АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ
ВИТЯГ З РІШЕННЯ
АДМІНІСТРАТИВНОЇ КОЛЕГІЇ
ХАРКІВСЬКОГО ОБЛАСНОГО ТЕРИТОРІАЛЬНОГО ВІДДІЛЕННЯ
31.05.2019 № 67-р/к

Справа № 2/01-50-17
м. Харків

Про порушення законодавства про
захист економічної конкуренції
та накладення штрафу
Тридцять суб’єктів господарювання, що здійснюють діяльність на ринку
роздрібної реалізації скрапленого газу в якості моторного пального, у період
з 26.02.2015 до 11.03.2015 в 11 територіальних межах Харківської області
одночасно підвищили роздрібні цінина скраплений газ в якості моторного
пального за рахунок збільшення торговельних надбавок.
При роздрібній реалізації скрапленого газу в якості моторного пального
Відповідачі у справі застосовують різні методики оцінки вибуття запасів,
структура інших витрат також відрізняється у учасників ринку в залежності
від наявності власних АГЗС (АГЗП), резервуарних парків для зберігання
скрапленого газу та транспорту.
При цьому, Відповідачі, на момент підвищення ціни на скраплений газ в
якості моторного пального, мали певний ресурс (залишки) зазначеного
пального, та, виходячи із середніх обсягів реалізації скрапленого газу, в
лютому 2015 року його вистачило б на різний період часу.
В результаті схожих дій Відповідачів обмежено конкуренцію між ними,
а також за рахунок досягнення ринкової влади в період вчинення порушення,
Відповідачі отримали можливість підвищувати ціни понад рівень, що існував
би за умови значної конкуренції на ринку роздрібної реалізації скрапленого
газу в якості моторного пального. Зазначене, в свою чергу, могло призвести до
обмеження конкуренції на відповідному ринку в цілому.
Адміністративна колегія Харківського обласного територіально
відділення Антимонопольного комітету України (далі – адміністративна
колегія Відділення), розглянувши матеріали справи№ 2/01-50-17про
порушення операторами ринку роздрібної реалізації скрапленого газу в
якості моторного пального законодавства про захист економічної
конкуренції, передбаченого частиною третьою статті 6, пунктом 1 статті 50
Закону України «Про захист економічної конкуренції», та подання другого
відділу досліджень і розслідувань від 13.05.2019 № 194,
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ВСТАНОВИЛА:
1 ПРОЦЕДУРНІ ДІЇ
(1)

На підставі подання першого відділу досліджень і розслідувань від
24.04.2015 № 201 про ознаки вчинення операторами ринку роздрібної
реалізації скрапленого газу в якості моторного пального порушення
законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченого
частиною третьою статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України «Про
захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних
узгоджених дій, а саме схожих дій на ринку товару, які можуть
призвести до обмеження конкуренції, у разі, якщо аналіз ситуації на
ринку товару спростовує наявність об'єктивних причин для вчинення
таких дій, адміністративною колегією Відділення прийнято
розпорядження від 24.04.2015 № 76 - рп/к про початок розгляду справи
№ 1/01-69-15.

(2)

Розпорядженням адміністративної колегії Відділення від 22.06.2017
№ 99 - рп/к матеріали справи № 1/01-69-15, які стосуються періоду
підвищення роздрібних цін реалізації скрапленого газу в якості
моторного пального в межах Харківської області (включаючи місто
Харків), з 17.02.2015 до 11.03.2015 виділені в окреме провадження,
новій справі присвоєно № 2/01-50-17 (далі - Справа).

(3)

Розпорядженнями адміністративної колегії Відділення від 14.06.2018
№ 106 - рп/к та від 10.05.2019 № 77 - рп/к до участі у справі залучені
Відповідачі.

(4)

Розпорядженням адміністративної колегії Відділення від 10.05.2019
№ 76 - рп/к про заміну відповідача у Справі, ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕКСПОГАЗ» замінено на
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕКСПОГАЗ
ТРЕЙД».

(5)

Листами від 14.05.2019 № 70-02/2-34-30 Відповідачам направлено
витяги з подання з попередніми висновками у Справі.

(6)

Відповідь на подання з попередніми висновками у Справі надало 21
суб’єктів господарювання.

ВІДПОВІДАЧІ У СПРАВІ
(7) Відповідачами у справі є такі суб’єкти господарювання:
‒ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВАІДАЛЬНІСТЮ «ГАРАНТ
ЕКСПРЕС» є юридичною особою, ідентифікаційний код – 33574471,
місцезнаходження: 63503, Харківська обл., м. Чугуїв, вул. Харківська,
буд. 82, кв. 38 (далі – ТОВ «ГАРАНТ ЕКСПРЕС»);
‒ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕКСПОГАЗ
ТРЕЙД» є юридичною особою, ідентифікаційний код – 36429608,
місцезнаходження:
62418,
Харківська
обл.,
Харківський
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район, смт Пісочин, пров. Шевченко, буд. 24, корпус А (далі –
ТОВ «ЕКСПОГАЗ ТРЕЙД»);
‒ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФІРМА
«ПРОМАГРОСЕРВІС» є юридичною особою, ідентифікаційний код –
24672750, місцезнаходження: 62493, Харківська обл., Харківський
район, село Шубіне, вул. Шубинська, буд. 29-А (далі – ТОВ ФІРМА
«ПРОМАГРОСЕРВІС»);
‒ ПРИВАТНА ФІРМА «НІКОЛЬ»
є юридичною особою,
ідентифікаційний код – 23003596, місцезнаходження: 61145, м. Харків,
вул. Клочківська, 174-А (далі – ПФ «НІКОЛЬ»);
‒ ТОВАРИСТВО
З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ТАТНЄФТЬ-АЗС-УКРАЇНА» є юридичною особою, ідентифікаційний
код – 38194448, місцезнаходження: 36010, м. Полтава, вул. Половки,
буд. 62 (далі – ТОВ «ТАТНЄФТЬ-АЗС-УКРАЇНА»);
‒ ФІЗИЧНА
ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ
КОГАН
ОЛЕКСАНДР
ВОЛОДИМИРОВИЧ, ідентифікаційний номер – 2443613778, місце
проживання:61140, м. Харків, просп. Гагаріна, буд. 45 А, кв. 8 (далі –
ФОП Коган О.В.);
‒ ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «РОД-НИК» є юридичною особою,
ідентифікаційний код – 32029392, місцезнаходження: 08132, Київська
обл., Києво-Святошинський р-н, м. Вишневе, вул. Святошинська,
буд. 26 (далі – ПП «РОД-НИК»);
‒ ФІЗИЧНА
ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ
ПЛИГУН
АНАТОЛІЙ
МИХАЙЛОВИЧ,
ідентифікаційний номер – 1951304973, місце
проживання: 62472, Харківська обл., Харківський район, м. Мерефа,
вул. Зоріна, буд. 11, кв. 3 (далі – ФОП Плигун А.М.);
‒ ФІЗИЧНА
ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ
ЛАВРИК
ВІКТОР
ВАСИЛЬОВИЧ,
ідентифікаційний
номер
2691715095,
місцезнаходження: 62459, Харківська обл., Харківський район, смт
Високий, вул. Пушкіна, 4 (далі – ФОП Лаврик В.В.);
‒ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФІРМА
«КРАФТ» є юридичною особою, ідентифікаційний код – 14084584,
місцезнаходження: 61177, м. Харків, вул. Таборова, буд. 1 А (далі –
ТОВ ФІРМА «КРАФТ»);
‒ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
«УКРГАЗВИДОБУВАННЯ»
є
юридичною
особою,
ідентифікаційний
код
–
30019775,
місцезнаходження: 04053, м. Київ, вул. Кудрявська, 26/28 (далі –
АТ «УКРГАЗВИДОБУВАННЯ»);
‒ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВОГ
РІТЕЙЛ» є юридичною особою, ідентифікаційний код – 37821544,
місцезнаходження: 43010, Волинська область, м. Луцьк, вул.
Кременецька, 38 (далі – ТОВ «ВОГ РІТЕЙЛ»);
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‒ ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «СХІД-НАФТА» є юридичною особою,
ідентифікаційний код – 33232331, місцезнаходження: 62493,
Харківська обл., Харківський р-н, с. Шубіне, вул. Шубинська, 29-а
(далі – ПП «СХІД-НАФТА»);
‒ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АЛЬЯНС2004» є юридичною особою, ідентифікаційний код – 33133511,
місцезнаходження: 62416, Харківська обл., Харківський р-н,
смт Пісочин, вул. Надії, 15-б (далі – ТОВ «АЛЬЯНС-2004»);
‒ ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «УКРПАЛЕТСИСТЕМ» є юридичною
особою, ідентифікаційний код – 32285225, місцезнаходження: 11571,
Житомирська обл., Коростенський район, с. Ушомир, вул. Березюка,
буд. 15 (далі – ПП «УКРПАЛЕТСИСТЕМ»);
‒ ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО ФІРМА «ЛІЛІЯ» є юридичною,
ідентифікаційний код – 22674288, місцезнаходження: 63523,
Харківська обл., Чугуївський район, смт Новопокровка, вул. Леніна, 50
(далі – ПП ФІРМА «ЛІЛІЯ»);
‒ ТОВАРИСТВО
З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА «ТОПОЛЬ» є юридичною
особою, ідентифікаційний код – 24337649, місцезнаходження: 64341,
Харківська обл., Ізюмський район, село Кам’янка (далі – ТОВ «ВКФ
«ТОПОЛЬ»);
‒ ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ ГІРМАШ МИКОЛА ЯКОВИЧ,
ідентифікаційний номер – 2193713453, місце проживання:
64300, Харківська обл., м. Ізюм, пл. Підлісна, буд. 13-А (далі –
ФОП Гірмаш М.Я.);
‒ ТОВАРИСТВО
З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ХАРКІВРЕГІОНГАЗ» є юридичною особою, ідентифікаційний код –
36224035, місцезнаходження: 61109, м. Харків, вул. Безлюдівська,
буд. 1 (далі – ТОВ «ХАРКІВРЕГІОНГАЗ»);
‒ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТОРГОВИЙ
ДІМ «САН ОЙЛ» є юридичною особою, ідентифікаційний код –
39197130, місцезнаходження:61058, м. Харків, вул. Ромена Роллана,
буд. 12 (далі – ТОВ «ТД «САН ОЙЛ»);
‒ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРОМЕТЕЙ
Х» є юридичною особою, ідентифікаційний код – 37365121,
місцезнаходження: 61036, м. Харків, вул. Морозова, буд. 7, кім. 115
(далі – ТОВ «ПРОМЕТЕЙ Х»);
‒ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛАДАСЕРВІС» є юридичною особою, ідентифікаційний код – 32888913,
місцезнаходження: 62472, Харківська обл., Харківський район,
м. Мерефа, вул. Івана Сірка, буд. 11 (далі – ТОВ «ЛАДА-СЕРВІС»);
‒ ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО ПРИВАТНА ФІРМА «ІМІДЖ» є
юридичною
особою,
ідентифікаційний
код
–
25612684,
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місцезнаходження: 62461, Харківська обл., Харківський район,
м. Південне, вул. Героїв Чорнобиля, буд. 83-А (далі – ПФ «ІМІДЖ»);
‒ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РЕГІОН» є
юридичною
особою,
ідентифікаційний
код
–
31378617,
місцезнаходження: 64801, Харківська обл., Близнюківський район,
смт Близнюки, вул. Свободи, буд. 11 (далі – ТОВ «РЕГІОН»);
‒ ФІЗИЧНА
ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ
ТРЕТ'ЯКОВ
ОЛЕКСІЙ
ПЕТРОВИЧ, ідентифікаційний номер – 1972200693, місце проживання:
61010, м. Харків, вул. Морозова, буд. 28-А, кв. 15 (далі –
ФОП Трет’яков О.П.);
‒ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВАССТА» є
юридичною
особою,
ідентифікаційний
код
–
32414383,
місцезнаходження: 64720, Харківська обл., Барвінківський район, село
Грушуваха (далі – ТОВ «ВАССТА»);
‒ ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ІЛАНТ» є юридичною особою,
ідентифікаційний код – 22644502, місцезнаходження: 62103,
Харківська обл., Богодухівський район, м. Богодухів, площа Леніна,
2-А (далі – ПП «ІЛАНТ»);
‒ ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ ВОЛКОВ ВІКТОР ГРИГОРОВИЧ,
ідентифікаційний номер – 2093813896, місце проживання: 62503,
Харківська обл., Вовчанський район, м. Вовчанськ, вул. Короленка,
буд. 52, кв. 80 (далі – ФОП Волков В.Г.);
‒ ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ТОПГАЗ-ТРЕЙД» є юридичною
особою, ідентифікаційний код – 36555268, місцезнаходження: 63707,
Харківська обл., м. Куп’янськ, вул.Харківська, буд. 111 (далі –
ПП «ТОПГАЗ-ТРЕЙД»);
‒ ФІЗИЧНА
ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ
КОНОЗ
ОЛЕКСАНДР
ВАСИЛЬОВИЧ, ідентифікаційний номер – 2843900552, місце
проживання:62361, Харківська обл., Дергачівський район, село
Протопопівка, вул. Гуківська, буд. 7А (далі – ФОП Коноз О.В.) (далі
разом – Відповідачі).
Відповідачі здійснюю господарську діяльність щодо роздрібної
торгівлі пальним (47.30).
Тобто, Відповідачі є суб’єктами господарювання, не пов’язані
відносинами контролю у розумінні статті 1 Закону України «Про захист
економічної конкуренції» та діють на ринку роздрібної реалізації
скрапленого газу в якості моторного пального.
3. ОПИС РИНКІВ, НА ЯКИХ ДІЮТЬ ВІДПОВІДАЧІ
3.1. Товарні межі ринку
(8) Товарними межами досліджуваного ринку є скраплений газ в якості
моторного пального, що реалізується у роздріб.
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(9) Під роздрібною торгівлею розуміється продаж скрапленого газу
кінцевому споживачу через автомобільні газозаправні станції,
автомобільні газозаправні пункти (далі – АГЗС, АГЗС), який
використовує цей товар як моторне пальне.
(10) Відповідно до Методики визначення монопольного (домінуючого)
становища суб’єктів господарювання на ринку, затвердженої
розпорядженням Антимонопольного комітету України від 05.03.2002
№ 49-р (далі – Методика), товарні межі ринку визначаються шляхом
формування групи взаємозамінних товарів (товарних груп), у межах
яких споживач за звичайних умов може легко перейти від споживання
одного товару до споживання іншого.
(11) Визначення ознак одного (подібного, аналогічного) товару (товарної
групи) здійснюється, виходячи з подібності, зокрема: споживчих
характеристик, умов споживання, умов реалізації та цін.
(12) В Україні скраплений газ використовується як моторне пальне для
автомобільного транспорту, а також для комунально-побутових потреб.
(13) Підпунктом 14.1.1411 пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу
України передбачено, що пальне – це нафтопродукти, скраплений газ,
паливо моторне альтернативне, паливо моторне сумішеве, речовини, що
використовуються як компоненти моторних палив, інші товари,
зазначені у підпункті 215.3.4 пункту 215.3 статті 215 цього Кодексу.
(14) Відповідно до Порядку організації та проведення біржових аукціонів з
продажу нафти сирої, газового конденсату власного видобутку і
скрапленого газу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 16.10.2014 № 570, скраплений газ – газ вуглеводневий,
отриманий у результаті нафтогазопереробки.
(15) Згідно із статтею 5 Закону України «Про альтернативні види палива» до
альтернативних видів газового палива належать, зокрема, стиснений та
зріджений природний газ, зріджений нафтовий газ, супутній нафтовий
газ, вільний газ метан, якщо вони одержані з газових, газоконденсатних
та нафтових родовищ непромислового значення та вичерпаних родовищ
і не належать до традиційних видів палива.
(16) Державного стандарту скрапленого газу для автомобільного транспорту
в Україні немає. Натомість передбачено стандарт ДСТУ 4047-2001 «Гази
вуглеводневі
скраплені
паливні
для
комунально-побутового
споживання. Технічні умови», який поширюється на вуглеводневі
зріджені гази, призначені для використання в якості палива для
комунально-побутового споживання та для промислових цілей. Ним
регламентується використання таких технічних газових сумішей:
‒ Пропан технічний (ПТ);
‒ Суміш пропану технічного та бутану технічного (СПБТ);
‒ Бутан технічний (БТ).
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(17) Отже, товарні межі ринку утворюють послуги з роздрібної торгівлі
скрапленим газом – сумішшю пропану-бутану, яку отримують з нафти
та сконденсованих нафтових супутніх газів, що використовується в
двигунах внутрішнього згорання.
(18) Основною споживчою властивістю роздрібної реалізації скрапленого
газу в якості моторного пального є відпуск цього газу на АГЗС, АГЗС із
застосуванням спеціального обладнання (заправних колонок).
(19) Споживачами на ринку скрапленого газу в якості моторного пального,
що реалізується у роздрібній торговельній мережі через АГЗС, АГЗС, є
власники (користувачі) автомобільного транспорту, укомплектованого
відповідним обладнанням для заправлення пропан - бутановою
сумішшю (скрапленим газом).
(20) Потенційно власник автомобільного транспортного засобу, який
облаштований газобалонною установкою, може використовувати у
якості моторного пального, як скраплений газ, так і моторні бензини,
однак, різниця в ціні на відповідні товари робить такі товари повністю
взаємозамінними лише у тому випадку, коли витрата моторного бензину
і його вартість (л/км) по відношенню до витрати і вартості скрапленого
газу (л/км) є більш вигідними (дешевшими), з точки зору споживання.
(21) Згідно з пунктом 5.1. Методики показником взаємозамінності, зокрема є
відсутність суттєвої різниці в цінах.
(22) Відповідно до Технологічної карти та схеми здійснення моніторингів
регіональних
ринків
роздрібної
реалізації
високооктановими,
низькооктановими бензинами та дизельним пальним, затвердженої
наказом Голови Антимонопольного комітету України від 20.05.2003 №
51, Відділенням здійснюється щотижневий моніторинг динаміки цін на
зазначених товарних ринках.
(23) Згідно з даними моніторінгу ціни на ДП в Харківській області складали,
наприклад:
- 04.03.2015 - 25,3 грн. за л. (мін.) - 28 грн. за л. (макс.);
- 11.03.2015 - 23,0 грн. за л. (мін.) - 27 грн. за л. (макс.).
(24) Ціни на А-92 в Харківській області складали, наприклад:
- 04.03.2015 - 24,95 грн. за л. (мін.) - 25,95 грн. за л. (макс.);
- 11.03.2015 - 19,95 грн. за л. (мін.) - 23,95 грн. за л. (макс.).
(25) Ціни на А-95 в Харківській області складали, наприклад:
- 04.03.2015 - 25,45 грн. за л. (мін.) - 28,0 грн. за л. (макс.);
- 11.03.2015 - 20,45 грн. за л. (мін.) - 24,85 грн. за л. (макс.).
(26) Роздрібна реалізації скрапленого газу в якості моторного пального, що
реалізується на АГЗС (АГЗП), не має еквівалентних товарів-замінників,
оскільки споживачі цих товарів не можуть обрати інших товарів на
заміну.

8

(27) Таким чином, скраплений газ у якості моторного пального є товаром, а
роздрібна реалізації скрапленого газу в якості моторного пального через
АГЗС (АГЗП) є окремим товарним ринком.
3.2. Територіальні (географічні) межі ринку
(28) Територіальні межі ринку роздрібної реалізації скрапленого газу в якості
моторного пального визначено згідно з розділом 6 Методики шляхом
установлення мінімальної території, за межами якої з точки зору
споживачів придбання у роздріб товару є неможливим або недоцільним.
(29) З метою визначення територіальних меж ринків були обрані межі, завчасно
більші за межі ринку, що досліджувався, для включення всіх доцільних та
можливих меж ринку придбання скрапленого газу споживачами.
(30) Для споживачів, що переважно експлуатують автотранспортні засоби у
відповідних територіальних межах, користування послугами АГЗС (АГЗП)
поза межами населеного пункту може бути економічно доцільним або
недоцільним, оскільки пов’язано з додатковими матеріальними витратами
та витратами часу.
(31) Так, для того, щоб здійснити придбання скрапленого газу в якості
моторного пального в іншому населеному пункті, споживачу необхідно
подолати відстань (у прямому та зворотному напрямках) до цього
населеного пункту, додатково витратити при цьому певну кількість
пального та понести додаткові експлуатаційні витрати.
(32) Таким чином, територіальними межами ринку роздрібної реалізації
скрапленого газу в якості моторного пального є наступні адміністративнотериторіальні межі:
- місто Харків з урахуванням приміської території, обмеженої
кільцевою дорогою та з врахуванням АГЗС (АГЗП), розміщених
поблизу цієї дороги (Територіальні межі № 1);
- магістральний шлях загальнодержавного значення (для споживачів,
що проїжджають за цими напрямками до Харкова, з Харкова або
через Харків), а саме напрямок на Київ (Харків – Люботин – Валки –
Чутове (Полтавська область)) – це відповідна частина траси
загальнодержавного значення М 03 (Київ – Харків - Довжанський
(Ростов-на-Дону)) та траси міжнародного значення Е 40 (Калє –
Брюссель – Дрезден – Краков – Пшемисль – Львів – Рівне –
Житомир – Київ – Харків – Луганськ – Волгоград – Астрахань –
Усть-Кан (Китай)) в межах Харківської області, а також територія
біля шляху в напрямку Полтавської області, тобто населені пункти та
шляхи
відповідних
частин
Дергачівського,
Валківського,
Коломацького та Краснокутського районів Харківської області
(Територіальні межі № 2);
- магістральний шлях загальнодержавного значення (для споживачів,
що проїжджають за цими напрямками до Харкова, з Харкова або
через Харків), а саме напрямок на Донецьк та Луганськ (Харків –
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Чугуїв – Ізюм) – це відповідна частина вищезазначених трас
загальнодержавного значення М 03 та траси міжнародного значення
Е 40 в межах Харківської області, а також територія біля цієї траси,
тобто населені пункти та шляхи відповідних частин Чугуївського,
Балаклійського та Ізюмського районів Харківської області
(Територіальні межі № 3);
- магістральний шлях загальнодержавного значення (для споживачів,
що проїжджають за цими напрямками до Харкова, з Харкова або
через Харків), а саме напрямок на Сімферополь (Харків – Мерефа –
Красноград – Перещепино (Дніпропетровська область)) – це
відповідна частина траси загальнодержавного значення М 26 (Харків
– Сімферополь – Севастополь) та траси міжнародного значення Е
105 (Москва – Орел – Харків – Сімферополь – Алушта – Ялта) в
межах Харківської області, а також територія біля цієї траси, тобто
населені пункти та шляхи відповідних частин Харківського,
Нововодолазького, Красноградського та Зачепилівського районів
Харківської області (Територіальні межі № 4);
- частини районів, розташованих поблизу шляху місцевого значення
Харків - Лозова, тобто населені пункти та шляхи відповідних частин
Харківського, Зміївського, Первомайського, Лозівського та
Близнюківського районів Харківської області (Територіальні межі
№ 5);
- частини районів, розташованих поблизу шляху місцевого значення
Харків - Зміїв - Балаклія - Барвінкове, тобто населені пункти та
шляхи відповідних частин Харківського, Зміївського, Балаклійського
та Барвінківського районів Харківської області (Територіальні межі
№ 6);
- частини районів, розташованих в напрямку півночі від м. Харкова,
тобто населені пункти та шляхи відповідних частин Золочівського,
Дергачівського та Харківського районів Харківської області
(Територіальні межі № 7);
- частини північно-східних районів Харківської області, через які не
проходять магістральні шляхи, тобто населені пункти та шляхи
відповідних частин Харківського, Вовчанського, Великобурлуцького
та Печенізького районів Харківської області (Територіальні межі
№ 8);
- частини східних районів Харківської області, поблизу яких
проходить шлях місцевого значення в напрямку Луганської області
(Чугуїв – Шевченкове – Куп’янськ), тобто населені пункти та шляхи
відповідних частин Чугуївського, Шевченківського, Куп’янського та
Дворічанського районів Харківської області (Територіальні межі
№ 9);
- частини південно-західних районів Харківської області, через які не
проходять магістральні шляхи, тобто населені пункти та шляхи
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відповідних частин Кегичівського та Сахновщанського районів
Харківської області (Територіальні межі № 10);
- частини районів, розташованих поблизу шляху місцевого значення
Харків – Богодухів - Охтирка (Сумська область), тобто населені
пункти та шляхи відповідних частин Дергачівського, Золочівського,
Валківського, Богодухівського та Краснокутського районів
Харківської області (Територіальні межі № 11).
3.3. Часові межі ринку
(33) У відповідності до пункту 7.1. Методики, часові межі ринку
визначаються як проміжок часу (як правило, рік), протягом якого
відповідна сукупність товарно-грошових відносин між продавцями
(постачальниками, виробниками) і споживачами утворює ринок товару
зі сталою структурою.
(34) Для ринку скрапленого газу в якості моторного пального, що
реалізуються у роздрібній торговельній мережі через АГЗС (АГЗП),
проміжок часу, протягом якого відповідна сукупність товарногрошових відносин між продавцями і споживачами утворює
самостійний ринок товару із стало структурою, є, як правило, один рік.
(35) Враховуючи, що Відділенням досліджувався період з 14.02.2015 по
14.03.2015 та протягом зазначеного періоду сукупність товарногрошових відносин між продавцями і покупцями у вищенаведених
Територіальних межах ринку роздрібної реалізації скрапленого газу в
якості моторного пального через АГЗС (АГЗП) не зазнала істотних
змін, часовими межами цього ринку було визначено період, тривалістю
протягом з 14.02.2015 по 14.03.2015.
(36) Бар’єрами для вступу потенційних конкурентів на ринок роздрібної
реалізації скрапленого газу в якості моторного пального є:
(37) адміністративні обмеження, пов’язані з необхідністю одержання згоди
органів місцевого самоврядування на оренду земельної ділянки для
розміщення АГЗС (АГЗП), а також погодження з відповідними
органами влади;
(38) економічні обмеження, пов’язані з необхідністю залучення значних
коштів для будівництва АГЗС (АГЗП), поповнення обігових коштів,
необхідність мати у власності або користуванні спеціальне обладнання,
резервуарні парки, земельні ділянки необхідно площі, тощо.
(39) Наведене свідчить про наявність суттєвих бар’єрів для вступу на ринки
роздрібної реалізації скрапленого газу в якості моторного пального та
неможливість вступу на цей ринок нових учасників у короткий строк.
(40) Потенційними конкурентами учасників ринків у
територіальних межах є суб’єкти господарювання,
економічні можливості для вступу на ринок.
4.

