
 
 

АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ 

РІШЕННЯ 
АДМІНІСТРАТИВНОЇ  КОЛЕГІЇ   

ХАРКІВСЬКОГО ОБЛАСНОГО ТЕРИТОРІАЛЬНОГО ВІДДІЛЕННЯ  

 

17 вересня 2015 р.  № 119-р/к               Справа № 2/12-103-15        

м. Харків 

Про порушення  

законодавства про захист  

економічної конкуренції 

та накладення штрафу 

 

Адміністративна колегія Харківського обласного територіального відділення 

Антимонопольного комітету України, розглянувши матеріали справи № 2/12-103-15 про 

порушення ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕЛІЗ» (надалі – 

ТОВ «ЕЛІЗ») та подання другого відділу досліджень та розслідувань від 28.08.2015  № 342,  

ВСТАНОВИЛА: 

В ході здійснення державного контролю за дотриманням законодавства про захист 

економічної конкуренції, на підставі подання другого відділу досліджень і розслідувань від 

21.07.2015 № 291 про ознаки вчинення ТОВ «ЕЛІЗ» порушення законодавства про захист 

економічної конкуренції, передбаченого пунктом 14 статті 50 Закону України «Про захист 

економічної конкуренції», у вигляді подання інформації в неповному обсязі територіальному 

відділенню Антимонопольного комітету України у встановлені головою територіального 

відділення строки, адміністративною колегією Харківського обласного територіального 

відділення Антимонопольного комітету України прийнято розпорядження від 21.07.2015                 

№ 114 – рп/к про початок розгляду справи  № 2/12-103-15 (надалі – Справа). 

Дії ТОВ «ЕЛІЗ» полягають в поданні інформації, передбаченої вимогою                                   

від 06.05.2015 № 02-26/2-1666 (надалі – Вимога) в неповному обсязі територіальному 

відділенню Антимонопольного комітету України у встановлені головою територіального 

відділення строки. 

В результаті збирання і аналізу доказів, з’ясування дійсних обставин Справи 

встановлено наступне.  

ТОВ «ЕЛІЗ» зареєстроване виконавчим комітетом Запорізької міської ради 26.05.1993, 

діє на підставі статуту, нова редакція якого затверджена протоколом загальних зборів 

учасників ТОВ «ЕЛІЗ» від 04.06.2013 №1-13. Відповідно до витягу з Єдиного державного 

реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців від 05.09.2013 серії АГ № 265402 

місцезнаходження ТОВ «ЕЛІЗ»: вул. Звенигородська, 9, м. Запоріжжя, 69093. Одним із видів 

діяльності зазначеного товариства є оптова торгівля устаткуванням. 

У розумінні статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» ТОВ 

«ЕЛІЗ» є суб’єктом господарювання та діє на ринку з реалізації трансформаторів 

електричних. 
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Розпорядженням адміністративної колегії Харківського обласного територіального 

відділення Антимонопольного комітету України від 30.04.2015 № 80 – рп/к розпочато 

розгляд справи № 2/01-73-15 про порушення ТОВ «ЕЛІЗ» та ТОВ «ТБ ЗГОДА» 

законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченого  пунктом 4 частини другої 

статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у 

вигляді антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів. 

В зв’язку з розглядом справи  № 2/01-73-15  на підставі статті 12, статті 22, частин 

першої та другої статті 22
1 

Закону України «Про Антимонопольний комітет України»,  зі 

змінами та доповненнями, статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції», 

пунктів 1, 3, 8, 9 Положення про територіальне відділення Антимонопольного комітету 

України, затвердженого розпорядженням Антимонопольного комітету України від 

23.02.2001 № 32-р, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 30.03.2001 за № 291/5482, 

зі змінами, ТОВ «ЕЛІЗ» рекомендованим листом направлено Вимогу надати до Харківського 

обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України (надалі – 

Відділення)  наступну інформацію: 

1. Копії свідоцтва про державну реєстрацію, виписки з ЄДР, довідки платника податку 

ТОВ «ЕЛІЗ» та установчих документів з додержанням хронології змін та доповнень, що 

виникали протягом існування ТОВ «ЕЛІЗ». 

2. Місцезнаходження та фактичні адреси (в тому числі місце провадження 

господарської діяльності) ТОВ «ЕЛІЗ» за 2010-2014 роки та поточний період 2015 року. 

