
 
 

АНТИМОНОПОЛЬНИЙ  КОМІТЕТ  УКРАЇНИ 
ДОНЕЦЬКЕ ОБЛАСНЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ 

 

 

РІШЕННЯ 
АДМІНІСТРАТИВНОЇ КОЛЕГІЇ  

 

 

“15” лютого  2018 року                        №  1                             справа № 03-26-06/2017 

 

м. Краматорськ 

Про порушення законодавства про 

захист економічної конкуренції 

 

 

Адміністративна колегія Донецького обласного територіального відділення 

Антимонопольного комітету України (надалі – Донецьке відділення), розглянувши 

матеріали справи №03-26-06/2017 про порушення  Відділом освіти Лиманської міської 

ради (ідентифікаційний код 02142684) законодавства про захист економічної конкуренції 

та подання з попередніми висновками від 09.01.2018 № 03-3, 

 

 

ВСТАНОВИЛА : 

 

Розпорядженням  адміністративної колегії Донецького відділення від 15.09.2017 № 

6-р, за результатами розгляду заяви Приватного підприємства «Луч» в особі представника 

Воскобойнікова Д.Є. від 23.08.2017 про порушення законодавства про захист економічної 

конкуренції Відділом освіти Лиманської міської ради, розпочато розгляд справи №03-26-

06/2017 за наявністю в діях Відділу освіти Лиманської міської ради ознак порушення 

законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченого пунктом 3 статті 50 та 

визначеного абзацом сьомим частини другої статті 15 Закону України «Про захист 

економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних дій органу місцевого 

самоврядування, шляхом надання окремим суб’єктам господарювання переваг, які 

ставлять їх у привілейоване становище стосовно конкурентів, що може призвести до 

спотворення конкуренції. 

Під час розгляду справи, а саме 31.01.2018 року діяльність такої юридичної особи, 

як Відділ освіти Лиманської міської ради було припинено, на підставі рішення Лиманської 

міської ради від 19.10.2017 № 7/35-1625 «Про реорганізацію відділу освіти Лиманської 

міської ради та відділу у справах сім’ї, молоді та спорту Лиманської міської ради шляхом 

злиття».  

Правонаступником прав та обов’язків Відділу освіти Лиманської міської ради є 

Управління освіти, молоді та спорту Лиманської міської ради (ідентифікаційний код 

41832960; місцезнаходження: вул. Незалежності, 15, м. Лиман, Донецька обл., 84406), на 

підставі рішення Лиманської міської ради від 16.11.2017 № 7/37-1663 «Про створення 

управління освіти, молоді та спорту Лиманської міської ради». 

Враховуючи вищенаведене, розпорядженням адміністративної колегії Донецького 

відділення від 08.02.2018 № 1-р, Відділ освіти Лиманської міської ради (ідентифікаційний 
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код 02142684; місцезнаходження: вул. Незалежності, 15, м. Лиман, Донецька обл., 84406), 

як відповідача у справі № 03-26-06/2017, було замінено на Управління освіти, молоді та 

спорту Лиманської міської ради (ідентифікаційний код 41832960; місцезнаходження: вул. 

Незалежності, 15, м. Лиман, Донецька обл., 84406). 

 

В ході збору і аналізу доказів у справі встановлено, що дії Відділу освіти 

Лиманської міської ради, які полягають у передачі в оренду шкільних автобусів КП 

«Лиманська служба єдиного замовника», без проведення конкурсу, можуть призвести до 

спотворення конкуренції між учасниками ринку шкільних перевезень у м. Лиман, що 

підтверджується наступним. 

 

(1) Приватне підприємство «Луч» (ідентифікаційний код 20388213; 

місцезнаходження: вул. Свободи, 110, м. Лиман, Донецька обл., 84406) (далі – ПП «Луч», 

Заявник), здійснює господарську діяльність із перевезення пасажирів на міських та 

міжміських автобусних маршрутах загального користування, має необхідні для цього 

дозвільні документи та є потенційним учасником ринків шкільних перевезень. 

Товаром на ринку шкільних перевезень є послуги з перевезення учнів до місць 

навчання і додому. Перевезення на зазначеному ринку здійснюються з метою організації 

перевезення учнів, дітей та педагогічних працівників у малих монофункціональних містах 

до місця навчання, роботи і додому. 

Суб’єктами, що забезпечують організацію зазначених перевезень та 

відшкодовують витрати на їх здійснення є відділи освіти адміністративно-територіальних 

одиниць (структурні підрозділи органів місцевого самоврядування, місцевих 

держадміністрацій, що виконують відповідні функції). 

