
 

 

 

 

АНТИМОНОПОЛЬНИЙ   КОМІТЕТ   УКРАЇНИ 
 

РІШЕННЯ 
 

 

03 грудня 2020 р.                                              Київ                                                               № 758-р 

 

Про порушення  

законодавства про захист  

економічної конкуренції  

та накладення штрафу 

 

Антимонопольний комітет України (далі – Комітет), розглянувши матеріали справи  

№ 128-26.13/108-20 про порушення законодавства про захист економічної конкуренції 

товариством з обмеженою відповідальністю «ЖитомирАвтоГазСервіс»  

(далі – ТОВ «ЖитомирАвтоГазСервіс») (м. Коростень, Житомирська обл.) та подання 

Департаменту досліджень і розслідувань ринків паливно-енергетичного комплексу та 

житлово-комунального господарства від 24.11.2020 № 128-26.13/108-20/552-спр/кі, 

 

ВСТАНОВИВ: 

 

1. ПРЕДМЕТ СПРАВИ 

(1) Подання недостовірної інформації Антимонопольному комітету України на вимогу 

Голови Антимонопольного комітету України від 08.11.2019 № 128-29.3/01-14550. 

 

2. ВІДПОВІДАЧ 

(2) ТОВ «ЖитомирАвтоГазСервіс» (вул. Толстого, 5, м. Коростень, Житомирська обл., 

ідентифікаційний код юридичної особи 32467503). 

 

3. ПРОЦЕСУАЛЬНІ ДІЇ 

(3) Розпорядженням Голови Комітету – державного уповноваженого від 12.11.2020  

№ 01/315-р розпочато розгляд справи № 128-26.13/108-20 про порушення 

законодавства про захист економічної конкуренції. 

(4) Листом від 13.11.2020 № 128-26.13/01-15541 Комітет повідомив  

ТОВ «ЖитомирАвтоГазСервіс» про початок розгляду справи про порушення 

законодавства про захист економічної конкуренції. 

(5) Листом від 24.11.2020 № 128-26.13/01-16054 Комітет направив відповідачу подання від 

24.11.2020 № 128-26.13/108-20/552-спр/кі про попередні висновки у справі про 

порушення законодавства про захист економічної конкуренції. 

 

4. ОБСТАВИНИ СПРАВИ 

(6) Підстави відкриття справи про порушення законодавства про захист економічної 

конкуренції. 
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(7) Антимонопольний комітет України здійснює розгляд справи № 128-26.13/20-20 за 

ознаками вчинення приватним підприємством «Укрпалетсистем»   

(далі – ПП «Укрпалетсистем») (с. Ушомир, Коростенський р-н, Житомирська обл.) 

порушення, передбаченого пунктом 12 статті 50 Закону, у вигляді здійснення 

концентрації шляхом одержання ПП «Укрпалетсистем» в оренду активів у вигляді 

єдиного майнового комплексу, що знаходиться за адресою: вул. Шевченка, 200,  

м. Львів та належать ТОВ «ЖитомирАвтоГазСервіс». 
 

(8) Відповідна справа розпочата на підставі інформації, отриманої під час виконання 

доручення Голови Комітету від 20.12.2018 № 13-01/1205 до листа Львівського обласного 

територіального відділення Антимонопольного комітету України  

(далі – Львівське ОТВ), зареєстрованого в Комітеті 23.11.2018 за № 63-01/8284, щодо 

дослідження дотримання ПП «Укрпалетсистем» вимог законодавства про захист 

економічної конкуренції, зокрема, під час одержання в оренду активів у вигляді 

автозаправних станцій, що розташовані у Львівській області. 

 

(9) У ході розгляду зазначеної справи про порушення законодавства про захист 

економічної конкуренції було встановлено таке: 

 

(10) ТОВ «ЖитомирАвтоГазСервіс» листом від 02.01.2020 № 1 (зареєстрований у Комітеті 

08.01.2020 за № 8-01/26-кі) повідомляло, що пов’язане відносинами контролю  

лише з: 

товариствами з обмеженою відповідальністю «УКРПЕТРОЛІУМГРУП»  

(далі – ТОВ «УКРПЕТРОЛІУМГРУП») (м. Коростень, Житомирська обл.), «СМГ 

СУШКИ» (далі – ТОВ «СМГ СУШКИ») (с. Кам’яна, Коростенський р-н, Житомирська 

область); 

фізичною особою – громадянином України [інформація, яку заявник визнав, як 

конфіденційна]. 

