
 

 

 

 

АНТИМОНОПОЛЬНИЙ   КОМІТЕТ   УКРАЇНИ 

 

РІШЕННЯ 
 
03 грудня 2020 р.                                              Київ                                                               № 754-р 

 

 

Про закриття розгляду справи  

про порушення законодавства  

про захист економічної конкуренції 

 

 

Антимонопольний комітет України, розглянувши справу № 128-26.13/19-20                         

про порушення законодавства про захист економічної конкуренції приватним  

підприємством «Укрпалетсистем» (далі – ПП «Укрпалетсистем») (с. Ушомир, 

Коростенський р-н, Житомирська обл.) та подання Департаменту досліджень і розслідувань 

ринків паливно-енергетичного комплексу та житлово-комунального господарства  

від 02.11.2020 № 128-26.13/19-20/512-спр, 

 

ВСТАНОВИВ: 

 

1. ПРЕДМЕТ СПРАВИ 

(1) Порушення ПП «Укрпалетсистем» законодавства про захист економічної конкуренції 

у вигляді здійснення концентрації шляхом одержання в товариства з обмеженою 

відповідальністю «Немирів-Ойл» (далі – ТОВ «Немирів-Ойл») (м. Немирів, Вінницька 

область) в оренду активів у вигляді єдиного майнового комплексу, що знаходиться за 

адресами: 

автодорога Київ – Чоп, 441 км + 500 м (територія Бродівської міської ради) справа,  

м. Броди, Львівська обл.; 

автодорога Київ – Чоп, 441 км + 470 м (територія Бродівської міської ради) зліва,                    

м. Броди, Львівська обл.; 

вул. Армійська, 125-А, м. Тячів, Закарпатська обл.; 

вул. Прикордонників, 7А, с. Старовойтове, Любомльський р-н, Волинська обл.; 

автошлях Кінчеш – Розівка, б. 9, с. Кінчеш, Ужгородський р-н, Закарпатська обл., без 

отримання дозволу органів Антимонопольного комітету України, наявність якого 

необхідна. 

 

2. ВІДПОВІДАЧ 

(2) ПП «Укрпалетсистем» (ідентифікаційний код юридичної особи 32285225), яке 

знаходиться за адресою: вул. Березюка, б. 15, с. Ушомир, Коростенський р-н, 

Житомирська обл., 11571. 
 

3. ПРОЦЕСУАЛЬНІ ДІЇ 

(3) Розпорядженням Голови Антимонопольного комітету України – державного 

уповноваженого від 02.03.2020 № 01/81-р розпочато розгляд справи № 128-26.13/19-20 

про порушення законодавства про захист економічної конкуренції. 
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(4) Листом Антимонопольного комітету України від 04.03.2020 № 128-29/01-3263 було 

повідомлено ПП «Укрпалетсистем» про початок розгляду зазначеної справи  

про порушення законодавства про захист економічної конкуренції та запропоновано 

надати інформацію, необхідну для її розгляду. 

(5) Листом від 04.11.2020 № 128-26.13/01-15128 уповноваженому представнику                                

ПП «Укрпалетсистем» було направлено подання з попередніми висновками  

від 02.11.2020 № 128-26.13/19-20/512-спр. 

(6) Листом від 11.11.2020 № 1-11-11-2020 (зареєстрованим у Комітеті 11.11.2020                               

за № 8-01/1148-кі) уповноважений представник ПП «Укрпалетсистем» повідомив 

Антимонопольний комітет України про те, що підприємство погоджується з 

висновками, наведеними у поданні від 02.11.2020 № 128-26.13/19-20/512-спр. 

 

4. ОБСТАВИНИ СПРАВИ 

4.1. Підстави відкриття справи про порушення законодавства про захист економічної    

конкуренції 

 

(7) Відповідно до договору суборенди майна від 01.01.2019 № 4/2019, укладеного між  

ПП «Укрпалетсистем» і ТОВ «Немирів-Ойл» та доданого до нього акта приймання-

передачі ТОВ «Немирів-Ойл» передало, а ПП «Укрпалетсистем» прийняло об’єкти 

нерухомості, а саме будівлі та споруди з обладнанням, що знаходиться за адресами: 

автодорога Київ – Чоп, 441 км + 500 м (територія Бродівської міської ради) справа,            

м. Броди, Львівська обл.; 

автодорога Київ – Чоп, 441 км + 470 м (територія Бродівської міської ради) зліва,                    

м. Броди, Львівська обл.; 

вул. Армійська, 125-А, м. Тячів, Закарпатська обл.; 

вул. Прикордонників, 7А, с. Старовойтове, Любомльський р-н, Волинська обл.; 

автошлях Кінчеш – Розівка, б. 9, с. Кінчеш, Ужгородський р-н, Закарпатська обл., 

строк суборенди становив 24 місяці з дати прийняття об’єктів, що орендуються за 

актом приймання-передачі. 

