
 
 

СХІДНЕ МІЖОБЛАСНЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ 

АНТИМОНОПОЛЬНОГО КОМІТЕТУ УКРАЇНИ 

                                          РІШЕННЯ 

АДМІНІСТРАТИВНОЇ КОЛЕГІЇ СХІДНОГО 

МІЖОБЛАСНОГО ТЕРИТОРІАЛЬНОГО ВІДДІЛЕННЯ 
 

08.06.2021 № 70/43-р/к       Справа № 3/20-96-20 

місто Харків 

Про закриття провадження у справі 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІЛЬНІСТЮ «НЕГАБАРИТ 

СЕРВІС» (надалі – ТОВ «НЕГАБАРИТ СЕРВІС», Відповідач) неправомірно 

використовувало в період з 03.04.2018 до 03.08.2020 у своїй господарській 

діяльності комерційне (фірмове) найменування «НЕГАБАРИТ СЕРВІС» 

схоже з комерційним (фірмовим) найменуванням ТОВАРИСТВА З 

ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НЕГАБАРИТ-СЕРВІС» (надалі – 

ТОВ «НЕГАБАРИТ-СЕРВІС», Заявник) без дозволу (згоди) останнього, яке 

раніше почало використовувати його у господарській діяльності, що могло 

призвести до змішування з діяльністю ТОВ «НЕГАБАРИТ-СЕРВІС». 

Враховуючи, що  ТОВ «НЕГАБАРИТ СЕРВІС» 03.08.2020 змінило своє 

комерційне (фірмове) найменування на ТОВ «НЕГАБАРИТ МАСТЕРТРАК 

2018», адміністративна колегія Східного міжобласного територіального 

відділення Антимонопольного комітету України (надалі – Адміністративна 

колегія Відділення) надала ТОВ «НЕГАБАРИТ МАСТЕРТРАК 2018» 

рекомендації від 23.03.2021 № № 70/9-рк/к щодо вжиття заходів для усунення 

причин виникнення порушення законодавства про захист від недобросовісної 

конкуренції та вжиття заходів для усунення наслідків цього порушення, 

передбаченого статтею 4 Закону України «Про захист від недобросовісної 

конкуренції». 

ТОВ «НЕГАБАРИТ МАСТЕРТРАК 2018» виконало рекомендації. 

Адміністративна колегія Відділення закрила провадження у справі 

№ 3/20-96-20. 

Адміністративна колегія Відділення, розглянувши матеріали справи  

№ 3/20-96-20 про порушення ТОВ «НЕГАБАРИТ МАСТЕРТРАК 2018»  

(попереднє найменування – ТОВ «НЕГАБАРИТ СЕРВІС»)  законодавства про 

захист від недобросовісної конкуренції та подання третього відділу 

досліджень та розслідувань від 27.05.2021 № 70-03/269-п, 
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ВСТАНОВИЛА: 

1. ПРОЦЕСУАЛЬНІ ДІЇ 

(1) На виконання доручення Голови Антимонопольного комітету України від 

06.03.2020 № 13-01/228 (вх. від 10.03.2020 № 1/121) Східним 

міжобласним територіальним відділенням Антимонопольного комітету 

України (надалі – Відділення) розглянуто заяву ТОВ «НЕГАБАРИТ-

СЕРВІС» від 18.02.2020 № 678 про порушення ТОВ «НЕГАБАРИТ 

СЕРВІС» законодавства про захист від недобросовісної конкуренції. 

(2) Розпорядженням Адміністративної колегії Відділення від 09.07.2020                 

№ 70/103-рп/к розпочато розгляд справи №  3/20-96-20 за ознаками 

вчинення ТОВ «НЕГАБАРИТ СЕРВІС» порушення законодавства про 

захист від недобросовісної конкуренції, передбаченого статтею 4 Закону 

України «Про захист від недобросовісної конкуренції», у вигляді 

неправомірного використання комерційного (фірмового) найменування 

без дозволу (згоди) суб’єкта господарювання, який раніше почав 

використовувати його у господарській діяльності, що може призвести до 

змішування з діяльністю цього суб’єкта господарювання (надалі - 

Справа). 