Обов’язковою необхідною умовою для здійснення шкільних перевезень є   

наявність обладнання та матеріально-технічної бази, а саме наявність спеціалізованих 

автобусів для перевезення школярів, що будуть задіяні для надання послуг, в тому числі 

власних та/чи орендованих. 

З метою організації безпечного, регулярного і безоплатного перевезення учнів, 

дітей та педагогічних працівників дошкільних і загальноосвітніх навчальних закладів у 

сільській місцевості, шахтарських та інших малих монофункціональних містах, селищах 

до місця навчання, роботи і додому, поліпшення освітнього рівня населення, що проживає 

у такій місцевості, та раціонального використання кадрового потенціалу зазначених 

закладів Кабінетом Міністрів України постановою від 16.01.2003 № 31 було запроваджено 

державну цільову соціальну програму «Шкільний автобус». 

Зазначена вище програма передбачає: для виконання визначених завдань залучення 

коштів місцевих бюджетів; придбання шкільних та спеціальних шкільних автобусів; 

прийом шкільних автобусів районними відділами освіти адміністративно-територіальних 

одиниць; забезпечення належного рівня експлуатації та збереження шкільних автобусів 

районними відділами освіти адміністративно-територіальних одиниць. 

 

(2) Відділ освіти Лиманської міської ради (код ЄДРПОУ 02142684; 

місцезнаходження: вул. Незалежності, 15, м. Лиман, Донецька обл., 84406) (надалі – 

Відділ освіти) створений Лиманською міською радою, на момент виникнення спірних 

правовідносин був юридичною особою та діяв на підставі Положення про відділ освіти 

Лиманської міської ради, затвердженого рішенням міської ради від 20.10.2016 № 7/17-783 

(надалі – Положення). 

Відповідно до розділу 2 Положення, основними завданнями Відділу освіти, 

зокрема, є реалізація державної політики в галузі освіти і виховання на території 

Лиманської міської ради з урахуванням особливостей її соціально-культурного 

середовища та створення умов для здобуття громадянами дошкільної, повної загальної 

середньої та позашкільної освіти. 



 3 

Отже, відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

Відділ освіти є органом місцевого самоврядування. 

Лиманська міська рада рішенням від 17.08.2017 № 7/33-1486 затвердила 

Положення про порядок використання шкільних автобусів (надалі – Положення про 

використання шкільних автобусів). Зазначене Положення про використання шкільних 

автобусів визначає порядок використання шкільних автобусів, отриманих Відділом освіти 

в рамках реалізації Програми «Шкільний автобус», затвердженої постановою Кабінету 

Міністрів України від 16 січня 2003 року № 31, при організації регулярних і нерегулярних 

безоплатних перевезень учнів та педагогічних працівників закладів освіти Лиманської 

міської ради. 

Відповідно до розділу 3 Положення про використання шкільних автобусів, Відділ 

освіти: 

- здійснює аналіз забезпеченості загальноосвітніх закладів автобусами за рахунок 

коштів державного та місцевого бюджетів; 

- організовує моніторинг потреби у забезпеченні загальноосвітніх навчальних 

закладів автобусами, на підставі проведених заходів по оптимізації освітньої мережі та 

необхідності заміни автобусів, які не відповідають технічним вимогам та вичерпали 

встановлений нормативами термін експлуатації; 

- здійснює контроль за цільовим використанням шкільних автобусів, за 

дотриманням вимог чинного законодавства щодо організації перевезень дітей і педагогів 

шкільними автобусами; 

- здійснює контроль за дотриманням вимог безпеки перевезень; 

- забезпечує формування замовлення на поставку автобусів; 

- організовує передачу автобусів перевізнику; 

- організовує використання шкільного автобуса за цільовим призначенням, 

визначення місця стоянки автобусів, забезпечення дотримання графіка (розкладу) та 

маршруту руху, ведення необхідної документації. 

Згідно з розділом 4 Положення про використання шкільних автобусів, перевізник, 

визначений на конкурсній основі відділом освіти Лиманської міської ради: 

- відповідає за організацію перевезень учнів, вчителів та супроводжуючих у 

відповідності з діючими нормативно-правовими актами України із забезпеченням безпеки 

дорожнього руху, перевезень пасажирів автобусами; 

- використовує шкільні автобуси за цільовим призначенням; 

- забезпечує технічне обслуговування, проходження передрейсового технічного 

огляду автобусів, передрейсового медичного огляду водіїв, дотримання графіка (розкладу) 

та маршруту руху, страхування та ведення необхідної документації. 

