
                                                                   
 

СХІДНЕ МІЖОБЛАСНЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ 

АНТИМОНОПОЛЬНОГО КОМІТЕТУ УКРАЇНИ 

РІШЕННЯ 

АДМІНІСТРАТИВНОЇ КОЛЕГІЇ СХІДНОГО МІЖОБЛАСНОГО 

ТЕРИТОРІАЛЬНОГО ВІДДІЛЕННЯ 
 

10.08.2021 № 70/74-р/к      Справа № 3/12-179-21 

 м. Харків 

 

Про порушення законодавства  

про захист економічної конкуренції  

та накладення штрафу 

 

Голова Cхідного міжобласного територіального відділення 

Антимонопольного комітету України (надалі – Відділення) в ході здійснення 

державного контролю за дотриманням законодавства про захист економічної 

конкуренції, направив до ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «М'ЯСОКОМБІНАТ «КУП'ЯНСЬКИЙ» (надалі – 

ТОВ «М'ЯСОКОМБІНАТ «КУП'ЯНСЬКИЙ», Відповідач) вимогу від 

16.03.2021 № 70-02/3-2109/8 (надалі – Вимога) про надання інформації 

протягом 20 днів з моменту її отримання. 

У зазначений головою Відділення строк ТОВ «М'ЯСОКОМБІНАТ 

«КУП'ЯНСЬКИЙ» не надало інформацію на Вимогу. 

За результатами розгляду справи № 3/12-179-21 дії 

ТОВ «М'ЯСОКОМБІНАТ «КУП'ЯНСЬКИЙ» кваліфіковано як порушення, 

передбачене пунктом 13 статті 50 Закону України «Про захист економічної 

конкуренції» (неподання інформації територіальному відділенню у 

встановлений головою територіального відділення строк). 

На порушника накладено штраф на загальну суму 13 600 (тринадцять 

тисяч шістсот) гривень. 

Адміністративна колегія Відділення, розглянувши матеріали справи 

№ 3/12-179-21 про порушення ТОВ «М'ЯСОКОМБІНАТ «КУП'ЯНСЬКИЙ» 

законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченого пунктом 13 

статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», та подання 

Третього відділу досліджень та розслідувань Відділення від 30.07.2021 № 70-

03/406-П, 

 



 - 2 - 

 

 

ВСТАНОВИЛА: 

1. Процесуальні дії 

(1) Розпорядженням адміністративної колегії Відділення від 22.06.2021 

№ 70/188–рп/к розпочато розгляд справи № 3/12-179-21 (надалі – Справа) 

за ознаками вчинення Відповідачем порушення, передбаченого пунктом 13 

статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді 

неподання інформації територіальному відділенню Антимонопольного 

комітету України у встановлені головою територіального відділення 

строки; 

(2) Листом від 30.07.2021 № 70-02/3-6410 до ТОВ «М'ЯСОКОМБІНАТ 

«КУП'ЯНСЬКИЙ» направлено подання про попередні висновки у Справі, у 

якому зазначено інформацію про дату, час та місце розгляду Справи. 

2. Відповідач 

(3) Відповідачем у Справі є ТОВ «М'ЯСОКОМБІНАТ «КУП'ЯНСЬКИЙ». 

(4) Відповідно до відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі 

юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань 

ТОВ «М'ЯСОКОМБІНАТ «КУП'ЯНСЬКИЙ» зареєстрований Куп'янською 

районною державною адміністрацією Харківської області, дата запису від 

08.01.2013 №: 14751020000000725, ідентифікаційний код юридичної особи 

– 38281687, місцезнаходження: 63702, Харківська область, місто 

Куп'янськ, вулиця Сватівська, 60. Основним видом діяльності 

ТОВ «М'ЯСОКОМБІНАТ «КУП'ЯНСЬКИЙ» є виробництво м'яса 

(основний) (код за КВЕД 10.11). 