 

(8) ТОВ «Немирів-Ойл» листом від 21 лютого 2019 року б/н (зареєстрований у 

Львівському обласному територіальному відділенні Комітету 26.02.2019 за  

№ 63-01/494) повідомило, що пов’язане відносинами контролю з: 

товариствами з обмеженою відповідальністю «ЮПІДЖІ» (далі – ТОВ «ЮПІДЖІ»)  

(м. Коростень, Житомирська обл.), «АВТОТЕХСІТІ» (далі – ТОВ «АВТОТЕХСІТІ»)  

(м. Київ), «ПОРТМАН ТИМ УКРАЇНА» (далі – ТОВ «ПОРТМАН ТИМ УКРАЇНА»)  

(м. Київ), «ХАРРІСОН ОЙЛ ІМПЕКС» (далі – ТОВ «ХАРРІСОН ОЙЛ ІМПЕКС»)  

(м. Київ); 

фізичними особами – громадянами України [інформація, яку заявник визнав, як 

конфіденційна]. 

 

(9) ПП «Укрпалетсистем» листом від 15 лютого 2019 року № 395 (зареєстрований в 

Львівському обласному територіальному відділенні Комітету 19.02.2019  

за № 63-01/64кі) повідомило, що пов’язане відносинами контролю з: 

товариствами з обмеженою відповідальністю «КОРОСТЕНЬ – МБО»  

(далі – ТОВ «КОРОСТЕНЬ – МБО») (м. Коростень, Житомирська обл.), 

«ЧЕРНЯХІВСЬКА АГРАРНА ГРУПА» (далі – ТОВ «ЧЕРНЯХІВСЬКА АГРАРНА 

ГРУПА») (смт Черняхів, Житомирська обл.); 

фізичними особами – громадянами України [інформація, яку заявник визнав, як 

конфіденційна]. 

 

(10) Також ТОВ «Немирів-Ойл», ПП «Укрпалетсистем» повідомили Комітет,  

що вартісні показники ПП «Укрпалетсистем» і ТОВ «Немирів-Ойл», з урахуванням 
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відносин контролю, за підсумками 2018 року, що передував року здійснення 

концентрації, перевищували порогові значення, визначені частиною першою статті 24 

Закону України «Про захист економічної конкуренції» (далі – Закон).  

 

(11) Відповідно до пункту 2 статті 22 Закону концентрацією визнається, зокрема, 

безпосереднє або опосередковане придбання, набуття у власність іншим способом 

активів у вигляді єдиного майнового комплексу або структурного підрозділу суб’єкта 

господарювання, одержання в управління, оренду, лізинг, концесію чи набуття в 

інший спосіб права користування активами у вигляді єдиного майнового комплексу 

або структурного підрозділу суб’єкта господарювання, у тому числі придбання 

активів суб’єкта господарювання, що ліквідується. 

 

(12) Відповідно статті 24 Закону одержання ПП «Укрпалетсистем» в оренду активів  

ТОВ «Немирів-Ойл» у вигляді єдиного майнового комплексу, що знаходиться за 

адресами: 

автодорога Київ – Чоп, 441 км + 500 м (територія Бродівської міської ради) справа,  

м. Броди, Львівська обл.; 

автодорога Київ – Чоп, 441 км + 470 м (територія Бродівської міської ради) зліва,                    

м. Броди, Львівська обл.; 

вул. Армійська, 125-А, м. Тячів, Закарпатська обл.; 

вул. Прикордонників, 7А, с. Старовойтове, Любомльський р-н, Волинська обл.; 

автошлях Кінчеш – Розівка, б. 9, с. Кінчеш, Ужгородський р-н, Закарпатська обл., 

потребувало попереднього отримання дозволу органів Антимонопольного комітету 

України. 

 

(13) До Антимонопольного комітету України заява про надання дозволу                                   

ПП «Укрпалетсистем» на одержання в оренду активів у вигляді єдиного майнового 

комплексу, що знаходиться за адресами: 

автодорога Київ – Чоп, 441 км + 500 м (територія Бродівської міської ради) справа,  

м. Броди, Львівська обл.; 

автодорога Київ – Чоп, 441 км + 470 м (територія Бродівської міської ради) зліва,                    

м. Броди, Львівська обл.; 

вул. Армійська, 125-А, м. Тячів, Закарпатська обл.; 

вул. Прикордонників, 7А, с. Старовойтове, Любомльський р-н, Волинська обл.; 

автошлях Кінчеш – Розівка, б. 9, с. Кінчеш, Ужгородський р-н, Закарпатська обл. та 

належить ТОВ «Немирів-Ойл», не надходила. 

