
 

 
 

СХІДНЕ МІЖОБЛАСНЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ 

АНТИМОНОПОЛЬНОГО КОМІТЕТУ УКРАЇНИ 

РЕКОМЕНДАЦІЇ 

АДМІНІСТРАТИВНОЇ КОЛЕГІЇ СХІДНОГО МІЖОБЛАСНОГО 

ТЕРИТОРІАЛЬНОГО ВІДДІЛЕННЯ 

від 13.04.2021                                 Харків                                     № 70/12 рк/к 

  

ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СХІДНІ 

АВТОВОКЗАЛИ» 

84100, Донецька область, місто 

Слов'янськ, вулиця Центральна, 47 

 

Щодо припинення дій, які містять ознаки 

порушення законодавства про захист від 

недобросовісної конкуренції, вжиття заходів 

для усунення їх причин та наслідків  

 

 

В ході здійснення державного контролю за дотриманням законодавства 

про захист від недобросовісної конкуренції Східним міжобласним 

територіальним відділенням Антимонопольного комітету України (надалі – 

Відділення) встановлено наступне. 

Згідно з відомостями, які містяться в Єдиному державному реєстрі 

юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, 

дата і номер запису про проведення державної реєстрації ТОВАРИСТВА З 

ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СХІДНІ АВТОВОКЗАЛИ» (надалі 

– ТОВ «СХІДНІ АВТОВОКЗАЛИ») 27.03.2015 за № 12771020000005864, 

ідентифікаційний код юридичної особи – 39715368, місцезнаходження: 

84100, Донецька область, місто Слов'янськ, вулиця Центральна, 47.  

Основним видом діяльності ТОВ «СХІДНІ АВТОВОКЗАЛИ» є  

допоміжне обслуговування наземного транспорту (код за КВЕД 52.21). 

У розумінні абзацу дванадцятого статті 1 Закону України «Про захист 

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

господарювання. 

На ринку надання послуг з продажу квитків на проїзд на приміських і 

міжміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять 

за межі території Донецької області (надалі - внутрішньообласні маршрути) 

та на міжміських і приміських автобусних маршрутах загального 
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користування, що виходять за межі території Донецької області (надалі - 

міжобласні маршрути) діють, зокрема, наступні суб’єкти господарювання: 

ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ ТІМОХІН ВІКТОР ОЛЕКСІЙОВИЧ, 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПСБ»,  

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДОНЕЦЬКЕ 

ОБЛАСНЕ ПІДПРИЄМСТВО АВТОБУСНИХ СТАНЦІЙ», ПРИВАТНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО «АСКУР», ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВІКТВА» та інші. Отже, зазначений ринок є 

конкурентним. 

Одним із учасників цього ринку є ТОВ «СХІДНІ АВТОВОКЗАЛИ». 

1. У місті Вугледар по вулиці Магістральній, 6 (в напрямку села 

Павлівка) розташована будівля, на фасаді якої була розміщена вивіска 

«АВТОСТАНЦІЯ» (надалі - Вивіска). Також, на фасаді зазначеної будівлі 

була розміщена табличка з інформацією «Товариство з обмеженою 

відповідальністю «СХІДНІ АВТОВОКЗАЛИ» АГЕНСТВО З ПРОДАЖУ 

КВИТКІВ м. Вугледар час роботи з 5:00 до 19:00 без перерви та вихідних» 

(мова оригіналу) (надалі - Табличка). 

Згідно з інформацією, наданою ТОВ «СХІДНІ АВТОВОКЗАЛИ» листом 

від 25.01.2021 № 06/35 (вх. від 31.12.2020 № 70-02/4-8164), власником 

Вивіски та Таблички є ТОВ «СХІДНІ АВТОВОКЗАЛИ». 

Розробку і виготовлення Вивіски на замовлення ТОВ «СХІДНІ 

АВТОВОКЗАЛИ» здійснювало ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РЕКЛАМНЕ АГЕНТСТВО «АЛЬФА» 

(ідентифікаційний код юридичної особи – 34782644), що підтверджується 

рахунком - фактурою від 04.05.2017 № СФ-0063, платіжним дорученням від 

11.05.2017 № 3315 та розрахунковою накладною від 15.05.2017 № РН-0063. 