Адреса засновників та учасників ТОВ «ЕЛІЗ». 

3. Інформацію про всі номери телефонів, в т.ч. мобільних, факсів, e-mail адреси та веб 

сторінки (Web-page), що належать та/або використовуються ТОВ «ЕЛІЗ» у своїй 

господарській діяльності. 

4. Інформацію про відносини контролю ТОВ «ЕЛІЗ» станом на день державної 

реєстрації та день надання інформації у розумінні статті 1 Закону України «Про захист 

економічної конкуренції», зокрема вказати повну назву, юридичну та поштову адресу і 

номери телефонів усіх суб’єктів господарювання, пов’язаних прямо або опосередковано з 

ТОВ «ЕЛІЗ» відносинами контролю. 

5. Інформацію про всіх звільнених та працюючих посадових осіб та працівників                        

ТОВ «ЕЛІЗ»  за 2012-2014 роки та поточний період 2015 року. 

6. Вказати спосіб отримання ТОВ «ЕЛІЗ» документації конкурсних торгів для участі у 

Торгах, П.І.Б особи, яка отримала документацію конкурсних торгів, склад документації 

конкурсних торгів. 

7. П.І.Б., посаду та організацію (назву суб’єкта господарювання) особи, яка 

заповнювала документи: 

─ «Реєстр документів, наданих до пропозиції»; 

─ «Пропозиція конкурсних торгів»; 

─ договір завдатку; 

─ «Істотні умови, які обов’язково будуть включені до договору про закупівлю»; 

─ лист – погодження з основними умовами договору; 

─ довідка щодо наявності обладнання та матеріально – технічної бази; 

─ довідка про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні 

знання та досвід; 



3 

 

─ лист про те, що учасника не було притягнуто згідно із законом до відповідальності 

за вчинення у сфері державних закупівель корупційного правопорушення; 

─ лист про те, що фізична особа, яка є учасником, не була засуджена за злочин, 

пов’язаний з порушенням процедури закупівлі, чи інший злочин, вчинений з 

корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому 

законом порядку; 

─ лист про те, що службова (посадова) особа учасника Торгів, яку уповноважено 

учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, не 

була засуджена за злочин, пов’язаний з порушенням процедури закупівлі, чи інший 

злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у 

встановленому законом порядку. 

8. Чи готувались безпосередньо ТОВ «ЕЛІЗ» документи (у тому числі документи, 

зазначені в пункті 7 цієї вимоги), що були подані ТОВ «ЕЛІЗ»  на Торги у складі пропозицій 

конкурсних торгів? Якщо так, то надати всі наявні підтверджуючі докази, зокрема: 

8.1. всі документи в електронному вигляді, що готувались ТОВ «ЕЛІЗ»  для участі у 

Торгах.  

8.2. всі проекти документів (чернетки тощо) у паперовому та електронному вигляді, які 

пов'язані з підготовкою пропозицій конкурсних торгів та передували остаточним 

документам, що були подані ТОВ «ЕЛІЗ» у складі пропозицій конкурсних торгів для участі у 

Торгах.  

9. Чи надсилались (надавались) ТОВ «ЕЛІЗ» під час підготовки пропозицій 

конкурсних торгів на Торги до органів державної влади та банківських установ листи 

(заявки, звернення тощо) з метою одержання відповідних документів (довідок, свідоцтв, 

сертифікатів тощо), що вимагались документацію конкурсних торгів Замовника? Якщо так, 

то надати всі наявні підтверджуючі докази, зокрема відповідні листи (заявки, звернення 

тощо), та докази їх вручення. 

10. Відомості про всіх посадових осіб ТОВ «ЕЛІЗ», які будь-яким чином залучались до 

підготовки та/або збору документів, які були подані у складі пропозицій конкурсних торгів   

ТОВ «ЕЛІЗ» для участі у Торгах. Надати всі наявні підтверджуючі докази, зокрема, накази, 

розпорядження тощо стосовно залучення зазначених посадових осіб до підготовки та збору 

вищевказаних документів, пояснення відповідних осіб тощо.  

11. Чи отримувало ТОВ «ЕЛІЗ» листи, у тому числі й в електронному вигляді, 

факсограми тощо від Замовника у період підготовки та проведення процедури закупівлі? 

Якщо так, надати всі наявні підтверджуючі докази, зокрема відповідні листи, у тому числі й 

у електронному вигляді, факсограми тощо.   

