
 
 

 
 

СХІДНЕ МІЖОБЛАСНЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ 

АНТИМОНОПОЛЬНОГО   КОМІТЕТУ   УКРАЇНИ 

 

РІШЕННЯ 

АДМІНІСТРАТИВНОЇ КОЛЕГІЇ СХІДНОГО МІЖОБЛАСНОГО 
ТЕРИТОРІАЛЬНОГО ВІДДІЛЕННЯ 

 
08.04.2021 № 70/18-р/к                                                                             Справа  № 4/13-139-20 

м. Харків 

 
 

У зв’язку зі здійсненням контролю за дотриманням законодавства про захист 

економічної конкуренції, на підставі статті 3, пункту 5 частини першої статті 17, 

статей 22, 221 Закону України «Про Антимонопольний комітет України» (зі 

змінами), Положення про територіальне відділення Антимонопольного комітету 

України, затвердженого розпорядженням Антимонопольного комітету України від 

23.02.2001 № 32-р, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 30.03.2001 за 

№ 291/5482 (зі змінами), Східним міжобласним територіальним відділенням 

Антимонопольного комітету (надалі - Відділення) до ТОВАРИСТВА З 

ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СХІДНІ АВТОВОКЗАЛИ» 

(ідентифікаційний код юридичної особи – 39715368) 

(надалі - ТОВ «СХІДНІ АВТОВОКЗАЛИ») рекомендованим листом надіслана 

вимога голови Відділення про надання інформації від 06.10.2020 № 70-02/4-6181  

(надалі – Вимога).  

Відповідь на Вимогу ТОВ «СХІДНІ АВТОВОКЗАЛИ» надано Відділенню 

листом від 20.10.2020 № 06/268 (вх. від 22.10.2020 № 5923) (надалі – 

Лист № 06/268). 

На пункт 1 Вимоги ТОВ «СХІДНІ АВТОВОКЗАЛИ» Листом № 06/268 надало 

недостовірну інформацію щодо відсутності відносин контролю з юридичними та 

фізичними особами у значенні статті 1 Закону України «Про захист економічної 

конкуренції». 

ТОВ «СХІДНІ АВТОВОКЗАЛИ» Листом № 06/268 надало відповідь на пункти 

4-8 Вимоги, в якій була відсутня інформація щодо діяльності певних квиткових кас 

ТОВ «СХІДНІ АВТОВОКЗАЛИ». На підставі зазначеного Відділенням був 

зроблений висновок, що інформація на Вимогу надана не в повному обсязі. 
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Адміністративною колегією Східного міжобласного територіального 

відділення Антимонопольного комітету України (надалі – адміністративна колегія 

Відділення) на підставі подання Четвертого відділу досліджень і розслідувань 

від 09.11.2020 № 70-03/400-п прийнято розпорядження від 10.11.2020 № 70/151-рп/к  

про початок розгляду справи № 4/13-139-20 (надалі – Справа). 

За результатами розгляду Справи дії ТОВ «СХІДНІ АВТОВОКЗАЛИ» по 

поданню недостовірної інформації кваліфіковано як порушення, передбачене 

пунктом 15 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції» 

(подання недостовірної інформації територіальному відділенню Антимонопольного 

комітету України). 

Розгляд Справи щодо ознак вчинення ТОВ «СХІДНІ АВТОВОКЗАЛИ» 

порушення, передбаченого пунктом 14 статті 50 Закону України «Про захист 

економічної конкуренції» (подання інформації в неповному обсязі територіальному 

відділенню Антимонопольного комітету України у встановлені головою 

територіального відділення строки) закрито без прийняття рішення по суті у зв’язку 

з недоведенням вчинення порушення законодавства про захист економічної 

конкуренції. 

На порушника накладено штраф у розмірі 30 000 (тридцяти тисяч) гривень. 