Тобто, шкільні автобуси, отримані Відділом освіти в рамках реалізації урядової 

програми, є майном комунальної власності, а перевізник, який їх використовує за 

цільовим призначенням, має визначатись на конкурсних засадах. 

 

(3) Порядок передачі в оренду майна комунальної власності м. Лиман визначений 

Положенням про оренду майна комунальної власності територіальної громади міста 

Красний Лиман в новій редакції, затвердженим рішенням Лиманської міської ради від 

30.04.2014 № 6/32-2920 (надалі – Положення про оренду майна). 

Положення про оренду майна визначає, що особа, яка бажає укласти договір 

оренди, направляє до орендодавця заяву, проект договору, та документи, перелік яких 

наведено в п. 3.3, 3.4. Положення про оренду майна. 

Орендодавець протягом 15 днів після дати її реєстрації розміщує в офіційних 

засобах масової інформації та на сайті міської ради оголошення про намір передати майно 

в оренду або відмовляє в укладенні договору оренди і повідомляє про це заявника. 

Протягом 10 робочих днів після розміщення оголошення орендодавець приймає 

заяви про оренду майна. 
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У разі надходження однієї заяви на право оренди майна, конкурс на право оренди 

не проводиться і договір оренди укладається із заявником. 

Конкурс оголошується шляхом опублікування інформації в міській газеті та на 

Веб-сайті орендодавця. 

Аналогічна процедура передачі в оренду комунального майна також передбачена 

статтею 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна». 

 

(4) Натомість, як свідчать матеріали заяви ПП «Луч», Відділом освіти Лиманської 

міської ради було передано шкільні автобуси КП «Лиманська служба єдиного замовника» 

без застосування  конкурсних процедур, а шляхом укладання договору оренди 

транспортних засобів (автобусів) № 2 від 18.08.2017. 

До переліку автобусів, що були передані відповідно до вищезазначеного договору 

оренди входять автобуси марки: I-VAN (А07А-11) (шкільний), АС-Р-32053-07 МРІЯ 

(шкільний), АС-Р 4234 МРІЯ (шкільний), АС-Р 4234 МРІЯ (шкільний), ПАЗ-4234-Е2 

(шкільний), ПАЗ 4234-Е2 (шкільний), ПАЗ 4234-Е2 (шкільний), ПАЗ-4234-Е2 (шкільний), 

ПАЗ-32054-07 (шкільний), ПАЗ-32054-07 (шкільний). 

Орендна плата, відповідно до положень договору від 18.08.2017 № 2, встановлена в 

розмірі 16 183,47 грн. на місяць за весь рухомий склад. 

 

(5) Відбір надавача послуг з перевезення учнів  до місць навчання здійснюється 

організаторами шкільних перевезень (відділами освіти адміністративно-територіальних 

одиниць) на конкурсних засадах, у тому числі у порядку, передбаченому Законом України 

«Про публічні закупівлі». 

Протягом 2017 року, напередодні передачі в оренду КП «Лиманська служба 

єдиного замовника» шкільних автобусів, Відділом освіти було розпочато процедуру 

закупівлі послуг з перевезення учнів до місць навчання по території Лиманського району 

(в якому ПП «Луч» та КП «Лиманська служба єдиного замовника» одночасно брали 

участь). 

За результатами аналізу інформації, отриманої в рамках розгляду справи, було 

встановлено, що на цей час ринок оренди автобусів, пристосованих для перевезення 

школярів у м. Лиман, як сфера обороту товару (взаємозамінних товарів), на який протягом 

певного часу і в межах певної території існують постійні попит і пропозиція, не 

сформовано, що може бути пояснено специфікою предмету господарського обороту. 

Отже, попит потенційних учасників ринку шкільних перевезень на оренду 

необхідних для здійснення цих перевезень транспортних засобів не може бути 

задоволений за рахунок постійно існуючої відповідної ринкової пропозиції. 

Зазначене, також, підтверджується отриманими під час збору та аналізу доказів у 

справі поясненнями перевізників. 

З метою з’ясування існування джерел для отримання суб’єктами господарювання - 

потенційними учасниками ринку шкільних перевезень у м. Лиман автобусів, 

пристосованих для перевезення учнів, Донецьким відділенням було опитано КП 

«Лиманська служба єдиного замовника» та ПП «Луч». 