За даними ТОВ «СХІДНІ АВТОВОКЗАЛИ» (лист від 25.01.2021  

№ 06/35), зазначене товариство розміщувало Вивіску та Табличку на фасаді 

будівлі, розташованої за адресою: 85670, Донецька область, місто Вугледар, 

вулиця Магістральна, 6 (в напрямку села Павлівка), протягом періоду з 

травня 2017 року до грудня 2020 року. Станом на 25.01.2021 Вивіска та 

Табличка ТОВ «СХІДНІ АВТОВОКЗАЛИ» демонтовані. 

ТОВ «СХІДНІ АВТОВОКЗАЛИ» укладений договір оренди нерухомого 

майна від 28.09.2016 з ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ 

«АВТОТРАНСПОРТНИК» (ідентифікаційний код юридичної особи – 

30792800, надалі – ПАТ «АВТОТРАНСПОРТНИК»), відповідно до якого: 

- орендодавець (ПАТ «АВТОТРАНСПОРТНИК») зобов’язується передати, 

а орендар (ТОВ «СХІДНІ АВТОВОКЗАЛИ») прийняти в строкове 

платне володіння і користування нежитлове приміщення, а саме: 

павільйон автобусної зупинки м. Вугледар, який розташований в 

напрямку с. Павлівка; 

- зазначене нежитлове приміщення належить орендодавцю на підставі 

рішення суду та перебуває на балансі орендодавця; 
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- орендар використовує майно для здійснення власної господарської 

діяльності; 

- орендарю надається право на користування земельною ділянкою, на якій 

знаходиться об’єкт оренди, а також право користування земельною 

ділянкою, яка прилягає до об’єкту оренди у розмірі, необхідному для 

досягнення мети оренди; 

- термін дії договору складає 2 роки 11 місяців з дати передачі об’єкта 

оренди за актом прийому – передачі (зазначений акт прийняття – 

передачі підписаний сторонами 28.09.2016). Термін дії договору спливає 

28.08.2019. 

Отже, ТОВ «СХІДНІ АВТОВОКЗАЛИ» проваджувало господарську 

діяльність за адресою: 85670, Донецька область, місто Вугледар, вулиця 

Магістральна, 6, на підставі укладеного договору оренди нерухомого майна. 

ТОВ «СХІДНІ АВТОВОКЗАЛИ» укладений аналогічний договір оренди 

нерухомого майна від 29.08.2019 з ПАТ «АВТОТРАНСПОРТНИК», 

відповідно до якого орендодавець (ПАТ «АВТОТРАНСПОРТНИК») 

зобов’язується передати, а орендар (ТОВ «СХІДНІ АВТОВОКЗАЛИ») 

прийняти в строкове платне володіння і користування нежитлове 

приміщення, а саме: павільйон автобусної зупинки м. Вугледар, який 

розташований в напрямку с. Павлівка (місто Вугледар, вулиця Магістральна, 

6). Термін дії договору складає 2 роки 11 місяців з дати передачі об’єкта 

оренди за актом прийому – передачі. Акт прийняття – передачі підписаний 

29.08.2019. 

Втім, листом від 07.12.2020 № 06/322 (вх. від 10.12.2020 № 6921) 

ТОВ «СХІДНІ АВТОВОКЗАЛИ» повідомило, що зазначене товариство 

здійснювало діяльність із надання послуг з продажу квитків через агентство з 

продажу квитків за адресою: 85670, Донецька область, місто Вугледар, 

вулиця Магістральна, 6 (в напрямку села Павлівка) протягом періоду з 

29.04.2017 до 12.08.2019. 

Відповідно до статті 1 Закону України «Про автомобільний транспорт» 

(надалі - Закон) автостанція - споруда або комплекс будівель, споруд, стоянок 

та під'їздів для прийняття, відправлення, управління рухом автобусів та 

обслуговування пасажирів. 

