
 
 

АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ 

РІШЕННЯ 
АДМІНІСТРАТИВНОЇ  КОЛЕГІЇ   

ХАРКІВСЬКОГО ОБЛАСНОГО ТЕРИТОРІАЛЬНОГО ВІДДІЛЕННЯ 

 
09.02.2016 р. № 5-р/к      Справа № 2/12-116-15 

м. Харків 
 

Про закриття провадження у справі 

Адміністративна колегія Харківського обласного територіального відділення 

Антимонопольного комітету України, розглянувши матеріали справи № 2/12-116-15 про 

порушення СЕЛЯНСЬКИМ (ФЕРМЕРСЬКИМ) ГОСПОДАРСТВОМ «ПОЛІССЯ» (надалі –                                 

СФГ «ПОЛІССЯ»)законодавства про захист економічної конкуренціїта подання другого відділу 

досліджень та розслідувань від 15.01.2016 № 10, 

ВСТАНОВИЛА: 

В ході дослідження ринків послуг з набуття в оренду земельних часток (паїв), на підставі 

подання другого відділу досліджень та розслідувань від 25.08.2015 № 331 про ознаки вчинення                                 

СФГ «ПОЛІССЯ» 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 

27.08.2015 № 129 – рп/к про початок розгляду справи № 2/12-116-15 (надалі – Справа). 

В ході розгляду Справи встановлено наступне. 

СФГ «ПОЛІССЯ» зареєстрованоБогодухівською районною державною 

адміністрацієюХарківськоїобласті 01.12.1993, реєстраційний № 1 450 120 0000 000450. 

СФГ «ПОЛІССЯ» є юридичною особою (ідентифікаційний код - 21238208). 

Місцезнаходження: 62133, Харківська обл., Богодухівський р-н, с. Павлівка, пров. Мічуріна, 6. 

Відповідно до довідки з ЄДРПОУ від 28.12.2012 серії АБ № 603751 одним з видів діяльності 

СФГ «ПОЛІССЯ» є вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних 

культур (Код за КВЕД 01.11). 

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

є суб'єктом господарювання. 

Розпорядженням адміністративної колегії Відділення від 19.02.2015 № 35 – рп/к розпочато 

розгляд справи № 2/02-35-15,за ознаками вчинення СФГ «ПОЛІССЯ» порушення законодавства 

про захист економічної конкуренції, передбаченого частиною першою статті 13, пунктом 2 статті 

50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді зловживання монопольним 

(домінуючим) становищем на ринку послуг з набуття в оренду земельних часток (паїв). 

В зв’язку з розглядом  справи № 2/02-35-15,дослідженням ринків послуг з набуття в оренду 

земельних часток (паїв),  на підставі статей 3, 7, 12, пунктів 1, 5, 12 частини першої статті 17, статті 

22, частин першої та другої статті 22
1
Закону України «Про Антимонопольний комітет України», зі 

змінами, статей 1, 35 Закону України «Про захист економічної конкуренції», пунктів 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 30.02.2001 за № 291/5482, зі змінами,СФГ «ПОЛІССЯ» 

рекомендованим листом направлено вимогу від 10.03.2015 № 02-26/2-863 (надалі - Вимога)надати 

до Харківського обласного територіального відділення (надалі - Відділення) певну інформацію. 



Вимогу надіслано СФГ «ПОЛІССЯ» 11.03.2015 за його місцезнаходженням:пров. Мічуріна, 

6, с. Павлівка, Богодухівський район, Харківська обл., 62133, рекомендованим листом № 

6105806779960 з поштового відділення № 58 міста Харкова. 

Відповідно до інформації розміщеної на офіційному сайті Українського Деержавного 

поштового зв’язку «Укрпошта» «www.ukrposhta.ua», ВимогуСФГ «ПОЛІССЯ» отримало 

12.03.2015. 

Втім, листом від 08.10.2015 № 01-20/172 Харківська дирекція УДППЗ «УКРПОШТА» 

повідомила, що рекомендований лист № 6105806779960 відправлений СФГ «ПОЛІССЯ» за 

адресою: 62133, Харківська обл., Богодухівський р-н, с. Павлівка, пров. Мічуріна, 6, 12.03.2015 

помилково вручено дружині керівника СФГ «ПОЛІССЯ» Заєць П.В. під розпис у книзі за формою 

8, яка не є уповноваженою особою СФГ «ПОЛІССЯ» на отримання пошти. 

Отже, матеріаламиСправинедоведеновчиненняСФГ 

«ПОЛІССЯ»порушеннязаконодавствапрозахистекономічноїконкуренції, передбаченогопунктом 

13 статті 50 ЗаконуУкраїни 

«Прозахистекономічноїконкуренції»,увиглядінеподанняінформаціїтериторіальномувідділеннюАнт

имонопольногокомітетуУкраїниувстановленіголовою територіальноговідділеннястроки. 

Відповіднодоабзацушостогостатті 49 ЗаконуУкраїни 

«Прозахистекономічноїконкуренції»якщонедоведеновчиненняпорушення, 

розглядсправипропорушеннязаконодавствапрозахистекономічноїконкуренціїпідлягаєзакриттюбез

прийняттярішенняпосуті. 

Враховуючи наведене, керуючись статтею 7 Закону України «Про Антимонопольний комітет 

України», статтями 46, 48 і 49 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 36 

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: 

Закрити провадження у справі № 2/12-116-15. 

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 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 