За інформацією ПП «Луч» (лист від 22.11.2017 № 34), підприємство не має 

можливості отримати шкільні автобуси в оренду/суборенду або користування в інший 

спосіб, окрім як на конкурсних засадах у Відділі освіти, тому що жодне підприємство не 

здійснює діяльності з надання в оренду /користування автобуси, пристосовані для 

перевезення школярів. 

Шкільні автобуси знаходяться у комунальній власності та є тільки в тих регіонах, 

де є необхідність підвозу учнів з віддалених населених пунктів. На території Лиманської 

об’єднаної територіальної громади шкільні автобуси є на балансі тільки у Відділу освіти 

Лиманської міської ради. Таким чином, у підприємства була єдина можливість отримати в 
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оренду шкільні автобуси, а саме приймаючи участь у конкурсі на передачу в оренду 

комунального майна, який би мав провести Відділ освіти. 

Разом з цим, підприємство зазначило про економічну недоцільність придбання 

відповідного автотранспорту або переобладнання власного існуючого автопарку, з метою 

пристосування для перевезення школярів для подальшої участі у закупівлі послуг з 

перевезення учнів до місць навчання, враховуючи наступне: 

- середня вартість шкільного автобусу складає 1 500 000 гривень, для участі у 

закупівлі послуг з перевезення учнів до місць навчання треба було 10 шкільних автобусів, 

відповідно витрати складатимуть 15 000 000 гривень, при умові, що всі автобуси будуть 

нові; 

- для переобладнання автобусів в шкільні треба: встановити тахографи, пристрої 

зв’язку, змінити колір, повністю змінити розташування місць для пасажирів, встановити 

пристрій для обмеження швидкості тощо, при цьому підприємство немає необхідної 

кількості автобусів відповідної місткості та моделей, які згідно діючих вимог підлягали б 

переобладнанню у шкільні; 

- виконуючи послуги з перевезення учнів до місць навчання, що закуповувались 

Відділом освіти підприємство отримало б прибутку у розмірі 300 000 гривень на рік, 

зазначена сума є незрівняною з витратами, які б мало понести підприємство у разі купівлі 

чи переобладнання автобусів. 

За інформацією КП «Лиманська служба єдиного замовника», наданою листом від 

27.11.2017 № 780, автобуси, пристосовані для перевезення школярів, з метою участі у 

процедурах закупівель послуг з перевезення учнів, що проводились Відділом освіти, 

начебто можна було, окрім як отримати від органів місцевого самоврядування м. Лиман, 

орендувати у ПАТ «Краматорське автотранспортне підприємство 11410». 

Також, як зазначило КП «Лиманська служба єдиного замовника» з метою участі у 

закупівлі кожен суб’єкт господарювання мав можливість переобладнати власні автобуси у 

спеціальні автобуси для перевезення школярів, вартість переобладнання одного такого 

автобусу коштує близько 100 000 гривень. Такі роботи, наприклад, виконує ФОП Коржова 

у м. Канів Черкаської області. 

Натомість, по-перше, ПАТ «Краматорське автотранспортне підприємство11410» 

також брало участь у закупівлі послуг з перевезення учнів до місць навчання, тому не 

передавало б відповідний автотранспорт в оренду до закінчення закупівлі (а у разі 

отримання перемоги, до виконання умов договору); по-друге, передача в оренду 

автомобільного транспорту передбачає здійснення діяльності за КВЕД 77.11. (надання в 

оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів) розділу 77 (оренда, прокат і 

лізинг), однак види діяльності, які здійснює ПАТ «Краматорське автотранспортне 

підприємство 11410» (за даними з установчих та реєстраційних даних підприємства, 

наданими під час участі у закупівлі) не передбачає здійснення відповідної господарської 

діяльності. 

Разом з цим, враховуючи те, що для переобладнання одного транспортного засобу 

в шкільний автобус суб’єкту господарювання необхідно витратити 100 000 гривень, 

загальні витрати (за умов наявності у власності автобусів взагалі), з метою організації 

забезпеченості необхідною матеріально-технічною базою,  складуть близько 1 000 000 

гривень. 

Тому, враховуючи те, що очікувана вартість закупівлі складала 925 742 грн., 

виконувати переобладнання власного автомобільного транспорту було економічно 

недоцільним. 

 

(6) Отже, Відділ освіти з метою організації перевезень дітей до місць навчання і 

додому, враховуючи вимоги законодавства у сфері оренди комунального майна, 

керуючись Положенням про оренду майна Лиманської міської ради, мав передати 
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перевізнику, визначеному на конкурсній основі, автобуси, пристосовані для перевезення 

школярів, отримані в рамках реалізації програми «Шкільний автобус». 

