
 

 

 

АНТИМОНОПОЛЬНИЙ   КОМІТЕТ   УКРАЇНИ 

 

РІШЕННЯ 
 

 

17 грудня 2020 р.                                            Київ                                                          № 796-р  

 

 

Про надання дозволу  

на узгоджені дії 

 

Антимонопольний комітет України, розглянувши заяву уповноваженого представника    

ПРИВАТНИХ ПІДПРИЄМСТВ «АВТОМАГІСТРАЛЬ» (далі – ПП «АВТОМАГІСТРАЛЬ») 

(с. Синяк, Вишгородський р-н, Київська обл.), «НАУКОВО-ВИРОБНИЧА ФІРМА 

«МОСТОПРОЕКТ» (далі – ПП «НВФ «МОСТОПРОЕКТ») (м. Київ),  ТОВАРИСТВ З 

ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СУЧАСНА ТРАНСПОРТНА ІНФРАСТРУКТУРА» 

(далі – ТОВ «СТІ») (м. Київ), «ТРІНІТІ-ГРУП» (далі – ТОВ «ТРІНІТІ-ГРУП») (м. Київ), 

«РОАД КОНСТРАКШН» (далі – ТОВ «РОАД КОНСТРАКШН») (м. Київ), «ЛУЦЬКА 

ДОРОЖНА ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА» (далі – ТОВ «ЛУЦЬКА ДОРОЖНА 

ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА»)  (с. Великий Омеляник, Луцький р-н, 

Волинська обл.), «АБЗ-1» (далі – ТОВ «АБЗ-1») (м. Київ) та дочірнього підприємства 

«ЕКРАНБУД» ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕКРАН» (далі – 

ДП «ЕКРАНБУД» ТОВ «ЕКРАН») (м. Стрий, Львівська обл.) (далі – Учасники узгоджених 

дій) про надання дозволу учасникам узгоджених дій на створення КОНСОРЦІУМУ 

«ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ДОРОЖНІЙ КОНСОРЦІУМ» (далі – Консорціум) (м. Київ),    
 

ВСТАНОВИВ: 

 

 

Учасниками узгоджених дій є: ПП «АВТОМАГІСТРАЛЬ», ПП «НВФ 

«МОСТОПРОЕКТ», ТОВ «СТІ», ТОВ «ТРІНІТІ-ГРУП», ТОВ «РОАД КОНСТРАКШН»,        

ТОВ «ЛУЦЬКА ДОРОЖНА ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА», ТОВ «АБЗ-1»  та 

ДП «ЕКРАНБУД» ТОВ «ЕКРАН». 

 

Узгоджені дії полягають у створенні Учасниками узгоджених дій Консорціуму. 

 

За інформацією заявників, основним видом діяльності Консорціуму буде будівництво 

автострад, вулиць, доріг, інших транспортних і пішохідних доріжок, укладання поверхонь 

вулиць, доріг, автострад, мостів і тунелів, асфальтування доріг, фарбування та маркування 

доріг, установлення аварійних загороджень, світлофорів та іншого подібного устаткування, 

будівництво злітно-посадкових смуг, а також експлуатаційне утримання доріг. 

 

Відповідно до наданої заявником інформації: 

ПП «АВТОМАГІСТРАЛЬ» здійснює діяльність із будівництва й ремонту доріг та 

виробництва асфальтобетону; 

контроль над ПП «АВТОМАГІСТРАЛЬ» здійснює фізична особа – громадянин 

України; 



 

2 
 

 

ПП «АВТОМАГІСТРАЛЬ» пов’язане відносинами контролю із суб’єктом 

господарювання – резидентом України, який здійснює діяльність із надання послуг щодо 

оренди й експлуатування власної чи взятої у лізинг нерухомості; 

 

ПП «НВФ «МОСТОПРОЕКТ» здійснює діяльність із надання інженерних послуг із 

проектування автомобільних доріг та транспортних споруд; 

