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Громадська організація «Залізниця без 
корупції»

а/с 101, м. Кременчук, Полтавська обл., 
39600

Про розгляд заяви

В Антимонопольному комітеті України (далі -  Комітет) розглянуто заяву громадської 
організації «Залізниця без корупції» (далі -  ГО «Залізниця без корупції») від 05.11.2018 
№ 43-АМКУ (вх. № 8-01/14048 від 20.11.2018) (далі -  Заява) про вчинення товариством з 
обмеженою відповідальністю «АДС Сервіс» (далі -  ТОВ «АДС Сервіс») і товариством з 
обмеженою відповідальністю «Науково-виробниче підприємство «Укрпромвпровадження» 
(далі -  ТОВ «НВП «Укрпромвпровадження») порушення, передбаченого пунктом 4 частини 
другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у 
вигляді антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів торгів на 
закупівлю -  «Акумулятори та акумуляторні батареї» (лот № 2) (оголошення
№ UA-2018-02-09-001501-C), проведених філією «Центр забезпечення виробництва» 
ПАТ «Українська залізниця», та повідомляється наступне.

Відповідно до частини другої статті 19 Конституції України органи державної влади, 
їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що 
передбачені Конституцією та законами України.

Завдання Антимонопольного комітету України, його компетенція та повноваження 
визначені Законом України «Про Антимонопольний комітет України». Відповідно до 
статті 3 зазначеного Закону, основним завданням Комітету є участь у формуванні та 
реалізації конкурентної політики, зокрема, в частині здійснення контролю щодо створення 
конкурентного середовища та захисту конкуренції у сфері державних закупівель. Реалізація 
зазначеного контролю здійснюється Комітетом через повноваження, що визначені частиною 
першою статті 7 Закону України «Про Антимонопольний комітет України».

Антимонопольний комітет України, як державний орган із захисту конкуренції, 
відповідно до частини першої статті 7 Закону України «Про Антимонопольний комітет 
України» має повноваження розглядати, зокрема, заяви і справи про порушення 
законодавства про захист економічної конкуренції та проводити розслідування за цими 
заявами і справами.

До таких справ, зокрема, належать справи про порушення у вигляді 
антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів (пункт 4 
частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції»). Зазначене 
порушення характеризується антиконкурентною домовленістю між кількома (щонайменше 
двома) суб’єктами господарювання -  учасниками торгів щодо їхньої поведінки на торгах.

Правові засади розгляду заяв визначено Правилами розгляду заяв і справ про 
порушення законодавства про захист економічної конкуренції (Правила розгляду справ), 
затверджених розпорядженням Антимонопольного комітету України від 19 квітня 1994 року
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№ 5 (у редакції розпорядження Антимонопольного комітету України від 29 червня 1998 року 
№ 169-р) (зі змінами), зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 6 травня 1994 року за 
№ 90/299 (надалі -  Правила).

Згідно з пунктом 17 Правил особами, які мають право подавати заяву відповідно до 
абзацу другого частини першої статті 36 Закону України «Про захист економічної 
конкуренції» або частини першої статті 28 Закону України «Про захист від недобросовісної 
конкуренції», є суб’єкти господарювання -  конкуренти, постачальники чи покупці 
відповідача та інші фізичні та юридичні особи, які можуть підтвердити, що дії чи 
бездіяльність відповідача, визначені зазначеними законами як порушення законодавства про 
захист економічної конкуренції, можуть безпосередньо і негативно вплинути на їхні права. 
Такі заяви мають відповідати вимогам, викладеним у пункті 18 Правил.

ТО «Залізниця без корупції» не надано до Комітету підтверджень, що дії ТОВ «АДС 
Сервіс» і ТОВ «НВП «Укрпромвпровадження» можуть безпосередньої негативно вплинути 
на права ТО «Залізниця без корупції».

Відповідно до абзацу 4 пункту 17 Правил заяви осіб, які не мають права їх подавати 
згідно з абзацом третім цього пункту, органами Комітету не розглядаються, що не є 
перешкодою для проведення у разі необхідності за власною ініціативою органів Комітету 
розслідування щодо фактів, викладених у такій заяві.

Разом з цим повідомляємо, що з метою встановлення наявності (відсутності) ознак 
порушення законодавства про захист економічної конкуренції в діях ТОВ «АДС Сервіс» і 
ТОВ «НВП «Укрпромвпровадження» під час участі у торгах, зазначених у Заяві, Київським 
обласним територіальним відділенням Комітету буде проведене відповідне дослідження.

За результатами дослідження, у разі підтвердження ознак порушення законодавства 
про захист економічної конкуренції, органами Комітету будуть вжиті відповідні заходи.
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