Статтею 28 Закону передбачені вимоги до автостанцій, а саме: на 

автостанціях забезпечується: 

- прийом та відправлення автобусів і пасажирів; 

- організація продажу квитків населенню; 

- диспетчерське управління і регулювання руху автобусів; 

- контроль екіпіровки та санітарного стану автобусів, дорожньої 

документації водіїв та дотримання визначеного режиму роботи 

підприємств, установ і організацій, розташованих на їх території; 
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- організація побутового обслуговування пасажирів і водіїв. 

Згідно зі статтею 36 Закону автостанції надають пасажирам послуги, 

пов'язані з їх проїздом автобусними маршрутами загального користування, а 

автомобільним перевізникам, які здійснюють перевезення пасажирів на 

договірних умовах, - послуги, пов'язані з відправленням та прибуттям 

автобусів згідно з розкладом руху. 

До обов'язкових послуг, що повинні надаватися автостанціями 

пасажирам, належать: 

- продаж квитків; 

- користування приміщеннями для чекання поїздки, облаштованими 

місцями для сидіння; 

- можливість користування громадськими вбиральнями; 

- інформування щодо розкладу руху автобусів та вартості поїздки. 

До обов'язкових послуг, що повинні надаватися автостанціями 

автомобільному перевізнику, належать: 

- продаж квитків; 

- організація прибуття та відправлення автобуса з облаштованих 

платформ; 

- інформування водія щодо умов дорожнього руху на маршруті. 

Згідно зі статтею 32 Закону відправлення чи прибуття автобусів 

приміських, міжміських та міжнародних автобусних маршрутів загального 

користування здійснюється тільки з автостанцій, а в разі їх відсутності - із 

зупинок, передбачених розкладом руху. 

За надання обов'язкових послуг автостанцій з осіб, які придбавають 

проїзні квитки, стягується автостанційний збір, що входить до вартості 

квитка. 

Відповідно до пункту 112 Правил надання послуг пасажирського 

автомобільного транспорту, затверджених постановою Кабінету Міністрів 

України від 18.02.1997 № 176 (надалі - Правила), функціонування   

автостанції   можливе   у   разі   її відповідності  вимогам  статей  1,  28, 32, 36 

Закону та цих Правил. 

Згідно з пунктом 112 Правил місцями зупинки  автобусів  на   

приміських   та   міжміських маршрутах  визначаються  автостанції,  а  у  разі 

їх відсутності - місця   розташування   автопавільйонів. Місця зупинки 

автобусів  приміських  маршрутів  на  території населених пунктів,  крім 

автостанцій,  погоджують виконавчі органи сільських, селищних і міських 

рад. 

Згідно з підпунктом 9 пункту 2 Правил квиткова  каса - спеціально 

обладнане приміщення,  в якому здійснюється оформлення квитків та  

документів,  що  підтверджують право на перевезення багажу, а також їх 
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повернення. 

Будівля, на фасаді якої була розміщена Вивіска, знаходиться у місті 

Вугледар в напрямку села Павлівка на узбіччі дороги «О 0532 Донецьк – 

Красногорівка – Мар`їнка – Старомлинівка». Таким чином, з Вивіскою могла 

ознайомитись велика кількість осіб. Отже, розміщені на зазначеній вивісці 

відомості поширені ТОВ «СХІДНІ АВТОВОКЗАЛИ» безпосередньо 

невизначеному колу осіб. 

Ознайомившись з вивіскою «АВТОСТАНЦІЯ» у пересічного споживача 

(потенційного пасажира) може скластися враження про те, що ТОВ «СХІДНІ 

АВТОВОКЗАЛИ» надає автостанційні послуги, зокрема: 

- продаж квитків; 

- користування приміщеннями для чекання поїздки, облаштованими 

місцями для сидіння; 

- можливість користування громадськими вбиральнями; 

- прийом та відправлення автобусів і пасажирів. 

Втім, листом від 07.12.2020 № 06/322 ТОВ «СХІДНІ АВТОВОКЗАЛИ» 

повідомило, що у приміщенні будівлі, що знаходиться за адресою: 85670, 

Донецька область, місто Вугледар, вулиця Магістральна, 6, зазначеним 

товариством надавались послуги з продажу квитків, а саме: 

- продаж квитків; 

- замовлення квитків на проїзд від інших міст; 

- бронювання місць; 

- переоформлення, повернення квитка; 

- послуги довідкового бюро; 

- продаж квитка для поїздки з іншого міста. 

