
 

АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ 

РІШЕННЯ 

АДМІНІСТРАТИВНОЇ  КОЛЕГІЇ   

ХАРКІВСЬКОГО ОБЛАСНОГО ТЕРИТОРІАЛЬНОГО ВІДДІЛЕННЯ  

31.01.2017 № 5 – р/к        Справа  № 3/13-190-15 

м. Харків 

Про закриття провадження у справі 

 

Адміністративна колегія Харківського обласного територіального відділення 

Антимонопольного комітету України, розглянувши подання третього відділу досліджень і 

розслідувань від 17.01.2017 № 17 про попередні висновки у справі № 3/13-190-15, 

розпочатої за ознаками вчинення ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АГРОДИВО» (надалі – ТОВ «АГРОДИВО») порушення 

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 третього відділу досліджень і розслідувань 

від 30.11.2015 № 479 за ознаками вчинення ТОВ «АГРОДИВО» порушення законодавства 

про захист економічної конкуренції, передбаченого пунктом 14 статті 50 Закону України 

«Про захист економічної конкуренції», у вигляді подання інформації в неповному обсязі 

територіальному відділенню Антимонопольного комітету України, адміністративною 

колегією Харківського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету 

України прийнято розпорядження від 01.12.2015 № 214 – рп/к про початок розгляду 

справи № 3/13-190-15 (надалі – Справа). 

Дії ТОВ «АГРОДИВО» полягають у поданні на пункти 1, 5, 6 вимоги голови 

Відділення від 12.08.2015 № 02-26/3-3729 (надалі - Вимога) інформації в неповному 

обсязі. 

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

встановлено наступне. 

ТОВ «АГРОДИВО» є юридичною особою та зареєстроване 01.06.2012 

за номером 16321020000008950, ідентифікаційний код – 38245130, місцезнаходження: 

40000, Сумська обл., м. Суми, вул. Петропавлівська, буд. 86. Основним видом діяльності                          

ТОВ «АГРОДИВО» є оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і 

кормами для тварин (код за КВЕД 46.21). 

У розумінні абзацу дванадцятого статті першої Закону України «Про захист 

економічної конкуренції» ТОВ «АГРОДИВО» є суб'єктом господарювання.  

На підставі подання третього відділу досліджень і розслідувань від 28.01.2015 № 35 

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, адміністративною колегією Відділення прийнято 

розпорядження від 29.01.2015 № 14-рп/к про початок розгляду справи № 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
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Закону України «Про Антимонопольний комітет України» (зі змінами), статті 1 Закону 

України «Про захист економічної конкуренції», пунктів 1, 3, 8 та 9 Положення про 

територіальне відділення Антимонопольного комітету, затвердженого розпорядженням 

Антимонопольного комітету України від 23.02.2001 № 32-р та зареєстрованого у 

Міністерстві юстиції України 30.03.2001 за № 291/5482 (зі змінами), до  

ТОВ «АГРОДИВО» Відділенням рекомендованим листом надіслана Вимога щодо 

надання необхідної інформації для розгляду цієї Справи, зокрема:  

 копію статуту, свідоцтва про державну реєстрацію (за наявності) та витягу з 

єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців  

ТОВ «АГРОДИВО» (пункт 1 Вимоги); 

 перелік конкурентів ТОВ «АГРОДИВО» (пункт 5 Вимоги); 

 чим на думку ТОВ «АГРОДИВО» викликане стрімке (більше 100%) підвищення 

оптово-відпускних цін на гречку та крупу гречану? (пункт 6 Вимоги). 

Вимогу надіслано до ТОВ «АГРОДИВО» 14.08.2015 рекомендованим листом                              

№ 6105230556324 за адресою: 40000, Сумська обл., м. Суми, вул. Петропавлівська,  

буд. 86, з поштового відділення № 052 м. Харкова.  

Листом від 29.01.2016 № 07-13-199 Харківська дирекція УДППЗ «УКРПОШТА» 

повідомила, що рекомендований лист № 6105230556324 вручений 17.08.2015 

уповноваженій особі Лаврик С.М. під розпис на аркуші книги для запису рекомендованих 

поштових відправлень і повідомлень (форма 8). 

Інформацію, передбачену Вимогою, ТОВ «АГРОДИВО» необхідно було надати в              

14-денний термін з дня її отримання. Отже, в строк до 31.08.2015 (включно). 

У визначений строк ТОВ «АГРОДИВО» листом від 20.08.2015 № 25 (вх. від 

25.08.2015 № 3441) надало інформацію на пункти 2-4 в повному обсязі. Крім того, на 

пункт 1 Вимоги ТОВ «АГРОДИВО» зазначило, що діє на підставі модельного статуту, та 

повідомило, що інформацією на пункти 5, 6 Вимоги ТОВ «АГРОДИВО» не володіє. 

Слід також зазначити, що листом від 10.12.2015 № 32 (вх. від 14.12.2015 № 5224)                     

ТОВ «АГРОДИВО» додатково повідомило, що відповідь на Вимогу надана відповідно до 

наявної в нього інформації. 

Враховуючи наведене, факт вчинення порушення законодавства про захист 

економічної конкуренції у вигляді подання інформації в неповному обсязі 

територіальному відділенню у встановлені  головою територіального відділення строки з 

боку ТОВ «АГРОДИВО» не доведено. 

Відповідно до абзацу шостого статті 49 Закону України "Про захист економічної 

конкуренції" якщо не доведено 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, 
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ПОСТАНОВИЛА: 

Закрити провадження у справі № 3/13-190-15 

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 

 

 

 