12. Чи надсилало (надавало) ТОВ «ЕЛІЗ» до Замовника листи, у тому числі й в 

електронному вигляді, факсограми тощо у період підготовки та проведення Торгів? Якщо 

так, то надати всі наявні підтверджуючі докази, зокрема відповідні листи, у тому числі й у 

електронному вигляді, факсограми тощо.  

13. Чи проводилися Замовником наради, консультації, збори, розмови тощо з 

представниками або працівниками ТОВ «ЕЛІЗ» під час підготовки та проведення процедури 

закупівлі? Якщо так, то надати всі наявні  підтверджуючі докази, зокрема: 

13.1. відповідні документи (протоколи, реєстри, листи-роз’яснення тощо) та  вказати, 

що саме стало причиною проведення таких нарад, консультацій, зборів, розмов тощо, а 

також які саме питання обговорювалися та які рішення приймалися; 

13.2. відомості про посадових осіб Замовника, що організовували та проводили 

зазначені заходи.  
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14. Чи зверталось ТОВ «ЕЛІЗ» до Замовника та/або інших суб’єктів господарювання з 

питань, пов’язаних з Торгами? Якщо так, то надати всі наявні підтверджуючі докази, зокрема 

відповідні звернення (скарги, заяви тощо), а також документи (листи, рішення, рекомендації 

тощо) про результати розгляду Замовником та/або іншими суб’єктами господарювання 

звернень (заяв, скарг тощо) ТОВ «ЕЛІЗ». 

15. Чи мало ТОВ «ЕЛІЗ», на момент подачі пропозицій конкурсних торгів для участі у 

Торгах, у власному розпорядженні ресурси (фінансові, матеріальні, майнові, людські, 

інтелектуальні, технічні тощо), товари, наявність яких дозволяло б забезпечити виконання 

обов’язків, які можуть бути покладені на ТОВ «ЕЛІЗ» за договором у разі його перемоги на 

Торгах? 

15.1. Якщо так, надати всі наявні підтверджуючі докази, зокрема деталізовану 

інформацію щодо таких ресурсів і товарів та відповідні документи (угоди, листи тощо), що 

підтверджують наявність таких ресурсів, товарів, у тому числі надати перелік всіх 

приміщень, які знаходились у володінні або користуванні ТОВ «ЕЛІЗ» протягом 2012-2014 

років та поточного періоду 2015 року, зазначити їх місцезнаходження та площу. Надати копії 

документів, що підтверджують право власності або користування цими приміщеннями. 

15.2. Якщо ні, надати всі наявні підтверджуючі докази щодо всіх заходів, які 

здійснювало ТОВ «ЕЛІЗ» задля залучення або гарантування залучення додаткових невласних 

ресурсів, товарів тощо. Інформацію щодо вжитих заходів обов’язково підтвердити 

документально (угоди, листи, протоколи тощо). 

16. Чи надсилав (надавав) Замовник у період підготовки та проведення Торгів ТОВ 

«ЕЛІЗ»  представнику або працівнику ТОВ «ЕЛІЗ» шаблони документів, таблиці, форми 

документів, зразки документів тощо, у тому числі й в електронному вигляді, крім тих 

шаблонів документів, таблиць, форм документів, зразків документів тощо, що містились в 

документації конкурсних торгів Замовника? Якщо так, то надати всі наявні підтверджуючі 

докази, зокрема відповідні шаблони документів, таблиці, форми документів, зразки 

документів тощо, у тому числі й в електронному вигляді.  

17. Чи використовувало ТОВ «ЕЛІЗ», у тому числі представники або працівники                       

ТОВ «ЕЛІЗ», для підготовки документів, що подавались на Торги у складі пропозицій 

конкурсних торгів ТОВ «ЕЛІЗ» шаблони документів, таблиці, форми документів, зразки 

документів тощо, у тому числі й в електронному вигляді? Якщо так, то  надати всі наявні 

підтверджуючі докази, зокрема, відповідні шаблони документів, таблиці, форми документів, 

зразки документів, у тому числі в електронному вигляді, тощо.  

18. Перелік всіх банківських установ, в яких ТОВ «ЕЛІЗ»  мало або має банківські 

рахунки за період 2010 - 2013 років, січень – вересень 2014 року.  

