
 

 

АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ 
Р Е К О М Е Н Д А Ц І Ї 

АДМІНІСТРАТИВНОЇ КОЛЕГІЇ ХАРКІВСЬКОГО ОБЛАСНОГО 

ТЕРИТОРІАЛЬНОГО ВІДДІЛЕННЯ 

 

від 10.01.2019 № 1-рк/к 
 

 

 
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КЗАСК» 

 61177, м. Харків, вул. Старопрудна, 8, 

кв. 49 

Щодо припинення дій, які містять 

ознаки порушення законодавства  

про захист від недобросовісної конкуренції 

 

На виконання доручення Антимонопольного комітету України від 

18.09.2018 № 8-01/293-АМ  розглянуто заяву ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СВІТ АЛЮМІНІЮ» (надалі - ТОВ «СВІТ 

АЛЮМІНІЮ», Заявник) від 18.09.2018 (вх. від 20.09.2018 № 1/473) про 

порушення ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«КЗАСК» (надалі - ТОВ «КЗАСК», Відповідач) законодавства про захист від 

недобросовісної конкуренції (надалі - Заява). 

ТОВ «СВІТ АЛЮМІНІЮ» є юридичною особою та зареєстроване 

Подільською районною в місті Києві державною адміністрацією 11.07.2013, 

номер запису 1 071 102 0000 030932, ідентифікаційний код – 38778500, 

місцезнаходження: 04073, м. Київ, вул. Сирецька, буд. 9, корпус 1-Ф, офіс 107. 

Основним видом діяльності ТОВ «СВІТ АЛЮМІНІЮ» є оптова торгівля 

металами та металевими рудами (код КВЕД 46.72). 

У розумінні статті 1 Закону України «Про захист економічної 

конкуренції» ТОВ «СВІТ АЛЮМІНІЮ» є суб’єктом господарювання. 

В Заяві ТОВ «СВІТ АЛЮМІНІЮ» зазначає, що Заявник та                            

ТОВ «КЗАСК» є конкурентами на ринку алюмінію, алюмінієвих виробів, 

деревини та будівельних матеріалів.  На офіційному сайті Відповідача: 

http://kzask.ua розміщені фотозображення схем, технічні характеристики 

продукції, що виробляються Заявником, при цьому, ТОВ «КЗАСК» фактично 
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здійснює реалізацію продукції через інтернет-магазин без наявності реального 

складу та приміщень, де виготовляються дані вироби, тобто безпідставно 

позиціонує себе як виробника зазначеної продукції. 

ТОВ «КЗАСК» є юридичною особою та зареєстроване Департаментом 

реєстрації Харківської міської ради 29.02.2012 за № 1 480 102 0000 052489, 

ідентифікаційний код – 37997919, місцезнаходження: 61177, м. Харків,                  

вул. Старопроудна, буд. 8, кв. 49. Основним видом діяльності ТОВ «КЗАСК» є 

неспеціалізована оптова торгівля (код КВЕД 46.90). 

У розумінні статті 1 Закону України «Про захист економічної 

конкуренції» ТОВ «КЗАСК» є суб’єктами господарювання. 

Згідно з інформацією, наданою Заявником, та протоколом від 19.12.2018, 

складеним працівниками територіального відділення, на веб-сайті з доменним 

ім’ям: https://kzask.ua (далі – Сайт) зафіксовано інформацію щодо діяльності 

ТОВ «КЗАСК», зокрема, в розділі «Алюминиевые профили» (мова оригіналу) 

зазначено «Добро пожаловать на официальный сайт завода алюминиевых 

конструкций КЗАСК и в интернет магазин алюминиевого профиля» (мова 

оригіналу). 

