
 
СХІДНЕ МІЖОБЛАСНЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ 

АНТИМОНОПОЛЬНОГО   КОМІТЕТУ   УКРАЇНИ 

 

РІШЕННЯ 

АДМІНІСТРАТИВНОЇ КОЛЕГІЇ СХІДНОГО  

МІЖОБЛАСНОГО ТЕРИТОРІАЛЬНОГО ВІДДІЛЕННЯ 

 
 

19.07.2022  № 70/12-р/к                                                           Справа № 7/03-210-21 

         
м. Київ                                   

                                                                                                                    

Про порушення законодавства про 

захист економічної конкуренції  

 

За результатами розгляду справи № 7/03-210-21 про порушення 

законодавства про захист економічної конкуренції дії ВИКОНАВЧОГО 

КОМІТЕТУ ГАДЯЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ щодо надання дозволу МІСЬКОМУ 

КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «КОМУНСЕРВІС» (далі – МКП 

«КОМУНСЕРВІС») на здійснення перевезень пасажирів на міських автобусних 

маршрутах загального користування «Підварок - Ковалевщина» та «Залізнична 

станція – КСП «Зелений гай» без проведення конкурсу, визнано порушенням 

законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченим частиною 

першою статті 15, пунктом 3 статті 50 Закону України «Про захист економічної 

конкуренції», у вигляді антиконкурентних дій органу місцевого 

самоврядування, що призвели до недопущення конкуренції на ринку послуг з 

перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування. 

Адміністративна колегія Східного міжобласного територіального відділення 

Антимонопольного комітету України, розглянувши матеріали справи                               

№ 7/03-210-21 про порушення ВИКОНАВЧИМ КОМІТЕТОМ ГАДЯЦЬКОЇ 

МІСЬКОЇ РАДИ законодавства про захист економічної конкуренції, 

передбаченого частиною першою статті 15, пунктом 3 статті 50 Закону України 

«Про захист економічної конкуренції», та подання Другого відділу досліджень і 

розслідувань Східного міжобласного територіального відділення 

Антимонопольного комітету України від 08.07.2022 № 70-03/81-П, 

ВСТАНОВИЛА: 

1.     Процесуальні дії 

(1) Розпорядженням адміністративної колегії Східного міжобласного 

територіального відділення Антимонопольного комітету України від 

10.08.2021 № 240-рп/к розпочато розгляд Справи у зв’язку з наявністю в 

діях ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ГАДЯЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ, які 
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полягали у наданні дозволу МКП «КОМУНСЕРВІС» на здійснення 

перевезень пасажирів на міських автобусних маршрутах загального 

користування «Підварок - Ковалевщина» та «Залізнична станція – КСП 

«Зелений гай» без проведення конкурсу, ознак порушення законодавства 

про захист економічної конкуренції, передбаченого частиною першою 

статті 15, пунктом 3 статті 50 Закону України «Про захист економічної 

конкуренції», у вигляді антиконкурентних дій органу місцевого 

самоврядування, які можуть призвести до недопущення конкуренції на 

ринку послуг з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах 

загального користування. 

(2) Розпорядження про початок розгляду Справи направлено до 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ГАДЯЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ листом від 

11.08.2021 № 70-02/П-6755. 

(3) Відділенням, листом від 08.07.2022 № 70-02/П-1468, за місцезнаходженням                   

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ГАДЯЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ направлено 

копію подання з попередніми висновками у Справі від 08.07.2022                      

№ 70-03/81-П. 

(4) Листом від 13.07.2022 № 031-39/2852 (вх. від 13.07.2022 № 70-01/1063) 

ВИКОНАВЧИМ КОМІТЕТОМ ГАДЯЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ надано 

інформацію на подання з попередніми висновками у Справі. 

2.     Відповідач  

(5) Відповідачем у Справі є ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ГАДЯЦЬКОЇ 

МІСЬКОЇ РАДИ. 

(6) Згідно із даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних 

осіб-підприємців та громадських формувань, ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

ГАДЯЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ є юридичною особою, дата державної 

реєстрації: 21.05.1997, дата запису: 30.09.2016, номер запису: 1 560 120 

0000 000916. 

(7) Ідентифікаційний код юридичної особи: 04057327.  