(3) Адміністративною колегією Відділення ТОВ «НЕГАБАРИТ 

МАСТЕРТРАК 2018» (попереднє найменування – ТОВ «НЕГАБАРИТ 

СЕРВІС») надано рекомендації від 23.03.2021 № № 70/9-рк/к щодо 

вжиття заходів для усунення причин виникнення порушення 

законодавства про захист від недобросовісної конкуренції та вжиття 

заходів для усунення наслідків цього порушення, передбаченого статтею 

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

неправомірного використання комерційного (фірмового) найменування 

без дозволу (згоди) суб’єкта господарювання, який раніше почав 

використовувати його у господарській діяльності, що може призвести до 

змішування з діяльністю цього суб’єкта господарювання. 

(4) Листом від 27.05.2021 № 70-02/3-4451 ТОВ «НЕГАБАРИТ 

МАСТЕРТРАК 2018» (попереднє найменування – ТОВ «НЕГАБАРИТ 

СЕРВІС») направлено копію подання з попередніми висновками у Справі. 

(5) Листом від 27.05.2021 № 70-02/3-4450 ТОВ «НЕГАБАРИТ-СЕРВІС» 

направлено копію подання з попередніми висновками у Справі. 

(6) Керуючись абзацом четвертим пункту 26 Правил розгляду заяв і справ 

про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, 

затверджених розпорядженням Антимонопольного комітету від 

19.09.1994 № 5, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 

06.05.1994 за № 90/299 (у редакції розпорядження Антимонопольного 

комітету України від 29.06.1998 № 169-р) (зі змінами), інформацію про 

дату, час та місце розгляду справи № 3/20-96-20 розміщено на офіційному 

веб-сайті Антимонопольного комітету України. 
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2. СТОРОНИ 

(7) Заявником у Справі є ТОВ «НЕГАБАРИТ-СЕРВІС». 

(8) Згідно з відомостями, що містяться в ЄДИНОМУ ДЕРЖАВНОМУ 

РЕЄСТРІ ПІДПРИЄМСТВ ТА ОРГАНІЗАЦІЙ УКРАЇНИ (надалі - ЄДР) 

ТОВ «НЕГАБАРИТ-СЕРВІС» зареєстровано Ковельською районною 

державною адміністрацією Волинської області 19.12.2011, номер запису 

1 185 102 0000 000660, ідентифікаційний код - 37707423, 

місцезнаходження: 45034, Волинська область, Ковельський район, 

селище міського типу Люблинець, вулиця Заводська, 7-А. 

(9) Видами діяльності Заявника є, зокрема, вантажний автомобільний 

транспорт (основний) (код КВЕД 49.41) та інша допоміжна діяльність у 

сфері транспорту (код КВЕД 52.29). 

(10) Відповідачем у Справі є ТОВ «НЕГАБАРИТ СЕРВІС», яке в ході 

розгляду Справи змінило комерційне (фірмове) найменування на 

ТОВ «НЕГАБАРИТ МАСТЕРТРАК 2018». 

(11) Згідно з відомостями, що містяться в ЄДР, Відповідач зареєстрований 

Красноградською районною державною адміністрацією Харківської 

області 03.04.2018, номер запису 1 463 102 0000 000678, 

місцезнаходження: 63304, Харківська область, Красноградський район, 

місто Красноград, вулиця Преображенська, 38. 

(12) Видами діяльності Відповідача є, зокрема, вантажний автомобільний 

транспорт (основний) (код КВЕД 49.41) та інша допоміжна діяльність у 

сфері транспорту (код КВЕД 52.29). 

(13) Отже, у розумінні абзацу дванадцятого статті 1 Закону України «Про 

захист економічної конкуренції» Заявник та Відповідач є суб’єктами 

господарювання, здійснюють діяльність на одному ринку та є 

конкурентами. 

3. ОБСТАВИНИ СПРАВИ 

(14) За результатами розгляду Справи та наявних у Відділенні документів і 

матеріалів встановлено наступне. 

(15) Заявник з 2011 року здійснює діяльність на ринку вантажних перевезень 

та з цього ж часу використовує у своїй господарській діяльності 

комерційне (фірмове) найменування «НЕГАБАРИТ-СЕРВІС». 