За поясненнями Відділу освіти, наданими листом від 17.11.2017 № 01/17-358 на 

вимогу Донецького відділення від 09.11.2017 № 01-39/861, до Відділу освіти протягом 

2017 року, ані КП «Лиманська служба єдиного замовника», ані інші суб’єкти 

господарювання з питань отримання в оренду шкільних автобусів не звертались. При 

цьому, Відділом освіти протягом 2017 року заходів щодо передачі в оренду суб’єктів 

комунальної власності, а саме шкільних автобусів, на конкурсних засадах не вживалось. В 

офіційних засобах масової інформації та на сайті міської ради оголошень про намір 

передати вищезазначене майно в оренду  не розміщувалось. 

Також, за інформацією Відділу освіти, у комунальній власності територіальної 

громади м. Лиман інших транспортних засобів, пристосованих для перевезення учнів, 

окрім тих, що були передані в оренду КП «Лиманська служба єдиного замовника» не має. 

Як було повідомлено Відділом освіти, підставою для передачі в оренду КП 

«Лиманська служба єдиного замовника» комунального майна у вигляді 10 шкільних 

автобусів було рішення Лиманської міської ради від 17.08.2017 № 7/33-1487 «Про надання 

дозволу відділу освіти Лиманської міської ради на укладання договору оренди шкільних 

автобусів з КП «Лиманська служба єдиного замовника». 

 

(7) Отже, як свідчать матеріали даної конкурентної справи, потенційний учасник 

ринку шкільних перевезень, якому Відділ освіти не на конкурсних засадах передає 

комунальне майно (шкільні автобуси) отримує перевагу, яка ставить його у привілейоване 

становище стосовно конкурентів (інших перевізників, які не мають шкільних автобусів), 

зокрема, під час проведення конкурсів з відбору шкільних перевізників. 

Відповідно до абзацу сьомого частини другої статті 15 Закону України «Про захист 

економічної конкуренції» антиконкурентними діями органів влади, органів місцевого 

самоврядування, органів адміністративно-господарського управління та контролю, 

зокрема, визнаються дії, у вигляді надання окремим суб’єктам господарювання або групам 

суб’єктів господарювання пільг чи інших переваг, які ставлять їх у привілейоване 

становище стосовно конкурентів, що призводить або може призвести до недопущення, 

усунення, обмеження чи спотворення конкуренції. 

Таким чином, матеріали, отримані під час збору та аналізу доказів у справі, 

свідчать про те, що дії Відділу освіти Лиманської міської ради, які полягають у передачі в 

оренду спеціалізованого транспорту (шкільних автобусів) без проведення конкурсу (що 

суперечить вимогам нормативно-правового акту органу місцевого самоврядування та 

законодавства у сфері оренди комунального майна) певному суб’єкту господарювання – 

учаснику процедури закупівлі послуг з перевезення учнів до місць навчання по території 

Лиманського району, є порушенням законодавства про захист економічної конкуренції, 

передбаченим пунктом 3 статті 50 та визначеним абзацом сьомим частини другої статті 15 

Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних дій 

органу місцевого самоврядування, шляхом надання окремим суб’єктам господарювання 

переваг, які ставлять їх у привілейоване становище стосовно конкурентів, що може 

призвести до спотворення конкуренції. 

На виконання пункту 26 Правил розгляду заяв і справ про порушення 

законодавства про захист економічної конкуренції, затверджених розпорядженням 

Антимонопольного комітету України від 19 квітня 1994 року № 5, зареєстрованим 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), 

Донецьким відділенням на адреси Відповідача та Заявника було направлено копії подання 

з попередніми висновками у справі № 03-26-06/2017, а саме: Відділу освіти Лиманської 

міської ради листом від 10.01.2018 № 01-35/38, ПП «Луч» листом від 10.01.2018 № 01-

34/39. 
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На подання з попередніми висновками Заявником не було надано заперечень, 

зауважень, пояснень тощо. 