Крім цього, на зазначеному Сайті є розділи, в яких також зазначається 

про виробництво алюмінієвої продукції, а саме: 

-  в розділі «Производство» (мова оригіналу) міститься інформація 

«КЗАСК производство. Алюминиевый завод КЗАСК»: производство 

алюминиевого профиля и алюминия; производство алюминия, алюминиевых 

сплавов» (мова оригіналу) 

-  в підрозділі «Производство алюминиевого профиля и алюминия» 

(мова оригіналу) міститься інформація «Заявка: производство профиля. После 

расчета стоимости и сроков производства, менеджеры компании свяжутся с 

вами и проинформируют про детали заказа» мова оригіналу); 

- в розділі «Алюминий» (мова оригіналу) – інформація 

«Алюминиевый завод КЗАСК: алюминий. Алюминиевый завод КЗАСК: купить 

алюминий, алюминиевые сплавы оптом и в розницу» (мова оригіналу); 

- в розділі «Контакты» (мова оригіналу) – інформація «Сотрудники 

завода алюминиевых конструкций КЗАСК работают с 09:00 до 18:00 по 

Киевскому времени (GMT +02:00)  (далі –   Інформація). 

Втім, в ураїнській мові слово «Завод» вживається у такому значені - 

велике промислове підприємство з механізованими процесами, яке випускає 

переважно товари важкої примисловості. 

Отже, на Сайті розповсюджується інформація, що ТОВ «КЗАСК» 

позиціонує себе заводом-виробником алюмінію та алюмінієвої продукції.  

ТОВ «КЗАСК» листом від 16.11.2018 № 1 повідомило, що сторінка 
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підприємства в мережі інтернет - kzask.ua, яка розпочала роботу в середині 

2018 року, та відповідно до рахунку на оплату від 01.12.2017 № 1052 здійснило 

оплату ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«УКРАЇНСЬКІ ТОРГОВЕЛЬНІ МАРКИ» за реєстрацію домену «kzask.ua» 

строком на 3 роки у розмірі 3 150,00 грн. 

Крім цього, ТОВ «КЗАСК» зазначило, що не надавало право третім 

особам на розміщення інформації на сторінці в мережі Інтернет та розміщує 

інформацію на сайті безпосередньо.   

Отже, вищевикладене свідчить, що сайт з доменним ім’ям  

«https://kzask.ua» використовується у господарській діяльності  

ТОВ «КЗАСК» (далі – Сайт ТОВ «КЗАСК»). 

Таким чином, Інформація на Сайті ТОВ «КЗАСК» розповсюджується 

безпосередньо товариством.  

Враховуючи, що мережа Інтернет є загальнодоступною, з Інформацією, 

розміщеною на Сайті ТОВ «КЗАСК», має можливість ознайомитись 

невизначене коло осіб. 

Ознайомившись з Інформацією, у пересічного споживача може скластися 

враження про те, що ТОВ «КЗАСК» є заводом-виробником алюмінієвої 

продукції  (профілів, алюмінію, алюмінієвих сплавів тощо), а це в свою чергу 

може бути одним із стимулів для придбання алюмінієвої продукції у 

зазначеного суб’єкта господарювання з огляду на те, що у виробника продукції 

ціна нижча, ніж у посередника.  

Крім цього, згідно з інформацією, наданою ТОВ «КЗАСК» листом від 

16.11.2018 № 1, він має свідоцтво на знак для товарів і послуг № 234726 від 

27.11.2017 «КЗАСК». 

ТОВ «КЗАСК» здійснює діяльність з торгівлі металом, деревиною і 

будівельними матеріалами та реалізує продукцію через інтернет-магазин та 

торгові точки, розташовані за адресами: 

- м. Київ, Бережанська, 9; 

- м. Харків, Кокчетавська, 12; 

- м. Чернівці, вул. Богдана Хмельницького, 8. 

Також, відповідно до інформації, наданої ТОВ «КЗАСК» листом від 

12.12.2018 № 1, постачальниками продукції товариству з 29.02.2012 по 

теперішній час є ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«АЛЮСЕРВІС» (м. Київ) та ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АЛЮПРО» (м. Київ). 