(5) У розумінні абзацу дванадцятого статті 1 Закону України «Про захист 

економічної конкуренції» ТОВ «М'ЯСОКОМБІНАТ «КУП'ЯНСЬКИЙ» є 

суб’єктом господарювання. 

3. Обставини Справи 

(6) У зв’язку зі здійсненням державного контролю щодо дотримання 

суб’єктами господарювання законодавства про захист економічної 

конкуренції, керуючись статтями 3, 17, 22 та 221 Закону України «Про 

Антимонопольний комітет України», Відділенням до 

ТОВ «М'ЯСОКОМБІНАТ «КУП'ЯНСЬКИЙ» рекомендованим листом 

надіслана Вимога голови Відділення про надання інформації. 

(7) Інформацію, передбачену Вимогою, ТОВ «М'ЯСОКОМБІНАТ 

«КУП'ЯНСЬКИЙ» необхідно було надати в 20-денний строк з дня її 

отримання. 

(8)  У Вимозі ТОВ «М'ЯСОКОМБІНАТ «КУП'ЯНСЬКИЙ» попереджалося, що 

неподання інформації або подання інформації в неповному обсязі 

територіальному відділенню Антимонопольного комітету України у 
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встановлені головою територіального відділення строки або подання 

недостовірної інформації тягне за собою відповідальність згідно зі статтею 

52 Закону України «Про захист економічної конкуренції», а також 

зазначалось, що вимоги голови територіального відділення 

Антимонопольного комітету України щодо надання інформації є 

обов’язковими для виконання у визначені ним строки. 

(9) Вимогу надіслано до ТОВ «М'ЯСОКОМБІНАТ «КУП'ЯНСЬКИЙ» 

17.03.2021 рекомендованим листом № 6102254650721 за адресою: 63702, 

Харківська область, місто Куп'янськ, вулиця Сватівська, 60, з поштового 

відділення № 22 міста Харкова. 

(10) ТОВ «М'ЯСОКОМБІНАТ «КУП'ЯНСЬКИЙ» листом від 05.04.2021  

(вх. від 08.04.2021 № 1977) звернулося до Відділення щодо надання 

роз’яснень стосовно підстав направлення Вимоги (надалі – Лист 1). 

(11) В Листі 1 ТОВ «М'ЯСОКОМБІНАТ «КУП'ЯНСЬКИЙ» зазначає про 

відсутність конкретних підстав надсилання Вимоги, не повідомлення про 

початок розгляду справи щодо наявності ознак недобросовісної 

конкуренції, наявність відповідної заяви або проведення перевірки, щодо 

додержання суб’єктом господарювання конкурентного законодавства, а 

також не надання жодних розпоряджень, повідомлень, рішень та 

матеріалів по справі, що на думку ТОВ «М'ЯСОКОМБІНАТ 

«КУП'ЯНСЬКИЙ», виключає можливість визначення правомірності 

надісланої Вимоги. 

(12) Листом від 12.04.2021 № 70-02/3-3220 Відділення повідомило  

ТОВ «М'ЯСОКОМБІНАТ «КУП'ЯНСЬКИЙ», що Вимога голови 

Відділення містить повну інформацію та посилання на нормативно-правові 

акти стосовно підстав її направлення, а саме Вимога направлена до 

ТОВ «М'ЯСОКОМБІНАТ «КУП'ЯНСЬКИЙ» у зв’язку зі здійсненням 

контролю за дотриманням законодавства про захист економічної 

конкуренції. Крім того, зазначено, що Відділенням направлено вимоги 

іншим суб’єктам господарювання, які здійснюють свою діяльність на 

одному товарному ринку з ТОВ «М'ЯСОКОМБІНАТ «КУП'ЯНСЬКИЙ». 

Разом з тим, ТОВ «М'ЯСОКОМБІНАТ «КУП'ЯНСЬКИЙ», повідомлено, 

що строк надання інформації на Вимогу продовжено до 22.04.2021 

(включно). 