19. Яким чином та ким розрахована ціна на трансформатори електричні, що була 

вказана у документі «Пропозиція конкурсних торгів» ТОВ «ЕЛІЗ». Надати детальний 

розрахунок зазначеної ціни (калькуляцію з розрахунком кожної статті витрат) у 

документальному вигляді (по кожному запропонованому трансформатору) з документами, 

що підтверджують та обґрунтовують всі витрати за всіма статтями калькуляції. 

20. Чи залучало ТОВ «ЕЛІЗ» до підготовки та/або збору документів для участі у 

процедурі закупівлі, третіх осіб (суб'єктів господарювання, фізичних осіб, що не є 

працівниками                          ТОВ «ЕЛІЗ», тощо)? Якщо так, надати всі наявні підтверджуючі 

докази, зокрема відповідні документи (договори, листування, доручення, акти виконання 

робіт. 

21. Чи використовувались ТОВ «ЕЛІЗ» під час підготовки пропозицій конкурсних 

торгів, документи (матеріали тощо), які були взяті з відкритих джерел (ресурсів тощо), 

доступних для інших суб'єктів господарювання, та/або джерел (ресурсів тощо), які доступні 
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обмеженому колу осіб (суб'єктам господарювання, фізичним особам тощо), зокрема із 

засобів масової інформації (ЗМІ), мережі Інтернет, відкритих баз даних тощо? Якщо так, то 

надати всі наявні підтверджуючі докази, зокрема відповідні документи, в тому числі й в 

електронному вигляді, і вказати джерела, коли (дата, місяць, рік) документи (матеріали 

тощо) були взяті з джерела, а також  шлях доступу до цих джерел /ресурсів тощо/ (адреса 

сайту в мережі Інтернет, назву ЗМІ, номер видання, сторінка тощо). У разі, якщо доступ до 

ресурсу передбачає введення коду (пароль, логін тощо), надати відповідний код (пароль, 

логін тощо).  

22. Пояснення щодо схожості документів, зазначених у пункті 7 Вимоги, обох 

учасників Торгів (у ТОВ «ЕЛІЗ» та ТОВ «ТБ ЗГОДА»). 

23. Чи обговорювались між Замовником та ТОВ «ЕЛІЗ» умови проекту договору 

завдатку (який вимагався для участі у Торгах) до підписання зазначеного договору 

сторонами. Якщо так, які саме умови обговорювались, надати копії підтверджуючих 

документів. 

24. Чи брало ТОВ «ЕЛІЗ» у 2010 - 2013 роках  участь в інших торгах з таким або 

аналогічним предметом закупівлі.  

25. Чи виникали або існують між ТОВ «ЕЛІЗ» та ТОВ «ТБ ЗГОДА» будь-які відносини, 

зокрема, цивільно-правові? Якщо так, надати всі наявні підтверджуючі докази по кожному 

окремому факту виникнення та припинення таких відносин, зокрема, всі угоди (договори, 

контракти, тощо), акти про виконання робіт (послуг, тощо), листи, дилерські сертифікати 

тощо, які свідчать, що між ТОВ «ЕЛІЗ» та ТОВ «ТБ ЗГОДА» є або були будь-які відносини. 

26. Копії сертифікатів, паспортів, керівництв з експлуатації на трансформатори 

електричні, які були надані ТОВ «ЕЛІЗ» у складі пропозиції конкурсних торгів для участі у 

Торгах, у тому числі копії зразків паспортів на трансформатори силові масляні ТМ, ТМГ 

виробництва                       ТОВ «ЕЛІЗ» які були запропоновані відповідно до пункту 39 

реєстру документів, наданих до пропозиції ТОВ «ЕЛІЗ»  для участі у Торгах. 

27. Перелік суб'єктів господарювання, які є конкурентами ТОВ «ЕЛІЗ» на ринку 

реалізації трансформаторів електричних в межах України, інформацію про наявність 

укладених угод між ТОВ «ЕЛІЗ» та зазначеними суб'єктами господарювання.  

28. Чи залучались ТОВ «ЕЛІЗ» інші суб’єкти господарювання, зокрема,                            

ТОВ «ТБ ЗГОДА», до виконання умов угоди (договору, контракту тощо), яка була укладена    

ТОВ «ЕЛІЗ» з Замовником в рамках проведених Торгів.  