Отже, ТОВ «КЗАСК» поширює неправдиву інформацію про господарську 

діяльність на ринку торгівлі алюмінію та алюмінієвої продукції, що вводить в 
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оману невизначене коло осіб. 

Враховуючи, що розповсюдження Інформації може стимулювати 

зацікавленість споживачів до придбання товарів саме у  

ТОВ «КЗАСК» і, як наслідок, поставити його у більш вигідне становище 

стосовно інших суб’єктів господарювання, які здійснюють торгівлю алюмінію 

та алюмінієвої продукції  і дотримуються вимог законодавства про захист від 

недобросовісної конкуренції.  

Таким чином, ТОВ «КЗАСК» може отримати неправомірні переваги у 

конкуренції, посилюючи свою конкурентну позицію не завдяки власним 

досягненням, а шляхом поширення інформації, що вводить в оману. 

Відповідно до статті 15
1
 Закону України «Про захист від недобросовісної 

конкуренції», поширення інформації, що вводить в оману, є повідомлення 

суб’єктом господарювання безпосередньо або через іншу особу, одній, кільком 

особам або невизначеному колу осіб, у тому числі в рекламі неповних, 

неточних, неправдивих відомостей, зокрема внаслідок обраного способу їх 

викладення, замовчування окремих фактів чи нечіткості формулювань, що 

вплинули або можуть вплинути на наміри цих осіб щодо придбання 

(замовлення) чи реалізації (продажу, поставки, виконання, надання) товарів, 

робіт, послуг цього суб'єкта господарювання. 

Враховуючи вищенаведене, дії ТОВ «КЗАСК», які полягають у 

розміщенні в мережі Інтернет на сайті за адресою: «https://kzask.ua» інформації 

про те, що ТОВ «КЗАСК» є заводом-виробником алюмінію та алюмінієвої 

продукції, в той час, як ТОВ «КЗАСК» не є виробником, а здійснює лише 

оптову та роздрібну реалізацію алюмінію та алюмінієвої продукції, містять 

ознаки порушення законодавства про захист від недобросовісної конкуренції, 

передбаченого статтею 15¹ Закону України «Про захист від недобросовісної 

конкуренції», у вигляді поширення інформації, що вводить в оману, а саме: 

повідомлення суб'єктом господарювання безпосередньо невизначному колу 

осіб відомостей, що містять неправдиві дані про господарську діяльність 

суб'єкта господарювання, зокрема внаслідок обраного способу їх викладення, 

які можуть вплинути на наміри цих осіб щодо придбання продукції, що 

реалізується ТОВ «КЗАСК». 

Таким чином, керуючись пунктом 10 частини п'ятої статті 14 Закону 

України «Про Антимонопольний комітет України», частиною першою статті 46 

Закону України «Про захист економічної конкуренції», підпунктом 13 частини 

першої пункту 3 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 ТОВ «КЗАСК» такі 
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РЕКОМЕНДАЦІЇ 

1. Припинити дії, які містять ознаки порушення передбаченого статтею 15¹ 

Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції», у вигляді 

поширення інформації, що вводить в оману, а саме: повідомлення суб'єктом 

господарювання безпосередньо невизначному колу осіб відомостей, що містять 

неправдиві дані про господарську діяльність суб'єкта господарювання, зокрема 

внаслідок обраного способу їх викладення, які можуть вплинути на наміри цих 

осіб щодо придбання продукції, що реалізується ТОВ «КЗАСК», а також 

усунення причин цього порушення та умов, що йому сприяють. 

2. Про виконання рекомендацій ТОВ «КЗАСК» письмово повідомити 

Харківське обласне територіальне відділення Антимонопольного комітету 

України із наданням підтверджуючих документів в 10-денний строк з дня 

отримання цих рекомендацій. 

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

«Про захист економічної конкуренції» рекомендації органів Антимонопольного 

комітету України підлягають обов’язковому розгляду особами, яким 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 не розпочинається. 

 

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. 

 

 

 