За інформацією, наданою ТОВ «СХІДНІ АВТОВОКЗАЛИ» листом від 

25.01.2021 № 06/35, послуги з користування приміщеннями для чекання 

поїздки, облаштованими місцями для сидіння, громадськими вбиральнями, а 

також послуги з прийому та відправлення автобусів і пасажирів у період з 

2017 року до серпня 2019 року за адресою: 85670, Донецька область, місто 

Вугледар, вулиця Магістральна, 6, зазначеним товариством не надавались. 

Крім того, ТОВ «СХІДНІ АВТОВОКЗАЛИ» надало перелік автостанцій 

зазначеного товариства, розташованих в межах Донецької області, за період з 

01.01.2017 до 01.09.2020. 

На офіційному сайті ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ З БЕЗПЕКИ НА 

ТРАНСПОРТІ «https://dsbt.gov.ua/uk/storinka/perelik-atestovanyh-avtostanciy» 

міститься перелік атестованих автостанцій станом на 28.09.2020. 

У наведеному переліку відсутня автостанція за адресою: 85670, 

Донецька область, місто Вугледар, вулиця Магістральна, 6. 

https://dsbt.gov.ua/uk/storinka/perelik-atestovanyh-avtostanciy
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Тобто, у приміщенні будівлі, що знаходиться за зазначеною вище 

адресою, на якій була розміщена вивіска «АВТОСТАНЦІЯ», протягом 

періоду з 29.04.2017 до 12.08.2019 ТОВ «СХІДНІ АВТОВОКЗАЛИ» 

надавались послуги квиткової каси. 

Слід зазначити, що листом від 05.02.2021 № 03-31/36-864/0/8-21 

(вх. від 15.02.2021 № 759) ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ВУГЛЕДАРСЬКОЇ 

МІСЬКОЇ РАДИ (надалі - ВИКОНКОМ) повідомив, що місцем посадки та 

висадки пасажирів міжміського та приміського транспорту у місті Вугледар 

згідно з рішенням ВИКОНКОМУ від 30.01.2008 № 42 визначено 

автостанцію, розташовану за адресою: місто Вугледар, вулиця Трифонова, 1. 

Зазначена автостанція належить ФІЗИЧНІЙ ОСОБІ-ПІДПРИЄМЦЮ 

ТІМОХІНУ ВІКТОРУ ОЛЕКСІЙОВИЧУ (ідентифікаційний номер – 

2029800699). 

Листом від 10.02.2021 № 333/0/111-21 (вх. від 15.02.2021 № 731) 

ДЕПАРТАМЕНТОМ РОЗВИТКУ БАЗОВИХ ГАЛУЗЕЙ ПРОМИСЛОВОСТІ 

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ повідомлено, що 

посадка та висадка пасажирів за адресою: місто Вугледар, вулиця 

Магістральна, 6 внутрішньообласними маршрутами не передбачена, а також  

надано перелік внутрішньообласних маршрутів, які передбачають посадку та 

висадку пасажирів на автостанції, розташованій за адресою: місто Вугледар, 

вулиця Трифонова, 1. 

З метою з’ясування можливості введення в оману споживачів, шляхом 

повідомлення неправдивих відомостей про послуги, які можуть вплинути на 

наміри цих осіб щодо отримання послуг (придбання квитків) саме у цього 

суб’єкта господарювання, працівниками Відділення проведено опитування 

потенційних споживачів (пасажирів) та складено відповідний протокол 

від 17.11.2020. 

