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СХIДНЕ МIЖОБЛАСНЕ ТЕРИТОРIАЛЪНЕ
АНТИМОНОПОЛЪНОГО KOMITETY

02.12.2021 J\Ъ 701309-рп/к

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
АДМIШСТРАТИВНОi КОЛЕГIi СХIД{ОГО МIЖОБЛАСНОГО

ТЕРИТОРIАJЬНОГО ВrддлЕннrl

ВIДЛЛЕННЯ
укрАiни

Справа Ns 4112-270-21
м. XapKiB

Про початок розгляд/ справи

Адмiнiстративна колегiя Схiдного мiжобласного територiальною
ВiДДiЛеННЯ АНТИПЛОНОПоJьного KoMiTeTy Украi'ни, ро..о"rу".,- под€lннrl
ЧеТВеРТОГО Вiддiлу дослiджень i розслiду"u"i вiд 30. l1.2O2l J\Ф 70_03/б0б_п
та вiдповiднi матерiали,

ВСТАНОВИЛА:

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬШСТЮ КГРАНДПJIЕЙС) (надалi - ТоВ dРАнД пй-fru), iдентифiкацiйний кодюридичноТ особи 406365з6, дата i номер запису про проведення
державноi реестрацii 07.о7.20lб за J\lb 1 355 102 Ьооо 008072,
мiсцезнаходження: 02000, MicTo КиiЪ, вулиця Зоологiчна, будинок 4Д, офiс
139.

основниМ видоМ дiяльностi тоВ dрАнД ПЛЕЙС) е органiзацiя
будiвництва будiвелъ (код за КВЕЩ 41.10).

у розумiннi абзацу дванадцятого cTaTTi 1 Закону Украiъи <про захистекономiчноТ конкуренцiii> тоВ dрАнД пййс; е суб'ектом
господарювання.

СХiДНИМ мiЖобласним територiЕLпьним вiддiленнямАнтимоНопольногО KoMiTery УкраiЪИ 
^ 

розпочато розгJUIд справи
Nр 4101-47-2| за ознаками вчинення товАриством з оБмЕжЕноювIдпоВlддльЦстЮ (ПIВЛНБудсЕРвIс- t 8> (iд""."фЙцiйний кодюридичноi особи 41469473) та тоВ dрАнД'плшйЬu порушеннrI
законодавства про захист економiчнот конкуренцii, передбаченого пунктом4 частинИ другоТ cTaTTi б Закону УкраЪи кПро захист економiчнот
конкуренцiь, у виглядi антиконкурентних узгоджених дiй, що стосуються
спотворення резулътатiв торгiв.

Враховуючи викJIадене, в ходi розгляду справи м 4101-47-2|,
керуючИсъ статтЯми 3, пунктУ 5 частинИ першоi cTaTTi |7, 22 та 22| Закону
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Украiни, затвердЖениМ розпоряДженняМ днтимонопольного KoMiTeTy

Украiни в\д 2З.02.2001 Nч 32-р та зареестрованим в MiHicTepcTBi юстицiI

Украiни з0.0З.2001 за JrГs 29:tla4s2, Схiдним мiжобласним територiальним

вiддiленням днтимонопольного KoMiTeTy Украiни (надалi - Вiддiлення) до

тов кгрднщ плЕйс) рекомендованим листом надiслана вимога голови

територiального вiддiлення про надання iнформачiт вiд 22,02,2021I

Jф 70-02/4-13 t0 (надалi - Вимога),

У Вимозi тоВ (ГРДНД пJIЕЙЬ попереджаJIося, що неподання

iнформацii або IIодання iнформачii в неповному обсязi територiапьному

вiддiленню днтимонопольного KoMiTeTy Украiни у встановленi головою

територizlльногО вiддiлення строки або подання недостовiрноi iнформацii

тягне за собою вiдповiдалънiсть згiдно зi статтями 50, 52 ЗаКОНУ УКРаiНИ

<про захист економiчноi конкуренцii>>, а також з€вначалось, що вимоги

голови територi€rлъного вiддiлення Антимонопольного КоМi':Зл_|IУi_Y

щодо "uдu"""1нформаuii 
е обов'язковими для виконання у визначен1 ним

строки.

