
 

 

АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ 

ВИТЯГ З РІШЕННЯ 

АДМІНІСТРАТИВНОЇ  КОЛЕГІЇ   

ХАРКІВСЬКОГО ОБЛАСНОГО ТЕРИТОРІАЛЬНОГО ВІДДІЛЕННЯ 

 

15 жовтня 2015 року № 125-р/к      Справа № 3/01-290-14 

м. Харків 

 

Про закриття провадження у справі 

 

Адміністративна колегія Харківського обласного територіального відділення 

Антимонопольного комітету України, розглянувши подання третього відділу досліджень і 

розслідувань від 28.09.2015 № 374 про попередні висновки у справі № 3/01-290-14, 

розпочатої за ознаками вчинення ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ТОРГІВЕЛЬНО-ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ «СЛОБОДА» (надалі –  

ТОВ «ТВК «СЛОБОДА»), ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ОЛІМП» (надалі - ТОВ «ОЛІМП»), ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АГРОТРЕЙД ПРОДУКТ» (надалі - ТОВ «АГРОТРЕЙД 

ПРОДУКТ») порушення законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченого 

частиною третьою статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної 

конкуренції», та матеріали цієї справи, 

ВСТАНОВИЛА: 

В ході здійснення державного контролю за дотриманням вимог законодавства про 

захист економічної конкуренції, на підставі подання Харківської обласної державної 

адміністрації від 11.12.2014 № 962 за ознаками вчинення ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТОРГІВЕЛЬНО-ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ «СЛОБОДА», 

ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОЛІМП», ТОВАРИСТВОМ З 

ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АГРОТРЕЙД ПРОДУКТ» 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 на ринку крупи гречаної, адміністративною колегією 

Харківського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України 

прийнято розпорядження від 11.12.2014 № 346-рп/к про початок розгляду справи  

№ 3/01-290-14 (надалі – Справа). 

Дії ТОВ «ТВК «СЛОБОДА», ТОВ «ОЛІМП», ТОВ «АГРОТРЕЙД ПРОДУКТ» 

полягають у схожому підвищенні роздрібних цін на крупу гречану у грудні місяці 2014 року.  

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

встановлено наступне. 

ТОВ «ТВК «СЛОБОДА» зареєстроване реєстраційною службою Харківського міського 

управління юстиції 19.06.2008 за № 1 480 102 0000 040978, ідентифікаційний код – 35971443, 

місцезнаходження: 61001, м. Харків, пл. Повстання, буд. 7/8. Основним видом діяльності 
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ТОВ «ТВК «СЛОБОДА» є виробництво продуктів борошномельно-круп'яної промисловості 

(код за КВЕД 10.61). 

ТОВ «ОЛІМП» зареєстроване реєстраційною службою Харківського міського 

управління юстиції 24.07.1998 за № 1 480 120 0000 004345, ідентифікаційний код – 30035671, 

місцезнаходження: 61140, м. Харків, просп. Гагаріна, буд. 119. Основним видом діяльності 

ТОВ «ОЛІМП» є виробництво продуктів борошномельно-круп'яної промисловості (код за 

КВЕД 10.61). 

ТОВ «АГРОТРЕЙД ПРОДУКТ» зареєстроване реєстраційною службою Харківського 

міського управління юстиції 25.05.2006 за № 1 480 102 0000 026316, ідентифікаційний код – 

34331634, місцезнаходження: 61052, м. Харків, вул. Дмитрівська, буд. 31/35. Основним 

видом діяльності ТОВ «АГРОТРЕЙД ПРОДУКТ» є оптова торгівля зерном, необробленим 

тютюном, насінням і кормами для тварин (код за КВЕД 46.21). 

У розумінні абзацу дванадцятого статті 1 Закону України «Про захист економічної 

конкуренції» ТОВ «ТВК «СЛОБОДА», ТОВ «ОЛІМП», ТОВ «АГРОТРЕЙД ПРОДУКТ» є 

суб’єктами господарювання. Крім того, зазначені суб'єкти господарювання є конкурентами 

на ринках крупи гречаної. 

Департаментами агропромислового комплексу, економіки і міжнародних відносин 

Харківської обласної державної адміністрації службовою запискою подана інформація щодо 

стрімкого підвищення на продовольчих ринках та в торговельних мережах Харківської 

області роздрібної ціни на крупу гречану до 20 %. 

При цьому, за повідомленням основних виробників крупи гречаної (ТОВ «ТВК 

«СЛОБОДА», ТОВ «ОЛІМП», ТОВ «АГРОТРЕЙДПРОДУКТ») за останню декаду 

листопада 2014 року закупівельні ціни на гречку зросли в 2 рази (з 3 тис. грн./тонну до 

майже 10 тис. грн./тонну). 

В ході розгляду Справи встановлено наступне.  

Зростання в грудні 2014 року оптово-відпускних цін на крупу гречану у  

ТОВ «АГРОТРЕЙД ПРОДУКТ» (лист від 28.01.2015 № 264) відбулось зокрема за рахунок 

збільшення закупівельних цін на зерно гречки у виробників майже на 100 % (з 4 тис. 