 

Управління освіти, молоді та спорту Лиманської міської ради (яке є 

правонаступником Відділу освіти Лиманської міської ради), листом від 26.01.2018 № 

01/18-61, надало наступні пояснення: «17.08.2017 року на сесії Лиманської міської ради 

Донецької області було прийнято колегіально рішення №7/33-1487 «Про надання дозволу 

відділу освіти Лиманської міської ради на укладання договору оренди шкільних автобусів 

з Комунальним підприємством «Лиманська служба єдиного замовника»» з метою 

приведення шкільних автобусів в належний технічний стан, а також було взято до уваги 

і те що у відділі освіти відсутній структурний автотранспортний підрозділ, відсутні 

водії, механіки, персонал з обслуговування шкільних автобусів, автомеханіків та гаражів 

(боксів) для шкільних автобусів. Отже, відповідно до даного рішення та вищезазначених 

обставин, 18.08.2017 р. між відділом освіти та КП «Лиманська СЕЗ» був укладений 

договір оренди транспортних засобів (автобусів) №2. Відділом освіти даний договір був 

укладений відповідно до вимог законодавства з дотриманням та зазначенням усіх 

істотних умов. У відповідності до ст. 761 ЦК України право передання майна у найм має 

власник речей або особа, якій належать майнові права.  

  Порядок передачі об’єктів територіальної громади в оренду затверджено 

рішенням Лиманської міської ради від 17.08.2017р. №7/33-1487. Саме вказаний документ 

є нормативно-правовим актом органу місцевого самоврядування, який є обов’язковий для 

виконання на території Лиманської ОТГ , тобто встановлює публічний порядок 

розпорядження майном територіальної громади, гарантований Конституцією та 

законами України. 

   На даний час,  шкільні автобуси  у кількості 11 одиниць були зняті з балансу 

відділу освіти та по акту прийому - передачі Лиманською міською радою передані в 

оперативне управління КП «Лиманська СЕС», підстава: рішення Лиманської міської ради 

від 22.12.2017 №7/40-1782  «Про прийняття до комунальної власності Лиманської 

об’єднаної територіальної громади шкільних автобусів.  

    Повідомляємо і те, що Лиманською  міською радою було прийнято рішення від 

19.10.2017  № 7/35-1625 «Про реорганізацію відділу освіти Лиманської міської ради та 

відділу у справах сім'ї, молоді та спорту Лиманської міської ради шляхом злиття» та на 

підставі рішення Лиманської ради  створена нова юридична особа - Управління освіти, 

молоді та спорту Лиманської міської ради» (мова оригіналу). 

Однак, зазначені пояснення не можуть спростовувати доводи, викладені у поданні з 

попередніми висновками та свідчити про дотримання Управлінням освіти, молоді та 

спорту, як балансоутримувачем відповідного майна, станом на дату укладання договору 

оренди, конкурсних засад під час передачі в оренду шкільних автобусів, відповідно до 

вимог чинного законодавства. 

  

На підставі вищенаведеного, керуючись статтями 12 та 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 лютого 2001 року № 32-р, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 30 

березня 2001 року за № 291/5482 (із змінами), пунктами 5, 32 Правил розгляду заяв і справ 

про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, затверджених 

розпорядженням Антимонопольного комітету України від 19 квітня 1994 року № 5, 

зареєстрованим 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), адміністративна колегія Донецького обласного територіального відділення 

Антимонопольного комітету України 
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ПОСТАНОВИЛА: 

 

1. Визнати, що дії Відділу освіти Лиманської міської ради, правонаступником 

якого є Управління освіти, молоді та спорту Лиманської міської ради (ідентифікаційний 

код 41832960), які полягають у передачі в оренду спеціалізованого транспорту (шкільних 

автобусів) без проведення конкурсу (що суперечить вимогам нормативно-правового акту 

органу місцевого самоврядування та законодавства у сфері оренди комунального майна) 

певному суб’єкту господарювання – учаснику процедури закупівлі послуг з перевезення 

учнів до місць навчання по території Лиманського району, є порушенням законодавства 

про захист економічної конкуренції, передбаченим пунктом 3 статті 50 та визначеним 

абзацом сьомим частини другої статті 15 Закону України «Про захист економічної 

конкуренції», у вигляді антиконкурентних дій органу місцевого самоврядування, шляхом 

надання окремим суб’єктам господарювання переваг, які ставлять їх у привілейоване 

становище стосовно конкурентів, що може призвести до спотворення конкуренції. 

 

 

Відповідно до частини першої статті 60 Закону України «Про захист економічної 

конкуренції» заявник, відповідач, третя особа мають право оскаржити рішення органів 

Антимонопольного комітету України повністю або частково до господарського суду у 

двомісячний строк з дня одержання рішення. 

 

 

 

 

Голова колегії –  

в.о. голови відділення                                           С. О. Чухлєбов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