(8) Місцезнаходження юридичної особи: 37300, Полтавська обл., м. Гадяч,   

вул. Лесі Українки, 3. 

(9) Вид діяльності за КВЕД: 84.11 Державне управління загального характеру.  

(10) Відповідно до частини другої статті 2 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», місцеве самоврядування здійснюється 

територіальними громадами сіл, селищ, міст як безпосередньо, так і через 

сільські, селищні, міські ради та їх виконавчі органи, а також через районні 

та обласні ради, які представляють спільні інтереси територіальних громад 

сіл, селищ, міст. 

(11) Відповідно до частини першої статті 11 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», виконавчими органами сільських, селищних, 

міських, районних у містах рад є їх виконавчі комітети, відділи, управління 

та інші створювані радами виконавчі органи. 
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(12) Відповідно до статті 10 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні» ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ГАДЯЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ є 

органом місцевого самоврядування. 

3.     Нормативно-правове регулювання 

(13) Законом України «Про автомобільний транспорт» (далі - Закон) визначено 

засади організації та діяльності автомобільного транспорту. 

(14) Згідно із статтею 6 Закону, органи місцевого самоврядування формують 

мережу міських автобусних маршрутів загального користування і 

здійснюють у межах своїх повноважень контроль за дотриманням 

законодавства у сфері автомобільного транспорту на відповідній території, 

запроваджують автоматизовану систему обліку оплати проїзду та 

встановлюють порядок її функціонування, а також види, форми носіїв, 

порядок обігу та реєстрації проїзних документів; визначають особу, 

уповноважену здійснювати справляння плати за транспортні послуги в разі 

запровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду. 

(15) Відповідно до статті 7 Закону, забезпечення організації пасажирських 

перевезень покладається, зокрема, на міських автобусних маршрутах 

загального користування - на виконавчий орган сільської, селищної, 

міської ради відповідного населеного пункту. 

(16) Згідно із статтями 43 і 44 Закону, визначення автомобільного перевізника 

на автобусному маршруті загального користування здійснюється 

виключно на конкурсних засадах і організація проведення конкурсу та 

визначення умов перевезень покладаються на органи виконавчої влади та 

органи місцевого самоврядування. 

(17) Постановою Кабінету Міністрів України від 03.12.2008 № 1081  

затверджено Порядок проведення конкурсу з перевезення пасажирів на 

автобусному маршруті загального користування (далі – Порядок). 

(18) Порядок визначає процедуру підготовки та проведення конкурсу з 

перевезення пасажирів на міжміському і приміському автобусних 

маршрутах загального користування, що не виходять за межі області 

(внутрішньообласний маршрут), автобусному маршруті, що не виходить за 

межі території району (внутрішньорайонний маршрут), автобусному 

маршруті, що проходить у межах населеного пункту (міський маршрут), та 

автобусному маршруті, що проходить у межах об’єднаної територіальної 

громади (далі - конкурс), а також процедуру визначення автомобільного 

перевізника для роботи на міжміському і приміському автобусних 

маршрутах загального користування, що виходять за межі території 

області (міжобласний маршрут). 

(19) Відповідно до визначень термінів, наведених у пункті 2 Порядку: 

- організатор - орган виконавчої влади, виконавчий орган сільської, 

селищної, міської ради, який самостійно або із залученням робочого 

органу проводить конкурс; 
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- умови конкурсу - встановлені організатором (обов'язкові та додаткові) 

умови перевезень пасажирів, які повинні виконувати автомобільні 

перевізники, визначені на відповідному об'єкті конкурсу; 

- перевізник-претендент - автомобільний перевізник, який в установленому 

порядку подав заяву та документи для участі в конкурсі. 

(20) Відповідно до пункту 10 Порядку, організатор перевезень затверджує 

умови конкурсу, в тому числі обов’язкові, відповідно до статті 44 Закону 

України «Про автомобільний транспорт». Крім обов’язкових організатор 

може затверджувати додаткові умови конкурсу (наявність у перевізника 

GPS-системи, встановленої на транспортних засобах, які пропонуються 

для роботи на автобусному маршруті, тощо).  

(21) Отже, до повноважень органу місцевого самоврядування, як організатора 

перевезень на міських автобусних маршрутах загального користування, 

належить проведення конкурсів на перевезення пасажирів на відповідних 

міських маршрутах загального користування та вибір автомобільного 

перевізника на конкурсних засадах. 