грн./тонну до 10 тис. грн./тонну). А саме у:  

- СТОВ «Колос» (ідентифікаційний код – 00706786, місцезнаходження: 63702, 

Харківська обл., м. Куп'янськ, вул. Дзержинського, буд. 49);  

- ТОВ «Укрзерноінвест-2013» (ідентифікаційний код – 38719136, місцезнаходження: 

36009, Полтавська обл., м. Полтава, вул. Зінківська, буд. 19, к. 311);  

- ТОВ «Арт-Бізнес плюс» (ідентифікаційний код – 33717223, місцезнаходження: 

49006, Дніпропетровська обл., м. Дніпропетровськ, вул. Робоча, буд. 23, кв. 35);  

- ТОВ «Ковалівське» (ідентифікаційний код – 31575033, місцезнаходження: 62042, 

Харківська обл., Краснокутський район, смт Костянтинівка, вул. Нова, буд. 9); 

- ТОВ «АГРІКА- М» (ідентифікаційний код – 34173466, місцезнаходження: 62620, 

Харківська обл., Великобурлуцький р-н, с. Вільхуватка, вул. Синько,  

буд. 28); 

- ТОВ «ЮКА» (ідентифікаційний код – 20582493, місцезнаходження: 62300, 

Харківська обл., Дергачівський р-н, м. Дергачі, вул. Петровського, буд. 163-Г); 

- ТОВ «ЮЛІС-АГРО» (ідентифікаційний код – 37959281, місцезнаходження: 36009,  

м. Полтава, вул. Зіньківська, буд. 19, оф. 305 А). 
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За даними ТОВ «ТВК «СЛОБОДА» (лист від 06.02.2015 № 9 кі) підвищення вартості 

крупи гречаної на 119 % з вересня до грудня 2014 року відбулось в зв’язку із збільшенням 

закупівельних цін на зерно гречки у виробників (…). 

За даними ТОВ «Олімп» (лист від 13.01.2015 № 73) підвищення вартості крупи 

гречаної в період з вересня до грудня 2014 року відбулось в зв’язку із збільшенням 

закупівельних цін на зерно гречки у виробників (з 3 тис. грн./тонну до майже 8,5 тис. 

грн./тонну). А саме у: 

 - ТОВ «ІМЕКСАГРО» (ідентифікаційний код – 38494197, місцезнаходження: 61091,  

м. Харків, вул. Харківських дивізій, буд.17); 

 - ДП «ДГ «НЕКТАР» ННЦ «ІБДЖ ім. П.І. Прокоповича (ідентифікаційний код – 

00729557, місцезнаходження: 37331, Полтавська обл., Гадяцький р-н, с. Вирішальне); 

 - ФОП Коробкін С.М. (ідентифікаційний код – 2851102153, місцезнаходження: 41800, 

Сумська обл., Білопільський р-н, м. Білопілля, вул. Горького, буд. 48). 

Аналізом калькуляції собівартості крупи гречаної встановлено, що у ТОВ «ТВК 

«СЛОБОДА» зерно гречки в структурі собівартості складає 94 %, у ТОВ «ОЛІМП» - 95 %, у 

ТОВ «АГРОТРЕЙД ПРОДУКТ» - 85 %. 

Отже, підвищення закупівельної вартості на зерно гречки на 150 % (у  

ТОВ «АГРОТРЕЙД ПРОДУКТ»), на 137 % (у ТОВ «ТВК «СЛОБОДА»), на 183 % ( у  

ТОВ «ОЛІМП») призвело до підвищення вартості крупи гречаної на 114 % - у 

ТОВ«АГРОТРЕЙД ПРОДУКТ», на 115 % - у ТОВ «ТВК «СЛОБОДА», на 100 % - у  

ТОВ «ОЛІМП». 

Стрімке та одноманітне підвищення роздрібних цін реалізації крупи гречаної у грудні 

2014 року ТОВ «ТВК «СЛОБОДА», ТОВ «ОЛІМП», ТОВ «АГРОТРЕЙД ПРОДУКТ» 

відбулося за рахунок збільшення закупівельних цін на зерно гречки у виробників та 

поступового збільшення частки постійних витрат на одиницю виробленої продукції, тобто за 

умови об’єктивних причин. 

В результаті збору та аналізу отриманої інформації, в ході розгляду Справи не виявлено 
факторів, які б свідчили про антиконкурентні узгоджені дії ТОВ «ТВК «СЛОБОДА»,  
ТОВ «ОЛІМП», ТОВ «АГРОТРЕЙД ПРОДУКТ», а отже, не доведено факт вчинення 
порушення законодавства про захист економічної конкуренції ТОВ «ТВК «СЛОБОДА»,  
ТОВ «ОЛІМП», ТОВ «АГРОТРЕЙД ПРОДУКТ». 

Відповідно до абзацу шостого статті 49 Закону України «Про захист економічної 
конкуренції» якщо не доведено факт  вчинення порушення, розгляд справи про порушення 
законодавства про захист економічної конкуренції підлягає закриттю без прийняття рішення 
по суті. 

Враховуючи викладене, керуючись статтями 7, 12, 12¹, 14 Закону України «Про 

Антимонопольний комітет України» (зі змінами), статтями 48, 49 Закону України «Про 

захист економічної конкуренції», пунктами 3, 11 Положення про територіальне відділення 

Антимонопольного комітету України, затвердженого розпорядженням Антимонопольного 

комітету від 23.02.2001 № 32-р, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 30.03.2001 за  

№ 291/5482 (зі змінами), пунктом 36 Правил розгляду заяв і справ про порушення 

законодавства про захист економічної конкуренції (Правила розгляду справ), затверджених 

розпорядженням Антимонопольного комітету від 19.09.1994 № 5, зареєстрованим в 

Міністерстві 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 
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ПОСТАНОВИЛА: 

 

Закрити провадження у справі Справа № 3/01-290-14. 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