Вимоry надiслано до тов (Грднд плЕЙФ 22.02.202|

рекомендованим n".ror J\b б102254655278 за адресою: 02000, MicTo Киiв,

Ьуп"ц" Зоологiчна, будинок 4А, офiс 139,

Iнформацiю, передбачену вимогою, тов (грднд плЕйс) необхiдно

бупо надати в 14-денний строк з дня ii отримання,

У зв'язку з тим, що цей лист протягом мiсяця не був отриманий

тов (грднд пJЪй'с; дкI,'онЕрFiЕ товдриство (укрпоштд)

0|.о4.2021 повернуло його на зворотну адресу за закiнченням TepMiHy

зберiгання.

згiдно з абзацем дев,ятим пункту 23 правил розгляду _заяв 
, 
""о1: _11,o

порушення законодавства IIро захист економiчноt конкуренц11,

затверджених розпорядженням днтимонопольного KoMiTeTy УкраIни вiд

19.04. |9g4Jф 5, зареестрованих в MiHicTepcTBi юстицii укратни 06,05,|994

за Ns90/299 (у редакцii розпоряд*.",," Днтимонопольного KoMiTeTy

Украiни вiд 29.06.igqB року Nч 169-р), (iз змiнами), у разi, якщо вимоry про

надання iнформацii неможливо upyr"r" за мiсцезнаходженням юридичноi

особи чи ocTaHHiM вiдомим мiсцем проживання фiзичноi особи, вона

вважаеться такою, що вручена адресату, через десять днiв з дня

опублiкУваннЯ В газетi <<Урядовий кур'ср) або в друкованому виданнi

вiдповiдноi обласноi Ради (.u мiсцезнаходженням юридичноi особи,

ocTaHHiM вiдомим мiсцем проживання фiзичноi особи) повiдомлення про

розмiщеНня такоi вимоги 
"u 

ЪqiuiИному вебсайтi KoMiTeTy (<аmс, gov,ua>>),

0|.о9.2о21 Вимога розмiщена на офiцiйному вебсайтi KoMiTeTy за

посиланням <https://eastmtv.amcu.gov.ua/storage/app/sites/uploaded-files

r

t

1

1

i

]

]l



/1З 1O.pdf>.

Iнформачiя про Вимоry оприлюДнена в газетi <<Урядовий кур'ер>> вiд

20.|0.2021 ]rгs 201.

01.t 1 .202|.

Отже, тоВ (ГРДНД пJIЕЙс> вiдповiдно до Вимоги повинно було

надати iнформацiю в строк до 1 5,||,202t (включно),

У встановлений у Вимозi строк тов (ГРДНд плЕйс> не надЕLло до

територiального "iддЙе""я 
iнформацiю, передбачену Вимогою, KpiM того,

тов оiрднД ПЛЕИс) не звертаJIось до територiаJIьного вiддiлення щодо

подовження строку надання цiеi iнформацii,

Згiдно зi статте ю 22 ЗаконУ Украiни <Про днтимонопольний KoMiTeT

укратни> розпорядження, рiшення та вимоги голови територi€tлъного

вiддiлення днтимоно1rольного KoMiTeTy Украiни е обов'язковими для

виконання у визначенi ним строки, якщо iнше не передбачено законом,

Невиконання розпоряджеЕъ, рiшень та вимог голови територi€шьного

вiддiлення днтимонополъного KoMiTeTy Украiни тягне за собою

передбачену законом вiдповiдальнiсть,

Вiдповiдно до cTaTTi 22| Закону Украiни <Про днтимонопольний

KoMiTeT Украiнш> суб'екти господарюванняr.об'еднання, органи влади,

органи мiсцЪвого самоврядуваннrI, органи адмiнiстр ативно-го сподарського

упра"лiння i контролю, i*"i .rpyKTypHi пiдроздiли, фiлii, представництва Iх

,rоъчдо"i особи та працiвники зобов'язанi на вимоry голови

територiалъного вiддiлення днтимонопольного KoMiTeTy Украiни подавати

документи, ,rр.дrЬr" чи iншi Hocii iнформацiТ, пояснення, iншу

iнфьрмачiю, в Ъо*у числi з обмеженим доступом та банкiвську таемницю,

".Ьб"iд"у для виконання днтимонопольним KoMiTeToM УкраiЪи, його

територiалъними вiддiленнями завдань, передбачених законодавством про

захист економiчноi конкуренцii.