4.     Обставини справи 

(22) За інформацією ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ГАДЯЦЬКОЇ МІСЬКОЇ 

РАДИ, наданою листом від 23.09.2020 № 03-68/2709 (вх. № 70-01/5425 від 

23.09.2020), на території міста Гадяч пасажирські перевезення 

здійснюються за двома маршрутами: «Підварок - Ковалевщина» та 

«Залізнична станція – Санаторна».  

(23) Згідно із рішенням ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ГАДЯЦЬКОЇ МІСЬКОЇ 

РАДИ від 04.09.2017 № 587 «Про надання дозволу МКП 

«КОМУНСЕРВІС» на відкриття маршрутного таксі «Підварок - 

Ковалевщина», зокрема, дозволено МКП «КОМУНСЕРВІС» відкрити по 

місту Гадяч маршрут в режимі маршрутного таксі автобусом КаВЗ 685 по 

міському маршруту «Підварок - Ковалевщина», встановлено дні виїзду на 

маршрут згідно графіку, затверджено схему маршруту та перелік 

громадян, яким відповідно до нормативно-правових актів України 

надається право безоплатного проїзду автомобільним транспортом на 

міських маршрутах загального користування за рахунок коштів бюджету 

міста, встановлено плату за проїзд в автобусі в розмірі 4 гривні. 

(24) Відповідно до рішення ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ГАДЯЦЬКОЇ 

МІСЬКОЇ РАДИ від 21.09.2017 № 600 «Про надання дозволу МКП 

«КОМУНСЕРВІС» на відкриття маршрутного таксі «Залізнична станція – 

КСП «Зелений гай», зокрема, дозволено МКП «КОМУНСЕРВІС» відкрити 

по місту Гадяч маршрут в режимі маршрутного таксі автобусом ЕТАЛОН 

по міському маршруту «Залізнична станція – КСП «Зелений гай», 

встановлено дні виїзду на маршрут згідно графіку, затверджено схему 

маршруту та перелік громадян, яким відповідно до нормативно-правових 

актів України надається право безоплатного проїзду автомобільним 

транспортом на міських маршрутах загального користування за рахунок 
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коштів бюджету міста, встановлено плату за проїзд  в автобусі в розмірі 4 

гривні. 

(25) Згідно із розпорядженням Гадяцького міського голови від 11.02.2019                   

№ 30-р «Про внесення змін до графіку руху автобуса ЕТАЛОН по 

міському маршруту «Залізнична станція – КСП «Зелений гай» 

перейменовано назву міського маршруту із «Залізнична станція – КСП 

«Зелений гай» на «Залізнична станція – Санаторна». 

(26) Відповідно до інформації МКП «КОМУНСЕРВІС», наданої листом від 

06.08.2020 № 110 (вх. від 06.08.2020 № 70-01/4279), починаючи з вересня 

2017 року підприємством здійснюються пасажирські перевезення на 

міських маршрутах «Підварок - Ковалевщина» та «Залізнична станція – 

КСП «Зелений гай». 

(27) За інформацією ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ГАДЯЦЬКОЇ МІСЬКОЇ 

РАДИ, наданою листом від 23.09.2020 № 03-68/2709 (вх. від 23.09.2020 № 

70-01/5425), конкурсний комітет для розгляду конкурсних пропозицій та 

визначення автомобільного перевізника на міських маршрутах загального 

користування на території населених пунктів, на які поширюються 

повноваження ГАДЯЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ, відповідно до Порядку 

проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті 

загального користування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

України від 03.12.2008 № 1081 ВИКОНАВЧИМ КОМІТЕТОМ 

ГАДЯЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ не створювався, конкурс із визначення 

автомобільного перевізника на автобусних міських маршрутах загального 

користування «Залізнична станція – КСП «Зелений гай», «Підварок - 

Ковалевщина» не проводився. 

(28) Як зазначено у відповіді ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ГАДЯЦЬКОЇ 

МІСЬКОЇ РАДИ, пасажирські перевезення здійснюються завдяки 

підтримки з міського бюджету шляхом надання безповоротної фінансової 

допомоги МКП «КОМУНСЕРВІС». Автобусні маршрути є збитковими, 

тому ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ГАДЯЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ вважає, що 

жоден перевізник не буде брати участь у конкурсі на збитковий маршрут.  