 

(14) Отже, дії ПП «Укрпалетсистем» у вигляді одержання в ТОВ «Немирів-Ойл»  

в оренду активів у вигляді цілісного майнового комплексу, що знаходиться  

за адресами: 

автодорога Київ – Чоп, 441 км + 500 м (територія Бродівської міської ради) справа,  

м. Броди, Львівська обл.; 

автодорога Київ – Чоп, 441 км + 470 м (територія Бродівської міської ради) зліва,                    

м. Броди, Львівська обл.; 

вул. Армійська, 125-А, м. Тячів, Закарпатська обл.; 

вул. Прикордонників, 7А, с. Старовойтове, Любомльський р-н, Волинська обл.; 

автошлях Кінчеш – Розівка, б. 9, с. Кінчеш, Ужгородський р-н, Закарпатська обл.,  

без отримання відповідного дозволу органів Антимонопольного комітету України,  

містили ознаки порушення законодавства про захист економічної конкуренції. 

 

(15) Під час розгляду справи до Комітету надійшли: 
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заява уповноваженого представника фізичної особи – громадянина України  

[інформація, яку заявник визнав, як конфіденційна] від 22.06.2020  

№ 1-22-06-2020 (зареєстрована в Комітеті 22.06.2020 за № 8-01/216-ЕКк); та  

повторні заяви уповноваженого представника фізичної особи – громадянина  

України [інформація, яку заявник визнав, як конфіденційна] від 21.08.2020  

№ 1-21-08-2020 (зареєстрована в Комітеті 21.08.2020 за № 8-01/325-ЕКк)
1
 та  

від 11.09.2020 № 1-11-09-2020 (зареєстрована в Комітеті 14.09.2020 за  

№ 8-01/348-ЕКк) (далі – заяви), 

[інформація, яку заявник визнав, як конфіденційна]. 

 

(16) Відповідно до матеріалів заяв Відповідач, у розумінні статті 1 Закону, пов’язаний 

відносинами контролю з: 

ТОВ «Немирів-Ойл», ТОВ «ЖитомирАвтоГазСервіс», ТОВ «ЮПІДЖІ»,  

ТОВ «АВТОТЕХСІТІ», ТОВ «ПОРТМАН ТИМ УКРАЇНА», ТОВ «ХАРРІСОН ОЙЛ 

ІМПЕКС», ТОВ «КОРОСТЕНЬ – МБО», ТОВ «ЧЕРНЯХІВСЬКА АГРАРНА ГРУПА», 

(м. Коростень, Житомирська обл.), «УКРПЕТРОЛІУМГРУП» (м. Коростень, 

Житомирська обл.), «СМГ СУШКИ» (с. Кам’яна, Коростенський р-н, Житомирська 

область) та іншими суб’єктами господарювання, перелік яких наведений у  

матеріалах заяв; 

фізичними особами – громадянами України [інформація, яку заявник визнав, як 

конфіденційна]. 

 

(17) Листом від 14.09.2020 № 1-14-09-2020 (зареєстрованим у Комітеті 14.09.2020 за  

№ 8-01/923-кі) уповноважений представник ТОВ «Немирів-Ойл»,  

ТОВ «ЖитомирАвтоГазСервіс», ПП «Укрпалетсистем» надав інформацію про 

суб’єктів господарювання, що входять до Групи UPG, у тому числі повідомив  

про наявність відносин контролю між ТОВ «Немирів-Ойл»,  

ТОВ «ЖитомирАвтоГазСервіс», ПП «Укрпалетсистем» із підтвердними документами. 

Також у листі зазначалось, що на дату подання Комітету інформації про відносини 

контролю ТОВ «Немирів-Ойл» (лист від 21 лютого 2019 року б/н,  

вх. № 63-01/494 від 26.02.2019), ПП «Укрпалетсистем» (лист від 15 лютого 2019 року  

№ 395, вх. № 63-01/64кі від 19.02.2019), ТОВ «Немирів-Ойл» і  

ПП «Укрпалетсистем» були пов’язані відносинами контролю із суб’єктами 

господарювання, що входять до Групи UPG. 

