
 

 

 

06 серпня  2016 р.  

№  
        

Запорізьке обласне територіальне відділення 

Антимонопольного комітету України  
проспект Соборний, 164, м. Запоріжжя, 69107 

 

Заявник: Товариство з обмеженою відповідальністю 

«Аскет Шиппінг» 

71112, Запорізька область, м. Бердянськ, вул.. 

Горького,2 

т. 06153 62794 

ЄДРПОУ 35355771 

адреса електронної пошти: contact@ascetship.com 

контактна особа – т. 0661132162 

contact@ascetship.com 

 

Відповідач: Державне підприємство «Бердянський 

морський торговельний порт» 

71112, Запорізька область, м. Бердянськ, вул.. 

Горького,13/7 

т. 06153 72210 

ЄДРПОУ 01125761 

адреса електронної пошти: post@bmtport.com.ua 

 

Заява 

про порушення законодавства про захист економічної конкуренції 

 

Статтею 13 Закону України «Про захист економічної конкуренції» (далі за текстом - 

Закон) визначено, що зловживанням монопольним (домінуючим) становищем є дії чи 

бездіяльність суб'єкта господарювання, який займає монопольне (домінуюче) становище на 

ринку, що призвели або можуть призвести до недопущення, усунення чи обмеження 

конкуренції, або ущемлення інтересів інших суб'єктів господарювання чи споживачів, які були 

б неможливими за умов існування значної конкуренції на ринку.  

В порядку статті 36 Закону звертаємося до органу Антимонопольного комітету України 

у зв’язку із діями відповідача, що можуть призвести до обмеження конкуренції на ринку 

морської перевалки вантажів у Бердянському морському порту та усунення ТОВ «Аскет 

Шиппінг» з ринку портових операторів. 

Господарська діяльність у морських портах України з 2013 року врегульована на 

законодавчому рівні Законом України «Про морські порти України». З прийняттям даного 

закону були розгалужені функції регулювання, безпеки судноплавства  та господарської 

діяльності, пов’язаної з обслуговуванням суден та обробленням вантажів. 

ДП «Бердянський морський торговельний порт», так само як і заявник, є портовим 

оператором, який здійснює експлуатацію морського терміналу ,проводить вантажно-
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розвантажувальні роботи, обслуговування та зберігання вантажів, а також інші пов’язані з цим 

види господарської діяльності.  

Усі причали Бердянського морського порту на яких здійснюється обслуговування суден 

та вантажно-розвантажувальні роботи є державною власністю, стратегічними об’єктами 

портової інфраструктури та головною умовою необхідною для здійснення діяльності портового 

оператора. 

Причали перебувають у господарському віданні ДП «Адміністрація морських портів 

України». 

На сьогоднішній день доступ портових операторів до причалів порту є спеціалізованою 

послугою, яка у відповідності до ст. 21 Закону України «Про морські порти» підлягає 

державному регулюванню Кабінетом  Міністрів України.  Постановою Кабінету Міністрів 

України від 03.06.2013 р № 405 зі змінами та доповненнями (надалі за текстом – Постанова № 

405) затверджено Перелік спеціалізованих послуг, що надаються у морському порту, 

суб’єктами природних монополій, які підлягають державному регулюванню. 

З 01 січня 2016 року Бердянською філією ДП «АМПУ» з портовими операторами 

Бердянського морського порту укладено договори про забезпечення доступу портового 

оператора до причалів. Такий договір 29.07.2016 р. підписано і з ТОВ «Аскет Шиппінг» № 28-

П-БЕФ-16. Наразі у Бердянському морському порту господарську діяльність в якості портового 

оператора провадять чотири суб’єкти господарювання.  

Постановою № 405 передбачено, що послуга доступу забезпечується до причалів за 

виключенням тих, які використовується портовим оператором на підставі договору оренди, 

концесії, спільної діяльності, укладеного відповідно до законодавства. 

З офіційного видання ФДМУ «Відомості приватизації» № 69 (985) від 29.08.2016 р. нам 

стало відомо про оголошення Регіональним відділенням ФДМУ по Запорізькій області 

конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності які будуть залучені до проведення незалежної 

оцінки об’єкта оренди – причалів № 1-9 Бердянського морського порту. Метою проведення 

оцінки є визначення ринкової вартості державного майна для розрахунку орендної плати з 

метою укладання договору оренди. Всі причали Бердянського морського порту перелічені як 

один об’єкт оренди. 