КВАЛІФІКАЦІЯ

ПОРУШЕННЯ

визначених
що мають

ВІДПОВІДАЧАМИ
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КОНКУРЕНТНОГО ЗАКОНОДАВСТВА
Територіальні межі № 1
(41) В ході розгляду Справи встановлено, що на ринку роздрібної реалізації
скрапленого газу в якості моторного пального в Територіальних межах
№ 1 одночасно або майже одночасно (з інтервалом в день) починаючи
з 26 лютого по 11 березня 2015 року змінювали (підвищували) ціни на
скраплений газ при його реалізації у роздріб 13 суб'єктів
господарювання, а саме:
‒ ТОВ «ГАРАНТ ЕКСПРЕС»,
‒ ТОВ «ЕКСПОГАЗ ТРЕЙД»,
‒ ТОВ ФІРМА «ПРОМАГРОСЕРВІС»,
‒ ПФ «НІКОЛЬ»,
‒ ТОВ «ТАТНЄФТЬ – АЗС - УКРАЇНА»,
‒ ФОП Коган О.В.,
‒ ПП «РОД-НИК»,
‒ ФОП Плигун А.М.,
‒ ФОП Лаврик В.В.,
‒ ТОВ ФІРМА «КРАФТ»,
‒ АТ «УКРГАЗВИДОБУВАННЯ»,
‒ ТОВ «ВОГ РІТЕЙЛ»,
‒ ТОВ «ХАРКІВРЕГІОНГАЗ»
Територіальних межах № 1).

(далі

разом

–

Відповідачі

в

(42) Всі вищезазначені суб’єкти господарювання є конкурентами, адже
діють на одному товарному ринку в Територіальних межах № 1 та не
пов’язані відносинами контролю у розумінні статті 1 Закону України
«Про захист економічної конкуренції».
(43) Динаміка змін зазначеними суб’єктами господарювання роздрібних цін
реалізації скрапленого газу в якості моторного пального в
Територіальних межах № 1 в період з 14.02.2015 по 14.03.2015
наведена в додатку № 1 до цього рішення.
(44) У Відповідачів в Територіальних межах № 1 в зазначений період
роздрібні ціни на скраплений газ в якості моторного пального зросли в
середньому на 34 % (з 9,97 грн. за л до 13,37 грн. за л).
(45) Кореляція використовується для кількісної оцінки взаємозв’язку двох
наборів даних, а кореляційний аналіз дає можливість встановити, чи
асоційовані набори даних по величині.
(46) Коефіцієнт кореляції може набувати значення від -1 до 1.
(47) Чим ближче абсолютне значення коефіцієнта кореляції до 1, тим
тісніший зв'язок існує між двома змінними, а якщо навпаки парний
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коефіцієнт кореляції дорівнює 0, то між двома змінними залежність
відсутня.
(48) З метою виявлення схожості у діях суб’єктів господарювання щодо
ціноутворення проаналізовано наявність взаємозв’язку між даними
щодо цін Відповідачів в Територіальних межах № 1 шляхом
розрахунку коефіцієнтів кореляції між рядами їх цін роздрібної
реалізації скрапленого газу в якості моторного пального, що
встановлені у період, який досліджується.
(49) Розміри коефіцієнтів кореляції між рядами роздрібних цін реалізації
скрапленого газу, які встановлювали Відповідачі в Територіальних
межах № 1 у справі в період з 26 лютого до 11 березня 2015 року,
наведені в додатку № 2 до цього рішення.
(50) Значення коефіцієнтів кореляції, розрахованих для рядів роздрібних
цін на скраплений газ, які встановлювали Відповідачі в Територіальних
межах № 1 у Справі в період з 26 лютого до 11 березня 2015 року,
становили від 0,707 до 1.
(51) Такі коефіцієнти кореляції свідчать про взаємозалежність цінових
траєкторій Відповідачів в Територіальних межах № 1 у Справі та
підтверджують схожість їх поведінки.
Відтак ціни,
що
встановлювались Відповідачами в Територіальних межах № 1 у Справі
в період з 26 лютого до 11 березня 2015 року, є подібними.
(52) Таким чином, дії Відповідачів в Територіальних межах № 1, які
полягали у підвищенні роздрібних цін на скраплений газ в якості
моторного пального в період з 26 лютого до 11 березня 2015 року в
Територіальних межах № 1, є схожими.
(53) Матеріалами Справи встановлено, що при роздрібній реалізації
скрапленого газу в якості моторного пального Відповідачі в
Територіальних межах № 1 застосовують різні методики оцінки
вибуття запасів: ФІФО (собівартості перших за часом надходження
запасів) або середньозваженої собівартості.
(54) Структура інших витрат також відрізняється у учасників ринку в
залежності від наявності власних АГЗС (АГЗП), резервуарних парків
для зберігання скрапленого газу та транспорту.
(55) При цьому, Відповідачі в Територіальних межах № 1 на АГЗС (АГЗП)
на момент підвищення ціни на скраплений газ в якості моторного
пального мали певний ресурс (залишки) вказаного пального, якого,
виходячи із середніх обсягів реалізації скрапленого газу Відповідачами
в лютому 2015 року, вистачило б на різний період часу.
(56) ТОВ «ГАРАНТ ЕКСПРЕС» в Територіальних межах № 1 здійснювало
реалізацію скрапленого газу в якості моторного пального через АГЗС,
орендовану у ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА «МАРШАЛ», яка
знаходиться за адресою: м. Харків, вул. Олімпійська, 8.
(57) На зазначеній АГЗС вартість пального в період з 24 лютого до 27
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лютого 2015 року збільшилась в порівнянні з рівнем вартості станом на
23 лютого на 78%. (24.02.2015 – 8,15 грн. за л.; 25 - 26.02.2015 – 10,85
грн. за л.; 27.02.2015 - 03.03.2015 – 14,50 грн. за л.).
(58) При цьому, облікова ціна (Конфіденційна інформація).
(59) Торговельна надбавка у період
(Конфіденційна інформація)

з

25.02.2015

по

05.03.2015

(60) При роздрібній реалізації скрапленого газу в якості моторного
пального ТОВ «ГАРАНТ ЕКСПРЕС» для обліку вибуття запасів
використовує метод (Конфіденційна інформація)
(61) Згідно з інформацією, наданою ТОВ «ГАРАНТ ЕКСПРЕС» (вх. від
02.08.2017 № 60 кі), постачання скрапленого газу товариству
здійснювало (Конфіденційна інформація.
(62) ТОВ «ЕКСПОГАЗ ТРЕЙД» в Територіальних межах № 1 здійснює
реалізацію скрапленого газу в якості моторного пального через
орендовані 7 АГЗС (АГЗП), розташованих за адресами:
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒

м. Харків, пр. 50-річчя СРСР, 22б;
м. Харків, вул. Морозова, 15;
м. Харків, вул. Шевченко, 331;
м. Харків, вул. Дерев’янка, 23б;
м. Харків, вул. Плиткова, 4б;
м. Харків, пр. Олександрівський, 3а;
Харківська обл., Дергачівський район, смт Мала Данилівка,
Кільцевий шлях, 2.

(63) Згідно з інформацією, наданою ТОВ «ЕКСПОГАЗ ТРЕЙД» листом від
17.07.2017 № 17/17, зазначені АГЗС ТОВ «ЕКСПОГАЗ ТРЕЙД»
орендує у СП У ФОРМІ ТОВ «ЕКСПОГАЗ», ДП «ЕКСПОГАЗ» СП У
ФОРМІ ТОВ «ЕКСПОГАЗ» та ТОВ «СУМИСПЕЦГАЗ», ТОВ ФІРМИ
«УКРГАЗСЕРВИС», ФОП ЧЕКУНОВА ЮРІЯ СТЕПАНОВИЧА та
ТОВ КОМПАНІЇ «АКТИВ-ОІЛ».
(64) По вищенаведеним АГЗС вартість пального збільшилась з 8,69 грн. за л.
(станом на 25.02.2018) та досягала в період порушення 14,70 грн. за л.
(65) При цьому, якщо до порушення, наприклад в період з 17.02.2018 по
25.02.2018, рівень роздрібних цін реалізації в окремо взятий день був
однаковим на всіх семи АГЗС, то в період порушення, наприклад
27.02.2018 ціни на різних АГЗС складали:
‒ м. Харків, пр. 50-річчя СРСР, 22б - 13,0 грн. за л.;
‒ м. Харків, вул. Морозова, 15 – 12,79 грн. за л.;
‒ м. Харків, вул. Шевченко, 331– 14,70 грн. за л.;
‒ м. Харків, вул. Дерев’янка, 23б – 13,0 грн. за л.;
‒ м. Харків, вул. Плиткова, 4б – 13,0 грн. за л.;
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‒ м. Харків, пр. Олександрівський, 3а – 14,0 грн. за л.;
‒ Харківська обл., Дергачівський район, смт Мала Данилівка,
Кільцевий шлях, 2 – 13,0 грн. за л.
(66) Слід зазначити, що на АГЗС ТОВ «ЕКСПОГАЗ ТРЕЙД», яка
знаходиться за адресою: Харківська обл., Харківський район, смт
Рогань, автотраса Харків – Довжанський в Територіальних межах № 3
вартість пального, як і в Територіальних межах № 1, збільшилась з
8,69 грн. за л. (станом на 25.02.2018) та досягала в період порушення
14,70 грн. за л. (з 28.02 по 03.03.2015).
(67) Облікова ціна, (Конфіденційна інформація).
(68) Облікова ціна, (Конфіденційна інформація).
(69) Торговельна надбавка, (Конфіденційна інформація).
(70) При роздрібній реалізації скрапленого газу в якості моторного
пального ТОВ «ЕКСПОГАЗ ТРЕЙД» для обліку вибуття запасів
використовує метод (Конфіденційна інформація).
(71) Постачання скрапленого газу ТОВ «ЕКСПОГАЗ ТРЕЙД» здійснювали
(Конфіденційна інформація).
(72) ТОВ ФІРМА «ПРОМАГРОСЕРВІС» в Територіальних межах № 1
здійснювало реалізацію скрапленого газу в якості моторного пального
через власну АГЗС, яка знаходиться за адресою: Харківська обл.,
Харківський район, с. Циркуни, вул. Окружна, 2А.
(73) По зазначеній АГЗС вартість пального збільшулась в період порушення
з 10,95 грн. за л. (станом на 25.02.2015) до 14,30 грн. за л. (27-28.2015,
03.03.2015).
(74) При цьому облікова ціна (Конфіденційна інформація).
(75)

Торговельна надбавка (Конфіденційна інформація).

(76)

Слід зазначити, що на АГЗС ТОВ ФІРМА «ПРОМАГРОСЕРВІС», яка
знаходиться за адресою: Харківська обл., м. Мерефа, вул. Дніпровська,
291 А в Територіальних межах № 4, вартість пального була інша, ніж
на АГЗС, яка знаходиться за адресою: Харківська обл., Харківський
район, с. Циркуни, вул. Окружна, 2 А в Територіальних межах № 1.
26.02.2018 рівень вартості пального складав 9.45 грн. за л. як і
25.02.2018 і збільшився на 51% 27.02.2018 (до 14,30 грн. за л.).

(77) Залишки на момент підвищення ціни на АГЗС у ТОВ ФІРМИ
«ПРОМАГРОСЕРВІС» становили (Конфіденційна інформація).
(78) При цьому, згідно з інформацією ТОВ ФІРМИ «ПРОМАГРОСЕРВІС»
(лист від 21.07.2017 № 2/7), постачання скрапленого газу товариству
здійснювали (Конфіденційна інформація).
(79) ПФ «НІКОЛЬ» в Територіальних межах № 1 здійснювала реалізацію
скрапленого газу в якості моторного пального через власну АГЗС, яка
знаходиться за адресою: м. Харків, пр. Перемоги, 45.
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(80) По зазначеній АГЗС вартість пального збільшувалась з 8,40 грн. за л.
(станом на 25.02.2015) та досягала в період порушення 14,20 грн. за л.
(02.03 – 4.03.2015, 9.03.2015).
(81) При цьому, зростання облікової
(Конфіденційна інформація).

ціни

відбулося

20.02.2015

(82) Торговельна надбавка (Конфіденційна інформація).
(83) При роздрібній реалізації скрапленого газу в якості моторного
пального ПФ «НІКОЛЬ» для обліку вибуття запасів використовує
метод (Конфіденційна інформація).
(84) Постачання скрапленого газу
(Конфіденційна інформація).

ПФ

«НІКОЛЬ»

здійснювало

(85) ТОВ «ТАТНЄФТЬ-АЗС-УКРАЇНА» в Територіальних межах № 1
здійснювало реалізацію скрапленого газу в якості моторного пального
через орендовані 3 АГЗС, які розташовані за адресами:
‒ м. Харків, Мерефянське шосе, 23 («Жихар»);
‒ м. Харків, просп. 50-річчя СРСР, 33;
‒ Харківська обл., с. Черкаська Лозова, Київське шосе, 6.
(86) По зазначеним АГЗС вартість пального в період з 24 до 26 лютого
2015 року збільшувалась на 71% - (8,50 грн. за л. станом на 24.02.2015;
9,00 грн. за л. станом на 25.02.2015; 12,70 грн. за л. станом на
26.02.2015) та досягала в період порушення 14,50 грн. за л. (27.02. 04.03.2015).
(87) При цьому, облікова ціна (Конфіденційна інформація).
(88) Торговельна надбавка (Конфіденційна інформація).
(89) Слід зазначити, що в Територіальних межах № 1, № 2, № 3, № 4, № 5,
№ 6, №9, №10 в період 24.02. - 02.03.2015 на всіх АГЗС
ТОВ «ТАТНЄФТЬ-АЗС-УКРАЇНА» вартість пального була на
однаковому рівні (24.02. - 8,50 грн. за л.; 25.02. - 9,00 грн. за л.; 26.02. 12,70 грн. за л.; 27.02. - 02.03.2015 -14,50 грн. за л.). В той же час в
періоди з 14.02.2018 по 23.02.2018 та з 03.03. - 14.03.2015 вартість
пального була різна. Так наприклад, вартість пального на різних АГЗС
складала: 23.02.2018 -7,75 грн. за л., 7,75 грн. за л., 7,80 грн. за л., 7,85
грн., 7,90 грн. за л., 8,00 грн. за л., 03.03.2018 - 13,70 грн. за л., 14,30
грн. за л., 14,40 грн. за л., 14,45 грн., 14,50 грн. за л.
(90)

При роздрібній реалізації скрапленого газу в якості моторного
пального ТОВ «ТАТНЄФТЬ-АЗС-УКРАЇНА» для обліку вибуття
запасів використовує метод (Конфіденційна інформація).

(91) В зазначений період постачання скрапленого газу ТОВ «ТАТНЄФТЬАЗС-УКРАЇНА» здійснювало (Конфіденційна інформація).
(92) ФОП Коган О.В. в Територіальних межах № 1 здійснював реалізацію
скрапленого газу в якості моторного пального через 2 орендовані
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АГЗС, які розташовані за адресами:
(93) Харківська обл., смт Кулиничі, вул. Сіверська, 182-А (орендодавець:
ФОП ДАНІЛОВ ВАЛЕНТИН ЯКОВИЧ);
(94) Харківська обл., смт Циркуни, вул. Кірова, 1-Ж (орендодавець:
ФОП ЗАЄЦЬ СВІТЛАНА АНДРІЇВНА).
(95) По зазначеним АГЗС вартість роздрібної реалізації пального
збільшувалась з 8,20 - 8,30 грн. за л. (станом на 24.02.2018) та досягала
в період порушення 14,50 грн. за л. (27 – 28.02.2015).
(96) При цьому, облікова ціна (Конфіденційна інформація).
(97) Торговельна надбавка (Конфіденційна інформація).
(98) При роздрібній реалізації скрапленого газу в якості моторного
пального ФОП Коган О.В. для обліку вибуття запасів використовує
метод (Конфіденційна інформація).
(99) В зазначений період постачання скрапленого газу ФОП Коган О.В.
здійснювало (Конфіденційна інформація).
(100) ПП «РОД-НИК» в Територіальних межах № 1 здійснювало реалізацію
скрапленого газу в якості моторного пального через 2 власні АГЗС, які
розташовані за адресами:
‒

Харківська обл., смт Кулиничі, вул. Сіверська, 186;

‒

м. Харків, вул. Біологічна, 6.

(101) По АГЗС, яка розташована за адресою: м. Харків, вул. Біологічна, 6,
вартість пального збільшувалась з 8,60 грн. за л. (станом на 24.02.2018)
та досягла 27.02.2018 рівня 14,70 грн. Тобто вартість роздрібної
реалізації пального у вказаний період зросла на 71%.
(102) При цьому, облікова ціна (Конфіденційна інформація).
(103) Торговельна надбавка, (Конфіденційна інформація).
(104) Слід зазначити, що в Територіальних межах № 1, № 6, №12 в період
25.02. - 03.03.2015 на всіх АГЗС ПП «РОД-НИК» вартість пального
була на однаковому рівні (25.02. - 11,00 грн. за л.; 26.02. - 13,00 грн. за
л.; 27.02. - 02.03.2015 -14,70 грн. за л.). В той же час в періоди з
14.02.2018 по 24.02.2018 та з 03.03. - 14.03.2015 вартість пального була
різна. Так наприклад, вартість пального на різних АГЗС складала:
23.02.2018 -8,10 грн. за л., 8,20 грн. за л., 8,40 грн. за л.; 03.03.2018 14,40 грн. за л., 14,60 грн. за л., 14,70 грн. за л.
(105) Залишки на момент підвищення ціни (станом на 25.02.2015) на
зазначених АГЗС у ПП «РОД-НИК» становили (Конфіденційна
інформація).
(106) В зазначений період постачання скрапленого газу ПП «РОД-НИК»
здійснювало (Конфіденційна інформація).
(107) ФОП Плигун А.М. в Територіальних межах № 1 здійснював реалізацію
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скрапленого газу в якості моторного пального через орендовані 5
АГЗС:
‒ м. Харків, вул. Греківська, 25 (орендодавець: ФОП ГУЗЬ БОГДАН
ВАСИЛЬОВИЧ);
‒

м. Харків,, просп. Московський, 259 (орендодавець: ТОВАРИСТВО
З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МАКРО+»);

‒ м. Харків, вул.
ТОВ «Б-СЕТЬ.1»;

Гвардійців

Широнінців,

32

(орендодавець:

‒ Харківська обл., с. Кулиничі, вул. Приміська, 16 (орендодавець:
ТОВ «ДЕЛЬТА-ГАЗ-ПРОПАН-ЗАПРАВКИ»);
‒ Харківська обл., Харківський район, с. Високий, вул. Київська, 51
(орендодавець: ФОП ПЛИГУН ТЕТЯНА КОСТЯНТИНІВНА).
(108) На зазначених АГЗС вартість пального збільшилась в середньому з
8,70 грн. за л. (станом на 24.02.2018) та досягала в період порушення
14,30 грн. за л. Так, наприклад по АГЗС, яка знаходиться за адресою: м.
Харків, вул. Гв. Широнінців, 32., вартість пального збільшилась з 10,95
грн. за л. (станом на 25.02.2015) та досягала в період порушення 14,50
грн. за л. (27.02 - 03.03.2015).
(109) При цьому, облікова ціна (Конфіденційна інформація).
(110) По АГЗС за адресою: м. Харків, вул. Гвардійців Широнінців 32,
облікова ціна (Конфіденційна інформація).
(111) Торговельна надбавка, (Конфіденційна інформація).
(112) При роздрібній реалізації скрапленого газу в якості моторного
пального ФОП Плигун А.М. для обліку вибуття запасів використовує
метод (Конфіденційна інформація).
(113) В зазначений період постачання скрапленого газу ФОП Плигуну А.М.
здійснювало (Конфіденційна інформація).
(114) ФОП Лаврик В.В. в Територіальних межах № 1 здійснював реалізацію
скрапленого газу в якості моторного пального через орендовані 3
АГЗС, які знаходяться за адресами:
‒ Харківська обл., Харківський район, смт Високий, вул. Ощепкова,
44 (орендодавець: ФОП ПЛИГУН ТЕТЯНА КОСТЯНТИНІВНА);
‒ Харківська обл., Харківський район, смт Пісочин, вул. Полтавське
шосе, 208А (орендодавець: ПП «АВТОЛЮКС+»);
‒ Харківська обл., с. Затишшя, вул. Роганська, 1 (орендодавець:
ФОП Плигун Н.А.).
(115) На зазначених АГЗС вартість пального збільшилась з 8,60 - 8,70 грн. за
л. (станом на 24.02.2018) та досягала в період порушення рівня 14,00 –
14,40 грн. за л. Так, наприклад по АГЗС, яка знаходиться за адресою: с.
Затишшя, вул. Роганська, 1, вартість пального збільшувалась з 8,70 грн.
за л. (станом на 24.02.2015) та досягала в період порушення 14,00-14,30
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грн. за л. (27.02 - 02.03.2015).
(116) При цьому, облікова ціна (Конфіденційна інформація).
(117) Торговельна надбавка, (Конфіденційна інформація).
(118) При роздрібній реалізації скрапленого газу в якості моторного
пального ФОП Лаврик В.В. для обліку вибуття запасів використовує
метод (Конфіденційна інформація).
(119) В зазначений період постачання скрапленого газу ФОП Лаврику В.В.
здійснювало (Конфіденційна інформація).
(120) ТОВ ФІРМА «КРАФТ» в Територіальних межах № 1 здійснювало
реалізацію скрапленого газу в якості моторного пального через власні 2
АГЗС, які знаходяться за адресам:
‒ м. Харків, вул. Таборова, 1а;
‒ м. Харків, вул. Залютинська, 12а.
(121) По зазначеним АГЗС вартість пального збільшилась з 8,00 грн. за л.
(станом на 25.02.2015) та досягала в період порушення до 14,20 грн.
за л. (03-06.03.2015).
(122) При цьому, облікова ціна (Конфіденційна інформація).
(123) Торговельна надбавка (Конфіденційна інформація).
(124) При роздрібній реалізації скрапленого газу в якості моторного
пального ТОВ ФІРМА «КРАФТ» для обліку вибуття запасів
використовує метод (Конфіденційна інформація).
(125) В зазначений період постачання скрапленого газу ТОВ ФІРМІ
«КРАФТ» здійснював (Конфіденційна інформація).
(126) АТ «УКРГАЗВИДОБУВАННЯ» в Територіальних межах № 1 здійснює
реалізацію скрапленого газу в якості моторного пального через 6 АГЗС
(АГЗП):
‒ м. Харків, пр-т Московський, 303-А;
‒ м. Харків, вул. Чугуївська, 76;
‒ м. Харків, вул. Клочківська, 136;
‒ м. Харків, вул. Культкомівська, 96;
‒ м. Харків, вул. Єлізарова, 197;
‒ м. Харків, вул. Залютінська, 49.
(127) По зазначеним АГЗС (АГЗП) в Територіальних межах № 1 вартість
пального збільшилась з 8,00 грн. за л. (станом на 24.02.2018) та
досягала в період порушення 13,50 грн. за л. (28.02. - 05.03.2015),
тобто збільшилась на 68,75 %.
(128) При цьому, АТ «УКРГАЗВИДОБУВАННЯ» є виробником
нафтопродуктів, в тому числі скрапленого газу в якості моторного
пального, та самостійно встановлює роздрібні ціни. Згідно з
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інформацією, наданою АТ «УКРГАЗВИДОБУВАННЯ» листом від
24.07.2017 № 31-01-3107-5, при формуванні роздрібних цін на
скраплений газ, який реалізується через мережу АГЗС, АТ
«УКРГАЗВИДОБУВАННЯ» орієнтується на ціни конкурентів; кожне
підвищення роздрібних цін на скраплений газ відбувалось виключно
після зростання цін у конкурентів, рівень яких визначався шляхом
проведення моніторингу на інформаційних стендах АГЗС конкурентів.
(129) При роздрібній реалізації скрапленого газу в якості моторного
пального АТ «УКРГАЗВИДОБУВАННЯ» для обліку вибуття запасів
використовує метод (Конфіденційна інформація).
(130) АТ «УКРГАЗВИДОБУВАННЯ» має в наявності власні сховища для
зберігання скрапленого газу, (Конфіденційна інформація).
(131) Крім цього, в наявності було (Конфіденційна інформація) власних
автоцистерн, якими здійснюється доставка скрапленого газу до АГЗС,
та (Конфіденційна інформація) надавала послуги з перевезення
скрапленого газу до АГЗС однією автоцистерною згідно з договором
від (Конфіденційна інформація).
(132) ТОВ «ВОГ РІТЕЙЛ» здійснило в Територіальних межах № 1 схоже
підвищення роздрібних цін на скраплений газ в якості моторного
пального на 6 АГЗС, розташовані за адресами:
‒ м. Харків, пр-т Гагаріна, 183 А;
‒ м. Харків, пр-т 50 років СРСР, 2-в;
‒ м. Харків, пр-т Тракторобудівників, 1-А;
‒ м. Харків, пр-т Людвига, Свободи, 57-А;
‒ м. Харків, Малопанасівський в’їзд, 1;
‒ м. Харків, вул. Чуваська, 1.
(133) ТОВ «ВОГ РІТЕЙЛ» в Територіальних межах № 1 орендує 3 (три)
АГЗС у ТОВ «ЗАВОД ГАЛИЧИНА» (м. Луцьк), 1 (одну) АГЗС у ТОВ
«ГАЛІОН ПЛЮС» (м. Харків), 1 (одну) у ТОВ НВЦ «ЄВРОДІМ» (м.
Луцьк) та 1 (одну) у ТОВ «ВЕСТ ОЙЛ ГРУП» (м. Луцьк).
(134) Вартість скрапленого газу в якості моторного пального на АГЗС
збільшилась з 8,98 грн. за л. (станом на 25.02.2015) та досягала в період
порушення 14,98 грн. за л. (27.02. - 02.03.2015).
(135) За період з 25.02.2015 по 27.02.2015 рівень роздрібних цін на пальне
досягав рівня: 25.02. - 8,98 грн. за л.; 26.02. - 12,98 грн. за л.; 27.02.14,98 грн. за л.. При цьому, облікова ціна була досить стабільною (4,73
грн. за л. станом на 25.02.2015; 4,75 грн. за л. станом на 26.02.2015;
4,79 грн. за л. станом на 27.02.2015; 4,81 грн. за л. станом на
28.02.2015). Тобто, в зазначений період роздрібні ціни на пальне
зросли на 67%, а облікова ціна - на 2 %.
(136) Відповідно торговельна надбавка (Конфіденційна інформація).
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(137) При роздрібній реалізації скрапленого газу в якості моторного
пального ТОВ «ВОГ РІТЕЙЛ» для обліку вибуття запасів використовує
метод (Конфіденційна інформація).
(138) В зазначений період постачання скрапленого газу ТОВ «ВОГ РІТЕЙЛ»
здійснював (Конфіденційна інформація).
(139) Згідно з інформацією, наданою ТОВ «ХАРКІВРЕГІОНГАЗ» листом від
04.08.2017 № 544, в Територіальних межах № 1 здійснювало реалізацію
з 2 АГЗС, розташованих за адресами:
‒ м. Харків, вул. Безлюдівська, 1 (власна АГЗС);
‒ м. Харків, АГЗС 12-го квітня (орендодавець: ТОВ «АЛЬЯНС»).
(140) Вартість скрапленого газу в якості моторного пального на АГЗС за
адресою:м. Харків, вул. Безлюдівська, 1 збільшилась з 9,45 грн. за л.
(станом на 25.02.2015) та досягала в період порушення 14,30 грн. за л.
(27.02. - 03.03.2015).
(141) При цьому, облікова ціна (Конфіденційна інформація).
(142) Торговельна надбавка (Конфіденційна інформація).
(143) При роздрібній реалізації скрапленого газу в якості моторного
пального ТОВ «ХАРКІВРЕГІОНГАЗ» для обліку вибуття запасів
використовує метод (Конфіденційна інформація).
(144) В
зазначений
період
постачання
скрапленого
газу
ТОВ «ХАРКІВРЕГІОНГАЗ» здійснював (Конфіденційна інформація)у.
(145) Динаміка змін торговельних надбавок Відповідачів в Територіальних
межах № 1 наведена в додатку № 3 до цього рішення.
(146) Таким чином, аналізом цінової поведінки Відповідачів в
Територіальних межах № 1 встановлено, що стрімке та схоже
підвищення роздрібних цін реалізації скрапленого газу в якості
моторного пального розпочалось одночасно або майже одночасно (з
інтервалом в день) починаючи з 26 лютого 2015 року за рахунок
збільшення торговельних надбавок.
(147) Слід зазначити, що Відповідачі здійснюють діяльність з реалізації
скрапленого газу через 30 АЗС, що складає 44 % від загальної
кількості АГЗС в Територіальних межах № 1, що надає можливість
відчутно впливати на ринок, в тому числі шляхом обмеження
конкуренції.
Територіальні межі № 2
(148) В ході розгляду Справи встановлено, що на ринку роздрібної реалізації
скрапленого газу в якості моторного пального в Територіальних межах
№ 2 одночасно або майже одночасно (з інтервалом в день) починаючи
з 26 лютого по 11 березня 2015 року змінювали (підвищували) ціни на
скраплений газ при його реалізації у роздріб 6 суб'єктів
господарювання, а саме:
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‒ ПП «СХІД - НАФТА»,
‒ ТОВ «ТАТНЄФТЬ – АЗС – УКРАЇНА»,
‒ ТОВ «АЛЬЯНС-2004»,
‒ ПП «УКРПАЛЕТСИСТЕМ»,
‒ ПП ФІРМА «ЛІЛІЯ»,
‒ АТ «УКРГАЗВИДОБУВАННЯ» (далі разом – Відповідачі в
Територіальних межах № 2).
(149) Всі вищезазначені суб’єкти господарювання є конкурентами, адже
діють на одному товарному ринку в Територіальних межах № 2 та не
пов’язані відносинами контролю у розумінні статті 1 Закону України
«Про захист економічної конкуренції».
(150) Динаміка змін зазначеними суб’єктами господарювання роздрібних цін
реалізації скрапленого газу в якості моторного пального в
Територіальних межах № 2 в період з 14.02.2015 по 14.03.2015
наведена в додатку № 4 до цього рішення.
(151) У Відповідачів в Територіальних межах № 2 в зазначений період
роздрібні ціни на скраплений газ в якості моторного пального зросли в
середньому більш ніж на 50 % (з 9,35 грн. за л. (станом на 25.02.2018)
до 14,26 грн. за л. (28.02. - 02.03.2015).
(152) З метою виявлення схожості у діях суб’єктів господарювання щодо
ціноутворення проаналізовано наявність взаємозв’язку між даними
щодо цін Відповідачів в Територіальних межах № 2 шляхом
розрахунку коефіцієнтів кореляції між рядами їх цін роздрібної
реалізації скрапленого газу в якості моторного пального, що
встановлені у період, який досліджується.
(153) Розміри коефіцієнтів кореляції між рядами роздрібних цін реалізації
скрапленого газу, які встановлювали Відповідачі в Територіальних
межах № 2 у справі в період з 26 лютого до 11 березня 2015 року
наведені в додатку № 5 до цього рішення.
(154) Значення коефіцієнтів кореляції, розрахованих для рядів роздрібних
цін на скраплений газ, які встановлювали Відповідачі в Територіальних
межах № 2 у Справі в період з 26 лютого до 11 березня 2015 року,
становили від 0,722 до 1.
(155) Такі коефіцієнти кореляції свідчать про взаємозалежність цінових
траєкторій Відповідачів в Територіальних межах № 2 у Справі та
підтверджують схожість їх поведінки.
Відтак ціни,
що
встановлювались Відповідачами в Територіальних межах № 2 у Справі
в період з 26 лютого до 11 березня 2015 року, є подібними.
(156) Таким чином, дії Відповідачів в Територіальних межах № 2, які
полягали у підвищенні роздрібних цін на скраплений газ в якості
моторного пального в період з 26 лютого до 11 березня 2015 року в
Територіальних межах № 2, є схожими.
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(157) Матеріалами Справи встановлено, що при роздрібній реалізації
скрапленого газу в якості моторного пального Відповідачі в
Територіальних межах № 2 застосовують різні методики оцінки
вибуття запасів: ФІФО (собівартості перших за часом надходження
запасів) або середньозваженої собівартості.
(158) Структура інших витрат також відрізняється у учасників ринку в
залежності від наявності власних АГЗС (АГЗП), резервуарних парків
для зберігання скрапленого газу та транспорту.
(159) При цьому, Відповідачі в Територіальних межах № 2 на АГЗС (АГЗП)
на момент підвищення ціни на скраплений газ в якості моторного
пального мали певний ресурс (залишки) вказаного пального, якого,
виходячи із середніх обсягів реалізації скрапленого газу Відповідачами
в лютому 2015 року, вистачило б на різний період часу.
(160) ПП «СХІД-НАФТА» в Територіальних межах № 2 здійснювало
реалізацію скрапленого газу в якості моторного пального через 1 АГЗС,
яку орендує у ТОВ ФІРМИ «ПРОМАГРОСЕРВІС» та знаходиться за
адресою: Харківська обл., с. Санжари, вул. Станційна, 6.
(161) На зазначеній АГЗС вартість пального в період з 24 лютого до 03
березня 2015 року збільшилась в порівнянні з рівнем вартості станом
на 23 лютого на 83 % (23.02.2015 – 7,70 грн. за л.; 24.02.2015 – 8,30
грн. за л.; 25.02.2015 – 9,25 грн. за л.; 26.02.2015 – 12,60 грн. за л.;
27.02.2015-03.03.2015 – 14.10 грн. за л.).
(162) При цьому, облікова ціна (Конфіденційна інформація).
(163) Торговельна надбавка (Конфіденційна інформація).
(164) При цьому, при роздрібній реалізації скрапленого газу в якості
моторного пального ПП «СХІД-НАФТА» для обліку вибуття запасів
використовує метод (Конфіденційна інформація).
(165) В зазначений період постачання скрапленого газу ПП «СХІД-НАФТА»
здійснював (Конфіденційна інформація).
(166) ТОВ «ТАТНЄФТЬ – АЗС – УКРАЇНА» в Територіальних межах № 2
здійснює реалізацію скрапленого газу в якості пального через одну
орендовану АГЗС, розташовану за адресою: Харківська обл., м. Валки,
вул. Лібкнехта, 125.
(167) На зазначеній АГЗС вартість пального в період з 26 лютого до 02
березня 2015 року збільшилась в порівнянні з рівнем вартості станом
на 25 лютого на 61 % (25.02.2015 – 9,00 грн. за л.; 26.02.2015 – 12,70
грн. за л.; 27.02.2015 – 02.03.2015 – 14,50 грн. за л.).
(168) При цьому, облікова ціна (Конфіденційна інформація).
(169) Торговельна надбавка (Конфіденційна інформація).
(170) При роздрібній реалізації скрапленого газу в якості моторного
пального ТОВ «ТАТНЄФТЬ – АЗС – УКРАЇНА» для обліку вибуття
запасів використовує метод (Конфіденційна інформація).
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(171) ТОВ «АЛЬЯНС - 2004» в Територіальних межах № 2 здійснює
реалізацію скрапленого газу в якості моторного пального через власну
1 АГЗС за адресою: Харківська обл., Харківський район, смт Пісочин,
вул. Надії, 15-б.
(172) На зазначеній АГЗС вартість пального в період з 25 лютого до 04
березня 2015 року збільшилась в порівнянні з рівнем вартості станом
на 24 лютого на 83,5% (24.02.2015 – 7,90 грн. за л.; 25.02.2015 – 9,23
грн. за л.; 26.02.2015 – 10,95 грн. за л.; 27.02.2015 –13,00 грн. за л.,
28.02.2015 – 02.03.2015 – 14,50 грн. за л.).
(173) При цьому, облікова ціна (Конфіденційна інформація)
(174) Торговельна надбавка (Конфіденційна інформація).
(175) При роздрібній реалізації скрапленого газу в якості моторного
пального ТОВ «АЛЬЯНС - 2004» для обліку вибуття запасів
використовує метод (Конфіденційна інформація).
(176) В зазначений період постачання скрапленого газу ТОВ «АЛЬЯНС 2004» здійснював (Конфіденційна інформація).
(177) ПП «УКРПАЛЕТСИСТЕМ» в Територіальних межах № 2 здійснює
реалізацію
через
одну
АГЗС,
орендовану
у
ПВКП
«ПРОМСТРОЙСЕРВІС» (м. Харків), яка знаходиться за адресою:
Харківська обл., Харківський район, с. Нестеренки, вул. Леніна, 1а.
(178) На зазначеній АГЗС вартість пального в період з 25 лютого до 04
березня 2015 року збільшилась в порівнянні з рівнем вартості станом
на 24 лютого на 62 % з (24.02.2015 – 8,90 грн. за л.; 25.02.2015 – 10,90
грн. за л.; 26.02.2015 – 13,90 грн. за л.; 27.02.2015 – 04.03.2015 – 14,50
грн. за л.).
(179) При цьому, облікова ціна (Конфіденційна інформація).
(180) Торговельна надбавка (Конфіденційна інформація).
(181) При цьому, при роздрібній реалізації скрапленого газу в якості
моторного пального ПП «УКРПАЛЕТСИСТЕМ» для обліку вибуття
запасів використовує метод (Конфіденційна інформація).
(182) Постачання скрапленого газу ПП «УКРПАЛЕТСИСТЕМ» здійснював
(Конфіденційна інформація).
(183) ПП ФІРМА «ЛІЛІЯ» в Територіальних межах № 2 здійснює реалізацію
скрапленого газу в якості моторного пального через власні 2 АГЗС,
розташовані за адресами:
‒

Харківська обл., смт Пісочин (автошлях Київ-Харків 466 км);

‒

Харківська обл., Харківський район, с. Коротич, вул. Сонячна, б.
40-А (463 км Київ-Харків).

(184) На зазначених АГЗС вартість пального в період з 26 лютого до 02
березня 2015 року збільшилась в порівнянні з рівнем вартості станом
на 25 лютого на 73 % з (25.02.2015 – 8,30 грн. за л.; 26.02.2015 -
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02.03.2015 – 14,35 грн. за л.).
(185) При цьому, облікова ціна (Конфіденційна інформація).
(186) Торговельна надбавка (Конфіденційна інформація).
(187) Торговельна надбавка (Конфіденційна інформація)
(188) При цьому, при роздрібній реалізації скрапленого газу в якості
моторного пального ПП ФІРМА «ЛІЛІЯ» для обліку вибуття запасів
використовує метод (Конфіденційна інформація).
(189) Постачання скрапленого газу ПП ФІРМІ «ЛІЛІЯ» здійснював
(Конфіденційна інформація).
(190) АТ «УКРГАЗВИДОБУВАННЯ» в Територіальних межах № 2
здійснювало реалізацію через власну одну АГЗС, розташовану за
адресою: Харківська обл., Коломацький район, с/р Пізуненківська,
автошлях Київ-Харків-Довжанський.
(191) На зазначеній АГЗС вартість пального в період з 25 лютого до 05
березня 2015 року збільшилась в порівнянні з рівнем вартості станом
на 24 лютого на 69 % (24.02.2015 – 8,00 грн. за л.; 25.02.2015 – 10,50
грн. за л.; 26.02.2015 – 12,50 грн. за л.; 27.02.2015 – 12,50 грн. за л.;
28,02,2015 - 05.03.2015 – 13,50 грн. за л.).
(192) При роздрібній реалізації скрапленого газу в якості моторного
пального АТ «УКРГАЗВИДОБУВАННЯ» для обліку вибуття запасів
використовує метод (Конфіденційна інформація).
(193) Динаміка змін торговельних надбавок Відповідачів в Територіальних
межах № 2 наведена в додатку № 6 до цього рішення.
(194) Таким чином, аналізом цінової поведінки Відповідачів в
Територіальних межах № 2 встановлено, що стрімке та схоже
підвищення роздрібних цін реалізації скрапленого газу в якості
моторного пального розпочалось одночасно або майже одночасно (з
інтервалом в день) починаючи з 26 лютого 2015 року за рахунок
збільшення торговельних надбавок.
(195) Слід зазначити, що Відповідачі здійснюють діяльність з реалізації
скрапленого газу через 7 АГЗС, що складає 47 % від загальної кількості
АГЗС в Територіальних межах № 2, що надає можливість відчутно
впливати на ринок, в тому числі шляхом обмеження конкуренції.
Територіальні межі № 3
(196) В ході розгляду Справи встановлено, що на ринку роздрібної реалізації
скрапленого газу в якості моторного пального в Територіальних межах
№ 3 одночасно або майже одночасно (з інтервалом в день) починаючи
з 26 лютого по 11 березня 2015 року змінювали (підвищували) ціни на
скраплений газ при його реалізації у роздріб 8 суб'єктів
господарювання, а саме:
‒ ТОВ «ЕКСПОГАЗ ТРЕЙД»,
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‒ ТОВ «ВКФ «ТОПОЛЬ»,
‒ ФОП Гірмаш М.Я.,
‒ ТОВ «ТАТНЄФТЬ – АЗС – УКРАЇНА»,
‒ ПП ФІРМА «ЛІЛІЯ»,
‒ ТОВ «ТД «САН ОЙЛ»,
‒ ТОВ «ПРОМЕТЕЙ Х»,
‒ ТОВ «ХАРКІВРЕГІОНГАЗ»
Територіальних межах № 3).

(далі

разом

–

Відповідачі

в

(197) Всі вищезазначені суб’єкти господарювання є конкурентами, адже
діють на одному товарному ринку в Територіальних межах № 3 та не
пов’язані відносинами контролю у розумінні статті 1 Закону України
«Про захист економічної конкуренції».
(198) Динаміка змін зазначеними суб’єктами господарювання роздрібних цін
реалізації скрапленого газу в якості моторного пального в
Територіальних межах № 3 в період з 14.02.2015 по 14.03.2015
наведена в додатку № 7 до цього рішення.
(199) У Відповідачів в Територіальних межах № 3 в період з 26 лютого по
11 березня 2015 року роздрібні ціни на скраплений газ в якості
моторного пального зросли в середньому на 29 %, а саме з 8,99 грн. за
л. (станом на 25.02.2018) до 11,64 грн. за л. (станом на 01.03.2015).
(200) З метою виявлення схожості у діях суб’єктів господарювання щодо
ціноутворення проаналізовано наявність взаємозв’язку між даними
щодо цін Відповідачів в Територіальних межах № 3 шляхом
розрахунку коефіцієнтів кореляції між рядами їх цін роздрібної
реалізації скрапленого газу в якості моторного пального, що
встановлені у період, який досліджується.
(201) Розміри коефіцієнтів кореляції між рядами роздрібних цін реалізації
скрапленого газу, які встановлювали Відповідачі в Територіальних
межах № 3 у справі в період з 26 лютого до 11 березня 2015 року,
наведені в додатку № 8 до цього рішення.
(202) Значення коефіцієнтів кореляції, розрахованих для рядів роздрібних
цін на скраплений газ, які встановлювали Відповідачі в Територіальних
межах № 3 у Справі в період з 26 лютого до 11 березня 2015 року,
становили від 0,749 до 1.
(203) Такі коефіцієнти кореляції свідчать про взаємозалежність цінових
траєкторій Відповідачів в Територіальних межах № 3 у Справі та
підтверджують схожість їх поведінки.
Відтак ціни,
що
встановлювались Відповідачами в Територіальних межах № 3 у Справі
в період з 26 лютого до 11 березня 2015 року, є подібними.
(204) Таким чином, дії Відповідачів в Територіальних межах № 3, які
полягали у підвищенні роздрібних цін на скраплений газ в якості
моторного пального в період з 26 лютого до 11 березня 2015 року в
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Територіальних межах № 3, є схожими.
(205) Матеріалами Справи встановлено, що при роздрібній реалізації
скрапленого газу в якості моторного пального Відповідачі в
Територіальних межах № 3 застосовують різні методики оцінки
вибуття запасів: ФІФО (собівартості перших за часом надходження
запасів) або середньозваженої собівартості.
(206) Структура інших витрат також відрізняється у Відповідачів в
залежності від наявності власних АГЗС (АГЗП), резервуарних парків
для зберігання скрапленого газу та транспорту.
(207) Згідно з інформацією, наданою ТОВ «ХАРКІВРЕГІОНГАЗ» листом від
04.08.2017 № 544, в Територіальних межах № 3 здійснювало реалізацію
з 3 АГЗС, розташованих за адресами:
‒ Харківська обл., с. Бригадирівка, вул. Центральна, 16-б,
‒ Харківська обл., м. Чугуїв, вул. Есхарівська, 8,
‒ Харківська обл., м. Ізюм, вул. Старопоштова, 1.
(208) На зазначених АГЗС вартість пального в період з 25 лютого до 03
березня 2015 року збільшилась в порівнянні з рівнем вартості станом
на 24 лютого на 68 % (24.02.2015 – 8,50 грн. за л.; 25.02.2015 – 9,45 грн.
за л.; 26.02.2015 – 13,00 грн. за л.; 27.02.2015 - 03.03.2015 – 14,30 грн.
за л.).
(209) При цьому, облікова ціна (Конфіденційна інформація).
(210) Торговельна надбавка (Конфіденційна інформація).
(211) При цьому, при роздрібній реалізації скрапленого газу в якості
моторного пального ТОВ «ХАРКІВРЕГІОНГАЗ» для обліку вибуття
запасів використовує метод (Конфіденційна інформація).
(212) ТОВ «ЕКСПОГАЗ ТРЕЙД» в Територіальних межах № 3 здійснювало
реалізацію скрапленого газу в якості моторного пального через
орендовану одну АГЗС, яка знаходиться за адресою: Харківська обл.,
Харківський район, смт Рогань, автотраса Харків – Довжанський.
(213) На зазначеній АГЗС вартість пального в період з 26 лютого до 03
березня 2015 року збільшилась в порівнянні з рівнем вартості станом
на 25 лютого на 64 % (25.02.2015 – 8,68 грн. за л.; 26.02.2015 – 10,77
грн. за л.; 27.02.2015 – 12,79 грн. за л.; 28.02.2015 – 14,23 грн. за л.;
01.03.2015 – 14,70 грн. за л.; 02.03.2015 – 14,35 грн. за л.; 03.03.2015 –
14,33 грн. за л.).
(214) При цьому, облікова ціна (Конфіденційна інформація).
(215) Торговельна надбавка (Конфіденційна інформація).
(216) При роздрібній реалізації скрапленого газу в якості моторного
пального ТОВ «ЕКСПОГАЗ ТРЕЙД» для обліку вибуття запасів
використовує метод (Конфіденційна інформація).
(217) ТОВ «ВКФ «ТОПОЛЬ» в Територіальних межах № 3 здійснювало
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реалізацію скрапленого газу в якості моторного пального через власну
1 АГЗС за адресою: Харківська обл., Ізюмський район, с. Камянка,
вул. Українська, 12-Б.
(218) На зазначеній АГЗС вартість пального в період з 26 лютого до 05
березня 2015 року збільшилась в порівнянні з рівнем вартості станом
на 25 лютого на 42,10 % (25.02.2015 – 9,50 грн. за л.; 26.02.2015 – 12,00
грн. за л.; 27.02.2015 до 03.03.2015 - 13,00 грн. за л.; 04.03.2015 – 13,30
грн. за л.; 05.03.2015 – 13,50 грн. за л.).
(219) При цьому, облікова ціна (Конфіденційна інформація).
(220) Торговельна надбавка (Конфіденційна інформація).
(221) На момент підвищення ціни (станом на 25.02.2015) залишки
(Конфіденційна інформація).
(222) При цьому, постачання скрапленого газу ТОВ «ВКФ «ТОПОЛЬ»
здійснювало (Конфіденційна інформація).
(223) ФОП Гірмаш М.Я. в Територіальних межах № 3 здійснював реалізацію
скрапленого газу в якості моторного пального через власну одну АГЗС,
розташовану за адресою Харківська обл., м. Ізюм, вул. Філатова, 2А.
(224) На зазначеній АГЗС вартість пального в період з 26 лютого до 05
березня 2015 року збільшилась в порівнянні з рівнем вартості станом
на 25 лютого на 42,10 % (25.02.2015 – 9,50 грн. за л.; 26.02.2015 – 12,00
грн. за л.; 27.02.2015 до 03.03.2015 - 13,00 грн. за л.; 04.03.2015 – 13,30
грн. за л.; 05.03.2015 – 13,50 грн. за л.).
(225) При цьому, облікова ціна (Конфіденційна інформація).
(226) Торговельна надбавка (Конфіденційна інформація).
(227) При цьому, при роздрібній реалізації скрапленого газу в якості
моторного пального ФОП Гірмаш М.Я. для обліку вибуття запасів
використовує метод (Конфіденційна інформація).
(228) Постачання скрапленого газу
(Конфіденційна інформація).

ФОП

Гірмаш

М.Я.

здійснював

(229) ТОВ «ТАТНЄФТЬ-АЗС-УКРАЇНА» в Територіальних межах № 3
здійснює реалізацію скрапленого газу в якості пального через 4 АГЗС,
які знаходяться за адресами:
‒ Харківська обл., м. Чугуїв, вул. Ростовська, 19;
‒ Харківська обл., м. Ізюм, вул. Степова, 28;
‒ Харківська обл., м. Ізюм, вул. Комсомольська, 98б;
‒ Харківська обл., Балаклійський район, с. Вишневе, вул. 40 років
Перемоги, 33.
(230) На зазначених АГЗС вартість пального в період з 26 лютого до 04
березня 2015 року збільшилась в порівнянні з рівнем вартості станом
на 25 лютого на 61 % (25.02.2015 – 9,00 грн. за л.; 26.02.2015 – 12,70
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грн. за л.; 27.02.2015 до 04.03.2015 - 14,50 грн. за л.).
(231) При цьому, облікова ціна (Конфіденційна інформація).
(232) Торговельна надбавка (Конфіденційна інформація).
(233) При роздрібній реалізації скрапленого газу в якості моторного
пального ТОВ «ТАТНЄФТЬ-АЗС-УКРАЇНА» для обліку вибуття
запасів використовує метод (Конфіденційна інформація).
(234) ПП ФІРМА «ЛІЛІЯ» в Територіальних межах № 3 здійснює реалізацію
скрапленого газу в якості пального через власні 6 АГЗС, які
знаходяться за адресами:
‒ Харівська обл., Чугуївський район, 528 км траси Київ-ХарківДовжанський;
‒ Харківська обл., Чугуївський район, землі Волохово-Ярської
сільської ради, 573 км + 800 м автошляху Київ-Харків-Довжанський;
‒ Харківська обл., Чугуївський район, 538 км траси Київ-ХарківДовжанський;
‒ Харківська обл., м. Ізюм, вул. Соснова, 2-Б;
‒ Харківська обл., м. Ізюм, вул. Ростовський шлях, 2-А;
‒ Харківська обл., Чугуївський район, 524 км+500 м автошляху КиївХарків-Довжанський.
(235) На зазначених АГЗС вартість пального в період з 26 лютого до 02
березня 2015 року збільшилась в порівнянні з рівнем вартості станом
на 25 лютого на 72 % (25.02.2015 – 8,35 грн. за л.; 26.02.2015 до
02.03.2015 – 14,40 грн. за л.).
(236) При цьому, облікова ціна (Конфіденційна інформація).
(237) Торговельна надбавка, (Конфіденційна інформація).
(238) При роздрібній реалізації скрапленого газу в якості моторного
пального ПП ФІРМА «ЛІЛІЯ» для обліку вибуття запасів використовує
метод (Конфіденційна інформація).
(239) ТОВ «ТД «САН ОЙЛ» в Територіальних межах № 3 здійснювало
реалізацію скрапленого газу в якості моторного пального через 1 АГЗС,
орендовану у ТОВ «РАУТ» (Харківська обл.,), яка знаходиться за
адресою: Харківська обл., смт Рогань, вул. Харківська, 23.
(240) На зазначеній АГЗС вартість пального в період з 26 лютого до 03
березня 2015 року збільшилась в порівнянні з рівнем вартості станом
на 25 лютого на 51 % (25.02.2015 – 9,45 грн. за л.; 26.02.2015 – 13,00
грн. за л. 27.02.2015 до 03.03.2015 – 14,30 грн. за л.).
(241) При цьому, облікова ціна (Конфіденційна інформація).
(242) Торговельна надбавка, (Конфіденційна інформація).
(243) При цьому, при роздрібній реалізації скрапленого газу в якості
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моторного пального ТОВ «ТД «САН ОЙЛ» для обліку вибуття запасів
використовує метод (Конфіденційна інформація).
(244) Постачання скрапленого газу ТОВ «ТД «САН ОЙЛ»
(Конфіденційна інформація)і.