(16) За наявною у Відділення інформацією, Заявник за період господарської 

діяльності на ринку вантажних перевезень набув ділової репутації, що 

підтверджується, зокрема, наданими Заявником:   

- дипломом переможця Всеукраїнського рейтингу «Сумлінні платники 

податків-2012»; 

- грамотою територіального відділення асоціації платників податків у 

Волинській області за активну участь у діяльності; 
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- дипломом Міністра аграрної політики та продовольства за участь у 

міжнародній агропромисловій виставці «AgroExpo-2016»; 

- грамотою Люблинецької селищної ради про нагородження директора 

ТОВ «НЕГАБАРИТ-СЕРВІС» за плідну працю на користь 

територіальної громади, забезпечення сталої роботи підприємства, 

сумлінне виконання податкових зобов’язань і поліпшення добробуту 

громадян, активну життєву позицію та з нагоди Дня громади і 27-ї 

річниці Незалежності України; 

- сертифікатом членства Європейського банку реконструкції та розвитку. 

(17) Заявником проводиться рекламування та просування своїх послуг, 

зокрема, через вебсайт в мережі Інтернет «lardi-trans.com», на якому 

здійснюється пошук клієнтів та перевізників у всьому світі. 

(18) Крім того, Заявник має власний вебсайт в мережі Інтернет з доменним 

ім’ям «negabarit.net», за допомогою якого Заявник поширює інформацію 

про свою діяльність та послуги, що ним надаються. 

(19) Тривалий та безперервний строк використання Заявником комерційного 

(фірмового) найменування на ринку вантажних перевезень та активне 

просування послуг допомогли здобути Заявнику значну кількість 

споживачів. 

(20) У лютому 2020 року в ході моніторингу ринку вантажних перевезень 

Заявнику стало відомо, що на ринку вантажних перевезень здійснює 

діяльність ТОВ «НЕГАБАРИТ СЕРВІС». 

(21) Так, зокрема, на вебсайті «olx.ua» та «besplatka.ua» Відповідачем 

розміщено оголошення щодо надання послуг вантажних перевезень. Так, 

в оголошенні зазначено, що ТОВ «НЕГАБАРИТ СЕРВІС» надає, зокрема, 

послуги: 

- внутрішніх перевезень вантажів автомобільним транспортом; 

- міжнародні перевезення вантажів автомобільним транспортом; 

- перевезення негабаритних вантажів, великогабаритних вантажів, 

великовагових вантажів. 

(22) Відповідач листом (вх. від 19.05.2020 № 2567) повідомив Відділення, що 

надає послуги вантажних перевезень. 

(23) Враховуючи наведене, Заявник та Відповідач здійснюють господарську 

діяльність на одному товарному ринку, а саме ринку вантажних 

перевезень. Ринок вантажних перевезень є загальнодержавним та 

висококонкурентним. 

(24) Щодо використання комерційного (фірмового) найменування 

ТОВ «НЕГАБАРИТ СЕРВІС» листом (вх. від 19.05.2020 № 2567) 

повідомило: 

- ТОВ «НЕГАБАРИТ СЕРВІС» використовує у своїй діяльності фірмове 
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(комерційне) найменування «НЕГАБАРИТ СЕРВІС» з дати реєстрації, а 

саме – з 03.04.2018; 

- ТОВ «НЕГАБАРИТ СЕРВІС» (ТОВ «НЕГАБАРИТ МАСТЕРТРАК 

2018») використовує у своїй діяльності фірмове (комерційне) 

найменування «НЕГАБАРИТ СЕРВІС» на підставі державної реєстрації 

юридичної особи згідно із Законом України «Про державну реєстрацію 

юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських 

формувань»; 

- ТОВ «НЕГАБАРИТ СЕРВІС» вважає, що фірмове (комерційне) 

найменування «НЕГАБАРИТ СЕРВІС» не є тотожним фірмовому 

(комерційному) найменуванню «НЕГАБАРИТ-СЕРВІС» у зв’язку з 

використанням ТОВ «НЕГАБАРИТ-СЕРВІС» дефісу. 

(25) Комерційні (фірмові) найменування ТОВ «НЕГАБАРИТ-СЕРВІС» та 

ТОВ «НЕГАБАРИТ СЕРВІС» є схожими, при цьому Заявник майже на 7 

років раніше за Відповідача почав використовувати своє комерційне 

(фірмове) найменування, отже, має пріоритет на його використання.  

