
 
 

АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ 

АДМІНІСТРАТИВНА КОЛЕГІЯ ХАРКІВСЬКОГО ОБЛАСНОГО  

ТЕРИТОРІАЛЬНОГО ВІДДІЛЕННЯ  

Р Е К О М Е Н Д А Ц І Ї 

від 19.01.2017 № 4-рк/к    

 ТОВ-НПП «УКРГАЗГЕОАВТОМАТИКА» 

 

 

Щодо припинення дій, які містять ознаки 
порушення законодавства про захист 
економічної конкуренції 

61004, м. Харків, вул. Москалівська, 93 

В ході дослідження ринків послуг з організації повірки засобів вимірювальної техніки -

обліку газу (надалі - ЗВТ) встановлено наступне. 

Зазначений ринок в межах Харківської області (включаючи м. Харків) є конкурентним. 

Одним з його учасників є ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ – 

НПП «УКРГАЗГЕОАВТОМАТИКА» (надалі – ТОВ - НПП «УКРГАЗГЕОАВТОМАТИКА»). 

ТОВ - НПП «УКРГАЗГЕОАВТОМАТИКА» є юридичною особою, зареєстрованою 

27.02.1998, номер запису 1 480 120 0000 005244. Ідентифікаційний код – 25460205, 

місцезнаходження: 61004, м. Харків, вул. Жовтневої Революції, 93. Види діяльності за КВЕД: 

– дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природних і технічних 

наук (72.19); 

– електромонтажні роботи (43.21); 

– діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного 

консультування в цих сферах (71.12); 

– ремонт та технічне обслуговування електронного й оптичного устатковання (33.13). 

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

конкуренції» ТОВ - НПП «УКРГАЗГЕОАВТОМАТИКА», здійснюючи діяльність на ринку 

послуг з організації повірки ЗВТ, є суб'єктом господарювання. 

В ході аналізу інформації, розміщеної в мережі Інтернет на Веб-Сайті http://poverka-

gaz.com.ua  (надалі – Веб-Сайт) 11.11.2016 зафіксовано наступну інформацію (надалі - 

Інформація): 

1) у вкладці «Главное» (мова оригіналу): 

«Поверка газовых счетчиков… ООО-НПП «Укргазгеоавтоматика» производит 

следующие виды работ: 

- поверка счетчиков газа 

- поверка вычислителей и корректоров объема газа 

- поверка приборов давления и температуры 

- ремонт и поверка технических манометров 

- поверка бытовых и промышленных сигнализаторов и анализаторов газа…». 

http://poverka-gaz.com.ua/
http://poverka-gaz.com.ua/
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2) у вкладці «Товары и услуги» (мова оригіналу): 

«Поверка газового счетчика любого типа и производителя в Харькове 

сертифицированным сервисным центром ООО-НПП «Укргазгеоавтоматика»» та зображення 

10 приладів. 

3) у вкладці «Контакты» (мова оригіналу): 

«Адрес: Украина, Харьковская область, Харьков, ул. Октябрьской революции, 93, 

61004». 

При цьому, уточнення саме про надання ТОВ - НПП «УКРГАЗГЕОАВТОМАТИКА» 

послуг з організації повірки ЗВТ, відсутнє.  

Враховуючи, що мережа Інтернет є загальнодоступною, з Інформацією, розміщеною на 

Веб-Сайті, має можливість ознайомитись невизначена кількість осіб. 

Листом від 26.12.2016 № 1268 (вх. від 29.12.2016 № 3855) (надалі – Лист)                                                                

ТОВ - НПП «УКРГАЗГЕОАВТОМАТИКА» повідомило, що Інформація розроблялася та 

розміщувалася на Веб-Сайті працівниками ТОВ - НПП «УКРГАЗГЕОАВТОМАТИКА». 

Отже, Інформація поширюється на Веб-Сайті безпосередньо                                                 

ТОВ - НПП «УКРГАЗГЕОАВТОМАТИКА». 