Нам стало відомо, що підставою для такого оголошення послугувала заява відповідача 

про оренду одночасно всіх причалів Бердянського морського порту. 

Передача в оренду всіх без виключення причалів матиме наслідком  обмеження 

конкуренції у Бердянському морському порту та призведе до неможливості виконання  

Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку спеціалізованих послуг, що 

надаються у морському порту, суб’єктами природних монополій, які підлягають державному 

регулюванню» від 03.06.2013 р № 405 в частині забезпечення доступу портового оператора до 

причалу, що перебуває у господарському віданні адміністрації морських портів України.  

ДП «Бердянський морський торговельний порт» є найбільшою стивідорною компанією у 

Бердянському морському порту, яка здійснює перевалку різного роду вантажів. ТОВ «Аскет 

Шиппінг» займається перевалюванням виключно зернових та харчових вантажів та замає 

невелику частину ринку. Саме тому в процедурі конкурсу на оренду одночасно всіх причалів 

конкурувати з державним портовим оператором нашому підприємству може буде неможливим.  

Статтею 4 Закону України «Про морські порти України» передбачено, що 

функціонування та розвиток морських портів здійснюється за принципами, зокрема рівності 

прав усіх суб’єктів господарювання, що провадять діяльність у морському порту, недопущення 

дискримінації у доступі до об’єктів портової інфраструктури загального користування.  

У відповідності до статті 9 Закону України «Про оренду державного та комунального 

майна» у разі надходження до орендодавця заяви про оренду цілісного майнового комплексу 



 

 

підприємства, його структурного підрозділу, нерухомого майна, а також майна, що не увійшло 

до статутного (складеного) капіталу господарських товариств, створених у процесі приватизації 

(корпоратизації), орендодавець, за умови відсутності заборони на передачу майна в оренду, у 

п'ятиденний строк після дати реєстрації заяви надсилає копії матеріалів органу, 

уповноваженому управляти відповідним майном, а у разі якщо: 

підприємство, його структурний підрозділ, щодо цілісного майнового комплексу якого 

надійшла заява про оренду, або ініціатор укладення договору оренди згідно із законодавством 

займають монопольне становище на ринку;  

внаслідок укладення договору оренди підприємець або група підприємців можуть 

зайняти монопольне становище на ринку;  

сумарна вартість активів або сумарний обсяг реалізації товарів (робіт, послуг), що 

належать об'єкту оренди та ініціаторові укладення договору оренди, перевищують показники, 

визначені законодавством, - також до органу Антимонопольного комітету України.  

Орган Антимонопольного комітету України розглядає надіслані йому матеріали і 

протягом п'ятнадцяти днів після їх надходження надсилає орендодавцеві висновки про 

можливість оренди та умови договору оренди.  

Оголошення Регіональним відділенням ФДМУ по Запорізькій області конкурсу з відбору 

суб’єктів оціночної діяльності для визначення вартості об’єкта оренди є початковим етапом 

передачі в оренду державного майна.  

Абзацом четвертим пункту 3 статті 9 акону України «Про оренду державного та 

комунального майна» визначено, що якщо орендодавець не одержав у встановлений термін 

висновків органу, уповноваженого управляти державним майном, дозволу, відмови чи 

пропозицій від органу, уповноваженого управляти відповідним майном, укласти договір оренди 

нерухомого майна з бюджетною установою, організацією, висновків органу Антимонопольного 

комітету України, укладення договору оренди вважається з цими органами погодженим.  

 Відомостями про погодження зазначеними вище органами умов договору оренди 

причалів ми не володіємо. Та не зважаючи на це в діях ДП «Бердянський морський 

торговельний порт» ми вбачаємо порушення законодавства про захист економічної конкуренції 

у вигляді зловживання монопольним (домінуючим) становищем шляхом суттєвого обмеження 

конкурентоспроможності інших суб’єктів господарювання на ринку без об’єктивно 

виправданих на те причин; створення відповідачем перешкод доступу на ринок чи усунення з 

ринку інших суб’єктів господарювання. 

Свою позицію ми обґрунтовуємо наступним. 