(13) ТОВ «М'ЯСОКОМБІНАТ «КУП'ЯНСЬКИЙ» листом від 19.04.2021  

(вх. від 20.04.2021 № 2295) повторно звернулося до Відділення стосовно 

роз’яснень з питань підстав, щодо надання інформації на Вимогу (надалі – 

Лист 2). 

(14) ТОВ «М'ЯСОКОМБІНАТ «КУП'ЯНСЬКИЙ» в Листі 2 наголошує, що ні 

Вимога Відділення, ні лист Відділення від 12.04.2021 № 70-02/3-3220 не 

містять конкретних підстав направлення Вимоги, не повідомляють про 

початок розгляду справи щодо наявності ознак недобросовісної 

конкуренції ТОВ «М'ЯСОКОМБІНАТ «КУП'ЯНСЬКИЙ», наявність 

відповідної заяви або проведення перевірки ТОВ «М'ЯСОКОМБІНАТ 
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«КУП'ЯНСЬКИЙ» щодо додержання суб’єктом господарювання 

конкурентного законодавства, а також не містила жодних розпоряджень, 

повідомлень, рішень та матеріалів у справі, що на думку 

ТОВ «М'ЯСОКОМБІНАТ «КУП'ЯНСЬКИЙ», виключає можливість 

визначення правомірності надісланої Вимоги, та її відповідність вимогам 

діючого законодавства України. 

(15) Відділення листом від 13.05.2021 № 70-02/3-4055 повторно надало 

роз’яснення ТОВ «М'ЯСОКОМБІНАТ «КУП'ЯНСЬКИЙ» щодо 

направлення Вимоги та зазначило, що Вимога містить повну інформацію 

та посилання на нормативно-правові акти стосовно підстав її направлення. 

Також, Відділення вдруге повідомлено ТОВ «М'ЯСОКОМБІНАТ 

«КУП'ЯНСЬКИЙ», що строк надання інформації на Вимогу продовжено 

до 24.05.2021 (включно). 

(16) ТОВ «М'ЯСОКОМБІНАТ «КУП'ЯНСЬКИЙ» листом від 21.05.2021  

№ 111 (вх. від 24.05.2021 № 2995) втретє звернулося до Відділення за 

роз’ясненнями щодо підстав направлення Вимоги з посиланням на ті ж 

самі підстави, наведені в Листі 1 та 2. 

(17) Крім того, 30.06.2021 територіальним відділенням на адресу 

ТОВ «М'ЯСОКОМБІНАТ «КУП'ЯНСЬКИЙ» направлено лист-пояснення 

№ 70-02/3-5187 щодо причин неподання інформації на Вимогу. 

(18) Інформацію, передбачену Вимогою, ТОВ «М'ЯСОКОМБІНАТ 

«КУП'ЯНСЬКИЙ» надано Відділенню 16.07.2021 листом від 15.07.2021 

№ 285 (вх. від 15.07.2021 № 4032). 

4. Правова кваліфікація дій Відповідача 

(19) Відповідно до статті 221 Закону України «Про Антимонопольний комітет 

України» суб’єкти господарювання, їх структурні підрозділи, філії, 

представництва, їх посадові особи та працівники зобов’язані на вимогу 

голови територіального відділення Антимонопольного комітету України 

подавати документи, предмети чи інші носії інформації, пояснення, іншу 

інформацію, в тому числі з обмеженим доступом, та банківську таємницю, 

необхідну для виконання Антимонопольним комітетом України, його 

територіальними відділеннями завдань, передбачених законодавством про 

захист економічної конкуренції. 

(20) Згідно зі статтею 22 Закону України «Про Антимонопольний комітет 

України» розпорядження, рішення та вимоги голови територіального 

відділення Антимонопольного комітету є обов’язковими для виконання у 

визначені ним строки, якщо інше не передбачено законом. Невиконання 

розпоряджень, рішень та вимог голови територіального відділення 

Антимонопольного комітету України тягне за собою передбачену законом 

відповідальність. 

