
 
 

АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ 

РІШЕННЯ 

АДМІНІСТРАТИВНОЇ  КОЛЕГІЇ   

ХАРКІВСЬКОГО ОБЛАСНОГО ТЕРИТОРІАЛЬНОГО ВІДДІЛЕННЯ  

 

26.01.2016  № 2-р/к                                       Справа № 1/12-134-15 

м. Харків 

 

Про порушення  законодавства про захист 

економічної конкуренції та накладення штрафу 

 

Адміністративна колегія Харківського обласного територіального відділення 

Антимонопольного комітету України, розглянувши подання першого відділу досліджень і 

розслідувань від 14.01.2016 № 6 про попередні висновки у справі № 1/12-134-15 про 

порушення ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФІРМОЮ 

«КОНСТРАКШН ГРУП ІНТЕРНЕШНЛ»  (ідентифікаційний код – 23462855) (надалі – 

ТОВ ФІРМА «КОНСТРАКШН ГРУП ІНТЕРНЕШНЛ») законодавства про захист 

економічної конкуренції та матеріали цієї справи, 

ВСТАНОВИЛА: 

В ході здійснення державного контролю за дотриманням законодавства про захист 

економічної конкуренції, на підставі подання першого відділу досліджень і розслідувань               

від 27.10.2015 № 396 про ознаки вчинення ТОВ ФІРМА «КОНСТРАКШН ГРУП 

ІНТЕРНЕШНЛ» порушення законодавства про захист економічної конкуренції, 

передбаченого пунктом 13 статті 50 Закону України «Про захист економічної 

конкуренції», у вигляді неподання інформації територіальному відділенню 

Антимонопольного комітету України у встановлені головою територіального відділення 

строки, адміністративною колегією Харківського обласного територіального відділення 

Антимонопольного комітету України прийнято розпорядження від 27.10.2015                                 

№ 157 – рп/к про початок розгляду справи № 1/12-134-15 (надалі – Справа). 

Бездіяльність ТОВ ФІРМИ «КОНСТРАКШН ГРУП ІНТЕРНЕШНЛ» полягає у 

неподанні Харківському обласному територіальному відділенню Антимонопольного 

комітету України (надалі – Відділення) інформації, передбаченої  вимогою голови 

Відділення від 20.08.2015  № 02-26/1-3838 (надалі – Вимога), у встановлений ним строк. 

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

встановлено наступне. 

ТОВ ФІРМА «КОНСТРАКШН ГРУП ІНТЕРНЕШНЛ» є юридичною особою та 

зареєстроване реєстраційною службою Харківського міського управління юстиції 

23.06.1995 за № 1 480 120 0000 003089, ідентифікаційний код - 23462855, 

місцезнаходження: 61002, м. Харків, вул. Чернишевська, 40.  Основним видом діяльності 

ТОВ ФІРМИ «КОНСТРАКШН ГРУП ІНТЕРНЕШНЛ» є будівництво житлових і 

нежитлових будівель (код за КВЕД 41.20) 



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

конкуренції» ТОВ ФІРМА «КОНСТРАКШН ГРУП ІНТЕРНЕШНЛ» є суб'єктом 

господарювання. 

 Розпорядженням адміністративної колегії Відділення від 29.07.2015 № 120 - рп/к 

розпочато розгляд справи № 1/01-109-15 у зв'язку з наявністю в діях                                                

ТОВ ФІРМИ «КОНСТРАКШН ГРУП ІНТЕРНЕШНЛ» та ТОВАРИСТВА З 

ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  «ТЕХЕКС-ГАЗ» (ідентифікаційний код – 

35350726) ознак порушення 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 торгів. 

 У зв’язку з розглядом справи № 1/01-109-15, на підставі статей  17, 22, 22
1
 Закону 

України «Про Антимонопольний комітет України», 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, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 

30.03.2001 за № 291/5482 (із змінами), до ТОВ ФІРМИ «КОНСТРАКШН ГРУП 

ІНТЕРНЕШНЛ» рекомендованим листом була надіслана Вимога про надання наступної 

інформації щодо участі ТОВ ФІРМИ «КОНСТРАКШН ГРУП ІНТЕРНЕШНЛ» в 

процедурі Торгів, необхідної для розгляду справи № 1/01-109-15. 

У Вимозі ТОВ ФІРМА «КОНСТРАКШН ГРУП ІНТЕРНЕШНЛ» попереджалась, 

що неподання інформації, 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. 

Вимогу до ТОВ ФІРМИ «КОНСТРАКШН ГРУП ІНТЕРНЕШНЛ» надіслано 

20.08.2015 за його місцезнаходженням: 61002, м. Харків, вул. Чернишевська, буд. 40, 

рекомендованим листом  № 6105230783860 з поштового відділення № 52 міста Харкова. 

 Інформацію, передбачену Вимогою, ТОВ ФІРМІ «КОНСТРАКШН ГРУП 

ІНТЕРНЕШНЛ»  необхідно було надати в 14-денний термін з дня її отримання. 

