
 

АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ 

ВИТЯГ З РІШЕННЯ 

АДМІНІСТРАТИВНОЇ  КОЛЕГІЇ   

ХАРКІВСЬКОГО ОБЛАСНОГО ТЕРИТОРІАЛЬНОГО ВІДДІЛЕННЯ  

05.02.2019 № 4 - р/к      Справа  № 3/14-113-18 

 м. Харків 

Про порушення законодавства про 

захист економічної конкуренції та  

накладення штрафу 

Адміністративна колегія Харківського обласного територіального 

відділення Антимонопольного комітету України, розглянувши подання 

третього відділу досліджень і розслідувань від 24.01.2019 № 28 про 

попередні висновки у справі № 3/14-113-18, розпочатої за ознаками вчинення 

ФІЗИЧНОЮ ОСОБОЮ-ПІДПРИЄМЦЕМ КОВАЛЕНКОМ СЕРГІЄМ 

ВАСИЛЬОВИЧЕМ (ідентифікаційний номер – 2812804277) (надалі – 

ФОП Коваленко С.В.) 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 05.11.2018 № 506, за ознаками вчинення  

ФОП Коваленком С.В. порушення законодавства про захист економічної 

конкуренції, передбаченого пунктом 15 статті 50 Закону України «Про захист 

економічної конкуренції», у вигляді подання недостовірної інформації 

територіальному відділенню Антимонопольного комітету України, 

адміністративною колегією територіального відділення прийнято 

розпорядження від 06.11.2018 № 175 – рп/к про початок розгляду справи 

№ 3/14-113-18 (надалі - Справа). 

Дії ФОП Коваленка С.В. полягають у поданні Відділенню недостовірної 

інформації щодо власника веб-сайту «http://www.xn--n1aabyf.com/» в мережі 

Інтернет. 

В результаті збирання і аналізу доказів, з'ясування дійсних обставин 

Справи встановлено наступне. 

ФОП Коваленко С.В. зареєстрований Департаментом реєстрації 

Харківської міської ради 26.05.2015 за № 2 480 000 0000 173453, 
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ідентифікаційний номер – 2812804277, місце проживання: 61009,  

місто Харків, вулиця Окорокова, 20-А. Одним із видів діяльності  

ФОП Коваленка С.В. є оптова торгівля залізними виробами, водопровідним і 

опалювальним устаткуванням і приладдям до нього (код за КВЕД 46.74). 

У розумінні статті 1 Закону України «Про захист економічної 

конкуренції» ФОП Коваленко С.В. є суб'єктом господарювання. 

За результатами збирання та аналізу доказів у справі № 3/20-62-17, 

розпочатої за ознаками вчинення порушення ФОП Коваленком С.В. 

законодавства про захист від недобросовісної конкуренції, Харківським 

обласним територіальним відділенням Антимонопольного комітету України 

(надалі – Відділення) складено подання з попередніми висновки у справі  

№ 3/20-62-17, копію якого направлено ФОП Коваленку С.В. разом із 

супровідним листом від 23.08.2018 № 02-26/3-3700. 

У відповідь на подання про попередні висновки ФОП Коваленко С.В. 

листом від 31.08.2018 (вх. від 03.03.2018 № 3970) надав свої заперечення та 

зазначив наступне: «ФОП Коваленко С.В. (ІНН – 2812804277), що стосовно 

сайту «http://www.пхцоо.com» та сайту «http://www.xn--n1aabyf.com/» 

повідомляю, що ФОП Коваленко С.В. не є власником сайта (ов) та не коли не 

був…Договірних відносин ФОП Коваленко С.В. з приватним підприємством 

«ArtNeonov» не мав та не маю. Публічної оферти с приватним підприємством 

«ArtNeonov» не підписував. Фінансових операцій з приватним підприємством 

«ArtNeonov» не проводив.» (мова оригіналу). 

Доменні імена «http://www.пхцоо.com» та «http://www.xn--n1aabyf.com/» 

є за своєю суттю псевдонімами одного веб-сайту «http://www.пхцоо.com» в 

мережі Інтернет. Якщо в пошуковому рядку в браузері ввести доменне ім’я 

«http://www.xn--n1aabyf.com/», то відбудеться автоматичне перенесення на 

веб-сайт «http://www.пхцоо.com» в мережі Інтернет. 

Отже, «http://www.пхцоо.com» та «http://www.xn--n1aabyf.com/» є одним 

веб-сайтом в мережі Інтернет. 

Разом з тим, у зв’язку з дослідженням ринків опалювальної техніки, 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, затвердженого 

розпорядженням Антимонопольного комітету України від 23.02.2001 № 32-р, 

зареєстрованим Міністерством юстиції України 30.03.2001 за № 291/5482  

(зі змінами), Відділенням направлялася вимога ФОП Коваленку С.В.  

від 06.04.2016 № 02-26/3-1124 про надання інформації (надалі – Вимога). 

Пунктом 5 Вимоги передбачалось надання наступної інформації: копії 

договорів, платіжних доручень та актів виконаних робіт, пов’язаних зі 

створенням, обслуговуванням сайту «http://www.пхцоо.com» та розміщення 

інформації на ньому. 
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У відповідь на пункт 5 Вимоги ФОП Коваленко С.В. листом  

(вх. від 22.04.2016 № 1325) зазначив: «…сайт ПХЦОО.com створений у 2014 

році дизайнерською студією «Art Neonov» в особі приватного підприємця 

Тарасова Максима. Договір та підтверджуючі документи зі створення сайту 

після проведення перевірки органами ДФСУ, пов’язаною з ліквідацією 

підприємництва у 2014 році, було знищено. Підтримка та наповнення сайту 

здійснюється власними силами» (мова оригіналу). 