(21) Відповідно до пункту 13 статті 50 Закону України «Про захист економічної 

конкуренції» неподання інформації територіальному відділенню у 
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встановлені головою територіального відділення строки є порушенням 

законодавства про захист економічної конкуренції. 

5. Заперечення Відповідача та їх спростування 

(22) На подання з попередніми висновками у Справі, направлене листом від 

30.07.2021 № 70-02/3-6410, ТОВ «М'ЯСОКОМБІНАТ «КУП'ЯНСЬКИЙ» 

заперечень та міркувань по суті Справи не надало. 

6. Остаточні висновки Відділення 

(23) Таким чином, доказами, зібраними у Справі, доводиться висновок про те, 

що бездіяльність ТОВ «М'ЯСОКОМБІНАТ «КУП'ЯНСЬКИЙ» по 

неподанню інформації, передбаченої Вимогою у встановлений строк, є 

порушенням законодавства про захист економічної конкуренції, 

передбаченим пунктом 13 статті 50 Закону України «Про захист 

економічної конкуренції», у вигляді неподання інформації територіальному 

відділенню Антимонопольного комітету України у встановлені головою 

територіального відділення строки. 

(24) Доказами, які підтверджують вчинення ТОВ «М'ЯСОКОМБІНАТ 

«КУП'ЯНСЬКИЙ» порушення законодавства про захист економічної 

конкуренції, є документи, що містяться в матеріалах Справи.  

(25) Відповідно до статті 51 Закону України «Про захист економічної 

конкуренції», порушення законодавства про захист економічної 

конкуренції тягне за собою відповідальність, встановлену законом. 

7. Визначення розміру штрафу 

(26) Відповідно до абзацу четвертого частини другої статті 52 Закону України 

«Про захист економічної конкуренції» за порушення, передбачене пунктом 

13 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. 

(27) Листом від 08.07.2021 № 17094/5/20-40-18-11-18 (вх. від 09.07.2021 

№ 3923) ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ 

СЛУЖБИ У ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ надало дані про суму доходу 

(виручки), отриманого ТОВ «М'ЯСОКОМБІНАТ «КУП'ЯНСЬКИЙ» від 

реалізації продукції, товарів, робіт та послуг за 2020 рік, який становить 

36 969 645,00 (тридцять шість мільйонів дев'ятсот шістдесят дев'ять тисяч 

шістсот сорок п'ять) гривень. 

Враховуючи викладене, керуючись статтею 7 Закону України «Про 

Антимонопольний комітет України», статтями 48 і 52 Закону України «Про 

захист економічної конкуренції» та пунктом 32 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 
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№ 169-р) (зі змінами), адміністративна колегія Східного міжобласного 

територіального відділення Антимонопольного комітету України 

ПОСТАНОВИЛА: 

1. Визнати, що ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «М'ЯСОКОМБІНАТ «КУП'ЯНСЬКИЙ» 

(ідентифікаційний код юридичної особи - 38281687) вчинило порушення 

законодавства про захист економічної конкуренції, передбачене пунктом 13 

статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді 

неподання інформації Східному міжобласному територіальному відділенню 

Антимонопольного комітету України на вимогу голови Східного міжобласного 

територіального відділення Антимонопольного комітету України від 16.03.2021 

№ 70-02/3-2109/8 у встановлений ним строк. 

 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 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «М'ЯСОКОМБІНАТ 

«КУП'ЯНСЬКИЙ» (ідентифікаційний код юридичної особи - 38281687) штраф 

у розмірі 13 600 (тринадцять тисяч шістсот) гривень. 

Відповідно до частини третьої статті 56 Закону України «Про захист 

економічної конкуренції» штраф повинен бути сплачений у двомісячний строк 

з дня одержання рішення. 

Відповідно до частини восьмої статті 56 Закону України «Про захист 

економічної конкуренції» протягом п’яти днів з дня сплати штрафу суб’єкт 

господарювання зобов’язаний 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 Юрій ГЛАДИК 

 

 