здійснювало

(245) ТОВ «ПРОМЕТЕЙ Х» в Територіальних межах № 3 здійснювало
реалізацію скрапленого газу в якості моторного пального через 1 АГЗС,
орендовану у ТОВ «ВАЛВІТ» (м. Чернігів), яка знаходиться за
адресою: Харківська обл., м. Ізюм, вул. Ростовський шлях, 14-Д.
(246) На зазначеній АГЗС вартість пального в період з 26 лютого до 04
березня 2015 року збільшилась в порівнянні з рівнем вартості станом
на 25 лютого на 35 % (25.02.2015 – 9,00 грн. за л.; 26.02.2015 – 12,20
грн. за л. 27.02.2015 до 01.03.2015 – 12,70 грн. за л.; 02.03.2015 – 13,50
грн. за л.; 03.03.2015 - 04.03.2015 – 14,00 грн. за л.).
(247) При цьому, облікова ціна (Конфіденційна інформація).
(248) Торговельна надбавка (Конфіденційна інформація).
(249) При цьому, при роздрібній реалізації скрапленого газу в якості
моторного пального ТОВ «ПРОМЕТЕЙ Х» для обліку вибуття запасів
використовує метод (Конфіденційна інформація).
(250) Постачання скрапленого газу ТОВ «ПРОМЕТЕЙ Х» здійснювало
(Конфіденційна інформація).
(251) Динаміка змін торговельних надбавок Відповідачів в Територіальних
межах № 3 наведена в додатку № 9 до цього рішення.
(252) Таким чином, аналізом цінової поведінки Відповідачів в
Територіальних межах № 3 встановлено, що стрімке та схоже
підвищення роздрібних цін реалізації скрапленого газу в якості
моторного пального розпочалось одночасно або майже одночасно (з
інтервалом в день) починаючи з 26 лютого 2015 року за рахунок
збільшення торговельних надбавок.
(253) Слід зазначити, що Відповідачі здійснюють діяльність з реалізації
скрапленого газу через 18 АГЗС, що складає 95 % від загальної
кількості АГЗС в Територіальних межах № 3, що надає можливість
відчутно впливати на ринок, в тому числі шляхом обмеження
конкуренції.
Територіальні межі № 4
(254) В ході розгляду Справи встановлено, що на ринку роздрібної реалізації
скрапленого газу в якості моторного пального в Територіальних межах
№ 4 одночасно або майже одночасно (з інтервалом в день) починаючи
з 26 лютого по 11 березня 2015 року змінювали (підвищували) ціни на
скраплений газ при його реалізації у роздріб 8 суб'єктів
господарювання, а саме:
‒ ТОВ «ЛАДА-СЕРВІС»,
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‒ ТОВ ФІРМА «ПРОМАГРОСЕРВІС»,
‒ ТОВ «ТД «САН ОЙЛ»,
‒ ТОВ «ТАТНЄФТЬ-АЗС-Україна»,
‒ ПП ФІРМА «ЛІЛІЯ»,
‒ АТ «УКРГАЗВИДОБУВАННЯ»,
‒ ПФ «ІМІДЖ»,
‒ ТОВ «ХАРКІВРЕГІОНГАЗ»
Територіальних межах № 4).

(далі

разом

–

Відповідачі

в

(255) Всі вищезазначені суб’єкти господарювання є конкурентами, адже
діють на одному товарному ринку в Територіальних межах № 4 та не
пов’язані відносинами контролю у розумінні статті 1 Закону України
«Про захист економічної конкуренції».
(256) Динаміка змін зазначеними суб’єктами господарювання роздрібних цін
реалізації скрапленого газу в якості моторного пального в
Територіальних межах № 4 в період з 14.02.2015 по 14.03.2015
наведена в додатку № 10 до цього рішення.
(257) У Відповідачів в Територіальних межах № 4 в період порушення
роздрібні ціни на скраплений газ в якості моторного пального зросли в
середньому на 34,8 %, з 9,11 грн. за л. (станом на 25.02.2015) до 12,28
грн. за л. (станом на 28.02.2015).
(258) З метою виявлення схожості у діях суб’єктів господарювання щодо
ціноутворення проаналізовано наявність взаємозв’язку між даними
щодо цін Відповідачів в Територіальних межах № 4 шляхом
розрахунку коефіцієнтів кореляції між рядами їх цін роздрібної
реалізації скрапленого газу в якості моторного пального, що
встановлені у період, який досліджується.
(259) Розміри коефіцієнтів кореляції між рядами роздрібних цін реалізації
скрапленого газу, які встановлювали Відповідачі в Територіальних
межах № 4 у справі в період з 26 лютого до 11 березня 2015 року,
наведені в додатку № 11 до цього рішення.
(260) Значення коефіцієнтів кореляції, розрахованих для рядів роздрібних
цін на скраплений газ, які встановлювали Відповідачі в Територіальних
межах № 4 у Справі в період з 26 лютого до 11 березня 2015 року,
становили від 0,715 до 1.
(261) Такі коефіцієнти кореляції свідчать про взаємозалежність цінових
траєкторій Відповідачів в Територіальних межах № 4 у Справі та
підтверджують схожість їх поведінки.
Відтак ціни,
що
встановлювались Відповідачами в Територіальних межах № 4 у Справі
в період з 26 лютого до 11 березня 2015 року, є подібними.
(262) Таким чином, дії Відповідачів в Територіальних межах № 4, які
полягали у підвищенні роздрібних цін на скраплений газ в якості
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моторного пального в період з 26 лютого до 11 березня 2015 року в
Територіальних межах № 4, є схожими.
(263) Матеріалами Справи встановлено, що при роздрібній реалізації
скрапленого газу в якості моторного пального Відповідачі в
Територіальних межах № 4 застосовують різні методики оцінки
вибуття запасів: ФІФО (собівартості перших за часом надходження
запасів) або середньозваженої собівартості.
(264) Структура інших витрат також відрізняється у учасників ринку в
залежності від наявності власних АГЗС (АГЗП), резервуарних парків
для зберігання скрапленого газу та транспорту.
(265) За результатами аналізу цінової поведінки суб’єктів господарювання
встановлено, що ТОВ «ХАРКІВРЕГІОНГАЗ» в Територіальних межах
№ 4 здійснювало реалізацію скрапленого газу в якості моторного
пального через власні 5 АГЗС, розташовані за адресами:
‒ Харківська обл., смт Зачепилівка, вул. 14-ї Гв. Стрілкової Дивізії, 12,
‒ Харківська обл., смт Нова Водолага, вул. Харківська, 169,
‒ Харківська обл., с. Наталине, вул. Дімітрова,
‒ Харківська обл., с. Старе Пекельна, вул. Вишнева, б/н,
‒ Харківська обл., м. Селекційне, вул. Дніпропетровська, 295.
(266) На зазначених АГЗС вартість пального в період з 26 лютого до 03
березня 2015 року збільшилась в порівнянні з рівнем вартості станом
на 25 лютого на 61 % (25.02.2015 – 9,45 грн. за л.; 26.02.2015 – 13,00
грн. за л. з 27.02.2015 до 03.03.2015 – 14,30 грн. за л.
(267) При цьому, облікова ціна (Конфіденційна інформація).
(268) Торговельна надбавка (Конфіденційна інформація).
(269) При роздрібній реалізації скрапленого газу в якості моторного
пального ТОВ «ХАРКІВРЕГІОНГАЗ» для обліку вибуття запасів
використовує метод (Конфіденційна інформація).
(270) ТОВ «ЛАДА-СЕРВІС» в Територіальних межах № 4 здійснює
реалізацію скрапленого газу в якості моторного пального через власну
1 АГЗС, розташовану за адресою: Харківська обл, Харківський район,
м. Мерефа, вул. Дніпропетровська, 239/241.
(271) На зазначеній АГЗС вартість пального в період з 26 лютого до 03
березня 2015 року збільшилась в порівнянні з рівнем вартості станом
на 25 лютого на 61 % (25.02.2015 – 9,45 грн. за л.; 26-27.02.2015 – 13,00
грн. за л. 28.02.2015 до 03.03.2015 – 14,30 грн. за л.
(272) При цьому, облікова ціна (Конфіденційна інформація).
(273) Торговельна надбавка (Конфіденційна інформація).
(274) При цьому, при роздрібній реалізації скрапленого газу в якості
моторного пального ТОВ «ЛАДА-СЕРВІС» для обліку вибуття запасів
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використовує метод (Конфіденційна інформація).
(275) Постачання скрапленого газу ТОВ «ЛАДА-СЕРВІС» здійснював
(Конфіденційна інформація).
(276) ТОВ ФІРМА «ПРОМАГРОСЕРВІС» в Територіальних межах № 4
здійснює реалізацію скрапленого газу в якості моторного пального
через орендовані 3 АГЗС, а саме:
‒

автошлях
Харків-Сімферополь
ТОВ «АНАСТАСИЯ»);

25км+700

(орендодавець:

‒

Харківська обл., м. Мерефа, вул. Дніпровська, 291А (орендодавець:
ПП «СХІД-НАФТА»);

‒

Харківська обл., Зачепилівський район, с. Ст
вул. Вишнева (орендодавець: ПП «СХІД-НАФТА»).

Пекельне,

(277) На АГЗС, що знаходиться за адресою автошлях Харків-Сімферополь
25км+700 вартість пального в період з 26 лютого до 01 березня 2015
року збільшилась в порівнянні з рівнем вартості станом на 25 лютого
на 61 % (25.02.2015 – 9,45 грн. за л.; 26.02.2015 – 13,00 грн. за л.
27.02.2015 до 01.03.2015 – 14,30 грн. за л.), на АГЗС, що знаходиться за
адресою Харківська обл., м. Мерефа, вул. Дніпровська, 291А вартість
пального в період з 27лютого до 01 березня 2015 року збільшилась в
порівнянні з рівнем вартості станом на 26 лютого на 61 % (26.02.2015 –
9,45 грн. за л.; 27.02.2015 до 01.03.2015 – 14,30 грн. за л.), на АГЗС, що
знаходиться за адресою Харківська обл., Зачепилівський район,
с. Ст Пекельне, вул. Вишнева вартість пального в період з 26 лютого до
04 березня 2015 року збільшилась в порівнянні з рівнем вартості
станом на 25 лютого на 61 % (25.02.2015 – 8,50 грн. за л.; 26-28.02.2015
– 12,50 грн. за л., 01- 04.03.2015 – 13,50 грн. за л., ).
(278) При цьому, облікова ціна (Конфіденційна інформація).
(279) Торговельна надбавка (Конфіденційна інформація).
(280) При цьому, залишки на момент підвищення ціни (станом на 25.02.2015)
на зазначених АГЗС у ТОВ ФІРМИ «ПРОМАГРОСЕРВІС» становили
(Конфіденційна інформація) л.
(281) ТОВ «ТД «САН ОЙЛ» в Територіальних межах № 4 здійснювало
реалізацію скрапленого газу в якості моторного пального через 1 АГЗС,
що знаходиться за адресою Харківська обл., м. Мерефа, 27 км + 600м
а/д Харків-Сімферополь-Алушта-Ялта.
(282) На зазначеній АГЗС вартість пального в період з 26 лютого до 04
березня 2015 року збільшилась в порівнянні з рівнем вартості станом
на 25 лютого на 52 % (25.02.2015 – 9,46 грн. за л.; 26.02.2015 – 13,00
грн. за л. 27.02.2015 до 04.03.2015 – 14,30 грн. за л.
(283) При цьому, облікова ціна (Конфіденційна інформація).
(284) Торговельна надбавка (Конфіденційна інформація).
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(285) ТОВ «ТАТНЄФТЬ – АЗС – УКРАЇНА» в Територіальних межах № 4
здійснювало реалізацію скрапленого газу в якості моторного пального
через орендовані 3 АГЗС, розташовані за адресами:
‒ Харківська обл., с. Піщанка, вул. Кірока, 45а,
‒ Харківська обл., Красноградський район, с. Ульяновка,
‒ Харківська обл., Красноградський район, с. Ульяновка.
(286) На зазначених АГЗС вартість пального в період з 26 лютого до 02
березня 2015 року збільшилась в порівнянні з рівнем вартості станом
на 25 лютого на 61 % (25.02.2015 – 9,00 грн. за л.; 26.02.2015 – 12,70
грн. за л. з 27.02.2015 до 02.03.2015 – 14,50 грн. за л.
(287) При цьому, облікова ціна (Конфіденційна інформація).
(288) Торговельні надбавки (Конфіденційна інформація).
(289) При цьому, при роздрібній реалізації скрапленого газу в якості
моторного пального ТОВ «ТАТНЄФТЬ – АЗС – УКРАЇНА» для обліку
вибуття запасів використовує метод (Конфіденційна інформація).
(290) ПП ФІРМА «ЛІЛІЯ» в Територіальних межах № 4 здійснювало
реалізацію скрапленого газу в якості моторного пального через власну
1 АГЗС, яка знаходиться за адресою: Харківская обл., Нововодолазький
район,49 км + 800м а/д Харків-Сімферополь-Алушта-Ялта.
(291) На зазначеній АГЗС вартість пального в період з 26 лютого до 02
березня 2015 року збільшилась в порівнянні з рівнем вартості станом
на 25 лютого на 74 % (25.02.2015 – 8,35 грн. за л.; 26.02.2015 до
02.03.2015 – 14,35 грн. за л.
(292) Торговельна надбавка (Конфіденційна інформація).
(293) При цьому, облікова ціна (Конфіденційна інформація).
(294) При цьому, при роздрібній реалізації скрапленого газу в якості
моторного пального ПП ФІРМА «ЛІЛІЯ» для обліку вибуття запасів
використовує метод (Конфіденційна інформація).
(295) ПАТ «УКРГАЗВИДОБУВАННЯ» в Територіальних межах № 4
здійснювало реалізацію скрапленого газу в якості моторного пального
через 2 АГЗС, розташовані за адресами:
‒ Харківська обл., Зачепилаівський р-н, с. Старе Пекельне, вул.
Вишнева, б/н,
‒ Харківська обл., Зачепилівський р-н, с. Нове Мажарове.
(296) На зазначених АГЗС вартість пального в період з 25 лютого до 05
березня 2015 року збільшилась в порівнянні з рівнем вартості станом
на 24 лютого на 69 % (24.02.2015 - 8,00 грн. за л; 25.02.2015 – 10,50
грн. за л.; 26.02.2015 - 12,50 грн. за л.; з 28.02.2015 до 05.03.2015 13,50 грн. за л.).
(297) При роздрібній реалізації скрапленого газу в якості моторного
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пального АТ «УКРГАЗВИДОБУВАННЯ» для обліку вибуття запасів
використовує метод (Конфіденційна інформація).
(298) ПФ «ІМІДЖ» в Територіальних межах № 4 здійснювало реалізацію
скрапленого газу в якості моторного пального через власну 1 АГЗС,
розташовану за адресою: Харківська обл., Харківський район,
м. Південне, вул. Героїв Чорнобиля, 83.
(299) На зазначених АГЗС вартість пального в період з 25 лютого до 27
лютого 2015 року збільшилась в порівнянні з рівнем вартості станом на
24 лютого на 90 % (24.02.2015 - 7,60 грн. за л; 25.02.2015 – 8,20 грн. за
л.; 26.02.2015 - 9,15 грн. за л.; 27.02.2015 - 14,50 грн. за л.).
(300) При цьому, облікова ціна (Конфіденційна інформація).
(301) Торговельна надбавка (Конфіденційна інформація).
(302) При цьому, при роздрібній реалізації скрапленого газу в якості
моторного пального ПФ «ІМІДЖ» для обліку вибуття запасів
використовує метод (Конфіденційна інформація).
(303) Постачання скрапленого газу ПФ «ІМІДЖ» здійснював (Конфіденційна
інформація).
(304) Динаміка змін торговельних надбавок Відповідачів в Територіальних
межах № 4 наведена в додатку № 12 до цього рішення.
(305) Таким чином, аналізом цінової поведінки Відповідачів в
Територіальних межах № 4 встановлено, що стрімке та схоже
підвищення роздрібних цін реалізації скрапленого газу в якості
моторного пального розпочалось одночасно або майже одночасно (з
інтервалом в день) починаючи з 26 лютого 2015 року за рахунок
збільшення торговельних надбавок.
(306) Слід зазначити, що Відповідачі здійснюють діяльність з реалізації
скрапленого газу через 12 АГЗС, що складає 50 % від загальної
кількості АГЗС в Територіальних межах № 4, що надає можливість
відчутно впливати на ринок, в тому числі шляхом обмеження
конкуренції.
Територіальні межі № 5
(307) В ході розгляду Справи встановлено, що на ринку роздрібної реалізації
скрапленого газу в якості моторного пального в Територіальних межах
№ 5 одночасно або майже одночасно (з інтервалом в день) починаючи
з 26 лютого по 11 березня 2015 року змінювали (підвищували) ціни на
скраплений газ при його реалізації у роздріб 5 суб'єктів
господарювання, а саме:
‒ ТОВ «ТАТНЄФТЬ – АЗС – УКРАЇНА»,
‒ ТОВ «РЕГІОН»,
‒ ПП ФІРМА «ЛІЛІЯ»,
‒ ФОП Трет'яков О.П.,
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‒ ТОВ «ХАРКІВРЕГІОНГАЗ»
Територіальних межах № 5).

(далі

разом

–

Відповідачі

в

(308) Всі вищезазначені суб’єкти господарювання є конкурентами, адже
діють на одному товарному ринку в Територіальних межах № 5 та не
пов’язані відносинами контролю у розумінні статті 1 Закону України
«Про захист економічної конкуренції».
(309) Динаміка змін зазначеними суб’єктами господарювання роздрібних цін
реалізації скрапленого газу в якості моторного пального в
Територіальних межах № 5 в період з 14.02.2015 по 14.03.2015
наведена в додатку № 13 до цього рішення.
(310) У Відповідачів в Територіальних межах № 5 в зазначений період
роздрібні ціни на скраплений газ в якості моторного пального зростали
в середньому на 55,62 % з 8,63 грн. за л. (станом на 25.02.2015) до 13,43
грн. за л. (станом на 02.03.2015).
(311) З метою виявлення схожості у діях суб’єктів господарювання щодо
ціноутворення проаналізовано наявність взаємозв’язку між даними
щодо цін Відповідачів в Територіальних межах № 5 шляхом
розрахунку коефіцієнтів кореляції між рядами їх цін роздрібної
реалізації скрапленого газу в якості моторного пального, що
встановлені у період, який досліджується.
(312) Розміри коефіцієнтів кореляції між рядами роздрібних цін реалізації
скрапленого газу, які встановлювали Відповідачі в Територіальних
межах № 5 у справі в період з 26 лютого до 11 березня 2015 року,
наведені в додатку № 14 до цього рішення.
(313) Значення коефіцієнтів кореляції, розрахованих для рядів роздрібних
цін на скраплений газ, які встановлювали Відповідачі в Територіальних
межах № 5 у Справі в період з 26 лютого до 11 березня 2015 року,
становили від 0,701 до 1.
(314) Такі коефіцієнти кореляції свідчать про взаємозалежність цінових
траєкторій Відповідачів в Територіальних межах № 5 у Справі та
підтверджують схожість їх поведінки.
Відтак ціни,
що
встановлювались Відповідачами в Територіальних межах № 5 у Справі
в період з 26 лютого до 11 березня 2015 року, є подібними.
(315) Таким чином, дії Відповідачів в Територіальних межах № 5, які
полягали у підвищенні роздрібних цін на скраплений газ в якості
моторного пального в період з 26 лютого до 11 березня 2015 року в
Територіальних межах № 5, є схожими.
(316) Матеріалами Справи встановлено, що при роздрібній реалізації
скрапленого газу в якості моторного пального Відповідачі в
Територіальних межах № 5 застосовують різні методики оцінки
вибуття запасів: ФІФО (собівартості перших за часом надходження
запасів) або середньозваженої собівартості.
(317) Структура інших витрат також відрізняється у учасників ринку в
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залежності від наявності власних АГЗС (АГЗП), резервуарних парків
для зберігання скрапленого газу та транспорту.
(318) ТОВ «ХАРКІВРЕГІОНГАЗ» в Територіальних межах № 5 здійснювало
реалізацію скрапленого газу в якості моторного пального через власні 5
АГЗС, розташованих за адресами:
‒ Харківська обл., с. Безпавлівка, вул. Привокзальна, 2а,
‒ Харківська обл., смт Краснопавлівка, вул. Суворова, 8в,
‒ Харківська обл., м. Первомайський, вул. Харківська, 1,
‒ Харківська обл., м. Лозова, вул. Дикого, 17,
‒ Харківська обл., м. Лозова, вул. Червоногвардійська, 45-б.
(319) На зазначених АГЗС вартість пального в період з 26 лютого до 03
березня 2015 року збільшилась в порівнянні з рівнем вартості станом
на 25 лютого на 61 % (25.02.2015 – 9,45 грн. за л.; 26.02.2015 – 13,00
грн. за л. з 27.02.2015 до 03.03.2015 – 14,30 грн. за л.
(320) При цьому, облікова ціна (Конфіденційна інформація).
(321) Торговельна надбавка (Конфіденційна інформація).
(322) При роздрібній реалізації скрапленого газу в якості моторного
пального ТОВ «ХАРКІВРЕГІОНГАЗ» для обліку вибуття запасів
використовує метод (Конфіденційна інформація).
(323) ТОВ «ТАТНЄФТЬ – АЗС - УКРАЇНА» в Територіальних межах № 5
здійснювало реалізацію скрапленого газу в якості моторного пального
через орендовані 2 АГЗС, розташовані за адресами:
‒ Харківська обл., м. Лозова, вул. Леніна, 84,
‒ Харківська обл., смт Первомайський, вул. Миру, 49.
(324) На зазначених АГЗС вартість пального в період з 26 лютого до 02
березня 2015 року збільшилась в порівнянні з рівнем вартості станом
на 25 лютого на 61 % (25.02.2015 – 9,00 грн. за л.; 26.02.2015 – 12,70
грн. за л. з 27.02.2015 до 02.03.2015 – 14,50 грн. за л.
(325) При цьому, облікова ціна (Конфіденційна інформація).
(326) Торговельні надбавки (Конфіденційна інформація).
(327) При цьому, при роздрібній реалізації скрапленого газу в якості
моторного пального ТОВ «ТАТНЄФТЬ – АЗС – УКРАЇНА» для обліку
вибуття запасів використовує метод (Конфіденційна інформація).
(328) ТОВ «РЕГІОН» в Територіальних межах № 5 здійснювало реалізацію
скрапленого газу в якості моторного пального через власну 1 АГЗС, яка
знаходиться за адресою: Харківська обл., смт Близнюки, вул.
Свободи, 11.
(329) На зазначеній АГЗС вартість пального в період з 02 до 05 березня 2015
року збільшилась в порівнянні з рівнем вартості станом на 25 лютого -
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1 березня на 64 % (25.02.2015 – 01.03.2015 - 9,00 грн. за л.; з 02.03.2015
– 04.03.2015 – 14,80 грн. за л.).
(330) При цьому, облікова ціна (Конфіденційна інформація).
(331) В період підвищення роздрібних ціна на скраплений газ торговельні
надбавки досягла рівня (Конфіденційна інформація).
(332) При цьому, при роздрібній реалізації скрапленого газу в якості
моторного пального ТОВ «РЕГІОН» для обліку вибуття запасів
використовує метод (Конфіденційна інформація).
(333) Постачання скрапленого газу
(Конфіденційна інформація).

ТОВ

«РЕГІОН»

здійснював

(334) ПП ФІРМА «ЛІЛІЯ» в Територіальних межах № 5 здійснювало
реалізацію скрапленого газу в якості моторного пального через 1 АГЗС,
орендовану у ТОВ ФІРМИ «ФАКЕЛ», яка знаходиться за адресою:
Харківська обл., Зміївський район, с. Таранівка, вул. Леніна, 127.
(335) На зазначеній АГЗС вартість пального в період з 26 лютого до 02
березня 2015 року збільшилась в порівнянні з рівнем вартості станом
на 25 лютого 72 % (25.02.2015 – 8,35 грн. за л.; з 26.02.2015 до
02.03.2015 – 14,35 грн. за л.).
(336) При цьому, облікова ціна (Конфіденційна інформація).
(337) Торговельна надбавка в період порушення досягала (Конфіденційна
інформація).
(338) При роздрібній реалізації скрапленого газу в якості моторного
пального ПП ФІРМА «ЛІЛІЯ» для обліку вибуття запасів використовує
метод (Конфіденційна інформація).
(339) ФОП Трет'яков О.П. в Територіальних межах № 5 здійснює реалізацію
скрапленого газу в якості моторного пального через власну 1 АГЗС,
розташовану за адресою: Харківська обл., Лозівський район, с.
Катеринівка, вул. Садова, 2.
(340) На зазначеній АГЗС вартість пального в період з 28 лютого до 03
березня 2015 року збільшилась в порівнянні з рівнем вартості станом
на 27 лютого 84 % (27.02.2015 – 8,00 грн. за л.; з 28.02.2015 до
03.03.2015 – 14,70 грн. за л.).
(341) При цьому, облікова ціна (Конфіденційна інформація).
(342) В зазначений період торговельна
(Конфіденційна інформація).

