
Антимонопольний комітет 

України  

ПОДАННЯ 

від 04.11.2019 № 130-26.13/105-19/475-спр 

Про попередні висновки  

у справі № 130-26.13/105-19 

 

За результатами збирання та аналізу доказів у справі № 130-26.13/105-19 про 

порушення законодавства про захист економічної конкуренції приватним підприємством 

«ІНФОРМАЦІЙНО-КОНСАЛТИНГОВИЙ ЦЕНТР АСБОУ» (ідентифікаційний код  

юридичної особи 34507830, адреса: вул. Мала Арнаутська, 86, кв. 18, каб. 3, м. Одеса, 65007) 

відділом ринків адміністративних та загальних послуг Департаменту досліджень і 

розслідувань ринків невиробничої сфери 

 

ВСТАНОВЛЕНО: 

 

(1) В Антимонопольному комітеті України (далі − Комітет) здійснювався розгляд справи               

№ 143-26.13/127-18, розпочатої за ознаками вчинення приватним підприємством «ВІ АЙ ПІ 

ДЕПАРТАМЕНТ», товариством з обмеженою відповідальністю «АКЦЕПТ ОНЛАЙН», 

товариством з обмеженою відповідальністю «ПРО ЗАКУПІВЛІ» та приватним 

підприємством «ІНФОРМАЦІЙНО-КОНСАЛТИНГОВИЙ ЦЕНТР АСБОУ»                               

(далі − ПП «ІНФОРМАЦІЙНО-КОНСАЛТИНГОВИЙ ЦЕНТР АСБОУ») порушення 

законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченого частиною третьою статті 

6 та пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді 

антиконкурентних узгоджених дій. 

 

(2) Державним уповноваженим Комітету під час розгляду справи у межах повноважень, 

передбачених статтею 221 Закону України «Про Антимонопольний комітет України», 

направлено ПП «ІНФОРМАЦІЙНО-КОНСАЛТИНГОВИЙ ЦЕНТР АСБОУ» вимоги про 

надання інформації від 04.01.2019 № 130-29/08-110, від 24.01.2019 № 130-26.13/08-971 та 

від 12.03.2019 № 130-26.13/08-3269. 

 

(3) У зв’язку з неотриманням ПП «ІНФОРМАЦІЙНО-КОНСАЛТИНГОВИЙ ЦЕНТР АСБОУ» 

зазначених вище вимог 04.05.2019 в газеті «Урядовий кур’єр» (№ 84) було опубліковано 

повідомлення про розміщення на офіційному веб-сайті Комітету вимоги державного 

уповноваженого Комітету про надання інформації від 16.04.2019 № 130-29/08-5094 (далі − 

Вимога), відповідно до якої ПП «ІНФОРМАЦІЙНО-КОНСАЛТИНГОВИЙ ЦЕНТР 

АСБОУ» необхідно було у 15-денний строк з дня отримання Вимоги надіслати до Комітету 

інформацію та належним чином завірені копії.  

 

(4) Повний текст Вимоги розміщено на головній сторінці офіційного сайту Комітету 

(http://www.amc.gov.ua) у розділі «До уваги суб’єктів господарювання». 

 

(5) Одночасно у Вимозі повідомлялось, що відповідно до пунктів 13, 14, 15 статті 50 Закону 

України «Про захист економічної конкуренції» дії з неподання інформації, подання 

інформації в неповному обсязі у встановлені органами Комітету строки або подання 

недостовірної інформації Комітету визначаються порушенням законодавства про захист 

економічної конкуренції і тягнуть за собою відповідальність, встановлену статтею 52 цього 

Закону. Отже, Відповідач був проінформований про правові наслідки неподання 

інформації, подання недостовірної інформації або інформації в неповному обсязі. 

 

http://www.amc.gov.ua/
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(6) Відповідно до абзацу дев’ятого пункту 23 Правил розгляду заяв і справ про 

порушення законодавства про захист економічної конкуренції, затверджених 

розпорядженням Антимонопольного комітету України від 19 квітня 1994 року № 5, 

зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 6 травня 1994 року за № 90/299 (у редакції 

розпорядження Антимонопольного комітету України від 29 червня 1998 року № 169-р) (із 

змінами) у разі, якщо вимогу про надання інформації неможливо вручити за 

місцезнаходженням юридичної особи, вона вважається такою, що вручена адресату, через 

десять днів з дня опублікування в газеті «Урядовий кур'єр». 

 

(7) Останній день строку надання інформації на Вимогу припадав на  29.05. 2019. 

 

(8)  Клопотань про продовження строку на надання відповіді ПП «ІНФОРМАЦІЙНО-

КОНСАЛТИНГОВИЙ ЦЕНТР АСБОУ» не надавало.  

 

(9) Станом на 01.08.2019 інформації від ПП «ІНФОРМАЦІЙНО-КОНСАЛТИНГОВИЙ 

ЦЕНТР АСБОУ» до Комітету не надходило. 