(29) В ході дослідження встановлено, що потенційними конкурентами                         

МКП «КОМУНСЕРВІС» на ринку пасажирських перевезень на міських 

автобусних маршрутах загального користування в межах м. Гадяч можуть 

бути суб’єкти господарювання, що здійснюють перевезення пасажирів на 

міських автобусних маршрутах загального користування в межах інших 

міст Полтавської області. Зазначене підтверджується наступним. 

(30) За інформацією ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ЛУБЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ 

РАДИ, наданою листом від 21.09.2020 № 01-14/2598 (вх. № 70-01/5381 від 

22.09.2020), на території населених пунктів, на які поширюються 

повноваження ЛУБЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ, перевезення пасажирів на 

міських автобусних маршрутах загального користування здійснюють: 

ФІЗИЧНА ОСОБА - ПІДПРИЄМЕЦЬ ТАРАНЕНКО ОЛЕКСАНДР 
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МИКОЛАЙОВИЧ (м. Лубни, ідентифікаційний номер 2634707810), 

ФІЗИЧНА ОСОБА – ПІДПРИЄМЕЦЬ ВОЛИК ДМИТРО ВАСИЛЬОВИЧ 

(м. Лубни, ідентифікаційний номер  284469470).  

(31)  За інформацією ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ МИРГОРОДСЬКОЇ 

МІСЬКОЇ РАДИ, наданою листом від 22.09.2020 № 2788/2773/01-16 (вх.              

№ 70-01/5382 від 22.09.2020), на території населених пунктів, на які 

поширюються повноваження МИРГОРОДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ, 

перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального 

користування здійснюють: ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЛЮГ»                     

(м. Полтава, ідентифікаційний код 3212831), ТОВАРИСТВО З 

ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МИР-АВТО» (м. Миргород, 

ідентифікаційний код 33172079), ФІЗИЧНА ОСОБА - ПІДПРИЄМЕЦЬ 

БАКАЛО СВІТЛАНА МИХАЙЛІВНА (м. Миргород, ідентифікаційний 

номер 2549811869), ФІЗИЧНА ОСОБА - ПІДПРИЄМЕЦЬ МОСКАЛЕНКО 

ВОЛОДИМИР ВОЛОДИМИРОВИЧ (с. Клюшниківка Миргородського 

району Полтавської області, ідентифікаційний номер 2424904311). 

(32) Слід зазначити, що визначення автомобільних перевізників на міських                  

автобусних маршрутах загального користування в м. Лубни та                                 

м. Миргород здійснювалось виконавчими органами міських рад на 

конкурсних засадах. 

(33) Листом від 06.01.2022 № 03-66/7003 (вх. від 06.01.2022 № 70-01/47) 

ВИКОНАВЧИМ КОМІТЕТОМ ГАДЯЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

повідомлено, що протягом 2021 року перевезення пасажирів на міських 

автобусних маршрутах загального користування в межах м. Гадяч 

здійснювалось МКП «КОМУНСЕРВІС» та надано інформацію щодо 

вжитих заходів з проведення конкурсу з визначення автомобільного 

перевізника на міських маршрутах загального користування на території 

населених пунктів, на які поширюються повноваження ГАДЯЦЬКОЇ 

МІСЬКОЇ РАДИ, зокрема: 

- згідно із рішенням ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ГАДЯЦЬКОЇ МІСЬКОЇ 

РАДИ від 27.04.2021 № 248 «Про затвердження Умов проведення 

конкурсу з визначення пасажирських перевізників на міських та 

приміських автобусних маршрутах загального користування, в межах 

території Гадяцької міської територіальної громади» затверджено умови 

проведення конкурсу з визначення автомобільного перевізника на міських 

та приміських маршрутах загального користування, в межах території 

Гадяцької міської територіальної громади; 

- згідно із рішенням ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ГАДЯЦЬКОЇ МІСЬКОЇ 

РАДИ від 23.09.2021 № 493 «Про створення конкурсного комітету з 

визначення пасажирських перевізників на міські та приміські автобусні 

маршрути загального користування, в межах території Гадяцької міської 

територіальної громади» затверджено склад конкурсного комітету з 

визначення пасажирських перевізників на міські та приміські автобусні 
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маршрути загального користування, в межах території Гадяцької міської 

територіальної; 

- згідно із рішенням ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ГАДЯЦЬКОЇ МІСЬКОЇ 

РАДИ від 22.10.2021 № 531 «Про проведення конкурсу з визначення 

пасажирського перевізника на міських автобусних маршрутах загального 

користування» вирішено провести конкурс з визначення пасажирського 

перевізника на міських автобусних маршрутах загального користування.  