надбавка

досягла

рівня

(343) При цьому, при роздрібній реалізації скрапленого газу в якості
моторного пального ФОП Трет'яков О.П. для обліку вибуття запасів
використовує метод (Конфіденційна інформація).
(344) Постачання скрапленого газу ФОП Трет'якову О.П. здійснював
(Конфіденційна інформація).
(345) Динаміка змін торговельних надбавок Відповідачів в Територіальних
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межах № 5 наведена в додатку № 15 до цього рішення.
(346) Таким чином, аналізом цінової поведінки Відповідачів в
Територіальних межах № 5 встановлено, що стрімке та схоже
підвищення роздрібних цін реалізації скрапленого газу в якості
моторного пального розпочалось одночасно або майже одночасно (з
інтервалом в день) починаючи з 26 лютого 2015 року за рахунок
збільшення торговельних надбавок.
(347) Слід зазначити, що Відповідачі здійснюють діяльність з реалізації
скрапленого газу через 11 АГЗС, що складає 90 % від загальної
кількості АГЗС в Територіальних межах № 5, що надає можливість
відчутно впливати на ринок, в тому числі шляхом обмеження
конкуренції.
Територіальні межі № 6
(348) В ході розгляду Справи встановлено, що на ринку роздрібної реалізації
скрапленого газу в якості моторного пального в Територіальних межах
№ 6 одночасно або майже одночасно (з інтервалом в день) починаючи
з 26 лютого по 11 березня 2015 року змінювали (підвищували) ціни на
скраплений газ при його реалізації у роздріб 8 суб'єктів
господарювання, а саме:
‒ ТОВ ФІРМА «ПРОМАГРОСЕРВІС»,
‒ ТОВ «ВАССТА»,
‒ ТОВ «ТАТНЄФТЬ – АЗС – УКРАЇНА»,
‒ ПП ФІРМА «ЛІЛІЯ»,
‒ ТОВ «ТД «САН ОЙЛ»,
‒ АТ «УКРГАЗВИДОБУВАННЯ»,
‒ ТОВ «ПРОМЕТЕЙ Х»,
‒ ТОВ «ХАРКІВРЕГІОНГАЗ»
Територіальних межах № 6).

(далі

разом

–

Відповідачі

в

(349) Всі вищезазначені суб’єкти господарювання є конкурентами, адже
діють на одному товарному ринку в Територіальних межах № 6 та не
пов’язані відносинами контролю у розумінні статті 1 Закону України
«Про захист економічної конкуренції».
(350) Динаміка змін зазначеними суб’єктами господарювання роздрібних цін
реалізації скрапленого газу в якості моторного пального в
Територіальних межах № 6 в період з 14.02.2015 по 14.03.2015,
наведена в додатку № 16 до цього рішення.
(351) У Відповідачів в Територіальних межах № 6 в зазначений період
роздрібні ціни на скраплений газ в якості моторного пального зросли в
середньому на 52,44 % з 8,83 грн. за л. (станом на 24.02.2015) до 13,46
грн. за л. (станом на 02.03.2015).
(352) З метою виявлення схожості у діях суб’єктів господарювання щодо
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ціноутворення проаналізовано наявність взаємозв’язку між даними
щодо цін Відповідачів в Територіальних межах № 6 шляхом
розрахунку коефіцієнтів кореляції між рядами їх цін роздрібної
реалізації скрапленого газу в якості моторного пального, що
встановлені у період, який досліджується.
(353) Розміри коефіцієнтів кореляції між рядами роздрібних цін реалізації
скрапленого газу, які встановлювали Відповідачі в Територіальних
межах № 6 у справі в період з 26 лютого до 11 березня 2015 року
наведені в додатку № 17 до цього рішення.
(354) Значення коефіцієнтів кореляції, розрахованих для рядів роздрібних
цін на скраплений газ, які встановлювали Відповідачі в Територіальних
межах № 6 у Справі в період з 26 лютого до 11 березня 2015 року,
становили від 0,720 до 1.
(355) Такі коефіцієнти кореляції свідчать про взаємозалежність цінових
траєкторій Відповідачів в Територіальних межах № 6 у Справі та
підтверджують схожість їх поведінки.
Відтак ціни,
що
встановлювались Відповідачами в Територіальних межах № 6 у Справі
в період з 26 лютого до 11 березня 2015 року, є подібними.
(356) Таким чином, дії Відповідачів в Територіальних межах № 6, які
полягали у підвищенні роздрібних цін на скраплений газ в якості
моторного пального в період з 26 лютого до 11 березня 2015 року в
Територіальних межах № 6, є схожими.
(357) Матеріалами Справи встановлено, що при роздрібній реалізації
скрапленого газу в якості моторного пального Відповідачі в
Територіальних межах № 6 застосовують різні методики оцінки
вибуття запасів: ФІФО (собівартості перших за часом надходження
запасів) або середньозваженої собівартості.
(358) Структура інших витрат також відрізняється у учасників ринку в
залежності від наявності власних АГЗС (АГЗП), резервуарних парків
для зберігання скрапленого газу та транспорту.
(359) ТОВ «ХАРКІВРЕГІОНГАЗ» в Територіальних межах № 6 здійснювало
реалізацію скрапленого газу в якості моторного пального через власні 2
АГЗС, розташовані за адресами:
‒ Харківська обл., м. Барвінкове, вул. Правди, б/н,
‒ Харківська обл., м. Зміїв, Таранівське шосе, 3-в.
(360) На зазначених АГЗС вартість пального в період з 26 лютого до 03
березня 2015 року збільшилась в порівнянні з рівнем вартості станом
на 25 лютого на 61 % (25.02.2015 – 9,45 грн. за л.; 26.02.2015 – 13,00
грн. за л. з 27.02.2015 до 03.03.2015 – 14,30 грн. за л.
(361) При цьому, облікова ціна (Конфіденційна інформація).
(362) Торговельна надбавка (Конфіденційна інформація).
(363) При роздрібній реалізації скрапленого газу в якості моторного
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пального ТОВ «ХАРКІВРЕГІОНГАЗ» для обліку вибуття запасів
використовує метод (Конфіденційна інформація).
(364) ТОВ ФІРМА «ПРОМАГРОСЕРВІС» в Територіальних межах № 6
здійснює реалізацію скрапленого газу в якості моторного пального
через 1 АГЗС, орендовану у ТОВ «АНАСТАСИЯ», розташовану за
адресою: Харківська обл., Харківський район, с. Васищево, в-д
Орешкова, 3Б.
(365) На зазначеній АГЗС вартість пального в період з 25 лютого до 02
березня 2015 року збільшилась в порівнянні з рівнем вартості станом
на 24 лютого на 74 % (24.02.2015 – 8,20 грн. за л.; 25.02.2015 – 10,95
грн. за л.26.02.2015 – 13,00 грн. за л.; з 27.02.2015 до 02.03.2015 – 14,30
грн. за л.).
(366) При цьому, облікова ціна (Конфіденційна інформація).
(367) Торговельна
інформація).

надбавка

в

період

порушення

(Конфіденційна

(368) Залишки на момент підвищення ціни (станом на 24.02.2015) на
зазначеній АГЗС у ТОВ ФІРМИ «ПРОМАГРОСЕРВІС» становили
(Конфіденційна інформація).
(369) ТОВ «ВАССТА» в Територіальних межах № 6 здійснює реалізацію
скрапленого газу в якості моторного пального через власну 1 АГЗС,
розташовану за адресою: Харківська обл., Барвінківський район, с.
Грушуваха.
(370) На зазначеній АГЗС вартість пального в період з 25 лютого до 05
березня 2015 року збільшилась в порівнянні з рівнем вартості станом
на 24 лютого на 75 % (24.02.2015 – 8,30 грн. за л.; 25.02.2015 – 9,30
грн. за л.; з 26.02.2015 до 01.03.2015 - 12,70 грн. за л.; з 02.03.2015 до
03.03.2015 – 13,90 грн. за л.; з 04.03.2015 до 05.03.2015 – 14,50 грн.
за л.).
(371) При цьому, облікова ціна (Конфіденційна інформація).
(372) Торговельна надбавка в
інформація).

період

порушення (Конфіденційна

(373) При роздрібній реалізації скрапленого газу в якості моторного
пального ТОВ «ВАССТА» для обліку вибуття запасів використовує
метод (Конфіденційна інформація).
(374) Постачання скрапленого газу
(Конфіденційна інформація).

ТОВ

«ВАССТА»

здійснювало

(375) ТОВ «ТАТНЄФТЬ – АЗС – УКРАЇНА» в Територіальних межах № 6
здійснювало реалізацію скрапленого газу в якості моторного пального
через орендовану 1 АГЗС, розташовану за адресою: Харківська обл.,
м. Барвінкове, вул. Леніна, 26Б.
(376) На зазначеній АГЗС вартість пального в період з 26 лютого до 03
березня 2015 року збільшилась в порівнянні з рівнем вартості станом
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на 25 лютого на 61 % (25.02.2015 – 9,00 грн. за л.; 26.02.2015 – 12,70
грн. за л.; з 27.02.2015 до 03.03.2015 – 14,50 грн. за л.).
(377) При цьому, облікова ціна (Конфіденційна інформація).
(378) В зазначений період торговельні надбавки (Конфіденційна інформація).
(379) При роздрібній реалізації скрапленого газу в якості моторного
пального ТОВ «ТАТНЄФТЬ – АЗС – УКРАЇНА» для обліку вибуття
запасів використовує метод (Конфіденційна інформація).
(380) ПП ФІРМА «ЛІЛІЯ» в Територіальних межах № 6 здійснювало
реалізацію скрапленого газу в якості моторного пального через 2 АГЗС,
розташовані за адресами:
‒ Харківська обл., Зміївський район, с. Лиман, вул. Андріївська, 65
(орендодавець: ФОП Рубцов Роман Миколайович);
‒ Харківська обл., м. Балаклія, вул. Новоселовка, 130 (орендодавець:
ФОП Петрова Ірина Валеріївна).
(381) Вартість пального по АГЗС, що знаходиться за адресою Харківська
обл., Зміївський район, с. Лиман, вул. Андріївська, 65, в період з 26 до
28 лютого 2015 року збільшилась в порівнянні з рівнем вартості станом
на 25 лютого на 70 % (25.02.2015 – 8,40 грн. за л.; 26 - 27.02.2015 –
14,25 грн. за л.; 28.02.2015 -14,30 грн. за л.) по АГЗС, що знаходиться
за адресою Харківська обл., м. Балаклія, вул. Новоселовка, 130 в
період з 26 лютого до 02 березня 2015 року збільшилась в порівнянні з
рівнем вартості станом на 25 лютого на 73 % (25.02.2015 – 8,30 грн. за
л.; з 26.02.2015 до 02.03.2015 -14,35 грн. за л.).
(382) При цьому, облікова ціна (Конфіденційна інформація).
(383) Торговельна надбавка, (Конфіденційна інформація).
(384) При роздрібній реалізації скрапленого газу в якості моторного
пального ПП ФІРМА «ЛІЛІЯ» для обліку вибуття запасів використовує
метод (Конфіденційна інформація).
(385) ТОВ «ТД «САН ОЙЛ» в Територіальних межах № 6 здійснювало
реалізацію скрапленого газу в якості моторного пального через 1 АГЗС,
орендовану у ТОВ «ФОБ», розташовану за адресою: Харківська обл.,
смт Васищеве, в'їзд Орєшкова, 9.
(386) На зазначеній АГЗС вартість пального в період з 25 лютого до 11
березня 2015 року збільшилась в порівнянні з рівнем вартості станом
на 24 лютого на 74 % (25.02.2015 – 8,30 грн. за л.; 26.02.2015 – 13,00
грн. за л.; з 27.02.2015 до 11.03.2015 – 14,30 грн. за л.).
(387) При цьому, облікова ціна (Конфіденційна інформація).
(388) Торговельна
інформація).

надбавка

в

період

порушення

(Конфіденційна

(389) При роздрібній реалізації скрапленого газу в якості моторного
пального ТОВ «ТД «САН ОЙЛ» для обліку вибуття запасів

42

використовує метод (Конфіденційна інформація).
(390) АТ «УКРГАЗВИДОБУВАННЯ» в Територіальних межах № 6
здійснювало реалізацію скрапленого газу в якості моторного пального
через власні 2 АГЗС, розташовані за адресами:
‒ Харківська обл., м. Балаклія, вул. Харківська, 19,
‒ Харківська обл., Балаклійський районн, автошлях АндріївкаКурган.
(391) Вартість пального на зазначених АГЗС в період з 25 лютого до 05
березня 2015 року збільшилась в порівнянні з рівнем вартості станом
на 24 лютого на 74 % (24.02.2015 – 8,00 грн. за л.; 25.02.2015 – 8,00
грн. за л.; 26.02.2015 – 10,50 грн. за л.; з 27.02.2015 до 28.02.2015 –
12,50 грн. за л.; з 01.03. до 05.03.2015 - 13,50 грн. зал.).
(392) При роздрібній реалізації скрапленого газу в якості моторного
пального АТ «УКРГАЗВИДОБУВАННЯ» для обліку вибуття запасів
використовує метод (Конфіденційна інформація).
(393) ТОВ «ПРОМЕТЕЙ Х» в Територіальних межах № 6 здійснювало
реалізацію скрапленого газу в якості моторного пального через 1 АГЗС,
орендовану у ТОВ «Плесан», яка знаходиться за адресою: Харківська
обл. м. Балаклія, вул. Перемоги 248.
(394) Вартість пального на зазначеній АГЗС в період з 26 лютого до 03
березня 2015 року збільшилась в порівнянні з рівнем вартості станом
на 25 лютого на 50 % (25.02.2015 – 9,00 грн. за л.; 26.02.2015 – 12,00
грн. за л.; з 27.02.2015 до 01.03.2015 – 12,70 грн. за л.; з 02.03. до
03.03.2015 - 13,50 грн. зал.).
(395) При цьому, облікова ціна (Конфіденційна інформація).
(396) Торговельна надбавка в зазначений період (Конфіденційна інформація).
(397) При роздрібній реалізації скрапленого газу в якості моторного
пального ТОВ «ПРОМЕТЕЙ Х» для обліку вибуття запасів
використовує метод (Конфіденційна інформація).
(398) Динаміка змін торговельних надбавок Відповідачів в Територіальних
межах № 6 наведена в додатку № 18 до цього рішення.
(399) Таким чином, аналізом цінової поведінки Відповідачів в
Територіальних межах № 6 встановлено, що стрімке та схоже
підвищення роздрібних цін реалізації скрапленого газу в якості
моторного пального розпочалось одночасно або майже одночасно (з
інтервалом в день) починаючи з 26 лютого 2015 року за рахунок
збільшення торговельних надбавок.
(400) Слід зазначити, що Відповідачі здійснюють діяльність з реалізації
скрапленого газу через 11 АГЗС, що складає 46 % від загальної
кількості АГЗС в Територіальних межах № 6, що надає можливість
відчутно впливати на ринок, в тому числі шляхом обмеження
конкуренції
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Територіальні межі № 7
(401) В ході розгляду Справи встановлено, що на ринку роздрібної реалізації
скрапленого газу в якості моторного пального в Територіальних межах
№ 7 одночасно або майже одночасно (з інтервалом в день) починаючи
з 26 лютого по 11 березня 2015 року змінювали (підвищували) ціни на
скраплений газ при його реалізації у роздріб 5 суб'єкти
господарювання, а саме:
‒ ТОВ «ХАРКІВРЕГІОНГАЗ»,
‒ ПП «ІЛАНТ»,
‒ ФОП Лаврик В.В.,
‒ ТОВ «ПРОМЕТЕЙ Х»,
‒ АТ «УКРГАЗВИДОБУВАННЯ» (далі разом – Відповідачі в
Територіальних межах № 7).
(402) Всі вищезазначені суб’єкти господарювання є конкурентами, адже
діють на одному товарному ринку в Територіальних межах № 7 та не
пов’язані відносинами контролю у розумінні статті 1 Закону України
«Про захист економічної конкуренції».
(403) Динаміка змін зазначеними суб’єктами господарювання роздрібних цін
реалізації скрапленого газу в якості моторного пального в
Територіальних межах № 7 в період з 14.02.2015 по 14.03.2015
наведена в додатку № 19 до цього рішення.
(404) У Відповідачів в Територіальних межах № 7 в зазначений період
роздрібні ціни на скраплений газ в якості моторного пального зростали
в середньому на 61 % (з 8,14 грн. за л. (станом на 24.02.2018) до 13,13
грн. за л. (станом на 03.03.2015).
(405) З метою виявлення схожості у діях суб’єктів господарювання щодо
ціноутворення проаналізовано наявність взаємозв’язку між даними
щодо цін Відповідачів в Територіальних межах № 7 шляхом
розрахунку коефіцієнтів кореляції між рядами їх цін роздрібної
реалізації скрапленого газу в якості моторного пального, що
встановлені у період, який досліджується.
(406) Розміри коефіцієнтів кореляції між рядами роздрібних цін реалізації
скрапленого газу, які встановлювали Відповідачі в Територіальних
межах № 7 у справі в період з 26 лютого до 11 березня 2015 року,
наведені в додатку № 20 до цього рішення.
(407) Значення коефіцієнтів кореляції, розрахованих для рядів роздрібних
цін на скраплений газ, які встановлювали Відповідачі в Територіальних
межах № 7 у Справі в період з 26 лютого до 11 березня 2015 року,
становили від 0,777 до 1.
(408) Такі коефіцієнти кореляції свідчать про взаємозалежність цінових
траєкторій Відповідачів в Територіальних межах № 7 у Справі та
підтверджують схожість їх поведінки.
Відтак ціни,
що
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встановлювались Відповідачами в Територіальних межах № 7 у Справі
в період з 26 лютого до 11 березня 2015 року, є подібними.
(409) Таким чином, дії Відповідачів в Територіальних межах № 7, які
полягали у підвищенні роздрібних цін на скраплений газ в якості
моторного пального в період з 26 лютого до 11 березня 2015 року в
Територіальних межах № 7, є схожими.
(410) Матеріалами Справи встановлено, що при роздрібній реалізації
скрапленого газу в якості моторного пального Відповідачі в
Територіальних межах № 7 застосовують різні методики оцінки
вибуття запасів: ФІФО (собівартості перших за часом надходження
запасів) або середньозваженої собівартості.
(411) Структура інших витрат також відрізняється у учасників ринку в
залежності від наявності власних АГЗС (АГЗП), резервуарних парків
для зберігання скрапленого газу та транспорту.
(412) ТОВ «ХАРКІВРЕГІОНГАЗ» в Територіальних межах № 7 здійснило
підвищення роздрібних цін на скраплений газ в якості моторного
пального на власній 1 АГЗС, розташованій за адресою: Харківська обл.,
м. Золочів, вул. Щорса, 82.
(413) Вартість пального на зазначеній АГЗС в період з 26 лютого до 03
березня 2015 року збільшилась в порівнянні з рівнем вартості станом
на 25 лютого на 50 % (25.02.2015 – 9,45 грн. за л.; 26.02.2015 – 13,00
грн. за л.; з 27.02.2015 до 03.03.2015 – 14.30 грн. за л.).
(414) При цьому, облікова ціна (Конфіденційна інформація).
(415) Торговельна надбавка (Конфіденційна інформація).
(416) При роздрібній реалізації скрапленого газу в якості моторного
пального ТОВ «ХАРКІВРЕГІОНГАЗ» для обліку вибуття запасів
використовує метод ідентифікованої собівартості, за неможливості
його використання допускається метод (Конфіденційна інформація).
(417) ПП «ІЛАНТ» в Територіальних межах № 7 здійснило підвищення
роздрібних цін на скраплений газ в якості моторного пального на
власну 1 АГЗС, розташовану за адресою: Харківська обл., Золочівський
район, смт Золочів, в’їзд Разіна, 2-А.
(418) Вартість пального на зазначеній АГЗС в період з 26 лютого до 03
березня 2015 року збільшилась в порівнянні з рівнем вартості станом
на 25 лютого на 50 % (25.02.2015 – 8,50 грн. за л.; 26.02.2015 – 9,44 грн.
за л.; 27.02.2015 – 12,00 грн. за л.; з 28.02.2015 до 03.03.2015 – 14.70
грн. за л.).
(419) При цьому, облікова ціна (Конфіденційна інформація).
(420) Торговельна надбавка (Конфіденційна інформація).
(421) При роздрібній реалізації скрапленого газу в якості моторного
пального ПП «ІЛАНТ» для обліку вибуття запасів використовує метод
(Конфіденційна інформація).
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(422) Постачання
скрапленого
(Конфіденційна інформація).

газу

ПП

«ІЛАНТ»

здійснювало

(423) ФОП Лаврик В.В. в Територіальних межах № 7 здійснював реалізацію
скрапленого газу в якості моторного пального через 1 АГЗС,
орендовану у Малєєва С.В., яка знаходиться за адресою: Харківська
обл., Дергачівський район, с. Руська Лозова, вул. Комунальна, 8.
(424) Вартість пального на зазначеній АГЗС в період з 26 лютого до 03
березня 2015 року збільшилась в порівнянні з рівнем вартості станом
на 25 лютого на 75 % (25.02.2015 – 8,00 грн. за л.; 26-27.02.2015 – 12,00
грн. за л.; з 28.02.2015 до 03.03.2015 – 14.00 грн. за л.).
(425) При цьому, облікова ціна (Конфіденційна інформація).
(426) Торговельна надбавка (Конфіденційна інформація).
(427) При роздрібній реалізації скрапленого газу в якості моторного
пального ФОП Лаврик В.В. для обліку вибуття запасів використовує
метод (Конфіденційна інформація).
(428) ТОВ «ПРОМЕТЕЙ Х» в Територіальних межах № 7 здійснювало
реалізацію скрапленого газу в якості моторного пального через 1 АГСЗ,
орендовану у ТОВ компанії «Східна Хвиля», яка розташована за
адресою: Харківська обл., Дергачівський район, с. Лісне, 731 км а/ш
Харків-Москва.
(429) Вартість пального на зазначеній АГЗС в період з 26 лютого до 04
березня 2015 року збільшилась в порівнянні з рівнем вартості станом
на 25 лютого на 55 % (25.02.2015 – 9,00 грн. за л.; 26.02.2015 – 12,50
грн. за л.; з 27.02.2015 до 01.03.2015 – 12.70 грн. за л.; 02.03.2015 –
13,50 грн. за л.; з 03.03.2015 до 04.03.2015 – 14,00 грн. за л.).
(430) При цьому, облікова ціна (Конфіденційна інформація).
(431) Торговельна надбавка (Конфіденційна інформація) .
(432) При роздрібній реалізації скрапленого газу в якості моторного
пального ТОВ «ПРОМЕТЕЙ Х» для обліку вибуття запасів
використовує метод (Конфіденційна інформація).
(433) АТ «УКРГАЗВИДОБУВАННЯ» в Територіальних межах № 7
здійснювало реалізацію скрапленого газу в якості моторного пального
через власну 1 АГЗС, розташовану за адресою: Харківська обл., м.
Дергачі, вул. Залізнична, 31-Г.
(434) Вартість пального на зазначеній АГЗС в період з 25 лютого до 05
березня 2015 року збільшилась в порівнянні з рівнем вартості станом
на 24 лютого на 69 % (24.02.2015 – 8,00 грн. за л.; 25.02.2015 – 10,50
грн. за л.; 26.02.2015 – 12,50 грн. за л.; з 27.02.2015 - 12.50 грн. за л.; з
28.02.2015 – 13,50 грн. до 04.03.2015 – 13,50 грн. за л.).
(435) При роздрібній реалізації скрапленого газу в якості моторного
пального АТ «УКРГАЗВИДОБУВАННЯ» для обліку вибуття запасів
використовує метод (Конфіденційна інформація).
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(436) За поясненнями АТ «УКРГАЗВИДОБУВАННЯ» (лист від 24.07.2017
№ 31-01-3107-5), кожне підвищення роздрібних цін скрапленого газу
на АГЗС АТ «УКРГАЗВИДОБУВАННЯ» відбувалось виключно після
зростання цін у конкурентів, рівень яких визначався шляхом
проведення моніторингу на інформаційних стендах АГЗС конкурентів.
(437) Динаміка змін торговельних надбавок Відповідачів в Територіальних
межах № 7 наведена в додатку № 21 до цього рішення.
(438) Таким чином, аналізом цінової поведінки Відповідачів в
Територіальних межах № 7 встановлено, що стрімке та схоже
підвищення роздрібних цін реалізації скрапленого газу в якості
моторного пального розпочалось одночасно або майже одночасно (з
інтервалом в день) починаючи з 26 лютого 2015 року за рахунок
збільшення торговельних надбавок.
(439) Слід зазначити, що Відповідачі здійснюють діяльність з реалізації
скрапленого газу через 5 АГЗС, що складає 70 % від загальної кількості
АГЗС в Територіальних межах № 7, що надає можливість відчутно
впливати на ринок, в тому числі шляхом обмеження конкуренції
Територіальні межі № 8
(440) В ході розгляду Справи встановлено, що на ринку роздрібної реалізації
скрапленого газу в якості моторного пального в Територіальних межах
№ 8 починаючи з 25 лютого по 11 березня 2015 року змінювали
(підвищували) ціни на скраплений газ при його реалізації у роздріб 2
суб’єкта господарювання, а саме:
‒ ТОВ «ХАРКІВРЕГІОНГАЗ»,
‒ ФОП ВОЛКОВ В.Г.
(441) Всі вищезазначені суб’єкти господарювання є конкурентами, адже
діють на одному товарному ринку в Територіальних межах № 8 та не
пов’язані відносинами контролю у розумінні статті 1 Закону України
«Про захист економічної конкуренції».
(442) ТОВ «ХАРКІВРЕГІОНГАЗ» в Територіальних межах № 8 роздрібну
реалізацію скрапленого газу в якості моторного пального здійснює
через 3 АГЗС, а саме:
‒ Харківська обл., м. Вовчанськ, вул. Рубіжанське шоссе, 1Б;
‒ Харківська обл., смт Великий Бурлук, вул. Комінтерна, 1;
‒ Харківська обл., смт Старий Салтів, вул. Харківська, 4-б.
(443) ФОП Волков В.Г. в Територіальних межах № 8 здійснював реалізацію
скрапленого газу через орендовану одну АГЗС, розташовану за
адресою: Харківська обл., м. Вовчанськ, вул. Рубіжанське шосе, 9а.
(444) За результатами дослідження встановлено, що частка на ринку
роздрібної реалізації скрапленого газу в якості моторного пального
ТОВ «ХАРКІВРЕГІОНГАЗ» в Територіальних межах № 8 становить
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92 %, а ФОП Волкова В.Г. лише 4 %, отже є незначною та він не міг
здійснювати суттєвий вплив на умови функціонування ринку, тобто, на
ринкову позицію ТОВ «ХАРКІВРЕГІОНГАЗ», зокрема впливати на
його потенціал реалізовувати відповідний товар за певною ціною та
мати доступ до джерел постачання цього товару.
(445) За результатами збору та аналізу інформації, отриманої в ході розгляду
Справи, не виявлено повної сукупності взаємозалежних доказів, які б
свідчили
про
вчинення
ТОВ
«ХАРКІВРЕГІОНГАЗ»
та
ФОП Волковим В.Г. в Територіальних межах № 8 порушення
законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченого
пунктом 1 статті 50 та частиною третьою статті 6 Закону України «Про
захист економічної конкуренції», у вигляді анти конкурентних
узгоджених дій, а отже, не доведено факт вчинення порушення
законодавства про захист економічної конкуренції.
(446) Відповідно до абзацу шостого статті 49 Закону України «Про захист
економічної конкуренції», якщо не доведено вчинення порушення,
розгляд справи про порушення законодавства про захист економічної
конкуренції підлягає закриттю без прийняття рішення по суті.
Територіальні межі № 9
(447) В ході розгляду Справи встановлено, що на ринку роздрібної реалізації
скрапленого газу в якості моторного пального в Територіальних межах
№ 9 одночасно або майже одночасно (з інтервалом в день) починаючи
з 26 лютого по 11 березня 2015 року змінювали (підвищували) ціни на
скраплений газ при його реалізації у роздріб 5 суб'єкти
господарювання, а саме:
‒ ПП «ТОПГАЗ-ТРЕЙД»,
‒ ТОВ «ТАТНЄФТЬ – АЗС – УКРАЇНА»,
‒ ПП ФІРМА «ЛІЛІЯ»,
‒ АТ «УКРГАЗВИДОБУВАННЯ»,
‒ ТОВ «ХАРКІВРЕГІОНГАЗ»
Територіальних межах № 9).