 

(10) Ненадання ПП «ІНФОРМАЦІЙНО-КОНСАЛТИНГОВИЙ ЦЕНТР АСБОУ» інформації на 

вимогу органу Комітету перешкоджало всебічному проведенню розслідування у справі                

№ 143-26.13/127-18.  

 

(11) Листом від 30.09.2019 № 130-26.13/06-12462 ПП «ІНФОРМАЦІЙНО-

КОНСАЛТИНГОВИЙ ЦЕНТР АСБОУ» направлено копію розпорядження державного 

уповноваженого про початок розгляду справи про порушення законодавства про захист 

економічної конкуренції  від 30.09.2019 № №06/323-р. Будь-яких листів від ПП 

«ІНФОРМАЦІЙНО-КОНСАЛТИНГОВИЙ ЦЕНТР АСБОУ» за результатом ознайомлення 

з копією розпорядження не надходило. 

 

(12) Відповідно до частини першої статті 7 Закону України «Про Антимонопольний комітет 

України» у сфері здійснення контролю за дотриманням законодавства про захист 

економічної конкуренції Комітет має повноваження розглядати заяви і справи про 

порушення законодавства про захист економічної конкуренції та проводити розслідування 

за цими заявами і справами; 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, 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. 

 

(13) Згідно з частиною сьомою статті 6 Закону України «Про Антимонопольний комітет 

України» державний уповноважений Комітету є органом Комітету. 

 

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

державний уповноважений Комітету 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, 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.  

 

(15) Положеннями статей 22 та 221 Закону України «Про Антимонопольний комітет України» 

передбачено, що вимоги державного уповноваженого Комітету є обов'язковими для 

виконання у визначений ним строк; суб’єкти господарювання, об’єднання, органи влади, 

органи місцевого самоврядування, органи адміністративно-господарського управління та 
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контролю, інші юридичні особи, їх структурні підрозділи, філії, 

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

державного уповноваженого Комітету подавати документи, предмети чи інші носії 

інформації, пояснення, іншу інформацію, в тому числі з обмеженим доступом та 

банківську таємницю, необхідну для виконання Комітетом завдань, передбачених 

законодавством про захист економічної конкуренції.  

 

(16) Згідно з пунктом 13 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції» 

неподання інформації Комітету у встановлені органами Комітету строки є порушенням 

законодавства про захист економічної конкуренції. 

 

(17) Отже, неподання інформації ПП «ІНФОРМАЦІЙНО-КОНСАЛТИНГОВИЙ ЦЕНТР 

АСБОУ» на вимогу державного уповноваженого Комітету про надання інформації           

від 16.04.2019 № 130-29/08-5094 у встановлений ним строк містить ознаки порушення, 

передбаченого пунктом 13 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», 

у вигляді неподання інформації Антимонопольному комітету України у встановлений 

органом Антимонопольного комітету України строк. 

 

Враховуючи викладене, керуючись статтею 16 Закону України «Про 

Антимонопольний комітет України», статтею 37 Закону України «Про захист економічної 

конкуренції» та пунктом 23 Правил розгляду заяв і справ про порушення законодавства про 

захист економічної конкуренції (Правил розгляду справ), затверджених розпорядженням 

Антимонопольного комітету України від 19 квітня 1994 року № 5, зареєстрованих у 

Міністерстві юстиції України 6 травня 1994 року за № 90/299 (у редакції розпорядження 

Антимонопольного комітету України від 29 червня 1998 року № 169-р) (із змінами), відділ 

ринків адміністративних та загальних послуг Департаменту досліджень і розслідувань ринків 

невиробничої сфери, 

ПРОПОНУЄ: 

1. Визнати, що приватне підприємство «ІНФОРМАЦІЙНО-КОНСАЛТИНГОВИЙ 

ЦЕНТР АСБОУ» (ідентифікаційний код юридичної особи 34507830, адреса: вул. Мала 

Арнаутська, 86, кв. 18, каб. 3, м. Одеса, 65007) вчинило порушення, передбачене пунктом 13 

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

інформації Антимонопольному комітету України на вимогу державного уповноваженого 

Антимонопольного комітету України про надання інформації від 16.04.2019 № 130-29/08-

5094 у встановлений ним строк. 

2. Накласти на приватне підприємства «ІНФОРМАЦІЙНО-КОНСАЛТИНГОВИЙ 

ЦЕНТР АСБОУ» 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. 

 

 

Головний спеціаліст      О. Гаврилевська  

 

Начальник відділу ринків 

адміністративних та загальних послуг    Г. Верцімаха 

 

Директор Департаменту досліджень 

і розслідувань ринків невиробничої сфери         О. Коноплянко 

 

ПОГОДЖЕНО: 

Державний уповноважений       Н. БУРОМЕНСЬКА 