Адміністративна колегія Відділення, розглянувши матеріали справи 

№ 4/13-139-20 про порушення ТОВ «СХІДНІ АВТОВОКЗАЛИ» законодавства про 

захист економічної конкуренції, передбачених: 

- пунктом 14 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції» 

(подання інформації в неповному обсязі територіальному відділенню 

Антимонопольного комітету України у встановлені головою територіального 

відділення строки); 

- пунктом 15 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції» 

(подання недостовірної інформації територіальному відділенню 

Антимонопольного комітету України) 

та подання Четвертого відділу досліджень і розслідувань від 26.03.2021 

№ 70-03/190-п,                                           

ВСТАНОВИЛА: 

1. Процесуальні дії 

(1) Розпорядженням адміністративної колегії Відділення від 10.11.2020 

№ 70/151-рп/к розпочато розгляд справи № 4/13-139-20 за ознаками вчинення 

ТОВ «СХІДНІ АВТОВОКЗАЛИ» порушень, передбачених: 

- пунктом 14 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у 
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вигляді подання інформації в неповному обсязі територіальному 

відділенню Антимонопольного комітету України у встановлені головою 

територіального відділення строки; 

- пунктом 15 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у 

вигляді подання недостовірної інформації територіальному відділенню 

Антимонопольного комітету України. 

(2) Листом від 26.03.2021 № 70-02/4-2607  ТОВ «СХІДНІ АВТОВОКЗАЛИ» 

направлено подання з попередніми висновками у Справі. 

(3) ТОВ «СХІДНІ АВТОВОКЗАЛИ» повідомило, що визнає факт вчинення 

порушення, передбаченого пунктом 15 статті 50 Закону України «Про захист 

економічної конкуренції» (лист від 08.04.2021 (вх. від 08.04.2021 

№ 1982)). 

2.    Відповідач 

(4) Відповідачем у Справі є ТОВ «СХІДНІ АВТОВОКЗАЛИ». 

(5) ТОВ «СХІДНІ АВТОВОКЗАЛИ» - дата і номер запису про проведення 

державної реєстрації в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та 

фізичних осіб - підприємців 27.03.2015 за № 12771020000005864, місце 

знаходження: 84100, Донецька область, місто Слов'янськ, вулиця Центральна, 

47; основний вид економічної діяльності - допоміжне обслуговування 

наземного транспорту (код за КВЕД 52.21). 

(6) У розумінні абзацу дванадцятого статті 1 Закону України «Про захист 

економічної конкуренції» ТОВ «СХІДНІ АВТОВОКЗАЛИ» є суб’єктом 

господарювання. 

3.    Обставини Справи 

(7) У зв'язку зі здійсненням контролю за дотриманням законодавства про захист 

економічної конкуренції, на підставі статті 3, пункту 5 частини першої статті 

17, статей 22, 221 Закону України "Про Антимонопольний комітет України" (зі 

змінами), Положення про територіальне відділення Антимонопольного 

комітету України, затвердженого розпорядженням Антимонопольного комітету 

України від 23.02.2001 № 32-р, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 

30.03.2001 за № 291/5482 (зі змінами), Відділенням до 

ТОВ «СХІДНІ АВТОВОКЗАЛИ» рекомендованим листом надіслана Вимога, 

зокрема: 

- надати повний перелік суб'єктів господарювання, пов'язаних з ТОВ "СХІДНІ 

АВТОВОКЗАЛИ" відносинами контролю у значенні статті 1 Закону України 

"Про захист економічної конкуренції", який здійснюється безпосередньо або 

через інших осіб (пункт 1 Вимоги); 
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- надати повний перелік автостанцій та пунктів продажу квитків 

ТОВ "СХІДНІ АВТОВОКЗАЛИ" станом на 01.09.2020, що розташовані в межах 

Донецької області (пункт 4 Вимоги);   

- зазначити асортимент послуг, які надаються ТОВ "СХІДНІ АВТОВОКЗАЛИ" 

станом на 01.09.2020 окремо по кожній автостанції та пункту продажу квитків 

(пункт 5 Вимоги); 

- надати фото фасадної частини приміщень пунктів продажу квитків 

ТОВ "СХІДНІ АВТОВОКЗАЛИ", розташованих в межах Донецької області, а 

також розміщених на них вивісок (пункт 6 Вимоги);   

- зазначити суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб, якими здійснювалась 

розробка макетів вивісок, розміщених на фасадній частині пунктів продажу 

квитків ТОВ "СХІДНІ АВТОВОКЗАЛИ", розташованих в межах Донецької 

області. Надати копії підтверджуючих документів (пункт 7 Вимоги); 

- зазначити відомості щодо суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб - 

виробників та копії документів щодо виготовлення вивісок, розміщених на 

фасадній частині пунктів продажу квитків ТОВ "СХІДНІ АВТОВОКЗАЛИ", 

розташованих в межах Донецької області. Надати копії підтверджуючих 

документів (пункт 8 Вимоги). 

