська область

11. Ч орнобаївський район 32,5 -

Метою узгоджених дій є збільшення суми потенційних грошових коштів для 
вдосконалення, оптимізації та збільшення виробництва.

Очікуваним результатом узгоджених дій є оптимізація та зниження собівартості 
продукції учасників узгоджених дій.

Зазначені узгоджені дії мають позитивний суспільний ефект, оскільки сприяють 
ефективній організації роботи щодо раціоналізації виробництва та економічного розвитку 
підприємців, можливість підтримки та збереження робочих місць.

ФОП Ляшко Руслан Віталійович, ФОП Отянова Лариса Іванівна та ФОП Ляшко 
Олександр Віталійович не пов’язані між собою відносинами контролю у розумінні статті 1 
Закону України «Про захист економічної конкуренції».

Таким чином, узгоджені дії між ФОП Ляшко Русланом Віталійовичем та ФОП Отяновою 
Ларисою Іванівною, ФОП Ляшко Русланом Віталійовичем та ФОП Ляшко Олександром 
Віталійовичем у вигляді виконання ними умов договорів оренди виробничого о б л а д н а н н я  для 
виробництва хліба та хлібобулочних виробів, договорів оренди нежитлових приміщень для 
виробництва хліба та хлібобулочних виробів, договорів оренди нежилих приміщень -  кіосків 
«Свіжий хліб» для реалізації хліба та хлібобулочних виробів не призведуть до значних змін 
конкуренції на ринку виробництва та реалізації хліба та хлібобулочних виробів та до 
недопущення, усунення чи обмеження конкуренції на цьому регіональному ринку.
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Враховуючи викладене, керуючись статтею 14 Закону України «Про 
Антимонопольний комітет України», статтями 27 та 28 Закону України «Про захист 
економічної конкуренції» та пунктами 8.1., 8.6. та 8.16 Положення про порядок подання 
заяв до органів Антимонопольного комітету України про надання дозволу на узгоджені дії 
суб’єктів господарювання, що затверджено розпорядженням Антимонопольного комітету 
України від 12 лютого 2002р. № 26-р та зареєстровано в Міністерстві юстиції України 
7 березня 2002р. за № 238/6526, зі змінами, адміністративна колегія Полтавського обласного 
територіального відділення

П О С Т А Н О В И Л А :
і

Надати дозвіл на узгоджені дії строком на двадцять чотири календарних місяці:
1. Між ФОП Ляшко Р.В. (ІПН -  ІНФОРМАЦІЯ 1) (Орендодавець) та ФОП Отянова Л.І. 

(ІПН- ІНФОРМАЦІЯ 2) (Орендар) на виконання умов договору оренди виробничого 
обладнання (піч ротаційна «ЬісІег» газова, піч подова ВК-210, просіювач шнековий, машина 
тісторозділювач, округлювач, протвень до печі «ЬісІег», візок закотний до печі «ЬісІег», машина 
тістозмішувач, діжі) для виробництва хліба та хлібобулочних виробів.

2. Між ФОП Ляшко Р.В. (ІПН -  ІНФОРМАЦІЯ 1) (Орендодавець) та ФОП Ляшко О.В. 
(ІПН -  ІНФОРМАЦІЯ 3) (Орендар) на виконання умов договору оренди виробничого 
обладнання (піч ротаційна «ЬісІег» газова, піч подова ВК.-210, просіювач шнековий, машина 
тісторозділювач, округлювач, протвень до печі «ЬісІег», візок закотний до печі «ЬісІег», 
машина продольно -  розкаточна, діжі) для виробництва хліба та хлібобулочних виробів.

3. Між ФОП Ляшко Р.В. (ІПН -  ІНФОРМАЦІЯ 1) (Орендодавець) та ФОП Отянова Л.І. 
(ІПН- ІНФОРМАЦІЯ 2) (Орендар) на виконання умов договору оренди нежитлового 
приміщення за адресою 37500, вул. П. Лубенського, 47, м. Лубни, Полтавська область, для 
виробництва хліба та хлібобулочних виробів -  378 метрів квадратних.

4. Між ФОП Ляшко Р.В. (ІПН -  ІНФОРМАЦІЯ'1) (Орендодавець) та ФОП Ляшко О.В. 
(ІПН -  ІНФОРМАЦІЯ 3) (Орендар) договору оренди нежитлового приміщення за адресою 
37500, вул. П. Лубенського, 47, м. Лубни, Полтавська область, для виробництва хліба та 
хлібобулочних виробів -  328 метрів квадратних.

5. Між ФОП Ляшко Р.В. (ІПН -  ІНФОРМАЦІЯ 1) (Орендодавець) та ФОП Отянова Л.І. 
(ІПН- ІНФОРМАЦІЯ 2) (Орендар) договору оренди нежилого приміщення -  кіоску «Свіжий 
хліб», площею 9м2, за адресою?37500, м. Лубни Полтавської області, пл. Ярмаркова.

6. Між ФОП Ляшко Р.В. (ІПН -  ІНФОРМАЦІЯ 1) (Орендодавець) та ФОП Отянова Л.І. 
(ІПН- ІНФОРМАЦІЯ 2) (Орендар) договору оренди нежилого приміщення -  кіоску «Свіжий 
хліб», площею 17,5 м2, за адресою: 37500, м. Лубни Полтавської області, вул. Гвардійська, 9.

Голова адміністративної колегії В. Книш

і