(далі

разом

–

Відповідачі

в

(448) Всі вищезазначені суб’єкти господарювання є конкурентами, адже
діють на одному товарному ринку в Територіальних межах № 9 та не
пов’язані відносинами контролю у розумінні статті 1 Закону України
«Про захист економічної конкуренції».
(449) Динаміка змін зазначеними суб’єктами господарювання роздрібних цін
реалізації скрапленого газу в якості моторного пального в
Територіальних межах № 9 в період з 14.02.2015 по 14.03.2015
наведена в додатку № 22 до цього рішення.
(450) У Відповідачів в Територіальних межах № 9 в зазначений період
роздрібні ціни на скраплений газ в якості моторного пального зростали
в середньому на 50,36 % з 8,28 грн. за л. (станом на 24.02.2018) до
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12,45 грн. за л. (28.02.2015 - 05.03.2015).
(451) З метою виявлення схожості у діях суб’єктів господарювання щодо
ціноутворення проаналізовано наявність взаємозв’язку між даними
щодо цін Відповідачів в Територіальних межах № 9 шляхом
розрахунку коефіцієнтів кореляції між рядами їх цін роздрібної
реалізації скрапленого газу в якості моторного пального, що
встановлені у період, який досліджується.
(452) Розміри коефіцієнтів кореляції між рядами роздрібних цін реалізації
скрапленого газу, які встановлювали Відповідачі в Територіальних
межах № 9 у справі в період з 26 лютого до 11 березня 2015 року,
наведені в додатку № 23 до цього рішення.
(453) Значення коефіцієнтів кореляції, розрахованих для рядів роздрібних
цін на скраплений газ, які встановлювали Відповідачі в Територіальних
межах № 9 у Справі в період з 26 лютого до 11 березня 2015 року,
становили від 0,728 до 1.
(454) Такі коефіцієнти кореляції свідчать про взаємозалежність цінових
траєкторій Відповідачів в Територіальних межах № 9 у Справі та
підтверджують схожість їх поведінки.
Відтак ціни,
що
встановлювались Відповідачами в Територіальних межах № 9 у Справі
в період з 26 лютого до 11 березня 2015 року, є подібними.
(455) Таким чином, дії Відповідачів в Територіальних межах № 9, які
полягали у підвищенні роздрібних цін на скраплений газ в якості
моторного пального в період з 26 лютого до 11 березня 2015 року в
Територіальних межах № 9, є схожими.
(456) Матеріалами Справи встановлено, що при роздрібній реалізації
скрапленого газу в якості моторного пального Відповідачі в
Територіальних межах № 9 застосовують різні методики оцінки
вибуття запасів: ФІФО (собівартості перших за часом надходження
запасів) або середньозваженої собівартості.
(457) Структура інших витрат також відрізняється у учасників ринку в
залежності від наявності власних АГЗС (АГЗП), резервуарних парків
для зберігання скрапленого газу та транспорту.
(458) ТОВ «ХАРКІВРЕГІОНГАЗ» в Територіальних межах № 9 здійснило
підвищення роздрібних цін на скраплений газ в якості моторного
пального на 4 АГЗС, з яких2 власні та 2 орендовані АГЗС у
ПАТ «Харківгаз», розташовані за адресами:
‒ Харківська обл., смт Двурічна, вул. 1-ої Кінної Армії,
‒ Харківська обл., м. Куп'янськ, вул. Дзержинського, 56а,
‒ Харківська обл., м. Куп'янськ, вул. Дзержинського, 66,
‒ Харківська обл., смт Шевченкове, вул. Ломоносова, 7.
(459) Вартість пального на зазначених АГЗС в період з 26 лютого до 03
березня 2015 року збільшилась в порівнянні з рівнем вартості станом
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на 25 лютого на 50 % (25.02.2015 – 9,45 грн. за л.; 26.02.2015 – 13,00
грн. за л.; з 27.02.2015 до 03.03.2015 – 14.30 грн. за л.).
(460) При цьому, облікова ціна (Конфіденційна інформація).
(461) Торговельна надбавка (Конфіденційна інформація).
(462) При роздрібній реалізації скрапленого газу в якості моторного
пального ТОВ «ХАРКІВРЕГІОНГАЗ» для обліку вибуття запасів
використовує метод (Конфіденційна інформація).
(463) ПП «ТОПГАЗ-ТРЕЙД» в Територіальних межах № 9 здійснило
підвищення роздрібних цін на скраплений газ в якості моторного
пального на 2 АГЗС, орендованих у ФОП Карелова І.О., які
розташовані за адресами:
‒

Харківська обл., м. Куп'янськ, вул. Харківська, 111,

‒

Харківська обл., Куп'янський район, с. Новоосинове, вул. Степова,
4б.

(464) Вартість пального на зазначених АГЗС в період з 26 лютого до 04
березня 2015 року збільшилась в порівнянні з рівнем вартості станом
на 25 лютого на 59 % (25.02.2015 – 8,95 грн. за л.; 26.02.2015 – 9,71 грн.
за л.; з 27.02.2015 - 9,95 грн. за л.; 28.02.2015 - 14,61 грн. за л.).
(465) При цьому, облікова ціна (Конфіденційна інформація).
(466) Торговельна надбавка (Конфіденційна інформація).
(467) При роздрібній реалізації скрапленого газу в якості моторного
пального ПП «ТОПГАЗ-ТРЕЙД» для обліку вибуття запасів
використовує метод (Конфіденційна інформація).
(468) Постачання скрапленого газу ПП «ТОПГАЗ-ТРЕЙД» здійснювало
(Конфіденційна інформація).
(469) ТОВ «ТАТНЄФТЬ – АЗС – УКРАЇНА» в Територіальних межах № 9
здійснювало реалізацію скрапленого газу в якості моторного пального
через 1 АГЗС, розташовану за адресою: Харківська обл., смт
Шевченково, вул. Шевченко, 104.
(470) Вартість пального на зазначеній АГЗС в період з 26 лютого до 02
березня 2015 року збільшилась в порівнянні з рівнем вартості станом
на 25 лютого на 59 % (25.02.2015 – 9,00 грн. за л.; 26.02.2015 до
02.03.2015 – 14,50 грн. за л.).
(471) При цьому, облікова ціна (Конфіденційна інформація).
(472) Торговельна надбавка (Конфіденційна інформація).
(473) При роздрібній реалізації скрапленого газу в якості моторного
пального ТОВ «ТАТНЄФТЬ – АЗС – УКРАЇНА» для обліку вибуття
запасів використовує метод (Конфіденційна інформація).
(474) ПП ФІРМА «ЛІЛІЯ» в Територіальних межах № 9 здійснювало
реалізацію скрапленого газу в якості моторного пального через власну
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1 АГЗС, розташовану за адресою: Харківська обл., Чугуївський район,
землі Коробочкинської сільської ради, 8 км+200 м а/ш Чугуїв-Мелове.
(475) Вартість пального на зазначеній АГЗС в період з 26 лютого до 02
березня 2015 року збільшилась в порівнянні з рівнем вартості станом
на 25 лютого на 72 % (25.02.2015 – 8,35 грн. за л.; з 26.02.2015 до
02.03.2015 – 14,40 грн. за л.).
(476) При цьому, облікова ціна (Конфіденційна інформація).
(477) Торговельна надбавка (Конфіденційна інформація).
(478) При роздрібній реалізації скрапленого газу в якості моторного
пального ПП ФІРМА «ЛІЛІЯ» для обліку вибуття запасів використовує
метод (Конфіденційна інформація).
(479) АТ «УКРГАЗВИДОБУВАННЯ» в Територіальних межах № 9
здійснювало реалізацію скрапленого газу в якості моторного пального
через 4 АГЗС, розташовані за адресами:
‒ Харківська обл., Шевченківський район, с. Огурцівка,
‒ Харківська обл., Куп'янський район, с. Петропавлівка,
‒ Харківська обл., м. Куп'янськ, вул. Харківська, 113,

(480)

(481)

(482)

(483)
(484)

‒ Харківська
обл.,
Куп'янський
район,
с.
Новоосинове,
вул. Казанцева, 23.
Вартість пального на зазначених АГЗС в період з 25 лютого до 05
березня 2015 року збільшилась в порівнянні з рівнем вартості станом
на 24 лютого на 69 % (24.02.2015 – 8,00 грн. за л.; з 25.02.2015 - 10,50
грн. за л.; 26-27.02.2015 - 12,50 грн. за л.; з 28.02.2015 до 05.03.2015 –
13,50 грн. за л.).
При роздрібній реалізації скрапленого газу в якості моторного
пального АТ «УКРГАЗВИДОБУВАННЯ» для обліку вибуття запасів
використовує метод (Конфіденційна інформація).
За поясненнями АТ «УКРГАЗВИДОБУВАННЯ» (лист від 24.07.2017
№ 31-01-3107-5), кожне підвищення роздрібних цін скрапленого газу
на АГЗС АТ «УКРГАЗВИДОБУВАННЯ» відбувалось виключно після
зростання цін у конкурентів, рівень яких визначався шляхом
проведення моніторингу на інформаційних стендах АГЗС конкурентів.
Динаміка змін торговельних надбавок Відповідачів в Територіальних
межах № 9 наведена в додатку № 24 до цього рішення.
Таким чином, аналізом цінової поведінки Відповідачів в
Територіальних межах № 9 встановлено, що стрімке та схоже
підвищення роздрібних цін реалізації скрапленого газу в якості
моторного пального розпочалось одночасно або майже одночасно (з
інтервалом в день) починаючи з 26 лютого 2015 року за рахунок
збільшення торговельних надбавок.

(485) Слід зазначити, що Відповідачі здійснюють діяльність з реалізації
скрапленого газу через 12 АГЗС, що складає 80 % від загальної
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кількості АГЗС в Територіальних межах № 9, що надає можливість
відчутно впливати на ринок, в тому числі шляхом обмеження
конкуренції.
Територіальні межі № 10
(486) В ході розгляду Справи встановлено, що на ринку роздрібної реалізації
скрапленого газу в якості моторного пального в Територіальних межах
№ 10 одночасно або майже одночасно (з інтервалом в день)
починаючи з 26 лютого по 11 березня 2015 року змінювали
(підвищували) ціни на скраплений газ при його реалізації у роздріб 2
суб’єкта господарювання, а саме:
‒ ТОВ «ХАРКІВРЕГІОНГАЗ»,
‒ ТОВ «ТАТНЄФТЬ-АЗС-УКРАЇНА» (далі разом – Відповідачі в
Територіальних межах № 10).
(487) Всі вищезазначені суб’єкти господарювання є конкурентами, адже
діють на одному товарному ринку в Територіальних межах № 10 та не
пов’язані відносинами контролю у розумінні статті 1 Закону України
«Про захист економічної конкуренції».
(488) Динаміка змін зазначеними суб’єктами господарювання роздрібних цін
реалізації скрапленого газу в якості моторного пального в
Територіальних межах № 10 в період з 14.02.2015 по 14.03.2015
наведена в додатку № 25 до цього рішення.
(489) У Відповідачів в Територіальних межах № 10 в зазначений період
роздрібні ціни на скраплений газ в якості моторного пального зростали
в середньому на 52,91 % (з 9,45 грн. за л. (станом на 25.02.2018) до
14,45 грн. за л. (з 27.02.2015 по 03.03.2015).
(490) З метою виявлення схожості у діях суб’єктів господарювання щодо
ціноутворення проаналізовано наявність взаємозв’язку між даними
щодо цін Відповідачів в Територіальних межах № 10 шляхом
розрахунку коефіцієнтів кореляції між рядами їх цін роздрібної
реалізації скрапленого газу в якості моторного пального, що
встановлені у період, який досліджується.
(491) Розміри коефіцієнтів кореляції між рядами роздрібних цін реалізації
скрапленого газу, які встановлювали Відповідачі в Територіальних
межах № 10 у справі в період з 26 лютого до 11 березня 2015 року,
наведені в додатку № 26 до цього рішення.
(492) Значення коефіцієнтів кореляції, розрахованих для рядів роздрібних
цін на скраплений газ, які встановлювали Відповідачі в Територіальних
межах № 10 у Справі в період з 26 лютого до 11 березня 2015 року,
становили від 0,98 до 1.
(493) Такі коефіцієнти кореляції свідчать про взаємозалежність цінових
траєкторій Відповідачів в Територіальних межах № 10 у Справі та
підтверджують схожість їх поведінки.
Відтак ціни,
що
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встановлювались Відповідачами в Територіальних межах № 10 у
Справі в період з 26 лютого до 11 березня 2015 року, є подібними.
(494) Таким чином, дії Відповідачів в Територіальних межах № 10, які
полягали у підвищенні роздрібних цін на скраплений газ в якості
моторного пального в період з 26 лютого до 11 березня 2015 року в
Територіальних межах № 10, є схожими.
(495) Матеріалами Справи встановлено, що при роздрібній реалізації
скрапленого газу в якості моторного пального Відповідачі в
Територіальних межах № 10 застосовують різні методики оцінки
вибуття запасів: ФІФО (собівартості перших за часом надходження
запасів) або середньозваженої собівартості.
(496) Структура інших витрат також відрізняється у учасників ринку в
залежності від наявності власних АГЗС (АГЗП), резервуарних парків
для зберігання скрапленого газу та транспорту.
(497) ТОВ «ХАРКІВРЕГІОНГАЗ» в Територіальних межах № 10 роздрібну
реалізацію скрапленого газу в якості моторного пального здійснює
через 2 АГЗС, орендовані у ПАТ «ХАРКІВГАЗ», а саме:
‒ Харківська обл., смт Кегичівка, пров. Шкільний, 1;
‒ Харківська обл., смт Сахновщина, вул. Заозерна, 18.
(498) Вартість пального на зазначених АГЗС в період з 26 лютого до 03
березня 2015 року збільшилась в порівнянні з рівнем вартості станом
на 25 лютого на 50 % (25.02.2015 – 9,45 грн. за л.; 26.02.2015 – 13,00
грн. за л.; з 27.02.2015 до 03.03.2015 – 14.30 грн. за л.).
(499) При цьому, облікова ціна (Конфіденційна інформація).
(500) Торговельна надбавка (Конфіденційна інформація).
(501) При роздрібній реалізації скрапленого газу в якості моторного
пального ТОВ «ХАРКІВРЕГІОНГАЗ» для обліку вибуття запасів
використовує метод (Конфіденційна інформація).
(502) ТОВ «ТАТНЄФТЬ-АЗС-УКРАЇНА» в Територіальних межах № 10
здійснювало реалізацію скрапленого газу через одну АГЗС,
розташовану за адресою: Харківська обл., смт Сахновщина, вул.
Шевченко, 47.
(503) Вартість пального на зазначеній АГЗС в період з 26 лютого до 03
березня 2015 року збільшилась в порівнянні з рівнем вартості станом
на 25 лютого на 61 % (25.02.2015 – 9,00 грн. за л.; з 26.02.2015 - 12,70
грн. зал; з 27.02.2015 до 03.03.2015 – 14,50 грн. за л.).
(504) При цьому, облікова ціна (Конфіденційна інформація).
(505) В зазначений період торговельна надбавка коливались (Конфіденційна
інформація).
(506) При роздрібній реалізації скрапленого газу в якості моторного
пального ТОВ «ТАТНЄФТЬ – АЗС – УКРАЇНА» для обліку вибуття
запасів використовує метод (Конфіденційна інформація).
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(507) Динаміка змін торговельних надбавок Відповідачів в Територіальних
межах № 10 наведена в додатку № 27 до цього рішення.
(508) Таким чином, аналізом цінової поведінки Відповідачів в
Територіальних межах № 10 встановлено, що стрімке та схоже
підвищення роздрібних цін реалізації скрапленого газу в якості
моторного пального розпочалось одночасно або майже одночасно (з
інтервалом в день) починаючи з 26 лютого 2015 року за рахунок
збільшення торговельних надбавок.
(509) Слід зазначити, що Відповідачі здійснюють діяльність з реалізації
скрапленого газу через 3 АГЗС, що складає 100 % від загальної
кількості АГЗС в Територіальних межах, що надає можливість
відчутно впливати на ринок, в тому числі шляхом обмеження
конкуренції.
Територіальні межі № 11
(510) В ході розгляду Справи встановлено, що на ринку роздрібної реалізації
скрапленого газу в якості моторного пального в Територіальних межах
№ 11 одночасно або майже одночасно (з інтервалом в день)
починаючи з 26 лютого по 11 березня 2015 року змінювали
(підвищували) ціни на скраплений газ при його реалізації у роздріб 4
суб'єкти господарювання, а саме:
‒ ФОП КОНОЗ О.В.,
‒ ПП «ІЛАНТ»,
‒ ПАТ «УКРГАЗВИДОБУВАННЯ»,
‒ ТОВ «ХАРКІВРЕГІОНГАЗ»
Територіальних межах № 11).

(далі

разом

–

Відповідачі

в

(511) Всі вищезазначені суб’єкти господарювання є конкурентами, адже
діють на одному товарному ринку в Територіальних межах № 10 та не
пов’язані відносинами контролю у розумінні статті 1 Закону України
«Про захист економічної конкуренції».
(512) Динаміка змін зазначеними суб’єктами господарювання роздрібних цін
реалізації скрапленого газу в якості моторного пального в
Територіальних межах № 11 в період з 14.02.2015 по 14.03.2015
наведена в додатку № 28 до цього рішення.
(513) У Відповідачів в Територіальних межах № 11 в зазначений період
роздрібні ціни на скраплений газ в якості моторного пального зросли
більш ніж на 60 % з 8,05 грн. за л. (станом на 24.02.2018) до 13,03 грн.
за л. (28.02.2015 - 02.03.2015).
(514) З метою виявлення схожості у діях суб’єктів господарювання щодо
ціноутворення проаналізовано наявність взаємозв’язку між даними
щодо цін Відповідачів в Територіальних межах № 11 шляхом
розрахунку коефіцієнтів кореляції між рядами їх цін роздрібної
реалізації скрапленого газу в якості моторного пального, що
встановлені у період, який досліджується.
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(515) Розміри коефіцієнтів кореляції між рядами роздрібних цін реалізації
скрапленого газу, які встановлювали Відповідачі в Територіальних
межах № 11 у справі в період з 26 лютого до 11 березня 2015 року,
наведені в додатку № 29 до цього рішення.
(516) Значення коефіцієнтів кореляції, розрахованих для рядів роздрібних
цін на скраплений газ, які встановлювали Відповідачі в Територіальних
межах № 11 у Справі в період з 26 лютого до 11 березня 2015 року,
становили від 0,711 до 1.
(517) Такі коефіцієнти кореляції свідчать про взаємозалежність цінових
траєкторій Відповідачів в Територіальних межах № 11 у Справі та
підтверджують
схожість їх поведінки.
Відтак ціни,
що
встановлювались Відповідачами в Територіальних межах № 11 у
Справі в період з 26 лютого до 11 березня 2015 року, є подібними.
(518) Таким чином, дії Відповідачів в Територіальних межах № 11, які
полягали у підвищенні роздрібних цін на скраплений газ в якості
моторного пального в період з 26 лютого до 11 березня 2015 року в
Територіальних межах № 11, є схожими.
(519) Матеріалами Справи встановлено, що при роздрібній реалізації
скрапленого газу в якості моторного пального Відповідачі в
Територіальних межах № 11 застосовують різні методики оцінки
вибуття запасів: ФІФО (собівартості перших за часом надходження
запасів) або середньозваженої собівартості.
(520) Структура інших витрат також відрізняється у учасників ринку в
залежності від наявності власних АГЗС (АГЗП), резервуарних парків
для зберігання скрапленого газу та транспорту.
(521) ТОВ «ХАРКІВРЕГІОНГАЗ» в Територіальних межах № 11 здійснило
схоже підвищення роздрібних цін на скраплений газ в якості моторного
пального на власних 2 АГЗС, розташованих за адресами:
‒ Харківська обл., м. Богодухів, вул. Харківська, 207,
‒ Харківська обл., м. Краснокутськ, вул. Першотравнева, 45.
(522) Вартість пального на зазначених АГЗС в період з 26 лютого до 03
березня 2015 року збільшилась в порівнянні з рівнем вартості станом
на 25 лютого на 50 % (25.02.2015 – 9,45 грн. за л.; 26.02.2015 – 13,00
грн. за л.; з 27.02.2015 до 03.03.2015 – 14.30 грн. за л.).
(523) При цьому, облікова ціна (Конфіденційна інформація).
(524) Торговельна надбавка (Конфіденційна інформація).
(525) При роздрібній реалізації скрапленого газу в якості моторного
пального ТОВ «ХАРКІВРЕГІОНГАЗ» для обліку вибуття запасів
використовує метод (Конфіденційна інформація).
(526) АТ «УКРГАЗВИДОБУВАННЯ» в Територіальних межах № 11
здійснювало реалізацію скрапленого газу в якості моторного пального
через 2 АГЗС, розташовані за адресами:
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‒ Харківська обл.,
Харківський, 1-Б,

Богодухівський

р-н,

с.

Губарівка,

пров.

‒ Харківська обл., Дергачівський р-н, с. Вільшани, вул. Козакевича,
50.
(527) Вартість пального на зазначених АГЗС в період з 25 лютого до 05
березня 2015 року збільшилась в порівнянні з рівнем вартості станом
на 24 лютого на 69 % (24.02.2015 – 8,00 грн. за л.; 25.02.2015 - 10,50
грн. за л.; 26-27.02.2015 - 12,50 грн. за л.; з 28.02.2015 до 05.03.2015 –
13,50 грн. за л.).
(528) При роздрібній реалізації скрапленого газу в якості моторного
пального АТ «УКРГАЗВИДОБУВАННЯ» для обліку вибуття запасів
використовує метод (Конфіденційна інформація).
(529) За поясненнями АТ «УКРГАЗВИДОБУВАННЯ» (лист від 24.07.2017
№ 31-01-3107-5), кожне підвищення роздрібних цін скрапленого газу
на АГЗС АТ «УКРГАЗВИДОБУВАННЯ» відбувалось виключно після
зростання цін у конкурентів, рівень яких визначався шляхом
проведення моніторингу на інформаційних стендах АГЗС конкурентів.
(530) ПП «ІЛАНТ» в Територіальних межах № 11 здійснило підвищення
роздрібних цін на скраплений газ в якості моторного пального на
власних 6 АГЗС, розташованих за адресами:
‒ Харківська обл., смт Пересічне, Дергачівського район, вул. Леніна
1"Б",
‒ Харківська обл., Богодухівський район, с. Максимівка, вул.
Харківська, ½,
‒ Харківська обл., м. Богодухів, вул. Харківська, 99,
‒ Харківська обл., Краснокутський район, с. Прокопенкове, вул.
Прокопенка, 1,
‒ Харківська обл., Богодухівський район, автошлях Богодухів-Валки,
Н. Водолага, 8 км+900 м,
‒ Харківська обл., м. Богодухів, вул. 8-го Мехкорпусу б.1/1.
(531) Вартість пального на зазначених АГЗС в період з 26 лютого до 03
березня 2015 року збільшилась в порівнянні з рівнем вартості станом
на 24 лютого на 73 % (24.02.2015 – 8,50 грн. за л.; 25.02.2015 – 9,00 грн.
за л.; 26.02.2015 - 12,00 грн. за л.; з 28.02.2015 до 03.03.2015 – 14,70
грн. за л.).
(532) При цьому, облікова ціна (Конфіденційна інформація).
(533) Торговельна надбавка в період порушення досягла (Конфіденційна
інформація).
(534) При роздрібній реалізації скрапленого газу в якості моторного
пального ПП «ІЛАНТ» для обліку вибуття запасів використовує метод
(Конфіденційна інформація).
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(535) ФОП КОНОЗ О.В. в Територіальних межах № 11 здійснював
реалізацію скрапленого газу в якості моторного пального через власну
1 АГЗС, розташовану за адресою: Харківська обл., Дергачівський
район, смт Вільшани, вул. Центральна, 49.
(536) Вартість пального на зазначеній АГЗС в період з 26 лютого до 02
березня 2015 року збільшилась в порівнянні з рівнем вартості станом
на 25 лютого на 59 % (25.02.2015 – 9,10 грн. за л.; 26.02.2015 – 11,50
грн. за л.; 27.02.2015 – 13,40 грн. за л. з 28.02.2015 до 02.03.2015 –
14,50 грн. за л.).
(537) При цьому, облікова ціна (Конфіденційна інформація).
(538) Торговельна надбавка досягала (Конфіденційна інформація).
(539) При роздрібній реалізації скрапленого газу в якості моторного
пального ФОП КОНОЗ О.В. для обліку вибуття запасів використовує
метод (Конфіденційна інформація).
(540) Постачання скрапленого газу
(Конфіденційна інформація).