(26) ТОВ «НЕГАБАРИТ-СЕРВІС» зазначає, що не надавало жодному з 

суб’єктів господарювання будь-якого дозволу (згоди) на використання 

власного комерційного (фірмового) найменування - «НЕГАБАРИТ-

СЕРВІС» чи схожого на нього, в тому числі і на використання 

ТОВ «НЕГАБАРИТ СЕРВІС» комерційного (фірмового) найменування 

«НЕГАБАРИТ СЕРВІС», що є схожим з комерційним (фірмовим) 

найменуванням ТОВ «НЕГАБАРИТ-СЕРВІС» - «НЕГАБАРИТ-СЕРВІС». 

(27) Використання Відповідачем комерційного (фірмового) найменування 

«НЕГАБАРИТ СЕРВІС» схожого на комерційне (фірмове) найменування 

«НЕГАБАРИТ-СЕРВІС» могло вводити споживача в оману відносно 

товару (послуг) та його виробника, оскільки Заявник та Відповідач 

здійснюють свою діяльність на одному ринку, а саме на ринку вантажних 

перевезень, мають одних і тих же споживачів та є конкурентами.  

(28) Враховуючи зазначене, використання Відповідачем комерційного 

(фірмового) найменування «НЕГАБАРИТ СЕРВІС» схожого на 

комерційне (фірмове) найменування Заявника -  «НЕГАБАРИТ-СЕРВІС» 

могло призвести до змішування господарської діяльності Заявника та 

Відповідача. 

(29) Разом з тим, Відповідач в ході розгляду Справи звернувся до Відділення 

листом (вх. від 07.08.2020 № 4287), яким повідомив, що Рішенням 

єдиного учасника ТОВ «НЕГАБАРИТ СЕРВІС» від 03.08.2020 було 

змінено фірмове (комерційне) найменування ТОВ «НЕГАБАРИТ 

СЕРВІС» на ТОВ «НЕГАБАРИТ МАСТЕРТРАК 2018». Відповідно до 

вказаного рішення здійснено відповідні реєстраційні дії 06.08.2020, тобто 

внесено зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних 

осіб-підприємців та громадських формувань. 
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(30) На підтвердження вказаного Відповідач надав копію Рішенням єдиного 

учасника ТОВ «НЕГАБАРИТ СЕРВІС» від 03.08.2020 та копію Виписки 

з ЄДР від 06.08.2020. 

(31) Таким чином, з 03.08.2020 Відповідач використовує у своїй діяльності 

комерційне (фірмове) найменування ТОВ «НЕГАБАРИТ МАСТЕРТРАК 

2018». 

(32) Отже, дії Відповідача, що містили ознаки порушення законодавства про 

захист від недобросовісної конкуренції, передбаченого статтею 4 Закону 

України «Про захист від недобросовісної конкуренції», у вигляді 

неправомірного використання комерційного (фірмового) найменування 

без дозволу (згоди) суб’єкта господарювання, який раніше почав 

використовувати його у господарській діяльності, що може призвести до 

змішування з діяльністю цього суб’єкта господарювання, припинено. 

4. ПРАВОВА КВАЛІФІКАЦІЯ ДІЙ ВІДПОВІДАЧА 

(33) Відповідно до положення абзацу першого частини третьої статті 10bis 

Паризької конвенції про охорону промислової власності від 20.03.1883 

(переглянута у Брюсселі 14.12.1900, у Вашингтоні 02.06.1911, у Гаазі 

06.11.1925, у Лондоні 02.06.1934, у Лісабоні 31.10.1958, у Стокгольмі 

14.07.1967, змінена 02.10.1979) (набуття чинності для України 25.12.1991) 

(надалі – Паризька конвенція) підлягають забороні всі і будь-які дії, здатні 

яким би то не було способом викликати змішування відносно 

підприємства, продуктів чи промислової або торговельної діяльності 

конкурента. 

(34) Комерційне (фірмове) найменування має стійкий зв’язок з діловою 

репутацією суб’єкта господарювання і тому представляє для нього значну 

цінність. У статті 8 Паризької конвенції закріплено положення про те, що 

фірмове найменування охороняється у всіх країнах Союзу без 

обов’язкового подання заявки чи реєстрації. 

