
 
 

СХІДНЕ МІЖОБЛАСНЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ 

АНТИМОНОПОЛЬНОГО   КОМІТЕТУ   УКРАЇНИ 

 

РІШЕННЯ 

АДМІНІСТРАТИВНОЇ КОЛЕГІЇ СХІДНОГО МІЖОБЛАСНОГО 

ТЕРИТОРІАЛЬНОГО ВІДДІЛЕННЯ 

 
26.10.2021 № 70/122-р/к     Справа № 4/12-235-21 

м. Харків 

 

Про порушення законодавства про 

захист економічної конкуренції  

та накладення штрафу 
 

В межах розгляду справи № 4/01-178-21, на підставі статті 3, пункту 5 

частини першої статті 17, статей 22, 221 Закону України «Про 

Антимонопольний комітет України» (зі змінами), 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 (зі 

змінами), до ПП «СПАЙС-БУД» Східним міжобласним територіальним 

відділенням Антимонопольного комітету України рекомендованим листом 

надіслана вимога голови територіального відділення про надання інформації від 

30.06.2021 № 70-02/4-5204 (надалі – Вимога). 

У встановлений строк ПП «СПАЙС-БУД» інформацію на Вимогу не 

надало та про продовження строку надання відповіді не клопотало. 

Адміністративною колегією Східного міжобласного територіального 

відділення Антимонопольного комітету України (надалі – адміністративна 

колегія Відділення) на підставі подання Четвертого відділу досліджень і 

розслідувань від 13.09.2021 № 70-03/487-п прийнято розпорядження від 

14.09.2021 № 70/267-рп/к про початок розгляду справи № 4/12-235-21 (надалі – 

Справа). 

За результатами розгляду справи № 4/12-235-21 бездіяльність  

ПП «СПАЙС-БУД» кваліфіковано як порушення, передбачене пунктом 13 

статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції» (неподання 

інформації територіальному відділенню Антимонопольного комітету України у 

встановлені головою територіального відділення строки). 

На порушника накладено штраф у розмірі 28 112,00 (двадцять вісім тисяч 

сто дванадцять) гривень. 
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Адміністративна колегія Відділення, розглянувши матеріали справи  

№ 4/12-235-21 про порушення ПП «СПАЙС-БУД» законодавства про захист 

економічної конкуренції, передбачене пунктом 13 статті 50 Закону України 

«Про захист економічної конкуренції» (неподання інформації територіальному 

відділенню Антимонопольного комітету України у встановлені головою 

територіального відділення строки), та подання Четвертого відділу досліджень і 

розслідувань від 11.10.2021 № 70-03/532-п,  

ВСТАНОВИЛА: 

1. Процесуальні дії 

(1) Розпорядженням адміністративної колегії Відділення від 14.09.2021  

№ 70/267-рп/к (надалі – Розпорядження) розпочато розгляд справи  

№ 4/12-235-21 за ознаками вчинення ПП «СПАЙС-БУД» порушення 

законодавства про захист економічної конкуренції, 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) Відділенням 12.10.2021 за місцезнаходженням ПП «СПАЙС-БУД» 

рекомендованим листом № 6102256487968 направлено подання з 

попередніми висновками у Справі. 

(3) Відповідно до інформації, розміщеної на офіційному вебсайті 

АТ «УКРПОШТА», відправлення № 6102256487968 вручено 21.10.2021. 

(4) На подання про попередні висновки у Справі ПП «СПАЙС-БУД» свої 

міркування та заперечення не надало. 

2. Відповідач  

(5) Відповідачем у Справі є ПП «СПАЙС-БУД». 

(6) ПП «СПАЙС-БУД» зареєстроване в Єдиному державному реєстрі 

юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань 

23.06.2005 за № 1 382 102 0000 004747, місцезнаходження: 04050, місто 

Київ, вулиця Мельникова, 18-Б, офіс 4. Основним видом діяльності  

ПП «СПАЙС-БУД» є будівництво житлових і нежитлових будівель (код за 

КВЕД 41.20). 

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

економічної конкуренції» ПП «СПАЙС-БУД» є суб’єктом 

господарювання.  

3. Обставини справи 

(8) В межах розгляду справи № 4/01-178-21, на підставі статті 3, пункту 5 

частини першої статті 17, статей 22, 221 Закону України «Про 
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Антимонопольний комітет України» (зі змінами), 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 (зі змінами), до ПП «СПАЙС-БУД» Східним 

міжобласним територіальним відділенням Антимонопольного комітету 

України рекомендованим листом надіслана вимога голови територіального 

відділення про надання інформації від 30.06.2021 № 70-02/4-5204  

(надалі – Вимога). 

(9) У Вимозі ПП «СПАЙС-БУД» попереджалось, що неподання інформації 

або подання інформації в неповному обсязі територіальному відділенню у 

встановлені головою територіального відділення строки або подання 

недостовірної інформації тягне за собою відповідальність згідно зі 

статтями 50, 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.  

(10) Вимогу надіслано до ПП «СПАЙС-БУД» 02.07.2021 рекомендованим 

листом № 6102255189556 за адресою: 04050, місто Київ, вулиця 

Мельникова, будинок 18-Б, офіс 4. 