(8) У Вимозі ТОВ «СХІДНІ АВТОВОКЗАЛИ» попереджалося, що неподання 

інформації або подання інформації в неповному обсязі територіальному 

відділенню Антимонопольного комітету України у встановлені головою 

територіального відділення строки або подання недостовірної інформації тягне 

за собою відповідальність згідно зі статтями 50, 52 Закону України "Про захист 

економічної конкуренції", а також зазначалось, що вимоги голови 

територіального відділення Антимонопольного комітету України щодо надання 

інформації є обов'язковими для виконання у визначені ним строки.  

(9) Вимогу надіслано до ТОВ «СХІДНІ АВТОВОКЗАЛИ» 06.10.2020  

рекомендованим листом № 6102253029900 за адресою: 84100, Донецька 

область, місто Слов’янськ, вулиця Центральна, 47, з поштового відділення 

№ 22 міста Харкова. 

(10) Інформацію, передбачену Вимогою, ТОВ «СХІДНІ АВТОВОКЗАЛИ»    

необхідно було надати в 14-денний строк з дня її отримання. 

(11) Згідно з відомостями, зазначеними на офіційному веб-сайті АКЦІОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА «УКРПОШТА», рекомендований лист № 6102253029900 

вручений адресату 08.10.2020. 

(12) Враховуючи норми частини другої статті 62 Закону України «Про захист 

економічної конкуренції», перебіг строку надання відповіді на Вимогу почався 

з 09.10.2020. 

(13) Останній день строку надання інформації на Вимогу припадав на 22.10.2020. 

(14) Відповідь на Вимогу ТОВ «СХІДНІ АВТОВОКЗАЛИ» надано Відділенню 
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Листом № 06/268. 

(15) У відповідь на пункт 1 Вимоги ТОВ «СХІДНІ АВТОВОКЗАЛИ» зазначило у 

Листі № 06/268 наступне: «В товаристві відсутні суб'єкти господарювання, 

пов'язані з ТОВ «СХІДНІ АВТОВОКЗАЛИ» відносинами контролю у значенні 

статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції». Єдиним 

засновником ТОВ «СХІДНІ АВТОВОКЗАЛИ», який володіє 100% частки 

статутного капіталу товариства, являється громадянин України - фізична 

особа Дрегер Олег Францевич» (мова оригіналу). 

(16) Втім, відповідно до витягів з Єдиного державномго реєстру юридичних осіб, 

фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (надалі - ЄДР) станом 

на 20.10.2020 (дата подачі відповіді на Вимогу) 

ТОВ «СХІДНІ АВТОВОКЗАЛИ» пов’язано відносинами контролю у значенні 

статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» з наступними 

юридичними та фізичними особами (Таблиця № 1): 

Таблиця № 1 

Найменування суб’єкта 

господарювання 

 

ідентифікаційний 

код юридичної 

особи 

Учасник Частка 

учасника 

Реквізити 

витягів з ЄДР 

(дата, №) 

ТОВАРИСТВО З 

ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«АФФІТО-СТАБ» 

39013216 Дрегер Олег 

Францевич 

70% від 25.03.2021 

№ 26766856 

ТОВАРИСТВО З 

ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«СЕВЕР-АВТО» 

30354146 Дрегер Олег 

Францевич 

100% від 25.03.2021 

№ 26766942 

ТОВАРИСТВОМ З 

ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ВІКТВА» 

38673825 ТОВ 

«АФФІТО-

СТАБ» 

100% від 25.03.2021 

№ 26767113 

ТОВАРИСТВО З 

ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«СМАРАГД-2013» 

38659931 ТОВ 

«АФФІТО-

СТАБ» 

100% від 25.03.2021 

№ 26767030 

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО 

«КОСТЯНТИНІВСЬКЕ 

АВТОТРАНСПОРТНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО 11409» 

03113911 Дрегер Олег 

Францевич 

100% від 25.03.2021 

№ 26767164 

ТОВАРИСТВО З 

ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«МАКІЇВВАНТАЖТРАНС» 

35020832 ТОВ 

«АФФІТО-

СТАБ» 

100% від 25.03.2021 

№ 26767244 

ПРИВАТНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО 

«СІГНАЛ» 

31338092 ТОВ 

«АФФІТО-

СТАБ» 

100% від 25.03.2021 

№ 26767320 
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ТОВАРИСТВОМ З 

ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«КОМПАНІЯ ІНВІНСІ-

2013» 

38707733 Дрегер Олег 

Францевич 

100% від 25.03.2021 

№ 26767523 

ТОВАРИСТВО З 

ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ      

«РАПІД-АВ» 

40053753 ТОВ 

«КОМПАНІ

Я ІНВІНСІ-

2013», 

Дрегер Олег 

Францевич 

70% від 25.03.2021 

№ 26767415 

(17) Отже, ТОВ «СХІДНІ АВТОВОКЗАЛИ» Листом № 06/268 надало недостовірну 

інформацію на пункт 1 Вимоги. 