(35) Відповідно до статті 4 Закону України «Про захист від недобросовісної 

конкуренції» неправомірним є використання імені, комерційного 

(фірмового) найменування, торговельної марки (знака для товарів і 

послуг), рекламних матеріалів, оформлення упаковки товарів і 

періодичних видань, інших позначень без дозволу (згоди) суб'єкта 

господарювання, який раніше почав використовувати їх або схожі на них 

позначення у господарській діяльності, що призвело чи може призвести 

до змішування з діяльністю цього суб'єкта господарювання. 

(36) Враховуючи зазначене, дії ТОВ «НЕГАБАРИТ МАСТЕРТРАК 2018» 

(попереднє найменування - ТОВ «НЕГАБАРИТ СЕРВІС»), які полягають 

у використанні комерційного (фірмового) найменування «НЕГАБАРИТ 

СЕРВІС» під час здійснення господарської діяльності у період з 

03.04.2018 до 03.08.2020, що є схожим з комерційним (фірмовим) 

найменуванням ТОВ «НЕГАБАРИТ-СЕРВІС» - «НЕГАБАРИТ-СЕРВІС» 
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без дозволу (згоди) ТОВ «НЕГАБАРИТ-СЕРВІС», яке раніше почало 

використовувати його у своїй господарській діяльності, що могло 

призвести до змішування з діяльністю ТОВ «НЕГАБАРИТ-СЕРВІС», 

містять ознаки порушення законодавства про захист від недобросовісної 

конкуренції, передбаченого статтею 4 Закону України «Про захист від 

недобросовісної конкуренції», у вигляді неправомірного використання 

комерційного (фірмового) найменування без дозволу (згоди) суб’єкта 

господарювання, який раніше почав використовувати його у 

господарській діяльності, що може призвести до змішування з діяльністю 

цього суб’єкта господарювання. 

1. НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНОЮ КОЛЕГІЄЮ ВІДДІЛЕННЯ 

РЕКОМЕНДАЦІЙ 

(37) Відповідно до частини першої статті 46 Закону України «Про захист 

економічної конкуренції» органи Антимонопольного комітету України 

мають право надавати рекомендації органам влади, органам місцевого 

самоврядування, органам адміністративно-господарського управління та 

контролю, суб’єктам господарювання, об’єднанням стосовно припинення 

дій, які містять ознаки порушення законодавства про захист економічної 

конкуренції, усунення причин виникнення цих порушень і умов, що їм 

сприяють, а у разі, якщо порушення припинено, - щодо вжиття заходів 

для усунення наслідків цих порушень. Рекомендації надаються у формі 

листа. 

(38) Враховуючи, що 03.08.2020 Відповідачем змінено комерційне (фірмове) 

найменування «НЕГАБАРИТ СЕРВІС» на «НЕГАБАРИТ МАСТЕРТРАК 

2018», тобто дії ТОВ «НЕГАБАРИТ МАСТЕРТРАК 2018» по 

використанню комерційного (фірмового) найменування «НЕГАБАРИТ 

СЕРВІС» під час здійснення господарської діяльності у період з 

03.04.2018 до 03.08.2020, що є схожим з комерційним (фірмовим) 

найменуванням ТОВ «НЕГАБАРИТ-СЕРВІС» - «НЕГАБАРИТ-СЕРВІС» 

без дозволу (згоди) ТОВ «НЕГАБАРИТ-СЕРВІС», яке раніше почало 

використовувати його у своїй господарській діяльності, що могло 

призвести до змішування з діяльністю ТОВ «НЕГАБАРИТ-СЕРВІС», 

припинені,  адміністративною колегією Відділення ТОВ «НЕГАБАРИТ 

МАСТЕРТРАК 2018» надані рекомендації від 23.03.2021 № № 70/9-рк/к 

щодо вжиття заходів для усунення причин виникнення порушення 

законодавства про захист від недобросовісної конкуренції та вжиття 

заходів для усунення наслідків цього порушення, передбаченого статтею 

4 Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції» (надалі - 

Рекомендації). 

(39) На виконання Рекомендацій Відповідач листом б/д та б/н (вх. від 

05.04.2021 № 1870) повідомив, що з 03.08.2020, після зміни комерційного 

(фірмового) найменування на «НЕГАБАРИТ МАСТЕРТРАК 2018», не 

використовує комерційне (фірмове) найменування «НЕГАБАРИТ 
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СЕРВІС». 