Втім, листом від 13.11.2017 № 1341 (вх. від 17.11.2017 № 82кі)  

ТОВ «ХОСТІНГ УКРАЇНА» повідомило, що надає послуги з реєстрації 

(делегуванню) доменного імені «http://www.xn--n1aabyf.com/» Абоненту 

(конфіденційна інформація). 

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК 

«ПРИВАТБАНК» листом від 29.10.2018 № Е.30.0.0.0/4-668049 БТ  

(вх. від 30.10.2018 № 301 кі) надало інформацію про власника платіжної 

картки (рахунку) (конфіденційна інформація). 

За результатами аналізу вказаної інформації встановлено, що  

ФОП Коваленко С.В. оплачував послуги з реєстрації (делегуванню) 

доменного імені «http://www.xn--n1aabyf.com/» та є власником вказаного веб-

сайту в мережі Інтернет. 

Тобто, ФОП Коваленко С.В. у відповідь на подання про попередні 

висновки (лист від 31.08.2018, вх. від 03.03.2018 № 3970) надав Відділенню 

недостовірну інформацію про те, що не є та ніколи не був власником сайту 

«http://www.xn--n1aabyf.com/» (або «http://www.пхцоо.com»). 

Подання недостовірної інформації територіальному відділенню 

Антимонопольного комітету України є порушенням законодавства про захист 

економічної конкуренції, передбачене пунктом 15 статті 50 Закону України 

«Про захист економічної конкуренції». 

Отже, дії ФОП Коваленка С.В., які полягають у поданні Відділенню 

недостовірної інформації щодо власника веб-сайту «http://www.xn--

n1aabyf.com/» в мережі Інтернет, є порушенням законодавства про захист 

економічної конкуренції, передбаченого пунктом 15 статті 50 Закону України 

«Про захист економічної конкуренції», у вигляді подання недостовірної 

інформації територіальному відділенню Антимонопольного комітету України. 

Доказами, які підтверджують вчинення ФОП Коваленком С.В. 

порушення законодавства про захист економічної конкуренції, є документи, 

що містяться в матеріалах Справи.  

Подання про попередні висновки у Справі направлені разом із 

супровідним листом від 24.01.2019 № 70-02/3-617 ФОП Коваленку С.В.  

ФОП Коваленко С.В. на подання про попередні висновки у Справі своїх 

зауважень та заперечень не надав. 
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Відповідно до листа Головного управління ДФС у Харківській області  

від 21.01.2019 № 1641/9/20-40-13-01-07 (вх. від 23.01.2019 № 391) обсяг 

доходу (виручки), отриманого ФОП Коваленком С.В. від реалізації продукції, 

товарів, робіт та послуг за дев’ять місяців 2018 року складає 516 098 (п’ятсот 

шістнадцять тисяч дев’яносто вісім) гривень 70 копійок.  

Відповідно до абзацу четвертого частини другої статті 52 Закону України 

«Про захист економічної конкуренції» за порушення, передбачене пунктом 15 

статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції» накладаються 

штрафи у розмірі до одного відсотка доходу (виручки) суб'єкта 

господарювання від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за останній 

звітний рік, що передував року, в якому накладається штраф. 

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

Антимонопольний комітет України», статтями 48 і 52 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 32 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: 

1.  Визнати, що дії ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ-ПІДПРИЄМЦЯ КОВАЛЕНКА 

СЕРГІЯ ВАСИЛЬОВИЧА (ідентифікаційний номер – 2812804277), які 

полягають у поданні Харківському обласному територіальному відділенню 

Антимонопольного комітету України недостовірної інформації щодо 

власника веб-сайту «http://www.xn--n1aabyf.com/» в мережі Інтернет, є 

порушенням законодавства про захист економічної конкуренції, 

передбаченим пунктом 15 статті 50 Закону України «Про захист економічної 

конкуренції», у вигляді подання недостовірної інформації територіальному 

відділенню Антимонопольного комітету України. 

2. За порушення законодавства про захист економічної конкуренції, 

наведене в пункті 1 резолютивної частини цього рішення, відповідно до 

статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції» накласти на 

ФІЗИЧНУ ОСОБУ-ПІДПРИЄМЦЯ КОВАЛЕНКА СЕРГІЯ ВАСИЛЬОВИЧА 

(ідентифікаційний номер – 2812804277) штраф у розмірі 5 160,00 (п’ять тисяч 

сто шістдесят) гривень. 
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Відповідно до частини третьої статті 56 Закону України «Про захист 

економічної конкуренції» штраф повинен бути сплачений у двомісячний 

строк з дня одержання рішення. 

Згідно з частиною восьмою статті 56 Закону України «Про захист 

економічної конкуренції» ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ КОВАЛЕНКО 

СЕРГІЙ ВАСИЛЬОВИЧ зобов'язаний протягом п'яти днів з дня сплати 

штрафу надіслати до територіального відділення документи, що 

підтверджують сплату штрафу. 

Відповідно до частини першої статті 60 зазначеного Закону рішення 

органів Антимонопольного комітету України у двомісячний строк з дня 

одержання може бути оскаржене до господарського суду. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Голова колегії Гейда І.О. 

Члени колегії Бугаєв А.М. 

Трегубець Н.О. 

Приймак Є.Б. 

Аврамова С.П. 

Неймирок Ю.О. 

Тевелєва Ю.В. 