Зі змісту Інформації на Веб-Сайті вбачається можливість отримання саме у                       

ТОВ - НПП «УКРГАЗГЕОАВТОМАТИКА» послуг з повірки ЗВТ. 

Отже, ознайомившись з Інформацією на Веб-Сайті, потенційні споживачі можуть 

дійсно вважати, що ТОВ - НПП «УКРГАЗГЕОАВТОМАТИКА» надає послуги з повірки ЗВТ. 

Відповідно до абзацу дев’ятнадцятого пункту 4 розділу І Кодексу газорозподільних 

систем ЗВТ – технічний засіб, включаючи лічильник газу, який застосовується під час 

вимірювань і має нормовані метрологічні характеристики. 

Абзацом п’ятдесят восьмим пункту 4 розділу І Кодексу газорозподільних систем 

повірка лічильника газу – встановлення придатності до застосування лічильника газу на 

підставі результатів контролю його метрологічних характеристик, що здійснюється в 

установленому законодавством порядку. 

Відповідно до частини п’ятої статті 17 Закону України «Про метрологію та 

метрологічну діяльність» передбачено, що повірка законодавчо регульованих ЗВТ, що 

перебувають в експлуатації, проводиться: 

- Науковими метрологічними центрами, які мають міжнародно визначені калібрувальні 

та вимірювальні можливості за відповідними видами та підвидами вимірювань, 

та/або із застосуванням Національних еталонів; 

- Науковими метрологічними центрами, метрологічними центрами та повірочними 

лабораторіями, уповноваженими на проведення повірки відповідних засобів. 

Відповідно до пункту 1 розділу ІІ Порядку проведення повірки законодавчо 

регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, та оформлення 

її результатів, затвердженого наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України 

від 08.02.2016 № 193, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24.02.2016 за  

№ 278/28408 (надалі - Порядок), повірка ЗВТ проводиться науковими метрологічними 

центрами, які мають міжнародно визнані калібрувальні та вимірювальні можливості за 

відповідними видами та підвидами вимірювань, та/або із застосуванням національних 

еталонів; науковими метрологічними центрами, державними підприємствами, які належать 

до сфери управління Мінекономрозвитку та провадять метрологічну діяльність, та 

повірочними лабораторіями, уповноваженими на проведення повірки ЗВТ. 
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Згідно з частиною другою статті 18 Закону України «По метрологію та метрологічну 

діяльність» для проведення повірки науковими метрологічними центрами, метрологічними 

центрами та повірочними лабораторіями необхідно одержувати свідоцтво про 

уповноваження на проведення повірки ЗВТ, що перебувають в експлуатації та 

застосовуються у сфері законодавчо регульованої метрології.  

В Харківській області уповноваженими на проведення повірки ЗВТ є Національний 

науковий центр «Інститут метрології» та Державне підприємство "Харківський регіональний 

науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації". 

ТОВ - НПП «УКРГАЗГЕОАВТОМАТИКА» Листом повідомило, що не має свідоцтва 

про уповноваження на проведення повірки ЗВТ, що перебувають в експлуатації та 

застосовуються у сфері законодавчо регульованої метрології.  

Суб’єкт господарювання, що здійснює свою діяльність на конкурентному ринку, з 

метою отримання більшого прибутку зацікавлений звернути на  себе увагу якомога більшої 

кількості споживачів, зокрема шляхом розповсюдження інформації щодо надання своїх 

послуг. 

Вважаючи, що правдивість і доступність інформації є одним з основних принципів 

добросовісної конкурентної практики, існує загальне правило, закріплене в частині третій 

статті 10bis Паризької конвенції, відповідно до якої поширення будь-якої інформації, що 

вводить в оману, є несумісним з добрими звичаями. 

Інформація стимулює зацікавленість споживачів до певного товару, тому повідомлення 

неправдивих відомостей може надавати переваги перед іншими суб'єктами господарювання, 

які здійснюють діяльність на ринках послуг з організації повірки ЗВТ. 