ФОП

КОНОЗ

О.В.

здійснював

(541) Динаміка змін торговельних надбавок Відповідачів в Територіальних
межах № 11 наведена в додатку № 30 до цього рішення.
(542) Таким чином, аналізом цінової поведінки Відповідачів в
Територіальних межах № 11 встановлено, що стрімке та схоже
підвищення роздрібних цін реалізації скрапленого газу в якості
моторного пального розпочалось одночасно або майже одночасно (з
інтервалом в день) починаючи з 26 лютого 2015 року за рахунок
збільшення торговельних надбавок.
(543) Слід зазначити, що Відповідачі здійснюють діяльність з реалізації
скрапленого газу через 11 АГЗС, що складає 82% від загальної
кількості АГЗС в Територіальних межах № 11, що надає можливість
відчутно впливати на ринок, в тому числі шляхом обмеження
конкуренції.
(544) Враховуючи вищенаведене, підвищення цін на скраплений газ в якості
моторного пального відбулось за відсутністю на момент підвищення
цін об’єктивних на те причин, оскільки Відповідачі в Територіальних
межах № 1-7, 9-11 зокрема, застосовують різні методики оцінки
вибуття запасів, мають різну кількість залишків палива при підвищенні
оптових цін, за наявності різних постачальників та цін придбання
товару, одні суб’єкти господарювання здійснюють реалізацію через
власні АГЗС (АГЗП), інші орендують, в зв’язку з чим несуть додаткові
витрати, пов’язані з орендою, що підтверджується матеріалами Справи.
(545) Доставка закупленого скрапленого газу здійснюється як власним
транспортом суб’єкта господарювання, транспортом постачальника (в
даному випадку на транспортування враховані витрати у вартості
закупівельної ціни), так і орендованим транспортом. Крім того, при
аналізі умов договорів постачання скрапленого газу, виявлені різні
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умови постачання, приймання скрапленого газу, що є істотною умовою
договорів. Крім цього, згідно з умовами договорів, розрахунки за
поставлений товар проводяться в гривнях.
(546) Отже, Відповідачі знаходяться в різних економічних умовах
господарської діяльності, які впливають на цінову політику суб’єктів
господарювання.
(547) При цьому, цінова поведінка Відповідачів в інші періоди часу, зокрема
до підвищення цін на скраплений газ в якості моторного пального, була
такою, що відповідала умовам функціонування конкурентного
середовища на ринку.
(548) Крім цього, на момент підвищення роздрібних цін Відповідачами у
останніх була різна кількість залишків скрапленого газу, які вони мали
б змогу реалізовувати протягом певного часу, проте за рахунок
збільшення розміру торговельної надбавки вони переклали ризики від
зростання закупівельних цін у майбутньому в повному обсязі на
споживачів скрапленого газу.
(549) Отже, аналіз економічної ситуації на ринку роздрібної реалізації
скрапленого газу в якості моторного пального свідчить про відсутність
об’єктивних економічних причин, які могли б обумовити одночасне
або майже одночасне підвищення роздрібних цін Відповідачами в
Територіальних межах № 1-7, 9-11 в період з 26 лютого до 11 березня
2015 року. Таке підвищення відбулось за рахунок збільшення
торговельних надбавок.
(550) Схоже підвищення цін реалізації скрапленого газу в якості моторного
пального з динамікою, що випереджає динаміку зростання оптових цін
без наявності об’єктивних причин, дає змогу суб’єктам
господарювання збільшити доходи від реалізації скрапленого газу в
якості моторного пального. Досягнення такого результату відповідає
економічним інтересам кожного із вищезазначених суб’єктів
господарювання. Фактором збільшення контролю на ринку, а саме над
однією з його умов – рівнем ціни товару є отримання додаткової
виручки.
(551) В даному випадку Відповідачі в Територіальних межах № 1-7, 9-11
своїми діями спотворили цінове змагання один з одним, що обмежило
можливість кожного із них встановити ціну нижче, ніж у конкурентів.
(552) Суб’єкти господарювання в період порушення не здійснювали будьяких конкурентних дій, направлених на зміну ситуації, що склалась,
шляхом ведення самостійної цінової політики.
(553) Відповідачі в Територіальних межах № 1-7, 9-11 вчиняючи
вищенаведені дії, не несуть витрати, пов’язані з ціновою змагальністю
та можливими змінами обсягів попиту, та, як результат таких дій,
нівелюють ризик втрат, пов’язаних з конкурентною боротьбою з
іншими учасниками ринку.
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(554) Для досягнення даного результату дії Відповідачів в Територіальних
межах № 1-7, 9-11 взаємно доповнюють один одного, оскільки ведення
одноманітної цінової політики при різних внутрішніх умовах
господарювання неможливо без дотримання єдиної узгодженої
поведінки на ринку роздрібної реалізації скрапленого газу.
(555) Відповідно до статті 1 Закону України «Про захист економічної
конкуренції» конкуренція – змагання між суб’єктами господарювання з
метою здобуття завдяки власним досягненням переваг над іншими
суб’єктами господарювання, внаслідок чого споживачі, суб’єкти
господарювання мають можливість вибирати між кількома
продавцями, покупцями, а окремий суб’єкт господарювання не може
визначати умови обороту товарів на ринку.
(556) В період вчинення антиконкурентних узгоджених дій певний рівень
конкуренції на ринку залишався, але Відповідачі в Територіальних
межах № 1-7, 9-11 не змагались в частині встановлення роздрібних цін
реалізації на скраплений газ в якості моторного пального.
(557) В результаті схожих дій Відповідачів в Територіальних межах № 1-7,
9-11 обмежено конкуренцію між ними, а також за рахунок досягнення
ринкової влади в період вчинення порушення, Відповідачі отримали
можливість підвищувати ціни понад рівень, що існував би за умови
значної конкуренції на ринку роздрібної реалізації скрапленого газу в
якості моторного пального. Зазначене, в свою чергу, могло призвести
до обмеження конкуренції на відповідному ринку в цілому.
5.

КВАЛІФІКАЦІЯ ДІЙ ВІДПОВІДАЧІВ

(558) Відповідно до статті 5 Закону України «Про захист економічної
конкуренції»
узгодженими
діями
є
укладення
суб'єктами
господарювання угод у будь-якій формі, прийняття об'єднаннями
рішень у будь-якій формі, а також будь-яка інша погоджена
конкурентна
поведінка
(діяльність,
бездіяльність)
суб'єктів
господарювання.
(559) Згідно зі статтею 6 Закону України «Про захист економічної
конкуренції» антиконкурентними узгодженими діями є узгоджені дії,
які призвели чи можуть призвести до недопущення, усунення чи
обмеження конкуренції.
(560) Антиконкурентними узгодженими діями вважається також вчинення
суб'єктами господарювання схожих дій (бездіяльності) на ринку
товару, які призвели чи можуть призвести до недопущення, усунення
чи обмеження конкуренції у разі, якщо аналіз ситуації на ринку товару
спростовує наявність об'єктивних причин для вчинення таких дій
(бездіяльності).
(561) Відповідно до пункту 1 статті 50 Закону України «Про захист
економічної конкуренції» порушенням законодавства про захист
економічної конкуренції є антиконкурентні узгоджені дії.
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(562) Зазначені обставини вказують на те, що стрімке і значне зростання
роздрібних цін на скраплений газ в якості моторного пального за
відсутності об'єктивних підстав є наслідком антиконкурентних
узгоджених дій Відповідачів в Територіальних межах № 1-7, 9-11.
(563) Такі схожі дії є горизонтальними антиконкурентними узгодженими
діями, що можуть призвести до обмеження конкуренції на ринку
роздрібної реалізації скрапленого газу в якості моторного пального у
визначених територіальних межах.
6.ОСТАТОЧНІ
ВИСНОВКИ
ВІДДІЛЕННЯ

АДМІНІСТРАТИВНОЇ

КОЛЕГІЇ

(564) Таким чином, доказами, зібраними у Справі, доводиться, а
дослідженням усієї сукупності факторів, що об’єктивно могли
вплинути на поведінку Відповідачів, про те, що:
(565) дії ТОВ «ГАРАНТ ЕКСПРЕС», ТОВ «ЕКСПОГАЗ ТРЕЙД»,
ТОВ
ФІРМИ
«ПРОМАГРОСЕРВІС»,
ПФ
«НІКОЛЬ»,
ТОВ «ТАТНЄФТЬ – АЗС – УКРАЇНА», ФОП Когана О.В., ПП «РОДНИК», ФОП Плигуна А.М., ФОП Лаврика В.В., ТОВ ФІРМИ
«КРАФТ», АТ «УКРГАЗВИДОБУВАННЯ», ТОВ «ВОГ РІТЕЙЛ»,
ТОВ «ХАРКІВРЕГІОНГАЗ», які полягають у схожому підвищенні
роздрібних цін на скраплений газ в якості моторного пального в
Територіальних межах № 1 у період з 26.02.2015 по 11.03.2015;
(566) дії ПП «СХІД - НАФТА», ТОВ «ТАТНЄФТЬ – АЗС – УКРАЇНА»,
ТОВ «АЛЬЯНС-2004», ПП «УКРПАЛЕТСИСТЕМ», ПП ФІРМИ
«ЛІЛІЯ», АТ «УКРГАЗВИДОБУВАННЯ», які полягають у схожому
підвищенні роздрібних цін на скраплений газ в якості моторного
пального в Територіальних межах № 2 у період з 26.02.2015 по
11.03.2015;
(567) дії ТОВ «ЕКСПОГАЗ ТРЕЙД», ТОВ «ВКФ «ТОПОЛЬ», ФОП Гірмаша
М.Я., ТОВ «ТАТНЄФТЬ-АЗС-УКРАЇНА», ПП ФІРМИ «ЛІЛІЯ»,
ТОВ
«ТД
«САН
ОЙЛ»,
ТОВ
«ПРОМЕТЕЙ
Х»,
ТОВ «ХАРКІВРЕГІОНГАЗ», які полягають у схожому підвищенні
роздрібних цін на скраплений газ в якості моторного пального в
Територіальних межах № 3 у період з 26.02.2015 по 11.03.2015;
(568) дії ТОВ «ЛАДА-СЕРВІС», ТОВ ФІРМИ «ПРОМАГРОСЕРВІС»,
ТОВ «ТД «САН ОЙЛ», ТОВ «ТАТНЄФТЬ – АЗС – УКРАЇНА»,
ПП ФІРМИ «ЛІЛІЯ», АТ «УКРГАЗВИДОБУВАННЯ», ПФ «ІМІДЖ»,
ТОВ «ХАРКІВРЕГІОНГАЗ», які полягають у схожому підвищенні
роздрібних цін на скраплений газ в якості моторного пального в
Територіальних межах № 4 у період з 26.02.2015 по 11.03.2015;
(569) дії ТОВ «ТАТНЄФТЬ – АЗС – УКРАЇНА», ТОВ «РЕГІОН»,
ПП
ФІРМИ
«ЛІЛІЯ»,
ФОП
Трет'якова
О.П.,
ТОВ
«ХАРКІВРЕГІОНГАЗ», які полягають у схожому підвищенні
роздрібних цін на скраплений газ в якості моторного пального в
Територіальних межах № 5 у період з 26.02.2015 по 11.03.2015;
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(570) дії ТОВ ФІРМИ «ПРОМАГРОСЕРВІС», ТОВ «ВАССТА»,
ТОВ «ТАТНЄФТЬ – АЗС – УКРАЇНА», ПП ФІРМИ «ЛІЛІЯ»,
ТОВ «ТД «САН ОЙЛ», АТ «УКРГАЗВИДОБУВАННЯ», ТОВ
«ПРОМЕТЕЙ Х», ТОВ «ХАРКІВРЕГІОНГАЗ», які полягають у
схожому підвищенні роздрібних цін на скраплений газ в якості
моторного пального в Територіальних межах № 6 у період з 26.02.2015
по 11.03.2015;
(571) дії ПП «ІЛАНТ», ФОП Лаврика В.В., ТОВ «ПРОМЕТЕЙ Х»,
АТ «УКРГАЗВИДОБУВАННЯ», ТОВ «ХАРКІВРЕГІОНГАЗ», які
полягають у схожому підвищенні роздрібних цін на скраплений газ в
якості моторного пального в Територіальних межах № 7 у період з
26.02.2015 по 11.03.2015;
(572) дії ПП «ТОПГАЗ-ТРЕЙД», ТОВ «ТАТНЄФТЬ – АЗС – УКРАЇНА»,
ПП
ФІРМИ
«ЛІЛІЯ»,
АТ
«УКРГАЗВИДОБУВАННЯ»,
ТОВ «ХАРКІВРЕГІОНГАЗ», які полягають у схожому підвищенні
роздрібних цін на скраплений газ в якості моторного пального в
Територіальних межах № 9 у період з 26.02.2015 по 11.03.2015;
(573) дії ТОВ «ХАРКІВРЕГІОНГАЗ» та ТОВ «ТАТНЄФТЬ – АЗС –
УКРАЇНА», які полягають у схожому підвищенні роздрібних цін на
скраплений газ в якості моторного пального в Територіальних межах
№ 10 у період з 26.02.2015 по 11.03.2015;
(574) дії ФОП Коноза О.В., ПП «ІЛАНТ», АТ «УКРГАЗВИДОБУВАННЯ»,
ТОВ «ХАРКІВРЕГІОНГАЗ», які полягають у схожому підвищенні
роздрібних цін на скраплений газ в якості моторного пального в
Територіальних межах № 11 у період з 26.02.2015 по 11.03.2015,
(575) є порушеннями законодавства про захист економічної конкуренції,
передбаченими пунктом 1 статті 50 та частиною третьою статті 6
Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді
антиконкурентних узгоджених дій, а саме вчинення суб’єктами
господарювання схожих дій на ринку роздрібної реалізації скрапленого
газу в якості моторного пального, які можуть призвести до обмеження
конкуренції у разі, якщо аналіз ситуації на ринку товару спростовує
наявність об’єктивних причин для вчинення таких дій.
(576) Згідно зі статтею 51 Закону України «Про захист економічної
конкуренції» порушення законодавства про захист економічної
конкуренції тягне за собою відповідальність, встановлену законом.
7.

ЗАПЕРЕЧЕННЯ УЧАСНИКІВ ТОРГІВ ТА ЇХ СПРОСТУВАННЯ

(577) На витяги з подання з попередніми висновками у Справі 16
Відповідачів визнали факт вчинення порушення та звернулися з
клопотанням про зменшення розміру штрафу, а саме: ТОВ «ЛАДАСЕРВІС», ТОВ «ВКФ «ТОПОЛЬ», ФОП КОНОЗ ОЛЕКСАНДР
ВАСИЛЬОВИЧ, ПФ «НІКОЛЬ», ФОП ГІРМАШ МИКОЛА ЯКОВИЧ,
ТОВ «ХАРКІВРЕГІОНГАЗ», ТОВ «АЛЬЯНС-2004», ПП ФІРМА
«ЛІЛІЯ», ТОВ «ТД «САН-ОЙЛ», ПП «ІЛАНТ», ФОП ПЛИГУН
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АНАТОЛІЙ МИХАЙЛОВИЧ, ПП «ТОПГАЗ-ТРЕЙД», ФОП ЛАВРИК
ВІКТОР ВАСИЛЬОВИЧ, ТОВ «ВОГ РІТЕЙЛ», ТОВ ФІРМА
«КРАФТ», ПФ «ІМІДЖ».
(578) Дев’ять Відповідачів, а саме: ТОВ «ГАРАНТ ЕКСПРЕС»,
ТОВ «ЕКСПОГАЗ ТРЕЙД», ТОВ «ВАССТА», ТОВ «РЕГІОН»,
ФОП ТРЕТ’ЯКОВ ОЛЕКСІЙ ПЕТРОВИЧ, ТОВ «ПРОМІТЕЙ Х»,
ФОП ВОЛКОВ ВІКТОР ГРИГОРОВИЧ, ФОП КОГАН ОЛЕКСАНДР
ВОЛОДИМИРОВИЧ та ПП «РОД-НИК» не надали заперечення та
пояснення на подання з попередніми висновками у Справі.
(579) П’ять Відповідачів, а саме: ТОВ «ТАТНЕФТЬ-АЗС-Україна»,
ПП «УКРПАЛЕТСИСТЕМ», АТ «Укргазвидобування», ПП «СХІДНАФТА» та ТОВ «ПРОМАГРОСЕРВІС»надали заперечення, які в
цілому зводяться до невизнання вчинення порушення та посилання на
нестабільність курсу долару, що не спростовує висновків Відділення,
зроблених на підставі сукупності всіх зібраних доказів в ході розгляду
Справи.
8.

ВИЗНАЧЕННЯ РОЗМІРУ ШТРАФІВ

(580) Частиною першою статті 52 Закону України «Про захист економічної
конкуренції» передбачено, що органи Антимонопольного комітету
України накладають штрафи, зокрема на суб’єктів господарювання:
юридичних та фізичних осіб.
(581) Відповідно до частини другої статті 52 Закону України «Про захист
економічної конкуренції» за порушення, передбачене пунктом 1 статті
50 Закону, накладається штраф у розмірі до десяти відсотків доходу
(виручки) суб’єкта господарювання від реалізації продукції (товарів,
робіт, послуг) за останній звітний рік, що передував року, в якому
накладається штраф.
(582) Частиною п’ятою статті 52 Закону України «Про захист економічної
конкуренції» передбачено якщо доходу (виручки) не має або відповідач
на вимогу голови територіального відділення не надав відомостей про
розмір доходу (виручки), штраф накладається у розмірі до двадцяти
тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян.
(583) Відповідно до копії форми2 «Звіт про фінансові результати»
за 2018 рік чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
у 2018 році становив у:
‒ ТОВ «ГАРАНТ ЕКСПРЕС» – (Конфіденційна інформація);
‒ ТОВ «ЕКСПОГАЗ ТРЕЙД» – (Конфіденційна інформація);
‒ ТОВ ФІРМА «ПРОМАГРОСЕРВІС» – (Конфіденційна інформація);
‒ ПФ «НІКОЛЬ» – не надала інформацію;
‒ ТОВ «ХАРКІВРЕГІОНГАЗ» – (Конфіденційна інформація);
‒ ТОВ «ТАТНЄФТЬ-АЗС-УКРАЇНА» – (Конфіденційна інформація);
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‒ ТОВ ФІРМА «КРАФТ» – (Конфіденційна інформація);
‒ АТ «УКРГАЗВИДОБУВАННЯ» – (Конфіденційна інформація);
‒ ТОВ «ВОГ РІТЕЙЛ» – (Конфіденційна інформація);
‒ ПП «СХІД-НАФТА» – (Конфіденційна інформація);
‒ ТОВ «АЛЬЯНС-2004» – (Конфіденційна інформація);
‒ ПП «УКРПАЛЕТСИСТЕМ» – (Конфіденційна інформація);
‒ ПП ФІРМА «ЛІЛІЯ» – (Конфіденційна інформація);
‒ ТОВ «ВКФ «ТОПОЛЬ» – (Конфіденційна інформація);
‒ ТОВ «ТД «САН ОЙЛ» – (Конфіденційна інформація);
‒ ТОВ «ПРОМЕТЕЙ Х» – не надало інформацію;
‒ ТОВ «ЛАДА-СЕРВІС» – (Конфіденційна інформація);
‒ ПФ «ІМІДЖ» – (Конфіденційна інформація);
‒ ТОВ «РЕГІОН» – (Конфіденційна інформація);
‒ ТОВ «ВАССТА» – не надало інформацію;
‒ ПП «ІЛАНТ» – (Конфіденційна інформація);
‒ ПП «ТОПГАЗ-ТРЕЙД» – (Конфіденційна інформація).
(584) Відповідно до копії Податкової декларації платника єдиного податку
фізичної особи-підприємця / Податкової декларації «Про майновий
стан і доходи» за 2018 рік дохід від реалізації продукції (товарів, робіт,
послуг) у 2018 році становив у:
‒ ФОП Плигуна А.М. – не надав інформацію;
‒ ФОП Лаврика В.В. – (Конфіденційна інформація);
‒ ФОП Гірмаша М.Я. – (Конфіденційна інформація);
‒ ФОП Трет’якова О.П. – не надав інформацію;
‒ ФОП Коноза О.В. – (Конфіденційна інформація).
(585) Водночас, при визначенні розміру штрафу адміністративною колегією
Відділення враховано факт визнання 16 Відповідачами вчинення
порушень законодавства про захист економічної конкуренції та
сприяння розгляду Справи.
Враховуючи вищенаведене, керуючись статтями 7, 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, зареєстрованим Міністерством юстиції України
30.03.2001 № 291/5482та пунктом 32 Правил розгляду заяв і справ про
порушення законодавства про захист економічної конкуренції (Правила
розгляду справ), затверджених розпорядженням Антимонопольного комітету
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України від 19.04.1994 №5, зареєстрованим Міністерством юстиції України
06.05.1994 за № 90/299 (у редакції розпорядження Антимонопольного
комітету України від 29.06.1998 № 169-р) (зі змінами), адміністративна
колегія
Харківського
обласного
територіального
відділення
Антимонопольного комітету України
ПОСТАНОВИЛА:
1.

Визнати, що ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ГАРАНТ ЕКСПРЕС» (ідентифікаційний код
– 33574471),
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕКСПОГАЗ
ТРЕЙД» (ідентифікаційний код – 36429608), ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФІРМА «ПРОМАГРОСЕРВІС»
(ідентифікаційний код – 24672750), ПРИВАТНА ФІРМА «НІКОЛЬ»
(ідентифікаційний код – 23003596), ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ТАТНЄФТЬ
–
АЗС
–
УКРАЇНА»
(ідентифікаційний код – 38194448), ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ
КОГАН ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ (ідентифікаційний номер –
2443613778),
ПРИВАТНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
«РОД-НИК»
(ідентифікаційний код – 32029392), ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ
ПЛИГУН АНАТОЛІЙ МИХАЙЛОВИЧ (ідентифікаційний номер –
1951304973), ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ ЛАВРИК ВІКТОР
ВАСИЛЬОВИЧ (ідентифікаційний номер – 2691715095), ТОВАРИСТВО
З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
ФІРМА
«КРАФТ»(ідентифікаційний
код
–
14084584),
АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО «УКРГАЗВИДОБУВАННЯ» (ідентифікаційний код –
30019775), ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ВОГ РІТЕЙЛ» (ідентифікаційний код – 37821544), ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ХАРКІВРЕГІОНГАЗ»
(ідентифікаційний код – 36224035)вчинивши схожі дії на ринку
роздрібної реалізації скрапленого газу в якості моторного пального в
Територіальних межах № 1 у період з 26.02.2015 по 11.03.2015, а саме у
схожому підвищенні роздрібних цін на скраплений газ в якості моторного
пального, які могли призвести до обмеження конкуренції на ринку, в той
час, коли аналіз ситуації на ринку товару спростовує наявність
об'єктивних причин для вчинення таких дій, вчинили порушення,
передбачене пунктом 1 статті 50 та частиною третьою статті 6 Закону
України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді
антиконкурентних узгоджених дій.

2.

За порушення, вказане в пункті 1 резолютивної частини рішення,
накласти на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ГАРАНТ ЕКСПРЕС» штраф у розмірі 3 458,00 (три тисячі чотириста
п’ятдесят вісім гривень 00 копійок) гривень.

3.

За порушення, вказане в пункті 1 резолютивної частини рішення,
накласти на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ЕКСПОГАЗ ТРЕЙД» штраф у розмірі 1 560,00 (одна тисяча п’ятсот
шістдесят гривень 00 копійок) гривень.
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4.

За порушення, вказане в пункті 1 резолютивної частини рішення,
накласти на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
ФІРМУ «ПРОМАГРОСЕРВІС» штраф у розмірі 9 834,00 (дев’ять тисяч
вісімсот тридцять чотири гривні 00 копійок) гривень.

5.

За порушення, вказане в пункті 1 резолютивної частини рішення,
накласти на ПРИВАТНУ ФІРМУ «НІКОЛЬ» штраф у розмірі 376,00
(триста сімдесят шість гривень 00 копійок) гривень.

6.

За порушення, вказане в пункті 1 резолютивної частини рішення,
накласти на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ТАТНЄФТЬ – АЗС – УКРАЇНА» штраф у розмірі 68 000,00 (шістдесят
вісім тисяч гривень 00 копійок) гривень.

7.

За порушення, вказане в пункті 1 резолютивної частини рішення,
накласти на ФІЗИЧНУ ОСОБУ-ПІДПРИЄМЦЯ ПЛИГУНА АНАТОЛІЯ
МИХАЙЛОВИЧА штраф у розмірі 9 958,00 (дев’ять тисяч дев’ятсот
п’ятдесят вісім гривень 00 копійок) гривень.

8.

За порушення, вказане в пункті 1 резолютивної частини рішення,
накласти на ФІЗИЧНУ ОСОБУ-ПІДПРИЄМЦЯ ЛАВРИКА ВІКТОРА
ВАСИЛЬОВИЧА штраф у розмірі 2 620,00 (дві тисячі шістсот двадцять
гривень 00 копійок) гривень.