(34) Відповідно до інформації, наданої ВИКОНАВЧИМ КОМІТЕТОМ 

ГАДЯЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ листом від 06.01.2022 № 03-66/7003 (вх. від 

06.01.2022 № 70-01/47), у місцевій газеті «Гадяцький вісник» від 

28.10.2021 № 42 (17422) було розміщено оголошення про проведення 

15.11.2021 конкурсу з визначення пасажирського перевізника на міських 

автобусних маршрутах загального користування та умови конкурсу. 

(35) Згідно з протоколами засідання конкурсного комітету з визначення 

пасажирських перевізників на міські та приміські автобусні маршрути 

загального користування, в межах території Гадяцької міської 

територіальної громади від 30.11.2021 № 1 та від 08.12.2021 № 2, для 

участі у конкурсі були подані документи лише МКП «КОМУНСЕРВІС», 

які не відповідали умовам конкурсу.  

(36) Згідно протоколом від 08.12.2021 № 2 конкурсним комітетом прийнято 

рішення рекомендувати організатору перевезень – ВИКОНАВЧОМУ 

КОМІТЕТУ ГАДЯЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ не допустити перевізника –

претендента МКП «КОМУНСЕРВІС» до участі у конкурсі з визначення 

пасажирського перевізника на міські автобусні маршрути загального 

користування та вважати таким, що конкурс не відбувся у зв’язку із 

невідповідністю перевізника-претендента вимогам статті 34 Закону 

України «Про автомобільний транспорт» на підставі інформації, наданої 

Державною службою з безпеки на транспорті (Укртрансбезпека) листом 

від 25.11.2021 № 7791/2.1/15-21 ВИКОНАВЧОМУ КОМІТЕТУ 

ГАДЯЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ. 

(37) Як зазначено у вищевказаному листі Укртрансбезпека, «автомобільний 

перевізник (МКП «КОМУНСЕРВІС») не відповідає вимозі статті 34 

Закону України «Про автомобільний транспорт», а саме не виконав вимогу 

абзацу третьої статті 15 Закону України «Про ліцензування видів 

господарської діяльності» та підпункту 2 пункту 2 постанови Кабінету 

Міністрів України від 02.12.2015 № 1001 «Про затвердження ліцензійних 

умов провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів, 

небезпечних вантажів та небезпечних відходів автомобільним 

транспортом, міжнародних перевезень пасажирів та вантажів 

автомобільним транспортом» (далі – постанова № 1001), згідно з якою у 

разі зміни форми відомостей, що додаються до заяви про отримання 

ліцензії і складаються здобувачем ліцензії зокрема, відомостей про 

наявність матеріально-технічної бази, яка забезпечує виконання 
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технологічних операцій, або договорів із суб’єктами господарювання, що 

надають послуги з виконання таких операцій, за формою згідно з додатком 

2 до постанови № 1001, відомостей про власні, орендовані, надані 

ліцензіату в кредит або лізинг транспортні засоби за формою згідно з 

додатком 3 до постанови № 1001 та відомостей про кваліфікацію 

персоналу автомобільного перевізника, визначеного пунктами 12-15 

постанови № 1001, за формою згідно з додатком 5 до постанови № 1001, 

ліцензіат подає органу ліцензування відомості, форму яких змінено, за 

новою формою протягом строку, встановленого підпунктом 2 пункту 2 

постанови № 1001» (мова оригіналу).  

(38) Відповідно до частини першої статті 34 Закону України «Про 

автомобільний транспорт», автомобільний перевізник повинен, зокрема: 

виконувати вимоги цього Закону та інших законодавчих і нормативно-

правових актів України у сфері перевезення пасажирів та/чи вантажів; 

забезпечувати контроль технічного і санітарного стану транспортних 

засобів перед виїздом на маршрут; забезпечувати проведення медичного 

контролю стану здоров'я водіїв. 