За результатами опитування встановлено наступне: 

- 54,2 % споживачів надали б перевагу придбанню квитків саме на 

автостанції для здійснення подорожей регулярними 

внутрішньообласними та міжобласними автобусними маршрутами; 

- 92 % споживачів вважають, що вивіска «АВТОСТАНЦІЯ», розміщена на 

будівлі, в якій суб’єктом господарювання надаються послуги з продажу 

квитків на регулярні внутрішньообласні та міжобласні автобусні 

маршрути, передбачає зупинку автотранспорту для здійснення 

посадки/висадки пасажирів за місцем провадження такої діяльності 

(місцем знаходження автостанції); 

- вивіска «АВТОСТАНЦІЯ» на фасадній частині будівлі, в якій 

розташована квиткова каса з продажу квитків на внутрішньообласні та 

міжобласні автобусні маршрути, вплинула би на наміри 88 % споживачів 

щодо придбання квитків саме в цій квитковій касі, оскільки споживачі 

очікують отримання певного переліку автостанційних послуг за місцем 

знаходження цієї квиткової каси.  
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Враховуючи, що розміщення вивіски з інформацією «АВТОСТАНЦІЯ» 

на фасаді будівлі, де знаходиться квиткова каса, може стимулювати 

зацікавленість споживачів (потенційних пасажирів) до купівлі квитків саме в 

цій квитковій касі, розповсюдження наведеної інформації може поставити 

ТОВ «СХІДНІ АВТОВОКЗАЛИ» в більш вигідне становище та надати йому 

переваги серед інших суб'єктів господарювання, які діють на ринку надання 

послуг з продажу квитків в межах Донецької області. При цьому, його 

конкурентна позиція може посилюватись не завдяки власним досягненням, а 

шляхом поширення неправдивих відомостей щодо господарської діяльності 

ТОВ «СХІДНІ АВТОВОКЗАЛИ». 

Відповідно до статті 151 Закону України «Про захист від недобросовісної 

конкуренції», поширенням інформації, що вводить в оману, є повідомлення 

суб’єктом господарювання безпосередньо або через іншу особу, одній, 

кільком особам або невизначеному колу осіб, у тому числі в рекламі 

неповних, неточних, неправдивих відомостей, зокрема внаслідок обраного 

способу їх викладення, замовчування окремих фактів чи нечіткості 

формулювань, що вплинули або можуть вплинути на наміри цих осіб щодо 

придбання (замовлення) чи реалізації (продажу, поставки, виконання, 

надання) товарів, робіт, послуг цього суб'єкта господарювання. 

Враховуючи вищенаведене, дії ТОВ «СХІДНІ АВТОВОКЗАЛИ», які 

полягають у розміщенні вивіски з інформацією «АВТОСТАНЦІЯ» на фасаді 

будівлі, де ТОВ «СХІДНІ АВТОВОКЗАЛИ» надає послуги з продажу квитків 

через квиткову касу, містять ознаки порушення законодавства про захист від 

недобросовісної конкуренції, передбаченого статтею 15¹ Закону України «Про 

захист від недобросовісної конкуренції», у вигляді поширення інформації, що 

вводить в оману, а саме: повідомлення ТОВ «СХІДНІ АВТОВОКЗАЛИ» 

безпосередньо невизначному колу осіб неправдивих відомостей, зокрема 

внаслідок обраного способу їх викладення, що можуть вплинути на наміри 

цих осіб щодо придбання квитків у ТОВ «СХІДНІ АВТОВОКЗАЛИ». 

Листом від 25.01.2021 № 06/35 ТОВ «СХІДНІ АВТОВОКЗАЛИ» 

повідомило, що станом на 25.01.2021 Вивіска та Табличка ТОВ «СХІДНІ 

АВТОВОКЗАЛИ» демонтовані. 

Отже, порушення ТОВ «СХІДНІ АВТОВОКЗАЛИ» припинено. 

2. У своїй господарській діяльності ТОВ «СХІДНІ АВТОВОКЗАЛИ» з 

2017 року використовує в мережі Інтернет веб-сайт «eav.com.ua» (надалі – 

Веб-сайт). 

Відповідно до інформації, наданої ТОВ «СХІДНІ АВТОВОКЗАЛИ»  

листом від 20.10.2020 № 06/268 (вх. від 22.10.2020 № 5923), розробка та 

обслуговування Веб-сайту здійснюється ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ             

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОДРАЙВ» (ідентифікаційний код юридичної 

особи – 40234814) (надалі – ТОВ «КОДРАЙВ») на підставі укладеного між 

ними договору від 02.06.2017 № 06-Д (надалі - Договір). 