(18) У Листі № 06/268 ТОВ «СХІДНІ АВТОВОКЗАЛИ» повідомило, що ним 

використовується веб-сайт, розміщений в мережі Інтернет за посиланням 

«www.eav.com.ua». 

(19) Оглядом інформації, що міститься на зазначеному веб-сайті, Відділенням 

отримано відомості про здійснення ТОВ «СХІДНІ АВТОВОКЗАЛИ» 

господарської діяльності через квиткові каси (пункти продажу квитків, 

автостанції), розташовані за адресами: 

- м. Вугледар (в напрямку села Павлівка), 

- м. Покровськ, вул. Привокзальна, 1-а, 

- м. Покровськ, вул. Торгова, 

- м. Костянтинівка, пр. Ломоносова, 123-б, 

- м. Костянтинівка, вул. Олекси Тихого, 106-а. 

(20) ТОВ «СХІДНІ АВТОВОКЗАЛИ» Листом № 06/268 надало відповідь на пункти 

4-8 Вимоги, в якій відсутня інформація щодо діяльності вищенаведених 

квиткових кас. На підставі зазначеного Відділенням був зроблений висновок, 

що інформація на Вимогу надана не в повному обсязі. 

(21) Втім, в ході розгляду Справи ТОВ «СХІДНІ АВТОВОКЗАЛИ» повідомило 

Відділення (листом від 16.11.2020 № 06/286 (вх. від 26.11.2020 № 6488)), що у 

Листі № 06/268 відсутня інфомація щодо діяльності квиткових кас (пунктів 

продажу квитків, автостанцій) за наведеними адресами, оскільки станом на 

01.09.2020 (дату, на яку запитувалась інформація у Вимозі) 

ТОВ «СХІДНІ АВТОВОКЗАЛИ» припинило здійснювати господарську 

діяльность через квиткові каси (пункти продажу квитків, автостанції), 

розташовані за адресами: 

- м. Вугледар (в напрямку села Павлівка) (період здійснення господарської 

діяльності з 29.04.2017 по 12.08.2019); 

- м. Покровськ, вул. Привокзальна, 1-а (період здійснення господарської 

діяльності з 02.06.2015 по 28.02.2019); 

- м. Покровськ, вул. Торгова (період здійснення господарської діяльності з 

02.06.2015 по 28.02.2019); 
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- м. Костянтинівка, пр. Ломоносова, 123-б (період здійснення 

господарської діяльності з 02.06.2015 по 31.07.2019); 

- м. Костянтинівка, вул. Олекси Тихого, 106-а (період здійснення господарської 

діяльності з 02.06.2015 по 31.07.2019). 

4. Правова кваліфікація дій Відповідача 

(22) Відповідно до частини першої статті 7, статті 17 Закону України «Про 

Антимонопольний комітет України», у сфері здійснення контролю за 

дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції голова 

територіального відділення Комітету має повноваження розглядати заяви і 

справи про порушення законодавства про захист економічної конкуренції та 

проводити розслідування за цими заявами і справами; при розгляді заяв і справ  

про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, проведенні 

перевірки та в інших передбачених законом випадках вимагати від суб'єктів 

господарювання, об'єднань, органів влади, органів місцевого самоврядування, 

органів адміністративно-господарського управління та контролю, їх посадових 

осіб і працівників, інших фізичних та юридичних осіб інформацію, в тому числі 

з обмеженим доступом. 

(23) Згідно зі статтею 17 Закону України «Про Антимонопольний комітет України» 

голова територіального відділення Комітету має право при розгляді заяв і справ 

про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, проведенні 

перевірки та в інших передбачених законом випадках вимагати від суб'єктів 

господарювання, об'єднань, органів влади, органів місцевого самоврядування, 

органів адміністративно-господарського управління та контролю, їх посадових 

осіб і працівників, інших фізичних та юридичних осіб інформацію, в тому числі 

з обмеженим доступом. 

