
 
 

СХІДНЕ МІЖОБЛАСНЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ 

АНТИМОНОПОЛЬНОГО КОМІТЕТУ УКРАЇНИ 
 

РІШЕННЯ 
 

АДМІНІСТРАТИВНОЇ КОЛЕГІЇ СХІДНОГО  

МІЖОБЛАСНОГО ТЕРИТОРІАЛЬНОГО ВІДДІЛЕННЯ  
 

 

09.12.2021 №70/149-р/к                                                          Справа №1/12-39-21 

 

м. Харків 

 

Про закриття провадження у справі  

 

Адміністративна колегія Східного міжобласного територіального 

відділення Антимонопольного комітету України, розглянувши матеріали 

справи №1/12-39-21 про порушення ТОВ «БРОКЕНЕРГІЯ» законодавства про 

захист економічної конкуренції та подання відділу досліджень і розслідувань в 

Сумській області від 24.11.2021 №70-03/596-П, 

 

ВСТАНОВИЛА: 

 

Розпорядженням адміністративної колегії Сумського обласного 

територіального відділення Антимонопольного комітету України від 29.05.2020 

№16 розпочато розгляд справи №02-06/14-2020 у зв’язку із наявністю в діях 

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БРОКЕНЕРГІЯ» 

(42704, Сумська область, м. Охтирка, вул. Снайпера, будинок 13, 

ідентифікаційний код - 40050036) (надалі - ТОВ«БРОКЕНЕРГІЯ») ознак 

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 встановлений головою територіального відділення строк. 

Суть порушення полягала у неподанні ТОВ «БРОКЕНЕРГІЯ» інформації у 

встановлений головою Сумського обласного територіального відділення 

Антимонопольного комітету України строк на вимогу голови відділення від 

23.12.2019 №02-10/2130. 

Відповідно до підпункту 6.7 пункту 6 розпорядження Голови 

Антимонопольного комітету України від 28.11.2019 №23-рп «Про 

реорганізацію територіальних відділень Антимонопольного комітету України» 
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(зі змінами) (в редакції розпорядження Антимонопольного комітету України 

від 7 травня 2020 року №5-рп) (надалі – Розпорядження №23-рп) з 1 червня 

2020 року припинено Сумське обласне територіальне відділення 

Антимонопольного комітету України (ідентифікаційний код - 21119343) 

шляхом приєднання до Харківського обласного територіального відділення 

Антимонопольного комітету України (ідентифікаційний код - 22630473). 

Згідно з підпунктом 6.8 пункту 6 Розпорядження №23-рп Харківське 

обласне територіальне відділення Антимонопольного комітету України 

визначено правонаступником всіх майнових прав та обов’язків Сумського 

обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України. 

Відповідно до підпункту 7.6 пункту 7 Розпорядження №23-рп Харківське 

обласне територіальне відділення Антимонопольного комітету України 

перейменоване на Східне міжобласне територіальне відділення 

Антимонопольного комітету України. 

Розпорядженням адміністративної колегії Східного міжобласного 

територіального відділення Антимонопольного комітету України від 16.02.2021 

№70/39-рп/к прийнято справу №02-06/14-2020 до провадження Східного 

міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України 

(надалі - Відділення) та присвоєно справі №1/12-39-21 (надалі - Справа). 

В ході розгляду Справи встановлено наступне. 

Сумським обласним територіальним відділенням Антимонопольного 

комітету України в ході здійснення заходів з державного контролю за 

дотриманням ТОВ«БРОКЕНЕРГІЯ» законодавства про захист економічної 

конкуренції на ринках у сфері теплопостачання (в тому числі на ринках послуг 

централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води в 

межах м. Охтирка Сумської області), на підставі повноважень, визначених 

статтями 17, 22, 22-1 Закону України «Про Антимонопольний комітет 

України», пунктом 3 Положення про територіальне відділення 

Антимонопольного комітету України, затвердженого розпорядженням 

Антимонопольного комітету України від 23.02.2001 № 32-р, зареєстрованого у 

Міністерстві юстиції України 30.03.2001 за № 291/5482 (із змінами), 

ТОВ «БРОКЕНЕРГІЯ» було направлено вимогу голови Сумського обласного 

територіального відділення Антимонопольного комітету України від 23.12.2019 

№ 02-10/2130 щодо надання інформації у 7-денний строк з дня отримання 

вимоги. При цьому ТОВ «БРОКЕНЕРГІЯ» було повідомлено про 

відповідальність за неподання інформації територіальному відділенню 

Антимонопольного комітету України у встановлені головою відділення строки; 

подання інформації в неповному обсязі; подання недостовірної інформації. 

