
 

 

 

АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ 

РІШЕННЯ 

АДМІНІСТРАТИВНОЇ  КОЛЕГІЇ 

ХАРКІВСЬКОГО ОБЛАСНОГО ТЕРИТОРІАЛЬНОГО ВІДДІЛЕННЯ 

24.01.2017 № 3-р/к         Справа  № 3/12-149-15 

м. Харків 

Про закриття провадження у справі 
 

Адміністративна колегія Харківського обласного територіального відділення 

Антимонопольного комітету України, розглянувши подання третього відділудосліджень і 

розслідувань від 20.12.2016 № 455 про попередні висновки у справі №3/12-149-15, розпочатої за 

ознаками вчинення ФІЗИЧНОЮ ОСОБОЮ-ПІДПРИЄМЦЕМ ВЛАСЕНКОМ ОЛЕКСАНДРОМ 

ДМИТРОВИЧЕМ (надалі – ФОП ВЛАСЕНКО О.Д.)порушення законодавства про захист 

економічної конкуренції, та матеріали цієї справи,  

ВСТАНОВИЛА: 

В ході здійснення державного контролю за дотриманням вимог законодавства про захист 

економічної конкуренції, розглянувши подання третього відділу досліджень і розслідувань від 

19.11.2015 № 428, за ознаками вчинення ФОП ВЛАСЕНКОМ О.Д. 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 23.11.2015 № 172-рп/к про 

початок розгляду справи № 3/12-149-15 (надалі – Справа). 

Бездіяльність ФОП ВЛАСЕНКА О.Д. полягає у неподанні Харківському обласному 

територіальному відділенню Антимонопольного комітету України (надалі – Відділення)  

інформації, передбаченої вимогою голови Відділення від 12.08.2015 № 02-26/3-3729 (надалі – 

Вимога), у встановлений строк. 

В ході розгляду Справи встановлено наступне. 

ФОП ВЛАСЕНКО О.Д. зареєстрований Харківською міською радою 18.10.2004 за                          

№ 24800000000004372, ідентифікаційний код – 2452401073, місцезнаходження: 61128, Харківська 

обл., місто Харків, вул. Танкопія, буд. 8 Г, кв. 38. 

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

конкуренції» ФОП ВЛАСЕНКО О.Д. є суб'єктом господарювання. 

За ознаками вчинення учасниками ринку зерна гречки порушення законодавства про захист 

економічної конкуренції, передбаченого частиною першою статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону 

України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій 

суб’єктами господарювання, адміністративною колегією Відділенняприйняторозпорядженнявід 

29.01.2015 № 14-рп/к про початок розглядусправи№ 3/01-14-15 (надалі – справа № 3/01-14-15).  

У зв'язку з розглядом справи № 3/01-14-15, на підставі статей 3, 7, 12, 17, 22, 22
1
 Закону 

України «Про Антимонопольний комітет України» (зі змінами), статті 1 Закону України «Про 

захист економічної конкуренції», пунктів 1, 3, 8, 9 Положення про територіальне відділення 

Антимонопольного комітету України, затверджених розпорядженням Антимонопольного комітету 

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



2 

 

№291/5482 (зі змінами), до ФОП ВЛАСЕНКО О.Д. Відділенням рекомендованим листом надіслана 

Вимога голови Відділення від 12.08.2015 № 02-26/3-3729 щодо надання інформації. 

Інформацію, передбачену Вимогою, ФОП ВЛАСЕНКУ О.Д. необхідно було надати в 14-

денний термін з дня її отримання. 

Вимогу надіслано ФОП ВЛАСЕНКУ О.Д. 13.08.2015 рекомендованим листом                                  

№ 6105230556421 за адресою: 61128, Харківська обл., м. Харків, вул. Танкопія, буд. 8 Г, кв. 38. 

На вимогу голови Відділення від 24.11.2015 № 02-26/3-4966/1-3 Харківська дирекція УДППЗ 

«Укрпошта» листом від 04.12.2015 № 01-20/284 (вх. від 07.12.2015 № 5141) повідомила, що 

рекомендований лист № 6105230556421 особисто ФОП ВЛАСЕНКО О.Д., або його представник 

не отримував. 

Крім того, ФОП ВЛАСЕНКО О.Д. листом від 17.12.2015 № 22 (вх. від 18.12.2015 № 5302) 

надав інформацію на Вимогу в повному обсязі, підтвердив зазначений факт, а також зазначив, що 

довіреність на отримання поштової кореспонденції не надавав, що унеможливило надати 

інформацію до Відділення у встановлений строк. 

Таким чином, наявність в бездіяльності ФОП ВЛАСЕНКА О.Д., ознак порушення, 

передбаченого пунктом 13 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у 

вигляді неподання інформації територіальному відділенню Антимонопольного комітету України у 

встановлені строки не доведена. 

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 вищенаведене, керуючись статтями 7, 14 Закону України «Про 

Антимонопольний комітет», статтями 48, 49 Закону України «Про захист економічної 

конкуренції» (зі змінами), пунктами 3, 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 № 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 України від 19.04.1994 № 5, зареєстрованих у 

Міністерстві юстиції України 06.05.1994 за  № 90/299 (у редакції розпорядження 

Антимонопольного комітету України  від 29.06.1998 № 169-р) (із змінами), адміністративна 

колегія Харківського обласного територіального відділення, 

ПОСТАНОВИЛА: 

Закрити провадження у справі № 3/12-149-15. 

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                                                                                        Н.В. Фастова 

 


