
 
 

СХІДНЕ МІЖОБЛАСНЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ 

АНТИМОНОПОЛЬНОГО   КОМІТЕТУ   УКРАЇНИ 

                                          РІШЕННЯ 

АДМІНІСТРАТИВНОЇ КОЛЕГІЇ СХІДНОГО 
МІЖОБЛАСНОГО ТЕРИТОРІАЛЬНОГО ВІДДІЛЕННЯ 

 

27.02.2023     м. Київ    № 70/13-р/к 

 

Про надання дозволу на узгоджені дії 

 

Адміністративна колегія Східного міжобласного територіального 

відділення Антимонопольного комітету України, розглянувши заяву 

ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ-ПІДПРИЄМЦЯ ПРОКОПЕНКА СЕРГІЯ 

АНАТОЛІЙОВИЧА (ідентифікаційний номер (конфіденційна інформація), 

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «О.П.Є.» 

(ідентифікаційний код юридичної особи  (конфіденційна інформація) та 

ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ-ПІДПРИЄМЦЯ ПРОКОПЕНКО ЄВГЕНІЇ ВАЛЕРІЇВНИ 

(ідентифікаційний номер (конфіденційна інформація) про надання дозволу на 

узгоджені дії у вигляді створення та функціонування Асоціації «КОМПОСТУ» 

та подання Третього відділу досліджень і розслідувань від 27.02.2023 № 70-

03/51-П,  

ВСТАНОВИЛА: 

До Східного міжобласного територіального відділення 

Антимонопольного комітету України (далі - Відділення) надійшла заява 

ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ-ПІДПРИЄМЦЯ ПРОКОПЕНКА СЕРГІЯ 

АНАТОЛІЙОВИЧА (ідентифікаційний номер (конфіденційна інформація) 

(далі – ФОП ПРОКОПЕНКО С.А.), ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «О.П.Є.» (ідентифікаційний код юридичної особи  

(конфіденційна інформація) (далі – ТОВ «О.П.Є.», Товариство) та ФІЗИЧНОЇ 

ОСОБИ-ПІДПРИЄМЦЯ ПРОКОПЕНКО ЄВГЕНІЇ ВАЛЕРІЇВНИ 

(ідентифікаційний номер (конфіденційна інформація) (далі – 

ФОП ПРОКОПЕНКО Є.В.) про надання дозволу на узгоджені дії у вигляді 

створення та функціонування Асоціації «КОМПОСТУ». 
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Змістом узгоджених дій є створення ТОВ «О.П.Є.», 

ФОП ПРОКОПЕНКО Є.В. та ФОП ПРОКОПЕНКОМ С.А. Асоціації 

«КОМПОСТУ» (далі – Асоціація) та її подальше функціонування. 

Метою узгоджених дій суб’єктів господарювання у вигляді створення та 

функціонування Асоціації є координація господарської та іншої діяльності 

учасників (без права втручання в виробничу й комерційну діяльність 

учасників, прийняття управлінських рішень або погодження їх конкурентної 

поведінки) в галузі здійснення їх виробничої, практичної, наукової та іншої 

діяльності для вирішення економічних, екологічних, соціальних завдань, а 

також вимог сталого виробництва та виробництва якісного компосту; 

координація дій членів Асоціації та осіб приватного і публічного права щодо 

відповідності їх дій вимогам світової спільності з якості компосту; 

представництво інтересів українських підприємств в відповідних структурах, 

організаціях як приватного так, і публічного права в світі, та пошук шляхів 

взаємодії, обміном інформації з метою охоронності та підтримки сталого 

виробництва, виробництва якісного компосту, збереження навколишнього 

середовища та інформації для наступних поколінь; здійснення управління 

якістю, включаючи стандартні процедури, кращі практики та відповідні 

інструменти для підвищення якості компосту та суміжних продуктів (на його 

основі або з його використанням); створення наукових доробок та 

дослідницька діяльність, інше. 

Отже, метою створення Асоціації не є вчинення антиконкурентних 

узгоджених дій. 

Відповідно до проекту статуту Асоціації визначено предмет її діяльності 

(завдання), а саме: співробітництво з органами державної влади та місцевого 

самоврядування, науковими установами та організаціями, іншими 

юридичними особами, зокрема з питань нормативно-правового регулювання 

діяльності у сфері сталого виробництва та виробництва компосту, сприяння 

формуванню і розповсюдженню засад виробництва компосту належної якості 

та іншій діяльності при використанні, зберіганні, органічних матеріалів, а 

також вивчення та розповсюдження передового досвіду роботи з питань, що 

стосуються діяльності у сфері виробництва якісного компосту, зберігання 

результатів та відкритий доступу до них; консультативна допомого членам 

Асоціації та іншим суб’єктам господарювання з питань, пов’язаних з 

виробництвом компосту та суміжними напрямками, а також забезпечення 

належного зберігання результатів такої діяльності, доступу до неї. 

Предметом діяльності Асоціації є координація господарської діяльності 

учасників задля спонукання їх розвитку та підтримки, наданні захисту 

інтересів учасників, їх прав, встановлення рівноправного положення, 

вирішення соціально-економічних завдань, без права втручання в виробничу 

й комерційну діяльність учасників Асоціації, прийняття управлінських рішень 

або погодження їх конкурентної поведінки. 
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Зазначені узгоджені дії мають позитивний вплив, оскільки забезпечать у 

вигляді вдосконалення функціонування ринків виробництва компосту, 

екологічно правильного поводження з органічною складовою відходів або 

залишків виробництва, а найголовніше - матиме беззаперечний позитивний 

вплив на функціонування системи поводження з органічними відходами або їх 

похідними матеріалами, які породжують метанові викиди. 

Таким чином, узгоджені дії ТОВ «О.П.Є.», ФОП ПРОКОПЕНКО Є.В. та 

ФОП ПРОКОПЕНКА С.А. у вигляді створення Асоціації не стосуються: 

- встановлення цін (тарифів) реалізації або придбання товарів; 

- розподілу ринку чи джерел постачання за територіальним 

принципом, асортиментом товарів, обсягів їх реалізації чи придбання, за 

колом продавців, покупців або споживачів чи за іншими ознаками; 

- обмеження, у тому числі припинення, виробництва товарів чи 

реалізації або придбання товарів; 

- спотворення результатів торгів, аукціонів, конкурсів, тендерів. 

Враховуючи вищенаведене та на підставі статті 14 Закону України «Про 

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

захист економічної конкуренції» та 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 12.02.2002 № 26-р, зареєстрованим в 

Міністерстві юстиції України 07.03.2002 за № 238/6526,  

ПОСТАНОВИЛА: 

Надати дозвіл на узгоджені дії між ФІЗИЧНОЮ ОСОБОЮ-

ПІДПРИЄМЦЕМ ПРОКОПЕНКОМ СЕРГІЄМ АНАТОЛІЙОВИЧЕМ 

(ідентифікаційний номер  (конфіденційна інформація), ТОВАРИСТВОМ З 

ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «О.П.Є.» (ідентифікаційний код 

юридичної особи (конфіденційна інформація) та ФІЗИЧНОЮ ОСОБОЮ-

ПІДПРИЄМЦЕМ ПРОКОПЕНКО ЄВГЕНІЄЮ ВАЛЕРІЇВНОЮ 

(ідентифікаційний номер (конфіденційна інформація) у вигляді створення 

Асоціації «КОМПОСТУ». 

Голова колегії Юрій ГЛАДИК 