(40) Також, Відповідач повідомив, що ним видалено всі рекламні оголошення 

з комерційним (фірмовим) найменуванням «НЕГАБАРИТ СЕРВІС», 

зокрема, і з вебсайтів в мережі Інтернет «olx.ua» та «besplatka.ua», та 

рекламування своїх послуг здійснює виключно під комерційним 

(фірмовим) найменуванням «НЕГАБАРИТ МАСТЕРТРАК 2018». 

(41) Отже, Відповідачем виконано Рекомендації. 

2. МІРКУВАННЯ ТА ЗАПЕРЕЧЕННЯ ЗАЯВНИКА ТА 

ВІДПОВІДАЧА 

(42) На подання з попередніми висновками у Справі, направлені Заявнику та 

Відповідачу листами від 27.05.2021 № 70-02/3-4450 та № 70-02/3-4451 

відповідно, Заявник та Відповідача міркувань та заперечень не надали. 

3. ОСТАТОЧНІ ВИСНОВКИ АДМІНІСТРАТИВНОЇ КОЛЕГІЇ 

ВІДДІЛЕННЯ У СПРАВІ 

(43) Відповідно до частини третьої статті 46 Закону України «Про захист 

економічної конкуренції» 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, а розпочате 

провадження закривається. 

(44) Дії ТОВ «НЕГАБАРИТ МАСТЕРТРАК 2018» по використанню 

комерційного (фірмового) найменування «НЕГАБАРИТ СЕРВІС» під час 

здійснення господарської діяльності у період з 03.04.2018 до 03.08.2020, 

що є схожим з комерційним (фірмовим) найменуванням                                 

ТОВ «НЕГАБАРИТ-СЕРВІС» - «НЕГАБАРИТ-СЕРВІС» без дозволу 

(згоди) ТОВ «НЕГАБАРИТ-СЕРВІС», яке раніше почало 

використовувати його у своїй господарській діяльності, що могло 

призвести до змішування з діяльністю ТОВ «НЕГАБАРИТ-СЕРВІС», 

припинені та Відповідачем вжито відповідних заходів для усунення 

наслідків цього порушення. 

(45) Разом з тим, в ході розгляду Справи Заявником не надано підтвердження 

щодо понесених ним збитків внаслідок використання Відповідачем 

комерційного (фірмового) найменування «НЕГАБАРИТ СЕРВІС», що є 

схожим з комерційним (фірмовим) найменуванням  ТОВ «НЕГАБАРИТ-

СЕРВІС» - «НЕГАБАРИТ-СЕРВІС» без дозволу (згоди)                                    

ТОВ «НЕГАБАРИТ-СЕРВІС». 

(46) За таких умов, враховуючи, що у Відділення відсутня інформація, яка б 

свідчила, що дії ТОВ «НЕГАБАРИТ МАСТЕРТРАК 2018» по 

використанню комерційного (фірмового) найменування «НЕГАБАРИТ 
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СЕРВІС» під час здійснення господарської діяльності у період з 

03.04.2018 до 03.08.2020, що є схожим з комерційним (фірмовим) 

найменуванням  ТОВ «НЕГАБАРИТ-СЕРВІС» - «НЕГАБАРИТ-СЕРВІС» 

без дозволу (згоди) ТОВ «НЕГАБАРИТ-СЕРВІС», яке раніше почало 

використовувати його у своїй господарській діяльності, що могло 

призвести до змішування з діяльністю ТОВ «НЕГАБАРИТ-СЕРВІС», 

призвели до суттєвого обмеження чи спотворення конкуренції, чи завдали 

значних збитків окремим особам чи суспільству, провадження у справі 

відповідно до частини третьої статті 46 Закону України «Про захист 

економічної конкуренції» підлягає закриттю. 

Ураховуючи наведене, керуючись статтею 7, 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 23.02.2001 № 32-р, 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30.03.2001 за  № 291/5482, та 

пунктом 36 Правил розгляду заяв і справ про порушення законодавства про 

захист економічної конкуренції, затверджених розпорядженням 

Антимонопольного комітету України від 19.04.1994  № 5, зареєстрованих у 

Міністерстві юстиції України 066.1994 за № 90/299 (у редакції розпорядження 

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

адміністративна колегія Східного міжобласного територіального відділення 

Антимонопольного комітету України 

ПОСТАНОВИЛА: 

Закрити провадження у справі № 3/20-96-20. 

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      Юрій ГЛАДИК 

Ч 