Згідно з пунктом 1.1. Договору Замовник (ТОВ «СХІДНІ 
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АВТОВОКЗАЛИ) доручає, а Виконавець (ТОВ «КОДРАЙВ») зобов’язується 

надати за плату Замовнику згідно з умовами цього Договору послуги з 

розробки Веб-сайту. 

Пункт 2 Договору передбачає обов’язки та права сторін. 

Зокрема, до обов’язків Виконавця належать: 

- надавати Замовнику послуги згідно з умовами цього Договору (підпункт 

2.1.1. Договору); 

- в подальшому обслуговувати Веб-сайт шляхом наповнення та 

розміщення актуальної інформації (підпункт 2.1.3. Договору). 

Виконавець має право встановлювати строки для надання Замовником 

інформації, яка необхідна Виконавцю для надання послуг (підпункт 2.2.2. 

Договору). 

Замовник зобов’язаний: 

- надавати Виконавцю достовірну та повну інформацію, необхідну 

Виконавцю для виконання цього Договору (підпункт 2.3.2. Договору); 

- дотримуватися чинного законодавства України і міжнародного 

законодавства при наданні (передачі), публікації, отриманні, 

розповсюдженні, використанні та інших діях щодо інформації та даних у 

зв’язку з цим Договором (підпункт 2.3.3. Договору); 

- дотримуватися чинного законодавства України та міжнародного 

законодавства при здійсненні ним будь-яких дій, які Замовник має 

можливість здійснювати у зв’язку з послугами, отриманими ним по 

цьому Договору (підпункт 2.3.4. Договору). 

Замовник має право перевіряти хід та якість надання послуг (підпункт 

2.4.1. Договору). 

Пункт 5 Договору передбачає відповідальність сторін, а саме: 

- якщо Замовник надав Виконавцю недостовірну або неповну інформацію, 

необхідну Виконавцю для виконання цього Договору, то Виконавець не 

несе відповідальності за якість наданих послуг і має право на дострокове 

розірвання цього Договору (підпункт 5.2. Договору); 

- якщо внаслідок невиконання або неналежного виконання зобов’язань 

Замовника, визначених в цьому Договорі, було завдано шкоди третім 

особам або було порушено права третіх осіб або було порушено чинне 

законодавство України чи міжнародне законодавство, то всю 

відповідальність, пов’язану з такими обставинами, несе Замовник 

(підпункт 5.3. Договору); 

- сторони домовились, що послуги вважаються наданими Виконавцем 

якісно, якщо Виконавець не отримав від Замовника претензій щодо 

наданих послуг (підпункт 5.6. Договору). 

Таким чином ТОВ «СХІДНІ АВТОВОКЗАЛИ» безпосередньо несе 
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відповідальність за зміст інформації, розміщеної на Веб-сайті. 

Працівниками Відділення 30.09.2020 встановлено, що на Веб-сайті 

міститься інформація:  «На даний час до складу ТОВ «СХІДНІ 

АВТОВОКЗАЛИ» входить 20 автостанцій, розташованих в 16 населених 

пунктах Донецької області» (мова оригіналу), а також наведений перелік 

послуг, які надаються автостанціями ТОВ «СХІДНІ АВТОВОКЗАЛИ»,          

у тому числі з продажу квитків пасажирам (за посиланням      

«eav.com.ua/uk/o-nas»). 

Крім цього, на Веб-сайті міститься перелік автостанцій                         

ТОВ «СХІДНІ АВТОВОКЗАЛИ», які надають послуги автостанцій (за 

посиланням «eav.com.ua/uk/bus-stations»). До зазначеного переліку включено 

12 агентств з продажу квитків, у тому числі «Агентство з продажу квитків 

м. Угледар» (мова оригіналу). 

На Веб-сайті за посиланням «eav.com.ua/uk/bus-

stations/агенство_угледар» розміщена наступна інформація: 

«Агентство з продажу квитків м. Угледар. Услуги автостанции: 

Продаж квитків 

Зали очікування 

Довідкове бюро 

Допомога особам з обмеженими можливостями 

Громадський туалет» (мова оригіналу). 