За інформацією ХАРКІВСЬКОЇ ДИРЕКЦІЇ УКРАЇНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО 

ПІДПРИЄМСТВА ПОШТОВОГО ЗВ’ЯЗКУ «УКРПОШТА» (вх. від 20.11.2015                                

№ 01-20-247) рекомендований лист № 6105230783860 з Вимогою надійшов до адресного 

відділення поштового зв’язку м. Харків, 2,  25.08.2015 та в цей же день був вручений 

фізичній особі Куяновій М.С., яку уповноважено на отримання кореспонденції                        

ТОВ ФІРМИ «КОНСТРАКШН ГРУП ІНТЕРНЕШНЛ» відповідно до договору від 

01.01.2013 № 1487/7.  

Таким чином, ТОВ ФІРМА «КОНСТРАКШН ГРУП ІНТЕРНЕШНЛ» мало в строк 

до 08.09.2015 (включно) надати до Відділення інформацію, передбачену Вимогою. 

У встановлений строк Відділення  не отримало інформацію, передбачену Вимогою. 

При цьому, ТОВ ФІРМА «КОНСТРАКШН ГРУП ІНТЕРНЕШНЛ» не зверталось до 

Відділення щодо подовження строку надання інформації на Вимогу. 

ТОВ ФІРМА «КОНСТРАКШН ГРУП ІНТЕРНЕШНЛ»  листами від 23.11.2015                             

вх. № 4967  та від 25.01.2016 вх. № 232 частково надало інформацію, передбачену 

Вимогою. 

 



Згідно зі статтею 22 Закону України "Про Антимонопольний комітет України", 

розпорядження, рішення та вимоги голови територіального відділення Антимонопольного 

комітету України є обов'язковими для виконання у визначені ним 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, об’єднання, органи влади, органи місцевого 

самоврядування, органи адміністративно-господарського управління і контролю, їхні 

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. 

Таким чином, ТОВ ФІРМА «КОНСТРАКШН ГРУП ІНТЕРНЕШНЛ», не надавши 

інформацію, передбачену Вимогою, не дотрималось вимог статті 22, частин першої та 

другої статті 22
1
 Закону України «Про Антимонопольний комітет України». 

Враховуючи наведене, встановленими у Справі обставинами в їхній сукупності 

доведено, що бездіяльність ТОВ ФІРМИ «КОНСТРАКШН ГРУП ІНТЕРНЕШНЛ» по 

неподанню інформації, передбаченої вимогою голови територіального відділення від 

20.08.2015 № 02-26/1-3838, у встановлений строк, є порушенням законодавства про захист 

економічної конкуренції, передбаченим пунктом 13 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 ФІРМОЮ «КОНСТРАКШН ГРУП 

ІНТЕРНЕШНЛ» порушення законодавства про захист  економічної конкуренції, є 

документи, що містяться в матеріалах Справи. 

Листом від 25 січня 2016 року (вх. від 25.01.2016 № 248) ТОВ ФІРМА 

«КОНСТРАКШН ГРУП ІНТЕРНЕШНЛ» повідомило, що отримало та ознайомилось з 

поданням про попередні висновки, а також пояснило, що несвоєчасно надало інформацію 

на Вимогу у зв’язку з тривалою хворобою відповідального за зберігання документів 

працівника.  

Втім, конкурентне законодавство не становить застосування передбаченої ним 

відповідальності за порушення законодавства про захист економічної конкуренції у 

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

ТОВ ФІРМА «КОНСТРАКШН ГРУП ІНТЕРНЕШНЛ» не зверталось до територіального 

відділення щодо подовження строку надання інформації на Вимогу, у зв’язку з тривалою 

хворобою відповідального за зберігання документів працівника. 

На вимогу Голови Відділення від 14.01.2016 № 02-26/2-105/14 щодо надання 

інформації про розмір доходу (виручки) ТОВ ФІРМИ «КОНСТРАКШН ГРУП 

ІНТЕРНЕШНЛ» від реалізації товарів (робіт, послуг) за 2015 рік, станом на 26.01.2016 у 

Відділення інформація відсутня. 

Враховуючи вищенаведене, керуючись статтями, 12
1
, 14 Закону України «Про 

Антимонопольний комітет України», статтями 48, 50, 52 Закону України «Про захист 

економічної конкуренції», пунктом 11 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, пунктами 29, 31, 32 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 

ПОСТАНОВИЛА: 

1. Визнати, що ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФІРМА 

«КОНСТРАКШН ГРУП ІНТЕРНЕШНЛ» (ідентифікаційний код – 23462855) не надавши  

інформацію, передбачену вимогою голови  Харківського обласного територіального 

відділення Антимонопольного комітету України від 20.08.2015 № 02-26/1-3838, у 

встановлений ним строк, вчинило порушення законодавства про захист економічної 

конкуренції, передбачене пунктом 13 статті 50 Закону України "Про захист економічної 

конкуренції", у вигляді неподання інформації територіальному відділенню 

Антимонопольного комітету України у встановлені головою територіального відділення 

строки. 

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

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФІРМУ «КОНСТРАКШН 

ГРУП ІНТЕРНЕШНЛ» (ідентифікаційний код – 23462855) за порушення, зазначене в 

пункті 1 резолютивної частини цього рішення, накласти штраф у розмірі 34 000 (тридцять 

чотири тисячі) гривень. 

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 

 