(24) Положеннями статей 22 та 221 Закону України «Про Антимонопольний комітет 

України» передбачено, що вимоги голови територіального відділення є 

обов'язковими для виконання у визначений ним строк; суб'єкти 

господарювання, об’єднання, органи влади, органи місцевого самоврядування, 

органи адміністративно-господарського управління і контролю, їхні структурні 

підрозділи, філії, представництва їх посадові особи та працівники зобов'язані на 

вимогу голови територіального відділення Антимонопольного комітету 

України 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. 

(25) Відповідно до пункту 15 статті 50 Закону України «Про захист економічної 

конкуренції» подання недостовірної інформації територіальному відділенню 

Антимонопольного комітету України є порушенням законодавства про захист 

економічної конкуренції. 

(26) В ході розгляду Справи Відділенням не були отримані належні докази, які 

надали б змогу стверджувати про доведеність вчинення порушення у вигляді 

подання інформації в неповному обсязі територіальному відділенню 
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Антимонопольного комітету України у встановлені головою 

територіального відділення строки, передбаченого пунктом 14 статті 50 Закону 

України «Про захист економічної конкуренції», а обставини, що стали 

підставою для початку розгляду Справи з огляду на викладене вище були або ж 

спростовані, або ж внаслідок з’ясування додаткових обставин не можуть 

розглядатися як такі, що є належними та допустимими доказами у Справі. 

(27) Відповідно до статті 49 Закону України «Про захист економічної конкуренції» 

розгляд справи про порушення законодавства про захист економічної 

конкуренції підлягає закриттю без прийняття рішення по суті, якщо, зокрема, 

не доведено вчинення порушення. 

5.    Пояснення Відповідача 

(28) ТОВ «СХІДНІ АВТОВОКЗАЛИ» листом від 08.04.2021 (вх. від 08.04.2021 

№ 1982) повідомило, що зазначене товариство повністю визнає факт вчинення 

порушення законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченого 

пунктом 15 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у 

вигляді подання недостовірної інформації щодо відсутності відносин контролю 

з юридичними та фізичними особами у значенні статті 1 Закону України «Про 

захист економічної конкуренції» на пункт 1 вимоги голови Східного 

міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету 

від 06.10.2020 № 70-02/4-6181. 

6.    Остаточні висновки адміністративної колегії Відділення у Справі 

(29) У Відділення відсутні підстави для визнання факту вчинення ТОВ «СХІДНІ 

АВТОВОКЗАЛИ» порушення законодавства про захист економічної 

конкуренції, передбаченого пунктом 14 статті 50 Закону України «Про захист 

економічної конкуренції», у вигляді подання інформації на пункти 4 - 8 вимоги 

голови Східного міжобласного територіального відділення Антимонопольного 

комітету від 06.10.2020 № 70-02/4-6181 в неповному обсязі територіальному 

відділенню Антимонопольного комітету України у встановлені головою 

територіального відділення строки. 

(30) Отже, розгляд Справи щодо ознак вчинення ТОВ «СХІДНІ АВТОВОКЗАЛИ» 

порушення законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченого 

пунктом 14 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», 

підлягає закриттю без прийняття рішення по суті у зв’язку з недоведенням 

вчинення порушення законодавства про захист економічної конкуренції. 

(31) Подання ТОВ «СХІДНІ АВТОВОКЗАЛИ» недостовірної інформації щодо 

відсутності відносин контролю з юридичними та фізичними особами у значенні 

статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» на пункт 1 

вимоги голови Східного міжобласного територіального відділення 

Антимонопольного комітету від 06.10.2020 № 70-02/4-6181, є порушенням, 

передбаченим пунктом 15 статті 50 Закону України «Про захист економічної 

конкуренції». 

(32) Доказами, які підтверджують вчинення ТОВ «СХІДНІ АВТОВОКЗАЛИ» 
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порушення законодавства про захист економічної конкуренції, 

передбаченого пунктом 15 статті 50 Закону України «Про захист економічної 

конкуренції», є документи, що містяться в матеріалах Справи.  

(33) Відповідно до статті 51 Закону України «Про захист економічної конкуренції» 

порушення законодавства про захист економічної конкуренції тягне за собою 

відповідальність, встановлену законом. 

