
 

 

 
 

АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ 

РІШЕННЯ 

АДМІНІСТРАТИВНОЇ  КОЛЕГІЇ 

ХАРКІВСЬКОГО ОБЛАСНОГО ТЕРИТОРІАЛЬНОГО ВІДДІЛЕННЯ 

 

20.02.2018 № 10-р/к                              Справа № 1/13-95-16 

м. Харків 

 

Про закриття провадження у справі 

 

Адміністративна колегія Харківського обласного територіального відділення 

Антимонопольного комітету України, розглянувши матеріали справи                             

№ 1/13-95-16 про порушення ПРИВАТНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ НАУКОВО-

ВИРОБНИЧОЮ ФІРМОЮ «ТЕХНОСЕРВІС» (надалі – ПП НВФ «Техносервіс») 

законодавства про захист економічної конкуренції та подання першого відділу 

досліджень і розслідувань від 06.02.2018 № 35, 

ВСТАНОВИЛА: 

У ході здійснення контролю за дотриманням законодавства про захист 

економічної конкуренції на ринку житлово-комунальних послуг, в тому числі 

перевірки димових та вентиляційних каналів, на підставі подання першого відділу 

досліджень і розслідувань від 22.09.2016 № 335 за ознаками вчинення                            

ПП НВФ «Техносервіс» 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 у встановлені 

головою територіального відділення строки, на підставі статей 7, 14 Закону 

України «Про Антимонопольний комітет України», статей 36 та 37 Закону 

України «Про захист економічної конкуренції», пунктів 3, 11 Положення про 

територіальне відділення, затвердженого розпорядженням Антимонопольного 

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

України 30.03.2001 за № 291/5482, зі змінами та доповненнями, пунктів 20
3
, 21 

Правил розгляду справ про порушення законодавства про захист економічної 

конкуренції, затверджених розпорядженням Антимонопольного комітету України 

від 29.06.1998 № 169-р та зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 

22.07.1998 за № 471/2911, зі змінами, адміністративною колегією Харківського 

обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України 

(надалі – Відділення) прийнято розпорядження від 22.09.2016 № 128-рп/к про 

початок розгляду справи                           № 1/13-95-16 (надалі – Справа). 



 

 

У ході розгляду Справи встановлено наступне. 

ПП НВФ «Техносервіс» зареєстроване Виконавчим комітетом Харківської 

міської ради 14.02.2002 за № 14801200000008350. Ідентифікаційний код – 

21178647. Місцезнаходження: 61052, м. Харків, вул. Чоботарська, 25. 

Відповідно до інформації, розміщеної на офіційному сайті 

https://usr.minjust.gov.ua Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних 

осіб-підприємців та громадських формувань основним видом діяльності                      

ПП НВФ «Техносервіс» є інші спеціалізовані будівельні роботи, н.в.і.у. (код за 

КВЕД 43.99). 

Отже, у розумінні статті 1 Закону України «Про захист економічної 

конкуренції» ПП НВФ «Техносервіс» є суб’єктом господарювання. 

У зв’язку з розглядом справ № 1/02-214-15 і № 1/05-215-15, дослідженням 

ринків житлово-комунальних послуг, в тому числі перевірки димових та 

вентиляційних каналів, 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 та доповненнями), статті 1 

Закону України «Про захист економічної конкуренції», пункту 1, підпункту 1 

частини третьої пункту 3, підпунктів 1, 5, 12 частини першої пункту 8, пункту 9 

Положення про територіальне відділення Антимонопольного комітету України, 

затвердженого розпорядженням Антимонопольного комітету України від 

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

№ 291/5482 до            ПП НВФ «Техносервіс» рекомендованим листом була 

надіслана вимога в.о. голови Відділення від 27.07.2016 № 02-26/1-2148 (надалі – 

Вимога). 

 Вимогу Відділенням надіслано 28.07.2016 за місцезнаходженням                           

ПП НВФ «Техносервіс»: 61052, м. Харків, вул. Чоботарська, 25 рекомендованим 

листом № 6102218194078 з поштового відділення № 22 міста Харкова. 

Листом від 18.09.2017 № 17 (вх. № 3085) ПП НВФ «Техносервіс» 

повідомило, що отримало Вимогу 29.07.2016. 

Інформацію, передбачену Вимогою, ПП НВФ «Техносервіс» необхідно було 

надати в строк до 05.08.2016 включно. 

Інформацію на Вимогу ПП НВФ «Техносервіс» надало листом від 04.08.2016         

№ 25 (вх. № 2321). Проте інформація на пункти 2-6.2, 6.7, 7, 10 частково відсутня. 

ПП НВФ «Техносервіс» вказало, що на момент отримання Вимоги 

калькуляція, яка містила дані з переліку послуг була втрачена, тому інформація не 

надавалася. 

Штатні розписи ПП НВФ «Техносервіс» за минулі періоди не зберігалися, 

тому не були надані. 

Інформацію про перелік населених пунктів Харківської області, в межах яких 

ПП НВФ «Техносервіс» надавало послуги протягом 2011-2015 років та I півріччя 

2016 року надано з 2013 року, оскільки за попередні роки, тобто за 2011-2012 роки 

https://usr.minjust.gov.ua/


 

 

дані не зберігаються. При цьому копії діючих договорів були надані. 

Перелік робіт, які виконуються ПП НВФ «Техносервіс» під час перевірки 

димових та вентиляційних каналів не був зазначений, оскільки калькуляція, що 

містила дану інформацію, як вказано вище, була втрачена. 

Фінансова звітність ПП НВФ «Техносервіс» за I півріччя 2016 року не 

складалася, тому надана на Вимогу не була. 

Щодо фінансового звіту за 2015 рік ПП НВФ «Техносервіс» вказало, що дані 

не були надані, оскільки на момент отримання Вимоги документи підприємства 

були втрачені, у тому числі і фінансовий звіт за 2015 рік, а за втрату документів                      

ПП НВФ «Техносервіс» відповідального працівника було притягнуто до 

адміністративної відповідальності. 

Отже, у ході розгляду Справи ПП НВФ «Техносервіс» зазначило, що ним 

була надана уся наявна інформація. Надати іншу інформацію не було можливим 

за її відсутності, про що було зазначено листом від 12.12.2017 № 27 (вх. № 4276) 

та додатком до листа  від 12.12.2017 № 27 (вх. від 22.01.2017 № 213). 

Виходячи з викладеного, за результатами розгляду Справи порушення                       

ПП НВФ «Техносервіс» законодавства про захист економічної конкуренції, яке 

полягає у поданні інформації в неповному обсязі територіальному відділенню 

Антимонопольного комітету України у встановлений головою територіального 

відділення строк, передбачене пунктом 14 статті 50 Закону України «Про захист 

економічної конкуренції», не доведено. 

Відповідно до статті 49 Закону України «Про захист економічної 

конкуренції» розгляд справи про порушення законодавства про захист 

економічної конкуренції підлягає закриттю без прийняття рішення по суті, якщо, 

зокрема, не доведено вчинення порушення. 

На подання про попередні висновки у Справі, направлене  

разом із супровідним листом від 07.02.2018 № 02-26/1-441, ПП НВФ 

«Техносервіс» заперечень та зауважень не надало. 

Враховуючи викладене, керуючись статтями 7 і 14 Закону України «Про 

Антимонопольний комітет України», статтями 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 № 1/13-95-16. 

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      Гейда І.О. 

 Члени колегії      Трегубець Н.О.     

         Приймак Є.Б. 

         Аврамова С.П.   

         Печенізька А.С. 

         Тевелєва Ю.В. 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