29. Перелік суб’єктів господарювання, у яких ТОВ «ЕЛІЗ» здійснювало закупку 

трансформаторів електричних згідно з пропозицією конкурсних торгів ТОВ «ЕЛІЗ» для 

участі у Торгах. Надати інформацію щодо цін, за якими здійснювалась закупка 

трансформаторів електричних.  

30.  Перелік суб’єктів господарювання, яким ТОВ «ЕЛІЗ» протягом січня - жовтня                       

2013 року реалізовувало трансформатори електричні. Надати інформацію щодо цін, за якими 

реалізовувались трансформатори електричні.  

31. Копії прайс - листів на поставку трансформаторів електричних за період                      

2012 – 2013 років. 

32.  Щодо доходу (виручки) ТОВ «ЕЛІЗ» від реалізації продукції (товарів, робіт, 

послуг) за 2014 рік: 

32.1. Копію форми № 2 «Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)», що 

є додатком до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 «Загальні 

вимоги до фінансової звітності», затвердженого у Міністерстві юстиції України 28.02.2013 за                             

№ 336/22868, ТОВ «ЕЛІЗ»  за 2014 рік. 
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31.2. Копію Податкової декларації з податку на прибуток підприємства, форма якої 

затверджена наказом Міністерства доходів і зборів України від 30.12.2013 № 872, 

зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 20.01.2014 за № 103/24480, ТОВ «ЕЛІЗ» за 

2014 рік. 

Інформацію, передбачену Вимогою, ТОВ «ЕЛІЗ» необхідно було надати в                           

20-денний термін з дня її отримання. 

Відділення надіслало Вимогу до ТОВ «ЕЛІЗ» 06.05.2015 за його місцезнаходженням: 

вул. Звенигородська, 9, м. Запоріжжя, 69093,  рекомендованим листом № 6105806854768 з 

поштового відділення № 58 міста Харкова. 

За  повідомленням на офіційному сайті УДППЗ «Укрпошта» «www.ukrposhta.com» 

Вимогу ТОВ «ЕЛІЗ» отримало 11.05.2015. 

Отже, інформацію, передбачену Вимогою, ТОВ «ЕЛІЗ» необхідно було надати в строк  

до 02.06.2015 (включно), оскільки 01.06.2015 неробочий день. Відповідно до абзацу 

четвертого частини другої статті 62 Закону України «Про захист економічної конкуренції» у 

випадках, коли останній день строку припадає на неробочий день, днем закінчення строку 

вважається перший наступний за ним робочий день. 

ТОВ «ЕЛІЗ» листом від 25.05.2015 № 668 частково надало інформацію, передбачену 

Вимогою, та просило подовжити термін надання інформації на пункти 6-17, 19-31 Вимоги.  

Листом від 28.05.2015 № 02-26/2-1946 Відділення подовжило термін надання 

інформації на Вимогу до 08.06.2015 (включно). 

У встановлений строк інформація в повному обсязі, передбачена Вимогою, до 

Відділення не надійшла. 

У Вимозі ТОВ «ЕЛІЗ»  попереджалось, що неподання інформації або подання 

інформації в неповному обсязі територіальному відділенню Антимонопольного комітету 

України у встановлені головою територіального відділення строки або подання 

недостовірної інформації тягне за собою відповідальність згідно зі статтями 50, 52 Закону 

України «Про захист економічної конкуренції», а також зазначалось, що вимоги голови 

територіального відділення Антимонопольного комітету України щодо надання інформації є 

обов’язковими для виконання у визначені ним строки. 

Згідно зі статтею 22 Закону України «Про Антимонопольний комітет України» 

розпорядження, рішення та вимоги голови територіального відділення Антимонопольного 

комітету є обов’язковими для виконання у визначені ними строки, якщо інше не передбачено 

законом. Невиконання розпоряджень, рішень та вимог голови територіального відділення 

Антимонопольного комітету України тягне за собою передбачену законом відповідальність. 

Відповідно до статті 22
1
 Закону України «Про Антимонопольний комітет України» 

суб’єкти господарювання, їх структурні підрозділи, філії, представництва, їх посадові особи та 

працівники зобов’язані на вимогу голови територіального відділення Антимонопольного 

комітету України подавати документи, предмети чи інші  носії  інформації,   пояснення,   іншу 

інформацію, в тому числі з обмеженим доступом, та банківську таємницю, необхідну для 

виконання Антимонопольним комітетом України, його територіальними відділеннями 

завдань, передбачених законодавством про захист економічної конкуренції. 