(39) Згідно із пунктом 1 рішення ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ГАДЯЦЬКОЇ 

МІСЬКОЇ РАДИ від 16.12.2021 № 620 «Про визнання конкурсу з 

визначення пасажирського перевізника на міських автобусних маршрутах 

загального користування таким, що не відбувся» вирішено, що конкурс з 

визначення пасажирського перевізника на міських автобусних маршрутах 

загального користування вважати таким, що не відбувся у зв’язку із 

невідповідністю перевізника-претендента вимогам статті 34 Закону 

України «Про автомобільний транспорт».  

(40) Слід зазначити, ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ГАДЯЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

повідомив (лист від 06.01.2022 № 03-66/7003, вх. № 70-01/47 від 

06.01.2022), що рішення ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ГАДЯЦЬКОЇ 

МІСЬКОЇ РАДИ від 04.09.2017 № 587 «Про надання дозволу МКП 

«КОМУНСЕРВІС» на відкриття маршрутного таксі «Підварок - 

Ковалевщина» (із змінами) та від 21.09.2017 № 600 «Про надання дозволу 

МКП «КОМУНСЕРВІС» на відкриття маршрутного таксі «Залізнична 

станція – КСП «Зелений гай» (із змінами), наразі є чинними. 

5.     Правова кваліфікація дій Відповідача 

(41) Відповідно до частини другої статті 4 Закону України «Про захист 

економічної конкуренції», органи місцевого самоврядування зобов'язані 

сприяти розвитку конкуренції та не вчиняти будь-яких неправомірних дій, 

які можуть мати негативний вплив на конкуренцію. 

(42) Згідно із частиною першою статті 15 Закону України «Про захист 

економічної конкуренції», антиконкурентними діями органів влади, 

органів місцевого самоврядування, органів адміністративно-

господарського управління та контролю є прийняття будь-яких актів 

(рішень, наказів, розпоряджень, постанов тощо), надання письмових чи 
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усних вказівок, укладення угод або будь-які інші дії чи бездіяльність 

органів влади, органів місцевого самоврядування, органів адміністративно-

господарського управління та контролю (колегіального органу чи 

посадової особи), які призвели або можуть призвести до недопущення, 

усунення, обмеження чи спотворення конкуренції. 

(43) Відповідно до пункту 3 статті 50 цього ж Закону антиконкурентні дії 

органів влади, органів місцевого самоврядування, органів адміністративно-

господарського управління та контролю є порушенням законодавства про 

захист економічної конкуренції. 

(44) Отже, прийняття ВИКОНАВЧИМ КОМІТЕТОМ ГАДЯЦЬКОЇ МІСЬКОЇ 

РАДИ рішень від 04.09.2017 № 587 «Про надання дозволу МКП 

«КОМУНСЕРВІС» на відкриття маршрутного таксі «Підварок - 

Ковалевщина» та від 21.09.2017 № 600 «Про надання дозволу МКП 

«КОМУНСЕРВІС» на відкриття маршрутного таксі «Залізнична станція – 

КСП «Зелений гай», згідно з якими надано дозвіл МКП «КОМУНСЕРВІС» 

на здійснення перевезень пасажирів на міських автобусних маршрутах 

загального користування «Підварок - Ковалевщина» та «Залізнична 

станція – КСП «Зелений гай», призвело до визначення                                     

МКП «КОМУНСЕРВІС» автомобільним перевізником на вказаних 

автобусних маршрутах з порушенням встановленого законодавством 

порядку без застосування конкурсних засад та протягом тривалого часу 

позбавило можливості потенційних конкурентів - учасників ринку послуг з 

перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування 

конкурувати між собою. 

(45) Такі дії ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ГАДЯЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ є 

порушенням законодавства про захист економічної конкуренції, 

передбаченим частиною першою статті 15, пунктом 3 статті 50 Закону 

України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді 

антиконкурентних дій органу місцевого самоврядування, що призвели до 

недопущення конкуренції на ринку послуг з перевезення пасажирів на 

автобусних маршрутах загального користування. 