Внаслідок розповсюдження в Інформації на Веб-Сайті неправдивих даних щодо 

господарської діяльності ТОВ - НПП «УКРГАЗГЕОАВТОМАТИКА», у потенційних 

споживачів можуть виникнути наміри щодо придбання послуг саме цього суб’єкта 

господарювання. 

Таким чином, ТОВ - НПП «УКРГАЗГЕОАВТОМАТИКА», поширюючи Інформацію на 

Веб-Сайті, вводить потенційних споживачів в оману і може отримати неправомірні переваги 

у конкуренції на ринках послуг з організації повірки ЗВТ. 

Отже, дії ТОВ – НПП «УКРГАЗГЕОАВТОМАТИКА», які полягають у поширенні 

інформації про здійснення повірки ЗВТ за відсутності свідоцтва про уповноваження на 

проведення повірки ЗВТ, що перебувають в експлуатації та застосовуються у сфері 

законодавчо регульованої метрології, містять ознаки порушення законодавства про захист 

економічної конкуренції, передбаченого статтею 15
1
 Закону України «Про захист від 

недобросовісної конкуренції», у вигляді поширення інформації, що вводить в оману, шляхом 

повідомлення суб’єктом господарювання безпосередньо невизначеному колу осіб 

неправдивих відомостей, що може вплинути на наміри цих осіб щодо придбання товарів 

цього суб'єкта господарювання. 

Враховуючи наведене, на підставі статті 12
1
, пункту 10 частини п’ятої статті 14 Закону 

України «Про Антимонопольний комітет України», статей 1, 46 Закону України «Про захист 

економічної конкуренції», підпункту 13 частини першої пункту 3, абзацу дванадцятого 

пункту 7 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 (зі змінами), 

адміністративна колегія Харківського обласного територіального відділення 

Антимонопольного комітету України надає ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ – НПП «УКРГАЗГЕОАВТОМАТИКА» такі  
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РЕКОМЕНДАЦІЇ: 

Припинити дії, які полягають у поширенні інформації про здійснення повірки засобів 

вимірювальної техніки - обліку газу за відсутності свідоцтва про уповноваження на 

проведення повірки засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації та 

застосовуються у сфері законодавчо регульованої метрології та містять ознаки порушення 

законодавства про захист економічної  конкуренції, передбаченого статтею 15¹ Закону 

України «Про захист від недобросовісної конкуренції», у вигляді поширення інформації, що 

вводить в оману, шляхом повідомлення суб'єктом господарювання безпосередньо 

невизначеному колу осіб неправдивих відомостей, зокрема, внаслідок обраного способу їх 

викладення, що можуть вплинути на наміри цих осіб щодо замовлення послуг саме цього 

суб'єкта господарювання, а також усунення причин виникнення цього порушення і умов, що 

йому сприяють. 

Про виконання рекомендацій шляхом припинення поширення вищезазначеної 

інформації ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ – 

НПП «УКРГАЗГЕОАВТОМАТИКА» повідомити Харківське обласне територіальне 

відділення Антимонопольного комітету України в 10-денний строк з дня їх отримання. 

Звертаємо увагу, що згідно з частиною другою статті 46 Закону України «Про захист 

економічної конкуренції» рекомендації органів Антимонопольного комітету України 

підлягають обов’язковому розгляду органом, якому вони надані. 

Крім того, відповідно до частини третьої статті 46 вищезазначеного Закону, за умови 

виконання положень рекомендацій у разі, якщо порушення не призвело до суттєвого 

обмеження чи спотворення конкуренції, не завдало значних збитків окремим особам чи 

суспільству та вжито відповідних заходів для усунення наслідків порушення, провадження у 

справі про порушення законодавства про захист економічної конкуренції закривається. 

 

 

Голова колегії                                                                      Н.В. Фастова 
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