ТакиМ чином, тоВ (ГРДНД IIJIЕЙС), Ео надавши передбачену

вимогою iнформацiю, у встановлений строк, не дотримчtлось вимог статт1

22, частин першоi та другоi cTaTTi 22| Закону Украiни <Про

Антимонополъний KoMiTeT Украiни>.

Зазначена бездiялънiстъ ТОВ dРАНД по неподанню

iнформацii, передбаченоi Вимогою у встановлений сц)ок, мiстить ознаки

порушення законодавства про захист економiчнот конкуренцii,

,r.рЬдбч"еного пунктом tз cTaTTi 50 Закону УкраiЪи <Про захист

еконойiчноi *о"пур."цiЬ, у виглядi неподання iнформацii

територiалъному "iддiп.нrпо 
днтимонопольного KoMiTery Украiни у

".iu"о"пенi 
головою територiального вiддiлення строки.

Таким чином, Вимога вважаеться врученою ТоВ dрднД ПЛЕЙС)

ПJIЕЙС)

Враховуючи наведене, на пiдставi статей 7, |4 Закону Украiни <Про



Антимонопольний KoMiTeT Украiни>, статей З6, З7 Закону Украiни <Про
захист економiчноТ конкуренцii, пунктiв З, 11 Положення
територiальне вiддiлення Антимонопольного KoMiTeTy УкраiЪи,
затвердженого розпорядженням Антимонопольного KoMiTeTy Украiни вiд
2З.02.2001 J\Ъ З2-р, зареестрованим в MiHicTepcTBi юстицiТ УкраiЪи
30.03.2001 за Jф 29115482 (iз змiнами) та пунктiв 5, |4,20З,21 Правил
розгляду змв i справ гtро порушення законодавства про захист економiчноi
конкуренцiТ, затверджених розпорядженням Антимонопольного KoMiTery
УкраТни вiд 19.04.|994 J\b 5, зареестрованим у MiHicTepcTBi юстицii
УкраiЪи 06.05.1994 за Jф 901299 (у редакцii розпорядження
Антимонопольного KoMiTery УкраiЪи вiд 29.06.1998 NЬ 169-р) (iз змiнами),
адмiнiстративна колегiя Схiдного мiжобласного територiального вiддiлення
Антимонопольного KoMiTery УкраiЪи

ПОСТАНОВИЛА:
1. Розпочати розгляд справи у зв'язку з наявнiстю в бездiяпьностi

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДIОВIДАЛЬНIСТЮ (ГРАНД
ПЛЕЙС) (iдентифiкацiйний код юридичноi особи - 406З6536), яка полягае
у неподаннi iнформацii, передбаченоi вимогою голови територiального
вiддiлення 22.02.2021 J\b 70-0214-|З10, у встановлений ним строк, ознак
порушення законодавства про захист економiчноi конкуренцiТ,
передбаченого пунктом 13 oTaTTi 50 Закону УкраiЪи <Про захист

територiалъному вiддiленню Антимонопольного KoMiTery УкраiЪи у
встановленi головою територiалъного вiддiлення строки.

2. Доручити збирання та аналiз доказiв по справi Четвертому вiддilry
дослiджень i розслiдувань.

Головуючий

члени колегii:

у виглядi неподання iнформацiI

Владислав РУМ'ЯI]IIЕВ

аталя ТРЕГУБЕIФ

JIrодмила РЕIIТFТНIКОВА

Свiтлана АВРАМоВА

юрiй tшйrдрок