6. Заперечення Відповідача  

(46) На подання з попередніми висновками у Справі Відповідачем листом від 

13.07.2022 № 031-39/2852 (вх. від 13.07.2022 № 70-01/1063) надано 

інформацію, що оголошення про проведення конкурсу з визначення 

пасажирського перевізника на міських автобусних маршрутах загального 

користування було розміщено на офіційному вебсайті ГАДЯЦЬКОЇ 

МІСЬКОЇ РАДИ за посиланням https://hadiach-rada.gov.ua/news/1642773814 

та у місцевій газеті «Гадяцький вісник» від 27.01.2022 № 4. 

(47) Як зазначено у вищевказаному листі ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ 

ГАДЯЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ, оскільки у встановлений строк до 

15.02.2022 до 16-00  включно жодним перевізником документів для участі 

https://hadiach-rada.gov.ua/news/1642773814
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у конкурсі з визначення пасажирського перевізника на міських автобусних 

маршрутах загального користування надано не було, конкурс не відбувся. 

(48) В подальшому, оголошення конкурсу з визначення пасажирського 

перевізника на міських автобусних маршрутах загального користування 

ВИКОНАВЧИМ КОМІТЕТОМ ГАДЯЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ не 

здійснювалось. 

(49) На подання з попередніми висновками у Справі заперечень чи зауважень 

Відповідач не надав. 

7. Висновки у справі  

(50) Доказами, зібраними у Справі, доведено висновок про те, що, дії 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ГАДЯЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ, які 

полягають у наданні дозволу МКП «КОМУНСЕРВІС» на здійснення 

перевезень пасажирів на міських автобусних маршрутах загального 

користування «Підварок - Ковалевщина» та «Залізнична станція – КСП 

«Зелений гай» з порушенням встановленого законодавством порядку - без 

застосування конкурсних засад, є порушенням законодавства про захист 

економічної конкуренції, передбаченим частиною першою статті 15, 

пунктом 3 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», 

у вигляді антиконкурентних дій органу місцевого самоврядування, що 

призвели до недопущення конкуренції на ринку послуг з перевезення 

пасажирів на автобусних маршрутах загального користування. 

На підставі вищевикладеного, керуючись статтями 7 і 14 Закону України 

«Про Антимонопольний комітет України», статтями 48 і 52 Закону України 

«Про захист економічної конкуренції», пунктами 3 і 11 Положення про 

територіальне відділення Антимонопольного комітету України, затвердженого 

розпорядженням Антимонопольного комітету України від 23.02.2001 № 32-р, 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30.03.2001 за  № 291/5482 (зі 

змінами), пунктом 32 Правил розгляду заяв і справ про порушення 

законодавства про захист економічної конкуренції, затверджених 

розпорядженням Антимонопольного комітету України від 19.04.1994 № 5, 

зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 06.05.1994 за № 90/299 (в 

редакції розпорядження Антимонопольного комітету України від 29.06.1998 

№169-р) (зі змінами), адміністративна колегія Східного міжобласного 

територіального відділення Антимонопольного комітету України 

 

ПОСТАНОВИЛА: 

 

1. Визнати дії ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ГАДЯЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

(ідентифікаційний код юридичної особи 04057327), які полягають у наданні 

дозволу МКП «КОМУНСЕРВІС» на здійснення перевезень пасажирів на 

міських автобусних маршрутах загального користування «Підварок - 

Ковалевщина» та «Залізнична станція – КСП «Зелений гай» з порушенням 

встановленого законодавством порядку - без застосування конкурсних засад, 
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порушенням законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченим 

частиною першою статті 15, пунктом 3 статті 50 Закону України «Про захист 

економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних дій органу місцевого 

самоврядування, що призвели до недопущення конкуренції на ринку послуг з 

перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування.  

2. Зобов'язати ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ГАДЯЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

(ідентифікаційний код юридичної особи 04057327) припинити порушення 

законодавства про захист економічної конкуренції, наведене в пункті 1 

резолютивної частини цього рішення в 3-місячний термін з дня отримання 

рішення, про що повідомити Східне міжобласне територіальне відділення 

Антимонопольного комітету із наданням копій підтверджуючих документів. 

Відповідно до частини першої статті 60 зазначеного Закону рішення 

органів Антимонопольного комітету України у двомісячний строк з дня 

одержання може бути оскаржене до господарського суду. 

 

 

Голова колегії                                                                   Юрій ГЛАДИК        
 