Тобто, ТОВ «ЕЛІЗ», не надавши інформацію в повному обсязі, передбачену Вимогою, 

у встановлені головою Відділення строки, не дотрималося вимог статей 22, 22
1  

Закону 

України «Про Антимонопольний комітет України». 

Враховуючи наведене, матеріалами Справи у їх сукупності доведено, що дії                          

ТОВ «ЕЛІЗ» по поданню інформації в неповному обсязі у встановлені головою 

територіального відділення Антимонопольного комітету України строки є порушенням 

http://www.ukrposhta.com/
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законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченим пунктом 14 статті 50 

Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді неподання інформації 

територіальному відділенню Антимонопольного комітету України у встановлені головою 

територіального відділення строки. 

Доказами, які підтверджують вчинення ТОВ «ЕЛІЗ» зазначеного порушення, є 

документи, що містяться в матеріалах Справи. 

На подання про попередні висновки у Справі ТОВ «ЕЛІЗ» листом від 16.09.2015                      

№ 1179 (вх. від 17.09.2015) надало свої  заперечення, в яких посилається на об’єктивні 

причини подання інформації в неповному обсязі. Втім, такі причини не можуть бути взяті до 

уваги, з огляду на те, що законодавство про захист економічної конкуренції не ставить 

застосування передбаченої ним відповідальності за порушення цього законодавства у 

залежність від наявності у суб’єкта господарювання вини в будь - якій формі. 

Відповідно до пункту 14  статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції» 

подання інформації в неповному обсязі територіальному відділенню Комітету у встановлені 

головою територіального відділення Комітету строки є порушенням законодавства про захист 

економічної конкуренції. 

Отже, подання інформації ТОВ «ЕЛІЗ» в неповному обсязі Відділенню на вимогу голови 

Відділення від 06.05.2015 № 02-26/2-1666 у встановлений ним строк є порушенням, 

передбаченим пунктом 14 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції». 

Відповідно до податкової декларації з податку на прибуток підприємства дохід               

ТОВ «ЕЛІЗ» від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за 2014 рік складає                            

111 360 694 (сто одинадцять мільйонів триста шістдесят тисяч шістсот дев’яносто чотири) 

гривні. 

Враховуючи викладене, керуючись статтями 7 і 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 лютого 2001 року № 32-р, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 

України 30 березня 2001 року за № 291/5482, та пунктом 32 Правил розгляду заяв і справ про 

порушення законодавства про захист економічної конкуренції, затверджених 

розпорядженням Антимонопольного комітету України від 19 квітня 1994 року № 5, 

зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 6 травня 1994 року за № 90/299 (у редакції 

розпорядження Антимонопольного комітету України від 29 червня 1998 року № 169-р) (із 

змінами), адміністративна колегія Харківського обласного територіального відділення 

Антимонопольного комітету України, 

ПОСТАНОВИЛА: 

1. Визнати, що ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕЛІЗ» 

(ідентифікаційний код – 13608660), подавши інформацію, передбачену вимогою голови 

Харківського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України від 

06.05.2015 № 02-26/2-1666, в неповному обсязі у встановлений ним строк, вчинило 

порушення законодавства про захист економічної конкуренції, передбачене пунктом 14 

статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді подання 

інформації територіальному відділенню Антимонопольного комітету України в неповному 

обсязі у встановлені головою територіального відділення строки. 

2. Згідно зі статтею 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції» за 

порушення, зазначене в пункті 1 резолютивної частини цього рішення, накласти на 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕЛІЗ» (ідентифікаційний код – 

13608660) штраф у розмірі 68 000 (шістдесят вісім тисяч) гривень. 
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Відповідно до частини третьої статті 56 Закону України «Про захист економічної 

конкуренції» штраф повинен бути сплачений у двомісячний строк з дня одержання рішення. 

Відповідно до частини восьмої статті 56 Закону України «Про захист економічної 

конкуренції» протягом п’яти днів з дня сплати штрафу суб’єкт господарювання зобов’язаний 

надіслати до територіального відділення документи, що підтверджують сплату штрафу. 

Відповідно до частини першої статті 60 Закону України «Про захист економічної 

конкуренції» рішення органів Антимонопольного комітету України у двомісячний строк з 

дня одержання може бути оскаржене  до господарського суду. 

 
 

 

Голова колегії: 

 

 

 

А.Г. Косолапов 

 

 

 

 

 

 