Вимогу голови Сумського обласного територіального відділення 

Антимонопольного комітету України від 23.12.2019 № 02-10/2130 відправлено 

24.12.2019 рекомендованим листом № 4003503734137. Відповідь 
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ТОВ «БРОКЕНЕРГІЯ» надало листом від 13.01.2020 №29 (вх. № 68-01/108 

від 16.01.2020), тобто через 20 днів з дня направлення вимоги. 

У зв’язку з цим було прийнято розпорядження адміністративної колегії 

Сумського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету 

України від 29.05.2020 №16 про початок розгляду справи №02-06/14-2020 у 

зв’язку із наявністю в діях ТОВ «БРОКЕНЕРГІЯ» ознак порушення 

законодавства про захист економічної конкуренції у вигляді неподання 

інформації територіальному відділенню Антимонопольного комітету України у 

встановлений головою територіального відділення строк. 

Вимогою голови Відділення від 05.11.2020 №70-02/1-6888 

ТОВ «БРОКЕНЕРГІЯ» було запропоновано надати інформацію щодо дати 

отримання вимоги голови Сумського обласного територіального відділення від 

23.12.2019 № 02-10/2130. 

ТОВ «БРОКЕНЕРГІЯ» листом від 23.11.2020 №649 (вх. №70-01/6656 від 

25.11.2020) повідомило, що згідно з журналом вхідної кореспонденції, вхідною 

датою отримання вимоги голови Сумського обласного територіального 

відділення від 23.12.2019 № 02-10/2130, є 06.01.2020. ТОВ «БРОКЕНЕРГІЯ» 

надало копію цієї вимоги зі вхідним номером №10/1 від 06.01.2020 на штампі 

вхідної кореспонденції. 

З метою перевірки наданої інформації був надісланий запит голови 

Відділення до акціонерного товариства «Укрпошта» (надалі-АТ «Укрпошта») 

від 20.11.2020 №70-02/1-7323. АТ «Укрпошта» у своєму листі від 04.12.2020  

№33-М-11261 (вх. №70-01_764кі від 14.12.20) повідомило, що рекомендований 

лист № 4003503734137 було вручено представнику ТОВ «БРОКЕНЕРГІЯ» 

06.01.2020, про що свідчить завірена копія книги для запису рекомендованих 

поштових відправлень і повідомлень.  

Таким чином ТОВ «БРОКЕНЕРГІЯ», надаючи листом від 13.01.2020 №29 

відповідь Сумському обласному територіальному відділенню 

Антимонопольного комітету України на вимогу голови відділення від 

23.12.2019 № 02-10/2130, не порушило встановлений 7-денний строк надання 

відповіді з дня отримання вимоги. 

Виходячи з наведеного, Відділенням не доведена наявність в діях 

ТОВ «БРОКЕНЕРГІЯ» ознак 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 встановлений головою 

територіального відділення строк. 

Відповідно до абзацу шостого статті 49 Закону України «Про захист 

економічної конкуренції», якщо не доведено факт вчинення порушення, 

розгляд справи про порушення законодавства про захист економічної 

конкуренції підлягає закриттю без прийняття рішення по суті. 
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На подання про попередні висновки у Справі направлене разом із 

супровідним листом від 25.11.2021 №70-02/С-9843, ТОВ «БРОКЕНЕРГІЯ» не 

надало зауважень та заперечень. 

Враховуючи вищенаведене, керуючись статтями 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 (зі 

змінами), 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 06.05.1994 за №90/299 (у 

редакції розпорядження Антимонопольного комітету України від 29.06.1998 за 

№169-р) (із змінами), адміністративна колегія Східного міжобласного 

територіального відділення Антимонопольного комітету України  

 

ПОСТАНОВИЛА: 

 

Закрити провадження у справі №1/12-39-21. 

Відповідно 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 

 