контроль над ПП «НВФ «МОСТОПРОЕКТ» здійснює фізична особа – громадянин 

України; 

ПП «НВФ «МОСТОПРОЕКТ» пов’язане відносинами контролю із: 

суб’єктами господарювання – резидентами України, які здійснюють діяльність із 

надання інженерних послуг із проектування автомобільних доріг та транспортних споруд; 

надання архітектурних послуг; комплексного обслуговування об’єктів; 

 

ТОВ «СТІ» здійснює діяльність із будівництва та ремонту доріг; 

ТОВ «ТРІНІТІ ГРУП» здійснює діяльність із посередницьких послуг; надання в 

оренду будівельних машин та устаткування; переробки асфальтобетонної крихти на щебінь, 

відсіву; 

 контроль над ТОВ «СТІ» і ТОВ «ТРІНІТІ ГРУП» здійснює фізична особа – 

громадянин України; 

ТОВ «СТІ» і ТОВ «ТРІНІТІ ГРУП» пов’язані відносинами контролю із: 

суб’єктами господарювання – резидентами України, які здійснюють діяльність, 

зокрема, із перевезення вантажів дорожніми транспортними засобами; надання послуг 

рекламних агентств; виробництва інших харчових продуктів; надання  послуг  агентств 

нерухомості; продажу й купівлі нерухомості; надання послуг щодо бухгалтерського обліку, 

ведення бухгалтерських книг і аудиту та послуг щодо податкового консультування; надання 

послуг оренди й експлуатування власної чи взятої у лізинг нерухомості; надання послуг 

лікувальних закладів; надання поштових та кур’єрських послуг; роздрібної торгівлі паливом; 

покриття підлог та облицювання стін; вирощування ягід (лохини); надання допоміжних 

послуг щодо транспортування; 

 

ТОВ «РОАД КОНСТРАКШН» здійснює діяльність із будівництва й ремонту доріг, 

крім того, здійснює виробництво плитки, бордюру,   здійснює вантажні перевезення; 

контроль над ТОВ «РОАД КОНСТРАКШН» здійснює фізична особа – громадянин 

України; 

 

ТОВ «ЛУЦЬКА ДОРОЖНА ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА» здійснює 

діяльність із будівництва й ремонту доріг; 

контроль над ТОВ «ЛУЦЬКА ДОРОЖНА ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА 

КОЛОНА» здійснюють  фізичні особи – громадяни України; 

ТОВ «ЛУЦЬКА ДОРОЖНА ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА» пов’язане 

відносинами контролю із: 

суб’єктами господарювання – резидентами України, які здійснюють діяльність із 

виробництва неметалевих мінеральних виробів, інше; надання послуг щодо оренди й 

експлуатування власної чи взятої у лізинг нерухомості; підготування  та прядіння 

текстильних волокон; виробництва промислових газів; оптової торгівлі лісоматеріалами, 

будівельними матеріалами та санітарно-технічним устаткуванням; 

суб’єктом господарювання – резидентом України, який не здійснює господарської 

діяльності; 

 

ТОВ «АБЗ-1» здійснює діяльність із виробництва  неметалевих мінеральних виробів, 

інше; 

контроль над ТОВ «АБЗ-1» здійснює фізична особа – громадянин України; 
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ТОВ «АБЗ-1» пов’язане відносинами контролю із: 

суб’єктом господарювання – резидентом України, який здійснює діяльність із надання 

послуг проводового електрозв’язку; 

фізичною особою – громадянином України; 

 

ДП «ЕКРАНБУД» ТОВ «ЕКРАН»  здійснює діяльність із будівництва й ремонту 

доріг; 

контроль над ДП «ЕКРАНБУД» ТОВ «ЕКРАН» здійснює ТОВ «ЕКРАН», яке 

здійснює діяльність з управління нерухомим майном за винагороду або на основі контракту; 