Відповідачу відомо про те, що на території Бердянського морського порту свою 

діяльність у сфері обслуговування суден та перевалки вантажів провадять також інші портові 

оператори. Інформація про портових операторів є відкритою та міститься в спеціальному 

Реєстрі морських портів України, розміщеному на офіційному сайті ДП «Адміністрація 

морських портів України» http://www.uspa.gov.ua .  

У відповідності до ст.. 13 Цивільного кодексу України при здійсненні своїх прав особа 

зобов’язана утримуватися від дій, які могли б порушити права інших осіб, завдати шкоди 

довкіллю або культурній спадщині. 

Не допускаються використання цивільних прав з метою неправомірного обмеження 

конкуренції, зловживання монопольним становищем на ринку, а також недобросовісна 

конкуренція. 

Відповідач, реалізуючи своє право на оренду державного майна, розумів що оренда 

одночасно всіх причалів порту призведе до усунення з цього ринку інших портових операторів. 

У зв’язку з цим звернення відповідача з ініціативою щодо оренди державного майна  повинне 



 

 

було стосуватися або окремих причалів або бути розділеним на окремі заяви щодо кожного 

причалу.  

За приписами статті 5 Господарського кодексу України Конституційні основи правового 

господарського порядку в Україні становлять, зокрема: забезпечення державою захисту 

конкуренції у підприємницькій діяльності,  недопущення зловживання монопольним 

становищем на ринку, неправомірного обмеження конкуренції. 

З питань, викладених у даній заяві, ТОВ «Аскет Шиппінг» не зверталося до суду. 

 

З урахуванням викладеного, керуючись ст. 13, 36, 37 Закону України «Про захист 

економічної конкуренції», розділом VI Правил розгляду заяв і справ про порушення 

законодавства про захист економічної конкуренції, затверджених Розпорядженням 

Антимонопольного комітету України від 19.04.1994 № 5 

 

прошу: 

1. Визнати Державне підприємство «Бердянський морський торговельний порт» ЄДРПОУ 

01125761 таким, що займає монопольне становище на ринку послуг з обслуговування суден та 

оброблення вантажів у Бердянському морському порту. 

2. Визнати дії Державного підприємства «Бердянський морський торговельний порт» 

ЄДРПОУ 01125761, які полягають у зверненні до Фонду державного майна України із заявою 

про оренду одночасно всіх причалів Бердянського морського порту порушенням законодавства 

про захист економічної конкуренції передбаченим пунктами 6,7 частини 2 статті 13 Закону 

України «Про захист економічної конкуренції» у вигляді зловживання монопольним 

(домінуючим) становищем на ринку обслуговування суден та оброблення вантажів у 

Бердянському морському порту шляхом суттєвого обмеження конкурентоспроможності інших 

суб’єктів господарювання на ринку без об’єктивно виправданих на те причин і створення 

відповідачем перешкод доступу на ринок чи усунення з ринку інших суб’єктів господарювання. 

3. Терміново направити на адресу Регіонального відділення Фонду державного майна 

України по Запорізькій області (вул. Перемоги, 50, м. Запоріжжя, 69001) висновки про 

неможливість передачі в оренду одночасно всіх причалів Бердянського морського порту. 

4. Притягнути Державне підприємство «Бердянський морський торговельний порт» 

ЄДРПОУ 01125761 до юридичної відповідальності за зловживання монопольним становищем.  

5. Витребувати від Регіонального відділення Фонду державного майна України по 

Запорізькій області (вул. Перемоги, 50, м. Запоріжжя, 69001) заяву ДП «БМТП» про оренду 

причалів від 27.07.2016 р. № 226/40-юр.  

 

Додатки: 

1. Витяг з офіційного видання ФДМУ «Відомості приватизації» № 69 (985) від 29.08.2016 

р.,інтернет-ресурс http://www.spfu.gov.ua/ua/documents/docs-list/press-publications-newspaper.html  

2. Копія договору про забезпечення доступу портового оператора до причалів від 

29.07.2016 р. № 28-П-БЕФ-16 укладеного між  ТОВ «Аскет Шиппінг» і БФ ДП «АМПУ». 

3. Копія статуту ТОВ «Аскет Шиппінг» 

4. Копія витягу з реєстру юридичних осіб і фізичгних осіб – підприємців 

5. Копія протоколу № 1 про призначення директора.  

 

         Директор                                                                                                   Д.А. Русін  

http://www.spfu.gov.ua/ua/documents/docs-list/press-publications-newspaper.html