 

 

(18) Враховуючи зазначене, одержання ПП «Укрпалетсистем» у ТОВ «Немирів-Ойл»  

в оренду активів у вигляді єдиного майнового комплексу, що знаходиться за 

адресами: 

автодорога Київ – Чоп, 441 км + 500 м (територія Бродівської міської ради) справа,  

м. Броди, Львівська обл.; 

автодорога Київ – Чоп, 441 км + 470 м (територія Бродівської міської ради) зліва,                    

м. Броди, Львівська обл.; 

вул. Армійська, 125-А, м. Тячів, Закарпатська обл.; 

вул. Прикордонників, 7А, с. Старовойтове, Любомльський р-н, Волинська обл.; 

автошлях Кінчеш – Розівка, б. 9, с. Кінчеш, Ужгородський р-н, Закарпатська обл., 

відбулась між суб’єктами господарювання, що пов’язані відносинами контролю між 

собою. 

 

(19) Разом із тим інформація, надана: 

ТОВ «Немирів-Ойл» у листі від 21 лютого 2019 року б/н (зареєстрований у 

Львівському ОТВ 26.02.2019 за № 63-01/494); 
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ПП «Укрпалетсистем» у листі від 15 лютого 2019 року № 395 (зареєстрований у 

Львівському територіальному відділенні Комітету 19.02.2019 за № 63-01/64кі), 

щодо юридичних осіб та фізичних осіб, які пов’язані з ними відносинами контролю, є 

недостовірною, що відповідно до пункту 15 статті 50 Закону є порушенням 

законодавства про захист економічної конкуренції та буде розглянута в окремих 

провадженнях. 

 

 

(20) На подання з попередніми висновками від 02.11.2020 № 128-26.13/19-20/512-спр, 

листом від 11.11.2020 № 1-11-11-2020 (зареєстрованим у Комітеті 11.11.2020                               

за № 8-01/1148-кі) уповноважений представник ПП «Укрпалетсистем» повідомив 

Антимонопольний комітет України про те, що підприємство погоджується з 

висновками, викладеними в поданні. 

 

5. ВИСНОВКИ У СПРАВІ ТА КВАЛІФІКАЦІЯ ДІЙ ВІДПОВІДАЧА 

 

(21) Відповідно до пункту 3 частини третьої статті 22 Закону не вважаються 

концентрацією дії, які здійснюються між суб’єктами господарювання, пов’язаними 

відносинами контролю, у випадках, передбачених частиною другою цієї статті, крім 

випадків набуття такого контролю без отримання дозволу Антимонопольного 

комітету України, якщо необхідність отримання такого дозволу передбачена законом. 

 

 

(22) Відповідно до статті 49 Закону розгляд справи про порушення законодавства про 

захист економічної конкуренції підлягає закриттю без прийняття рішення по суті, 

зокрема, якщо не доведено вчинення порушення. 

 

 

(23) Отже, розгляд справи № 128-26.13/19-20 шляхом здійснення концентрації у вигляді 

одержання ПП «Укрпалетсистем» в оренду активів у вигляді єдиного майнового 

комплексу, що знаходиться за адресами:  

автодорога Київ – Чоп, 441 км + 500 м (територія Бродівської міської ради) справа,  

м. Броди, Львівська обл.; 

автодорога Київ – Чоп, 441 км + 470 м (територія Бродівської міської ради) зліва,                    

м. Броди, Львівська обл.; 

вул. Армійська, 125-А, м. Тячів, Закарпатська обл.; 

вул. Прикордонників, 7А, с. Старовойтове, Любомльський р-н, Волинська обл.; 

автошлях Кінчеш – Розівка, б. 9, с. Кінчеш, Ужгородський р-н, Закарпатська обл. та 

належить ТОВ «Немирів-Ойл», без отримання відповідного дозволу органів 

Антимонопольного комітету України, відповідно до статей 22 та 49 Закону підлягає 

закриттю без прийняття рішення по суті. 

 

Враховуючи викладене, керуючись статтею 7 Закону України «Про Антимонопольний 

комітет України», статтями 48 і 49 Закону України «Про захист економічної конкуренції» та 

пунктом 36 Правил розгляду заяв і справ про порушення законодавства про захист 

економічної конкуренції, затверджених розпорядженням Антимонопольного комітету 

України від 19 квітня 1994 року № 5, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 6 

травня 1994 року за № 90/299 (у редакції розпорядження Антимонопольного комітету 

України від 29 червня 1998 року № 169-р) (зі змінами), Антимонопольний комітет України 

 

ПОСТАНОВИВ: 

 

Закрити розгляд справи № 128-26.13/19-20. 
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Рішення може бути оскаржене до господарського суду міста Києва у двомісячний 

строк з дня його одержання. 

 

 

 

 

Голова Комітету  О. ПІЩАНСЬКА 