ТОВ «ЕКРАН» пов’язане відносинами контролю із: 

суб’єктом господарювання – резидентом України, який в  2019 році здійснював 

діяльність із будівництва й ремонту доріг; 

суб’єктами господарювання – резидентами України, які здійснюють діяльність із 

виробництва  неметалевих мінеральних виробів, інше; виробництва будівельних виробів із 

пластмас; виробництва будівельних металевих конструкцій і частин конструкцій; монтажу та 

встановлення збірних конструкцій;  перевезення вантажів дорожніми транспортними 

засобами; будівництва житлових і нежитлових будівель; здачі в оренду власної та 

орендованої нерухомості; послуг готелів і подібних засобів тимчасового розміщування;  

проводового електрозв’язку; підготування телепрограм і телемовлення, оригіналів 

телемовних передач;  оптової торгівлі лісоматеріалами, будівельними матеріалами та 

санітарно-технічним устаткуванням;  

суб’єктом господарювання – резидентом України, який не здійснює господарської 

діяльності; 

фізичними особами  – громадянами України. 

 

Статут Консорціуму не містить антиконкурентних положень. 

Жоден із суб’єктів господарювання, до складу яких входять учасники узгоджених дій, 

не займає монопольного (домінуючого) становища на будь-якому задіяному ринку товару й 

не має виключних або переважних прав чи повноважень від органів державної влади, органів 

місцевого самоврядування, органів адміністративно-господарського управління та контролю, 

суб’єктів природної монополії чи інших монопольних утворень. 

Сукупна частка всіх учасників узгоджених дій на загальнодержавному ринку 

будівництва доріг  і автострад не досягає 15 відсотків. 

 

Отже, заявлені узгоджені дії не призводять до недопущення, усунення чи обмеження 

конкуренції на товарних ринках України. 

 

Враховуючи викладене, керуючись статтею 7 Закону України «Про Антимонопольний 

комітет України» та Положенням про порядок подання заяв до органів Антимонопольного 

комітету  України  про  надання  дозволу  на  узгоджені  дії суб’єктів господарювання, 

затвердженим розпорядженням Антимонопольного комітету України від 12 лютого                      

2002 року № 26-р, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України  7 березня 2002 року за                    

№ 238/6526 (зі змінами), Антимонопольний комітет України 

 

ПОСТАНОВИВ: 

 

Надати дозвіл   ПРИВАТНИМ ПІДПРИЄМСТВАМ «АВТОМАГІСТРАЛЬ» (с. Синяк, 

Вишгородський р-н, Київська обл., ідентифікаційний код юридичної особи 31481658), 

«НАУКОВО-ВИРОБНИЧА ФІРМА «МОСТОПРОЕКТ» (м. Київ, ідентифікаційний код 

юридичної особи 30604691),  ТОВАРИСТВАМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«СУЧАСНА ТРАНСПОРТНА ІНФРАСТРУКТУРА» (м. Київ, ідентифікаційний код 

юридичної особи 42229523), «ТРІНІТІ-ГРУП» (м. Київ, ідентифікаційний код юридичної 
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особи 40203200), «РОАД КОНСТРАКШН» (м. Київ, ідентифікаційний код юридичної              

особи 39023093), «ЛУЦЬКА ДОРОЖНА ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА»                      

(с. Великий Омеляник, Луцький р-н, Волинська обл., ідентифікаційний код юридичної особи 

03579590), «АБЗ-1» (м. Київ, ідентифікаційний код юридичної особи 41190464) та 

ДОЧІРНЬОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «ЕКРАНБУД» ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕКРАН» (м. Стрий, Львівська обл., ідентифікаційний код 

юридичної особи 32562004) на узгоджені дії у вигляді створення КОНСОРЦІУМУ 

«ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ДОРОЖНІЙ КОНСОРЦІУМ» (м. Київ). 

 

 

Голова Комітету                                                                                         О. ПІЩАНСЬКА 

 