(11) (Конфіденційна інформація). 

(12) Інформацію, передбачену Вимогою, ПП «СПАЙС-БУД» необхідно було 

надати в 14-денний строк з дня її отримання. 

(13) Отже, ПП «СПАЙС-БУД» відповідно до Вимоги повинно було надати 

інформацію в строк до 21.07.2021 (включно). 

(14) У встановлений у Вимозі строк ПП «СПАЙС-БУД» не надало до 

Відділення інформацію, передбачену Вимогою. Крім того,  

ПП «СПАЙС-БУД» не зверталося до Відділення щодо подовження строку 

надання інформації на Вимогу. 

4. Правова кваліфікація дій Відповідача 

(15) Відповідно до частини першої статті 7, статті 17 Закону України «Про 

Антимонопольний комітет України» у сфері здійснення контролю за 

дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції голова 

територіального відділення Антимонопольного комітету України має 

повноваження розглядати заяви і справи про порушення законодавства про 

захист економічної конкуренції та проводити розслідування за цими 

заявами і справами. 

(16) Відповідно до статті 17 Закону України «Про Антимонопольний комітет 

України» голова територіального відділення Антимонопольного комітету 

України має право при розгляді заяв і справ про порушення законодавства 

про захист економічної конкуренції, проведенні перевірки та в інших 

передбачених законом випадках вимагати від суб'єктів господарювання, 
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об'єднань, органів влади, органів місцевого самоврядування, органів 

адміністративно-господарського управління та контролю, їх посадових 

осіб і працівників, інших фізичних та юридичних осіб інформацію, в тому 

числі з обмеженим доступом. 

(17) Положеннями статей 22 та 221 Закону України «Про Антимонопольний 

комітет України» передбачено, що вимоги голови територіального 

відділення є обов'язковими для виконання у визначені ним строки суб'єкти 

господарювання, об’єднання, органи влади, органи місцевого 

самоврядування, органи адміністративно-господарського управління і 

контролю, їхні 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. 

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

конкуренції» неподання інформації територіальному відділенню у 

встановлені головою територіального відділення строки є порушенням 

законодавства про захист економічної конкуренції. 

5. Остаточні висновки адміністративної колегії Відділення у справі 

(19) ПП «СПАЙС-БУД» не надавши інформацію у встановлений головою 

територіального відділення строк, не дотрималось вимог статті 22, частин 

першої та другої статті 221 Закону України «Про Антимонопольний 

комітет України».  

(20) Зазначена бездіяльність ПП «СПАЙС-БУД» по неподанню передбаченої 

Вимогою інформації 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. 

(21) Доказами, які підтверджують вчинення ПП «СПАЙС-БУД» порушення 

законодавства про захист економічної конкуренції, є документи, що 

містяться в матеріалах Справи.  

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

конкуренції» зазначене порушення законодавства тягне за собою 

відповідальність, встановлену законом. 

6. Визначення розміру штрафу 

(23) Відповідно до положень частини другої статті 52 Закону України «Про 
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захист економічної конкуренції» за порушення, передбачене пунктом 13 

статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції» 

накладається штраф 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. 

(24) Відповідно до листа ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ 

ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ У МІСТІ КИЄВІ від 20.04.2021 

№ 11538/5/26-15-12-07-09 (вх. від 27.04.2021 № 649кі), сума доходу 

(виручки), отриманого ПП «СПАЙС-БУД» за 2020 рік складає  

2 811 200,00 гривень (два мільйони вісімсот одинадцять тисяч двісті 

гривень 00 копійок). 

Враховуючи наведене, відповідно до статей 7, 121, 14 Закону України «Про 

Антимонопольний комітет України», пункту 23 Правил розгляду заяв і справ 

про порушення законодавства про захист економічної конкуренції (Правила 

розгляду справ), затверджених розпорядженням Антимонопольного комітету 

України від 19.04.1994 за № 5, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 

06.05.1994 за № 90/299 (у редакції розпорядження Антимонопольного комітету 

України від 26.04.2016 № 12-рп) (зі змінами), пункту 11 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, зі 

змінами, адміністративна колегія Східного міжобласного територіального 

відділення Антимонопольного комітету України 

ПОСТАНОВИЛА: 

1. Визнати бездіяльність ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА «СПАЙС-БУД» 

(ідентифікаційний код юридичної особи – 33619297) по неподанню 

інформації, передбаченої вимогою голови Східного міжобласного 

територіального відділення Антимонопольного комітету від 30.06.2021  

№ 70-02/4-5204, у встановлений строк, 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. 

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 

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «СПАЙС-БУД» (ідентифікаційний код 

юридичної особи – 33619297) штраф у розмірі 28 112,00 (двадцять вісім 

тисяч сто дванадцять) гривень. 

Відповідно до частини третьої статті 56 Закону України «Про захист 

економічної конкуренції» штраф повинен бути сплачений у двомісячний строк 

з дня одержання рішення. 
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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 Закону України «Про захист 

економічної конкуренції» рішення органів Антимонопольного комітету 

України у двомісячний строк з дня одержання може бути оскаржене до 

господарського суду. 

 

Головуючий колегії      Владислав РУМ’ЯНЦЕВ 