7.    Визначення розміру штрафу 

(34) Згідно з абзацом 4 частини другої статті 52 Закону України «Про захист 

економічної конкуренції» за порушення, передбачене пунктом 15 статті 50 

цього Закону, накладається штраф у розмірі до одного відсотка доходу 

(виручки) суб’єкта господарювання від реалізації продукції (товарів, робіт, 

послуг) за останній звітний рік, що передував року, в якому накладається 

штраф. 

(35) Відповідно до інформації, наведеної у листі ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ 

ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ У ДОНЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ 

від 03.02.2021 № 1742/05-99-18-05-08 (вх. від 09.02.2021 № 622), чистий дохід 

ТОВ «СХІДНІ АВТОВОКЗАЛИ» від реалізації продукції (товарів, робіт, 

послуг) за 9 місяців 2020 року склав 14 794 000 (чотирнадцять мільйонів сімсот 

дев’яносто чотири тисячі) гривень.    

Враховуючи наведене, відповідно до статей 7, 121, 14 Закону України «Про 

Антимонопольний комітет України», пункту 23 Правил розгляду заяв і справ про 

порушення законодавства про захист економічної конкуренції (Правила розгляду 

справ), затверджених розпорядженням Антимонопольного комітету України 

від 19.04.1994 за № 5, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 06.05.1994 за 

№ 90/299 (у редакції розпорядження Антимонопольного комітету України 

від 29.06.1998 № 169-р) (зі змінами), пункту 11 Положення про територіальне 

відділення Антимонопольного комітету України, затвердженого розпорядженням 

Антимонопольного комітету України від 23.02.2001 № 32-р, зареєстрованим в 

Міністерстві юстиції України 30.03.2001 за № 291/5482 (зі змінами), 

адміністративна колегія Східного міжобласного територіального відділення 

Антимонопольного комітету України 

ПОСТАНОВИЛА: 

1. Визнати дії ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СХІДНІ 

АВТОВОКЗАЛИ» (ідентифікаційний код юридичної особи – 39715368) по 

поданню недостовірної інформації щодо відсутності відносин контролю з 

юридичними та фізичними особами у значенні статті 1 Закону України «Про 

захист економічної конкуренції» на пункт 1 вимоги голови Східного 

міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету від 

06.10.2020 № 70-02/4-6181, порушенням законодавства про захист економічної 

конкуренції, передбаченим пунктом 15 статті 50 Закону України «Про захист 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2210-14#n456
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2210-14#n457
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економічної конкуренції», у вигляді подання недостовірної інформації 

територіальному відділенню Антимонопольного комітету України. 

2. За порушення законодавства про захист економічної конкуренції, наведене в 

пункті 1 резолютивної частини цього рішення, відповідно до статті 52  Закону 

України «Про захист економічної конкуренції» накласти на ТОВАРИСТВО З 

ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СХІДНІ АВТОВОКЗАЛИ» 

(ідентифікаційний код юридичної особи – 39715368)   штраф у розмірі 

30 000 (тридцять тисяч) гривень. 

3. Розгляд справи № 4/13-139-20 щодо ознак вчинення ТОВАРИСТВОМ З 

ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СХІДНІ АВТОВОКЗАЛИ» 

(ідентифікаційний код юридичної особи – 39715368) порушення законодавства 

про захист економічної конкуренції, передбаченого пунктом 14 статті 50 Закону 

України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді подання інформації 

на пункти 4 - 8 вимоги голови Східного міжобласного територіального 

відділення Антимонопольного комітету від 06.10.2020 № 70-02/4-6181 в 

неповному обсязі територіальному відділенню Антимонопольного комітету 

України у встановлені головою територіального відділення строки, закрити без 

прийняття рішення по суті у зв’язку з недоведенням вчинення порушення 

законодавства про захист економічної конкуренції. 

Відповідно до частини третьої статті 56 Закону України «Про захист 

економічної конкуренції» штраф повинен бути сплачений у двомісячний строк з дня 

одержання рішення. 

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 до територіального відділення документи, 

що підтверджують сплату штрафу. 

Відповідно до частини першої статті 60 Закону України «Про захист 

економічної конкуренції» рішення органів Антимонопольного комітету України у 

двомісячний строк з дня одержання може бути оскаржене до господарського суду. 

 

Голова колегії       Юрій ГЛАДИК 

 