9.

За порушення, вказане в пункті 1 резолютивної частини рішення,
накласти на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
ФІРМУ «КРАФТ» штраф у розмірі 573,00 (п’ятсот сімдесят три гривні
00 копійок) гривень.

10. За порушення, вказане в пункті 1 резолютивної частини рішення,
накласти на АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРГАЗВИДОБУВАННЯ»
штраф у розмірі 68 000,00 (шістдесят вісім тисяч гривень 00 копійок)
гривень.
11. За порушення, вказане в пункті 1 резолютивної частини рішення,
накласти на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ВОГ РІТЕЙЛ» штраф у розмірі 40 800,00 (сорок тисяч вісімсот гривень
00 копійок) гривень.
12. За порушення, вказане в пункті 1 резолютивної частини рішення,
накласти на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ХАРКІВРЕГІОНГАЗ» штрафу розмірі 700,00 (сімсот гривень 00
копійок) гривень.
13. Визнати, що ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «СХІД-НАФТА»
(ідентифікаційний код – 33232331), ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ТАТНЄФТЬ–АЗС–УКРАЇНА»
(ідентифікаційний код – 38194448), ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«АЛЬЯНС-2004» (ідентифікаційний код –
33133511), ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «УКРПАЛЕТСИСТЕМ»
(ідентифікаційний код – 32285225), ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО
ФІРМА «ЛІЛІЯ» (ідентифікаційний код – 22674288), АКЦІОНЕРНЕ
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ТОВАРИСТВО «УКРГАЗВИДОБУВАННЯ» (ідентифікаційний код –
30019775), вчинивши схожі дії на ринку роздрібної реалізації
скрапленого газу в якості моторного пального в Територіальних межах
№ 2 у період з 26.02.2015 по 11.03.2015, а саме у схожому підвищенні
роздрібних цін на скраплений газ в якості моторного пального, які могли
призвести до обмеження конкуренції на ринку, в той час, коли аналіз
ситуації на ринку товару спростовує наявність об'єктивних причин для
вчинення таких дій, вчинили порушення, передбачене пунктом 1 статті
50 та частиною третьою статті 6 Закону України «Про захист
економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій.
14. За порушення, вказане в пункті 13 резолютивної частини рішення,
накласти на ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «СХІД-НАФТА» штраф у
розмірі 737,00 (сімсот тридцять сім гривень 00 копійок) гривень.
15. За порушення, вказане в пункті 13 резолютивної частини рішення,
накласти на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ТАТНЄФТЬ–АЗС–УКРАЇНА» штраф у розмірі 5 365,00 (п’ять тисяч
триста шістдесят п’ять гривень 00 копійок) гривень.
16. За порушення, вказане в пункті 13 резолютивної частини рішення,
накласти на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«АЛЬЯНС-2004» штраф у розмірі 933,00 (дев’ятсот тридцять три гривні
00 копійок) гривні.
17. За порушення, вказане в пункті 13 резолютивної частини рішення,
накласти на ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «УКРПАЛЕТСИСТЕМ»
штраф у розмірі 1 292,00 (одна тисяча двісті дев’яносто дві гривні
00 копійок) гривні.
18. За порушення, вказане в пункті 13 резолютивної частини рішення,
накласти на ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО ФІРМУ «ЛІЛІЯ» штраф у
розмірі 1 753,00 (одна тисяча сімсот п’ятдесят три гривні 00 копійок)
гривні.
19. За порушення, вказане в пункті 13 резолютивної частини рішення,
накласти на АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРГАЗВИДОБУВАННЯ»
штраф у розмірі 12 343,00 (дванадцять тисяч триста сорок три гривні
00 копійок) гривні.
20. Визнати, що ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ЕКСПОГАЗ
ТРЕЙД»
(ідентифікаційний
код
–
36429608),
ТОВАРИСТВО
З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА «ТОПОЛЬ» (ідентифікаційний
код – 24337649), ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ ГІРМАШ
МИКОЛА ЯКОВИЧ (ідентифікаційний номер – 2193713453),
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТАТНЄФТЬ–
АЗС–УКРАЇНА» (ідентифікаційний код – 38194448),
ПРИВАТНЕ
ПІДПРИЄМСТВО ФІРМА «ЛІЛІЯ» (ідентифікаційний код – 22674288),
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТОРГОВИЙ
ДІМ «САН ОЙЛ» (ідентифікаційний код – 39197130),ТОВАРИСТВО З
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ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ПРОМЕТЕЙ
Х»
(ідентифікаційний код – 37365121), ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ХАРКІВРЕГІОНГАЗ» (ідентифікаційний код –
36224035), вчинивши схожі дії на ринку роздрібної реалізації
скрапленого газу в якості моторного пального в Територіальних межах
№ 3 у період з 26.02.2015 по 11.03.2015, а саме у схожому підвищенні
роздрібних цін на скраплений газ в якості моторного пального, які могли
призвести до обмеження конкуренції на ринку, в той час, коли аналіз
ситуації на ринку товару спростовує наявність об'єктивних причин для
вчинення таких дій, вчинили порушення, передбачене пунктом 1 статті
50 та частиною третьою статті 6 Закону України «Про захист
економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій.
21. За порушення, вказане в пункті 20 резолютивної частини рішення,
накласти на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ЕКСПОГАЗ ТРЕЙД» штраф у розмірі 1 560,00 (одна тисяча п’ятсот
шістдесят гривень 00 копійок) гривень.
22. За порушення, вказане в пункті 20 резолютивної частини рішення,
накласти на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА «ТОПОЛЬ» штраф у розмірі
1 193,00 (одна тисяча сто дев’яносто три гривні 00 копійок) гривні.
23. За порушення, вказане в пункті 20 резолютивної частини рішення,
накласти на ФІЗИЧНУ ОСОБУ ПІДПРИЄМЦЯ ГІРМАША МИКОЛУ
ЯКОВИЧА штраф у розмірі 1 750,00 (одна тисяча сімсот п’ятдесят
гривень 00 копійок) гривень.
24. За порушення, вказане в пункті 20 резолютивної частини рішення,
накласти на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ТАТНЄФТЬ–АЗС–УКРАЇНА» штраф у розмірі 28 008,00 (двадцять
вісім тисяч вісім гривень 00 копійок) гривень.
25. За порушення, вказане в пункті 20 резолютивної частини рішення,
накласти на ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО ФІРМУ «ЛІЛІЯ» штраф у
розмірі 7 592,00 (сім тисяч п’ятсот дев’яносто дві гривні 00 копійок)
гривні.
26. За порушення, вказане в пункті 20 резолютивної частини рішення,
накласти на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ТОРГОВИЙ ДІМ «САН ОЙЛ» штраф у розмірі 4 238,00 (чотири тисячі
двісті тридцять вісім гривень 00 копійок) гривень.
27. За порушення, вказане в пункті 20 резолютивної частини рішення,
накласти на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ПРОМЕТЕЙ Х» штраф у розмірі 16 500,00 (шістнадцять тисяч п’ятсот
гривень 00 копійок) гривень.
28. За порушення, вказане в пункті 20 резолютивної частини рішення,
накласти на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ХАРКІВРЕГІОНГАЗ» штраф у розмірі 11 737,00 (одинадцять тисяч
сімсот тридцять сім гривень 00 копійок) гривень.
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29. Визнати, що ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ЛАДА-СЕРВІС» (ідентифікаційний код – 32888913), ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФІРМА «ПРОМАГРОСЕРВІС»
(ідентифікаційний код – 24672750), ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ТОРГОВИЙ
ДІМ
«САН
ОЙЛ»
(ідентифікаційний код – 39197130), ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ТАТНЄФТЬ–АЗС–УКРАЇНА»
(ідентифікаційний код – 38194448), ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО
ФІРМА «ЛІЛІЯ» (ідентифікаційний код – 22674288), АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО «УКРГАЗВИДОБУВАННЯ» (ідентифікаційний код –
30019775), ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО ПРИВАТНА ФІРМА
«ІМІДЖ» (ідентифікаційний код – 25612684), ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ХАРКІВРЕГІОНГАЗ»
(ідентифікаційний код – 36224035), вчинивши схожі дії на ринку
роздрібної реалізації скрапленого газу в якості моторного пального в
Територіальних межах № 4 у період з 26.02.2015 по 11.03.2015, а саме у
схожому підвищенні роздрібних цін на скраплений газ в якості моторного
пального, які могли призвести до обмеження конкуренції на ринку, в той
час, коли аналіз ситуації на ринку товару спростовує наявність
об'єктивних причин для вчинення таких дій, вчинили порушення,
передбачене пунктом 1 статті 50 та частиною третьою статті 6 Закону
України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді
антиконкурентних узгоджених дій.
30. За порушення, вказане в пункті 29 резолютивної частини рішення,
накласти на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ЛАДА-СЕРВІС» штраф у розмірі 373,00 (триста сімдесят три гривні
00 копійок) гривні.
31. За порушення, вказане в пункті 29 резолютивної частини рішення,
накласти на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
ФІРМУ «ПРОМАГРОСЕРВІС» штраф у розмірі 3 020,00 (три тисячі
двадцять гривень 00 копійок) гривень.
32. За порушення, вказане в пункті 29 резолютивної частини рішення,
накласти на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ТОРГОВИЙ ДІМ «САН ОЙЛ» штраф у розмірі 6 180,00 (шість тисяч сто
вісімдесят гривень 00 копійок) гривень.
33. За порушення, вказане в пункті 29 резолютивної частини рішення,
накласти на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ТАТНЄФТЬ–АЗС–УКРАЇНА» штраф у розмірі 11 874,00 (одинадцять
тисяч вісімсот сімдесят чотири гривні 00 копійок) гривні.
34. За порушення, вказане в пункті 29 резолютивної частини рішення,
накласти на ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО ФІРМУ «ЛІЛІЯ» штраф у
розмірі 885,00 (вісімсот вісімдесят п’ять гривень 00 копійок) гривень.
35. За порушення, вказане в пункті 29 резолютивної частини рішення,
накласти на АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРГАЗВИДОБУВАННЯ»
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штраф у розмірі 23 252,00 (двадцять три тисячі двісті п’ятдесят дві
гривні 00 копійок) гривні.
36. За порушення, вказане в пункті 29 резолютивної частини рішення,
накласти на ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО ФІРМУ «ІМІДЖ» штраф у
розмірі 465,00 (чотириста шістдесят п’ять гривень 00 копійок) гривень.
37. За порушення, вказане в пункті 29 резолютивної частини рішення,
накласти на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ХАРКІВРЕГІОНГАЗ» штраф у розмірі 19 987,00 (дев’ятнадцять тисяч
дев’ятсот вісімдесят сім гривень 00 копійок) гривень.
38. Визнати, що ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ТАТНЄФТЬ–АЗС–УКРАЇНА» (ідентифікаційний код – 38194448),
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РЕГІОН»
(ідентифікаційний код – 31378617), ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО
ФІРМА «ЛІЛІЯ» (ідентифікаційний код – 22674288), ФІЗИЧНА ОСОБАПІДПРИЄМЕЦЬ ТРЕТ’ЯКОВ ОЛЕКСІЙ ПЕТРОВИЧ (ідентифікаційний
номер
–
1972200693),
ТОВАРИСТВО
З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ХАРКІВРЕГІОНГАЗ» (ідентифікаційний код –
36224035), вчинивши схожі дії на ринку роздрібної реалізації
скрапленого газу в якості моторного пального в Територіальних межах
№ 5 у період з 26.02.2015 по 11.03.2015, а саме у схожому підвищенні
роздрібних цін на скраплений газ в якості моторного пального, які могли
призвести до обмеження конкуренції на ринку, в той час, коли аналіз
ситуації на ринку товару спростовує наявність об'єктивних причин для
вчинення таких дій, вчинили порушення, передбачене пунктом 1 статті
50 та частиною третьою статті 6 Закону України «Про захист
економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій.
39. За порушення, вказане в пункті 38 резолютивної частини рішення,
накласти на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ТАТНЄФТЬ–АЗС–УКРАЇНА» штраф у розмірі 18 024,00 (вісімнадцять
тисяч двадцять чотири гривні 00 копійок) гривні.
40. За порушення, вказане в пункті 38 резолютивної частини рішення,
накласти на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«РЕГІОН» штраф у розмірі 3 448,00 (три тисячі чотириста сорок вісім
гривень 00 копійок) гривень.
41. За порушення, вказане в пункті 38 резолютивної частини рішення,
накласти на ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО ФІРМУ «ЛІЛІЯ» штраф у
розмірі 1 051,00 (одна тисяча п’ятдесят одна гривня 00 копійок) гривня.
42. За порушення, вказане в пункті 38 резолютивної частини рішення,
накласти на ФІЗИЧНУ ОСОБУ-ПІДПРИЄМЦЯ ТРЕТ’ЯКОВА
ОЛЕКСІЯ ПЕТРОВИЧА штраф у розмірі 1 770,00 (одна тисяча сімсот
сімдесят гривень 00 копійок) гривень.
43. За порушення, вказане в пункті 38 резолютивної частини рішення,
накласти на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
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«ХАРКІВРЕГІОНГАЗ» штраф у розмірі 35 460,00 (тридцять п’ять тисяч
чотириста шістдесят гривень 00 копійок) гривень.
44. Визнати, що ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
ФІРМА «ПРОМАГРОСЕРВІС» (ідентифікаційний код – 24672750),
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВАССТА»
(ідентифікаційний код – 32414383), ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ТАТНЄФТЬ–АЗС–УКРАЇНА»
(ідентифікаційний код – 38194448),
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО
ФІРМА «ЛІЛІЯ» (ідентифікаційний код – 22674288), ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТОРГОВИЙ ДІМ «САН ОЙЛ»
(ідентифікаційний код – 39197130),
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«УКРГАЗВИДОБУВАННЯ» (ідентифікаційний код –
30019775),
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРОМЕТЕЙ
Х» (ідентифікаційний код – 37365121), ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ХАРКІВРЕГІОНГАЗ» (ідентифікаційний код –
36224035), вчинивши схожі дії на ринку роздрібної реалізації
скрапленого газу в якості моторного пального в Територіальних межах
№ 6 у період з 26.02.2015 по 11.03.2015, а саме у схожому підвищенні
роздрібних цін на скраплений газ в якості моторного пального, які могли
призвести до обмеження конкуренції на ринку, в той час, коли аналіз
ситуації на ринку товару спростовує наявність об'єктивних причин для
вчинення таких дій, вчинили порушення, передбачене пунктом 1 статті
50 та частиною третьою статті 6 Закону України «Про захист
економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій.
45. За порушення, вказане в пункті 44 резолютивної частини рішення,
накласти на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
ФІРМУ «ПРОМАГРОСЕРВІС» штраф у розмірі 1 678,00 (одна тисяча
шістсот сімдесят вісім гривень 00 копійок) гривень.
46. За порушення, вказане в пункті 44 резолютивної частини рішення,
накласти на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ВАССТА» штраф у розмірі 2 730,00 (дві тисячі сімсот тридцять
гривень 00 копійок) гривень.
47. За порушення, вказане в пункті 44 резолютивної частини рішення,
накласти на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ТАТНЄФТЬ–АЗС–УКРАЇНА» штраф у розмірі 7 843,00 (сім тисяч
вісімсот сорок три гривні 00 копійок) гривні.
48. За порушення, вказане в пункті 44 резолютивної частини рішення,
накласти на ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО ФІРМУ «ЛІЛІЯ» штраф у
розмірі 2 381,00 (дві тисячі триста вісімдесят одна гривня 00 копійок)
гривня.
49. За порушення, вказане в пункті 44 резолютивної частини рішення,
накласти на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ТОРГОВИЙ ДІМ «САН ОЙЛ» штраф у розмірі 5 113,00 (п’ять тисяч сто
тринадцять гривень 00 копійок) гривень.
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50. За порушення, вказане в пункті 44 резолютивної частини рішення,
накласти на АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРГАЗВИДОБУВАННЯ»
штраф у розмірі 20 765,00 (двадцять тисяч сімсот шістдесят п’ять
гривень 00 копійок) гривень.
51. За порушення, вказане в пункті 44 резолютивної частини рішення,
накласти на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ПРОМЕТЕЙ Х» штраф у розмірі 15 345,00 (п’ятнадцять тисяч триста
сорок п’ять гривень 00 копійок) гривень.
52. За порушення, вказане в пункті 44 резолютивної частини рішення,
накласти на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ХАРКІВРЕГІОНГАЗ» штраф у розмірі 19 987,00 (дев’ятнадцять тисяч
дев’ятсот вісімдесят сім гривень 00 копійок) гривень.
53. Визнати,
що
ПРИВАТНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
«ІЛАНТ»
(ідентифікаційний код – 22644502), ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ
ЛАВРИК ВІКТОР ВАСИЛЬОВИЧ (ідентифікаційний номер –
2691715095),
АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
«УКРГАЗВИДОБУВАННЯ»
(ідентифікаційний
код
–
30019775),ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ПРОМЕТЕЙ Х» (ідентифікаційний код – 37365121), ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ХАРКІВРЕГІОНГАЗ»
(ідентифікаційний код – 36224035), вчинивши схожі дії на ринку
роздрібної реалізації скрапленого газу в якості моторного пального в
Територіальних межах № 7 у період з 26.02.2015 по 11.03.2015, а саме у
схожому підвищенні роздрібних цін на скраплений газ в якості моторного
пального, які могли призвести до обмеження конкуренції на ринку, в той
час, коли аналіз ситуації на ринку товару спростовує наявність
об'єктивних причин для вчинення таких дій, вчинили порушення,
передбачене пунктом 1 статті 50 та частиною третьою статті 6 Закону
України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді
антиконкурентних узгоджених дій.
54. За порушення, вказане в пункті 53 резолютивної частини рішення,
накласти на ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ІЛАНТ» штраф у розмірі
1 006,00 (одна тисяча шість гривень 00 копійок) гривень.
55. За порушення, вказане в пункті 53 резолютивної частини рішення,
накласти на ФІЗИЧНУ ОСОБУ-ПІДПРИЄМЦЯ ЛАВРИКА ВІКТОРА
ВАСИЛЬОВИЧА штраф у розмірі 1 115,00 (одна тисяча сто п’ятнадцять
гривень 00 копійок) гривень.
56. За порушення, вказане в пункті 53 резолютивної частини рішення,
накласти на АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРГАЗВИДОБУВАННЯ»
штраф у розмірі 33 780,00 (тридцять три тисячі сімсот вісімдесят
гривень 00 копійок) гривень.
57. За порушення, вказане в пункті 53 резолютивної частини рішення,
накласти на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
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«ПРОМЕТЕЙ Х» штраф у розмірі 24 867,00 (двадцять чотири тисячі
вісімсот шістдесят сім гривень 00 копійок) гривень.
58. За порушення, вказане в пункті 53 резолютивної частини рішення,
накласти на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ХАРКІВРЕГІОНГАЗ» штраф у розмірі 5 770,00 (п’ять тисяч сімсот
сімдесят гривень 00 копійок) гривень.
59. Визнати, що ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ТОПГАЗ-ТРЕЙД»
(ідентифікаційний
код
–
36555268),
ТОВАРИСТВО
З
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТАТНЄФТЬ–АЗС–УКРАЇНА»
(ідентифікаційний код – 38194448), ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО
ФІРМА «ЛІЛІЯ» (ідентифікаційний код – 22674288), АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО «УКРГАЗВИДОБУВАННЯ» (ідентифікаційний код –
30019775), ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ХАРКІВРЕГІОНГАЗ» (ідентифікаційний код – 36224035), вчинивши
схожі дії на ринку роздрібної реалізації скрапленого газу в якості
моторного пального в Територіальних межах № 9 у період з 26.02.2015 по
11.03.2015, а саме у схожому підвищенні роздрібних цін на скраплений
газ в якості моторного пального, які могли призвести до обмеження
конкуренції на ринку, в той час, коли аналіз ситуації на ринку товару
спростовує наявність об'єктивних причин для вчинення таких дій,
вчинили порушення, передбачене пунктом 1 статті 50 та частиною
третьою статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції»,
у вигляді антиконкурентних узгоджених дій.
60. За порушення, вказане в пункті 59 резолютивної частини рішення,
накласти на ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ТОПГАЗ-ТРЕЙД» штраф у
розмірі 2 372,00 (дві тисячі триста сімдесят дві гривні 00 копійок)
гривні.
61. За порушення, вказане в пункті 59 резолютивної частини рішення,
накласти на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ТАТНЄФТЬ–АЗС–УКРАЇНА» штраф у розмірі 6 308,00 (шість тисяч
триста вісім гривень 00 копійок) гривень.
62. За порушення, вказане в пункті 59 резолютивної частини рішення,
накласти на ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО ФІРМУ «ЛІЛІЯ» штраф у
розмірі 1 421,00 (одна тисяча чотириста двадцять одна гривня
00 копійок) гривня.
63. За порушення, вказане в пункті 59 резолютивної частини рішення,
накласти на АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРГАЗВИДОБУВАННЯ»
штраф у розмірі 52 122,00 (п’ятдесят дві тисячі сто двадцять дві гривні
00 копійок) гривні.
64. За порушення, вказане в пункті 59 резолютивної частини рішення,
накласти на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ХАРКІВРЕГІОНГАЗ» штраф у розмірі 16 320,00 (шістнадцять тисяч
триста двадцять гривень 00 копійок) гривень.

72

65. Визнати, що ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ХАРКІВРЕГІОНГАЗ» (ідентифікаційний код – 36224035) та
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТАТНЄФТЬ–
АЗС–УКРАЇНА» (ідентифікаційний код – 38194448), вчинивши схожі дії
на ринку роздрібної реалізації скрапленого газу в якості моторного
пального в Територіальних межах № 10 у період з 26.02.2015 по
11.03.2015, а саме у схожому підвищенні роздрібних цін на скраплений
газ в якості моторного пального, які могли призвести до обмеження
конкуренції на ринку, в той час, коли аналіз ситуації на ринку товару
спростовує наявність об'єктивних причин для вчинення таких дій,
вчинили порушення, передбачене пунктом 1 статті 50 та частиною
третьою статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції»,
у вигляді антиконкурентних узгоджених дій.
66. За порушення, вказане в пункті 65 резолютивної частини рішення,
накласти на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ХАРКІВРЕГІОНГАЗ» штраф у розмірі 8 547,00 (вісім тисяч п’ятсот
сорок сім гривень 00 копійок) гривень.
67. За порушення, вказане в пункті 65 резолютивної частини рішення,
накласти на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ТАТНЄФТЬ–АЗС–УКРАЇНА» штраф у розмірі 10 576,00 (десять тисяч
п’ятсот сімдесят шість гривень 00 копійок) гривень.
68. Визнати, що ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ КОНОЗ ОЛЕКСАНДР
ВАСИЛЬОВИЧ (ідентифікаційний номер – 2843900552), ПРИВАТНЕ
ПІДПРИЄМСТВО «ІЛАНТ» (ідентифікаційний код – 22644502),
АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
«УКРГАЗВИДОБУВАННЯ»
(ідентифікаційний код – 30019775), ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ХАРКІВРЕГІОНГАЗ» (ідентифікаційний код –
36224035), вчинивши схожі дії на ринку роздрібної реалізації
скрапленого газу в якості моторного пального в Територіальних межах
№ 11 у період з 26.02.2015 по 11.03.2015, а саме у схожому підвищенні
роздрібних цін на скраплений газ в якості моторного пального, які могли
призвести до обмеження конкуренції на ринку, в той час, коли аналіз
ситуації на ринку товару спростовує наявність об'єктивних причин для
вчинення таких дій, вчинили порушення, передбачене пунктом 1 статті
50 та частиною третьою статті 6 Закону України «Про захист
економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій.
69. За порушення, вказане в пункті 68 резолютивної частини рішення,
накласти
на
ФІЗИЧНУ
ОСОБУ-ПІДПРИЄМЦЯ
КОНОЗА
ОЛЕКСАНДРА ВАСИЛЬОВИЧА штраф у розмірі 2 959,00 (дві тисячі
дев’ятсот п’ятдесят дев’ять гривень 00 копійок) гривень.
70. За порушення, вказане в пункті 68 резолютивної частини рішення,
накласти на ПРИВАНТЕ ПІДПРИЄМСТВО «ІЛАНТ» штрафу розмірі
6 116,00 (шість тисяч сто шістнадцять гривень 00 копійок) гривень.
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71. За порушення, вказане в пункті 68 резолютивної частини рішення,
накласти на АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРГАЗВИДОБУВАННЯ»
штраф у розмірі 34 300,00 (тридцять чотири тисячі триста гривень
00 копійок) гривень.
72. За порушення, вказане в пункті 68 резолютивної частини рішення,
накласти на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ХАРКІВРЕГІОНГАЗ» штраф у розмірі 13 670, 00 (тринадцять тисяч
шістсот сімдесят гривень 00 копійок) гривень.
73. Закрити розгляд справи про вчинення ТОВАРИСТВОМ З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ХАРКІВРЕГІОНГАЗ»
(ідентифікаційний код – 36224035) та ФІЗИЧНОЮ ОСОБОЮПІДПРИЄМЦЕМ
ВОЛКОВИМ
ВІКТОРОМ
ГРИГОРОВИЧЕМ
(ідентифікаційний номер – 2093813896) на ринку роздрібної реалізації
скрапленого газу в якості моторного пального в Територіальних
межах № 8 порушення законодавства про захист економічної
конкуренції, передбаченого пунктом 1 статті 50 та частиною третьою
статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді
антиконкурентних узгоджених дій, без прийняття рішення по суті.
Відповідно до частини третьої статті 56 Закону України «Про захист
економічної конкуренції» штраф повинен бути сплачений у двомісячний
строк з дня одержання рішення.
Згідно з статтею 56 Закону України «Про захист економічної
конкуренції» протягом п’яти днів з дня сплати штрафу суб’єкт
господарювання зобов’язаний надіслати до Харківського обласного
територіального відділення Антимонопольного комітету України документи,
що підтверджують сплату штрафу.
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
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