Щодо факту розміщення вищенаведеної інформації на Веб-сайті 

працівниками Відділення складений протокол від 30.09.2020. 

Враховуючи, що мережа Інтернет є загальнодоступною, з розміщеною на 

Веб-сайті інформацією має можливість ознайомитись невизначене коло осіб. 

За інформацією ТОВ «СХІДНІ АВТОВОКЗАЛИ», наданою листом від 

20.10.2020 № 06/268 (вх. від 22.10.2020 № 5923), протягом періоду з 

01.01.2017 до 01.09.2020 ТОВ «СХІДНІ АВТОВОКЗАЛИ» належало 15 

автостанцій, розташованих в межах Донецької області. 

При цьому, за даними ТОВ «СХІДНІ АВТОВОКЗАЛИ» (лист від 

20.10.2020 № 06/268), протягом січня – серпня 2020 року в межах Донецької 

області діяли лише наступні автостанції та агентства з продажу квитків 

зазначеного товариства (зокрема, здійснювали продаж квитків пасажирам): 

- автостанція Маріупольська (м. Маріуполь, вул. А. Куїнджі, 115); 

- автостанція Мангуш (смт Мангуш, вул. А. Куїнджі, пр. Миру, 76-А); 

- агентство з продажу квитків Маріуполь АС-2 (м. Маріуполь,                           

пр-т Миру, 118-Б). 

Відповідно до інформації, наданої ТОВ «СХІДНІ АВТОВОКЗАЛИ»  

листом від 07.12.2020 № 06/322 (вх. від 10.12.2020 № 6921), з 8 агентств, які 
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належали  зазначеному товариству, припинили свою діяльність 7 агентств з 

продажу квитків: 

№ 

п/п 

Назва Адреса Період дії 

1.  Агентство з продажу 

квитків Маріуполь АС-2 

м. Маріуполь,                           

пр-т Миру, 118-Б 

з 30.07.2017 

2.  Агентство з продажу 

квитків м. Угледар 

м. Вугледар, вулиця 

Магістральна, 6 

з 29.04.2017 по 

12.08.2019 

3.  Агентство з продажу 

квитків м. Покровськ 

м. Покровськ, вул. 

Привокзальна, 1-А 

з 02.06.2015 по 

28.02.2019 

4.  Агентство з продажу 

квитків м. Покровськ 

м. Покровськ, вул. 

Торгова 

з 02.06.2015 по 

28.02.2019 

5.  Агентство з продажу 

квитків м. Костянтинівка 

м. Костянтинівка, пр. 

Ломоносова, 123-Б 

з 02.06.2015 по 

31.07.2019 

6.  Агентство з продажу 

квитків м. Костянтинівка 

м. Костянтинівка, вул. 

Олекси Тихого, 106-А 

з 02.06.2015 по 

31.07.2019 

7.  Агентство з продажу 

квитків Волноваха 2 

м. Волноваха, вул. 

Центральна, 125-А 

з 13.02.2019 по 

05.08.2019 

8.  Агентство з продажу 

квитків Новотроїцьке 

смт  Новотроїцьке в 

напрямку с. Оленівка 

з жовтня 2018 по 

05.08.2019 

Отже, переважна більшість агентств з продажу квитків ТОВ «СХІДНІ 

АВТОВОКЗАЛИ» (квиткових кас) припинила свою діяльність у 2019 році.  

Таким чином, у межах Донецької області послуги автостанцій (зокрема, 

щодо продажу квитків пасажирам) надають лише дві автостанції 

ТОВ «СХІДНІ АВТОВОКЗАЛИ», а не двадцять (як зазначено на Веб-сайті) 

та одне агентство з продажу квитків (квиткова каса). 

Обраний спосіб викладення інформації на Веб-сайті містить посилання 

на кількість діючих автостанцій та агентств з продажу квитків (квиткових 

кас), які фактично не здійснювали діяльність на період поширення інформації 

(зокрема, щодо продажу квитків пасажирам), що може ввести в оману 

споживачів щодо господарської діяльності ТОВ «СХІДНІ АВТОВОКЗАЛИ», 

і створювати додатковий стимул для придбання квитків на діючих 

автостанціях та в агентстві з продажу квитків (квитковій касі) ТОВ «СХІДНІ 

АВТОВОКЗАЛИ». 

