
 
 

СХІДНЕ МІЖОБЛАСНЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ 

АНТИМОНОПОЛЬНОГО   КОМІТЕТУ   УКРАЇНИ 

                                          РІШЕННЯ 

АДМІНІСТРАТИВНОЇ КОЛЕГІЇ СХІДНОГО 
МІЖОБЛАСНОГО ТЕРИТОРІАЛЬНОГО ВІДДІЛЕННЯ 

 

20.04.2021     м. Харків    № 70/24-р/к 

 

Про надання дозволу на узгоджені дії 

 

Адміністративна колегія Східного міжобласного територіального 

відділення Антимонопольного комітету України, розглянувши заяву 

КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ПОЛТАВА – СЕРВІС» 

ПОЛТАВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (ідентифікаційний код юридичної особи – 

30191518) та ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ГРАНД МАС» (ідентифікаційний код юридичної особи - 41899208) про 

надання дозволу на узгоджені дії у вигляді укладання договору та подання 

Третього відділу досліджень і розслідувань від 20.04.2021 № 70-03/229-П,  

ВСТАНОВИЛА: 

До Східного міжобласного територіального відділення 

Антимонопольного комітету України (надалі - Відділення) надійшла заява 

КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ПОЛТАВА – СЕРВІС» 

ПОЛТАВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (надалі – КП «ПОЛТАВА–СЕРВІС» ПМР, 

Підприємство) та ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ГРАНД МАС» (надалі – ТОВ «ГРАНД МАС») про надання дозволу на 

узгоджені дії у вигляді укладання договору. 

Змістом узгоджених дій є укладання договору між ТОВ «ГРАНД МАС» 

та КП «ПОЛТАВА–СЕРВІС» ПМР про співробітництво з метою ефективної 

роботи по створенню та облаштуванню додаткових торгових місць на ринках 

«Господарський», «Квіти-1», «Квіти-2», «Овочевий» комунальної форми 

власності (надалі – Проект договору). 

Метою узгоджених дій суб’єктів господарювання є створення 

ТОВ «ГРАНД МАС» належних умов для провадження торгівельної діяльності 

на ринках «Господарський», «Квіти-1», «Квіти-2», «Овочевий».  
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Відповідно до  проекту Договору про співробітництво КП «ПОЛТАВА - 

СЕРВІС» ПМР з метою ефективної роботи по створенню та облаштування 

додаткових торгових місць на комунальних ринках «Господарський»,    

«Квіти-1», «Квіти-2», «Овочевий» передає ТОВ «ГРАНД МАС» права по 

організації та створенню належних умов для провадження торговельної 

діяльності на комунальних ринках «Господарський», «Квіти-1», «Квіти-2», 

«Овочевий», а ТОВ «ГРАНД МАС» в компенсацію за використання цих прав 

сплачує КП«ПОЛТАВА - СЕРВІС» ПМР грошові кошти. 

Сторони за даним Договором зобов’язуються здійснювати 

співробітництво з метою збільшення місць впорядкованої торгівлі, створення 

належних умов для провадження торговельної діяльності суб’єктами 

господарювання, вжиття відповідних заходів на комунальних ринках: 

«Господарський» за адресою: місто Полтава, вулиця Новий Базар, 16; 

«Квіти-1» за адресою: місто Полтава, вулиця Симона Петлюри; 

«Квіти-2» за адресою: місто Полтава, вулиця Котляревського; 

«Овочевий» за адресою: місто Полтава, вулиця Новий Базар, 39. 

Відповідно до пункту 5.1. Проекту договору він укладається на один рік 

та діє з «____»_______2021 по «____»_______2022 включно. 

Зазначені узгоджені дії мають позитивний суспільний ефект, оскільки 

сприяють ефективній організації роботи щодо створення та облаштування 

торгових місць та створенню належних умов для провадження торгової 

діяльності. 

Таким чином, узгоджені дії КП «ПОЛТАВА - СЕРВІС» ПМР та 

ТОВ «ГРАНД МАС» у вигляді укладання Договору про співробітництво не 

призведуть до значних змін конкуренції на ринку комплексних послуг з 

надання місць для торгівлі продовольчими та непродовольчими товарами в 

територіальних межах міста Полтава та до недопущення, усунення чи 

обмеження конкуренції на ньому. 

Враховуючи вищенаведене та на підставі статті 14 Закону України «Про 

Антимонопольний комітет України», статей 27, 28 Закону України «Про 

захист економічної конкуренції» та пунктів 8.1., 8.16. Положення про порядок 

подання заяв до органів Антимонопольного комітету України про надання 

дозволу на узгоджені дії суб’єктів господарювання, затвердженого, 

розпорядженням Антимонопольного комітету України від 19.02.2002 № 33-р, 

зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 21.03.2002 за № 284/6572, із 

змінами та доповненнями, адміністративна колегія Східного міжобласного 

територіального відділення Антимонопольного комітету України 
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ПОСТАНОВИЛА: 

Надати дозвіл на узгоджені дії між КОМУНАЛЬНИМ 

ПІДПРИЄМСТВОМ «ПОЛТАВА – СЕРВІС» ПОЛТАВСЬКОЇ МІСЬКОЇ 

РАДИ (ідентифікаційний код юридичної особи – 30191518) та 

ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГРАНД МАС» 

(ідентифікаційний код юридичної особи - 41899208), у вигляді укладання 

договорів про співробітництво: 

- на комунальному ринку «Господарський» (місцезнаходження: вулиця 

Новий Базар, 16, місто Полтава); 

-  на комунальному ринку «Квіти-1» (місцезнаходження: вулиця 

Симона Петлюри, місто Полтава); 

- на комунальному ринку «Квіти-2» (місцезнаходження: вулиця 

Котляревського, місто Полтава); 

- на комунальному ринку «Овочевий» (місцезнаходження: вулиця 

Новий Базар, 39, місто Полтава). 

строком на один рік за умов дотримання вимог законодавства про захист 

економічної конкуренції та сталості ринку комплексних послуг з надання 

місць для торгівлі продовольчими та непродовольчими товарами в 

територіальних межах міста Полтава протягом цього періоду. 

 

Голова колегії Юрій ГЛАДИК 

 

 

 

 