Отже, ТОВ «СХІДНІ АВТОВОКЗАЛИ» може посилити свою 

конкурентну позицію та отримати неправомірні переваги не завдяки власним 

досягненням, а шляхом поширення неправдивих відомостей. 

Враховуючи вищенаведене, дії ТОВ «СХІДНІ АВТОВОКЗАЛИ», які 

полягають у поширенні неправдивих відомостей у мережі інтернет щодо 

господарської діяльності ТОВ «СХІДНІ АВТОВОКЗАЛИ», містять ознаки 
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порушення законодавства про захист від недобросовісної конкуренції, 

передбаченого статтею 15¹ Закону України «Про захист від недобросовісної 

конкуренції», у вигляді поширення інформації, що вводить в оману, а саме: 

повідомлення ТОВ «СХІДНІ АВТОВОКЗАЛИ» безпосередньо невизначному 

колу осіб неправдивих відомостей, зокрема внаслідок обраного способу їх 

викладення, що можуть вплинути на наміри цих осіб щодо придбання квитків 

у ТОВ «СХІДНІ АВТОВОКЗАЛИ». 

Враховуючи викладене, керуючись пунктом 10 частини п'ятої статті 14 

Закону України «Про Антимонопольний комітет України», частиною 

першою статті 46 Закону України «Про захист економічної конкуренції», 

підпунктом 13 частини першої пункту 3 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 надає ТОВАРИСТВУ З 

ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СХІДНІ АВТОВОКЗАЛИ» 

(ідентифікаційний код юридичної особи – 39715368) такі 

РЕКОМЕНДАЦІЇ: 

1. Вжити заходи для усунення причин виникнення порушення 

законодавства про захист від недобросовісної конкуренції щодо 

розміщення вивіски з інформацією «АВТОСТАНЦІЯ» на фасаді будівлі 

за адресою: Донецька область, місто Вугледар, вулиця Магістральна, 6 (в 

напрямку села Павлівка) та вжити заходів для усунення наслідків цього 

порушення, передбаченого статтею 151 Закону України «Про захист від 

недобросовісної конкуренції», у вигляді поширення інформації, що 

вводить в оману. 

2. Припинити дії, які полягають у розміщенні неправдивих відомостей у 

мережі Інтернет на веб-сайті «eav.com.ua» щодо господарської діяльності 

ТОВ «СХІДНІ АВТОВОКЗАЛИ» та вжити заходів для усунення причин 

виникнення порушення законодавства про захист від недобросовісної 

конкуренції, передбаченого статтею 15¹ Закону України «Про захист від 

недобросовісної конкуренції», у вигляді поширення інформації, що 

вводить в оману, а саме: повідомлення ТОВ «СХІДНІ АВТОВОКЗАЛИ» 

безпосередньо невизначному колу осіб неправдивих відомостей, зокрема 

внаслідок обраного способу їх викладення, що можуть вплинути на 

наміри цих осіб щодо придбання квитків у ТОВ «СХІДНІ 

АВТОВОКЗАЛИ». 

Про результати розгляду рекомендацій повідомити Східне міжобласне 

територіальне відділення Антимонопольного комітету України (місто Харків, 

Держпром, 6 під’їзд, 1 поверх, кімната 35) в 30-денний строк з дня 

отримання рекомендацій. 

Звертаємо Вашу увагу, що згідно з частиною другою статті 46 Закону 

України «Про захист економічної конкуренції» рекомендації органів 
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Антимонопольного комітету України підлягають обов’язковому розгляду 

особою, якій вони надані. 

Крім того, відповідно до частини третьої статті 46 вищезазначеного 

Закону, за умови виконання положень рекомендацій у разі, якщо порушення 

не призвело до суттєвого обмеження чи спотворення конкуренції, не завдало 

значних збитків окремим особам чи суспільству та вжито відповідних заходів 

для усунення наслідків порушення, провадження у справі про порушення 

законодавства про захист економічної конкуренції не розпочинається. 

 

 

Голова колегії: Юрій ГЛАДИК 

 