 

(11) ПП «Укрпалетсистем» листом від 15.02.2019 № 395 (зареєстрований у Львівському ОТВ 

19.02.2019 за № 63-01/64-кі) повідомляло, що пов’язане відносинами контролю  

лише з: 

товариствами з обмеженою відповідальністю «КОРОСТЕНЬ – МБО»  

(далі – ТОВ «КОРОСТЕНЬ – МБО») (м. Коростень, Житомирська обл.), 

«ЧЕРНЯХІВСЬКА АГРАРНА ГРУПА» (далі – ТОВ «ЧЕРНЯХІВСЬКА АГРАРНА 

ГРУПА») (смт Черняхів, Житомирська обл.); 

фізичними особами – громадянами України [інформація, яку заявник визнав, як 

конфіденційна]. 

 

(12) Разом із тим у зазначених листах ТОВ «ЖитомирАвтоГазСервіс»,  

ПП «Укрпалетсистем» не повідомлялось про наявність відносин контролю між 

товариствами. 

 

(13) 22.06.2020 до Комітету надійшла заява уповноваженого представника фізичної  

особи – громадянина України [інформація, яку заявник визнав, як конфіденційна] від 

22.06.2020 № 1-22-06-2020 (зареєстрована в Комітеті 22.06.2020 за  

№ 8-01/216-ЕКк). Також надійшли повторні заяви уповноваженого представника 

фізичної особи – громадянина України [інформація, яку заявник визнав, як 

конфіденційна] від 21.08.2020 № 1-21-08-2020 (зареєстрована в Комітеті 21.08.2020 за 

№ 8-01/325-ЕКк) та від 11.09.2020 № 1-11-09-2020 (зареєстрована в Комітеті 14.09.2020 

за № 8-01/348-ЕКк), 
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[інформація, яку заявник визнав, як конфіденційна]. 

 

(14) У заявах від 22.06.2020 № 8-01/216-ЕКк, від 21.08.2020 № 8-01/325-ЕКк,  

від 14.09.2020 № 8-01/348-ЕКк повідомлялось, що: 

ТОВ «ЖитомирАвтоГазСервіс», ПП «Укрпалетсистем» пов’язані між собою 

відносинами контролю; та 

пов’язані відносинами контролю з іншими суб’єктами господарювання, перелік яких 

наведений у матеріалах заяв від 22.06.2020 № 8-01/216-ЕКк, від 21.08.2020  

№ 8-01/325-ЕКк, від 14.09.2020 № 8-01/348-ЕКк; 

пов’язані відносинами контролю з фізичними особами – громадянами України 

[інформація, яку заявник визнав, як конфіденційна]; 

разом зазначені особи складають групу UPG. 

 

(15) Враховуючи надану Комітету інформацію в заявах про надання дозволу на 

концентрацію № 8-01/216-ЕКк, № 8-01/325-ЕКк, № 8-01/348-ЕКк, було встановлено 

наявність відносин контролю між ТОВ «ЖитомирАвтоГазСервіс» і  

ПП «Укрпалетсистем». 

 

(16) Отже, ТОВ «ЖитомирАвтоГазСервіс» листом від 02.01.2020 № 1 (зареєстрований у 

Комітеті 08.01.2020 за № 8-01/26-кі) надало недостовірну інформацію щодо юридичних 

та фізичних осіб, які пов’язані з ним відносинами контролю. 
 

 

(17) Відповідно до пункту 15 статті 50 Закону подання недостовірної інформації 

Антимонопольному комітету України, його територіальному відділенню є порушенням 

законодавства про захист економічної конкуренції. 

 

 

(18) Листом від 25.11.2020 № 1-25-11-2020 (зареєстрованим у Комітеті 26.11.2020 за                                  

№ 8-01/1222-кі) представник ПП «Укрпалетсистем»  повідомив Комітет про те, що 

підприємство погоджується з висновками, наведеними в поданні з попередніми 

висновками у справі від 24.11.2020 № 128-26.13/108-20/552-спр/кі, та визнає вчинення 

порушення законодавства про захист економічної конкуренції. 

 

 

5. ВИСНОВКИ У СПРАВІ ТА КВАЛІФІКАЦІЇ ДІЙ ВІДПОВІДАЧА 

(19) Отже, дії ТОВ «ЖитомирАвтоГазСервіс» у вигляді подання недостовірної інформації 

на вимогу Голови Антимонопольного комітету України від 08.11.2019 № 128-29.3/01-

14550 є порушенням законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченим 

пунктом 15 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції».  

 

 

(20) Відповідно до абзацу четвертого частини другої статті 52 Закону України «Про захист 

економічної конкуренції» органи Комітету накладають штраф за порушення, 

передбачене пунктом 15 статті 50 цього Закону, 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. 

(21) Дохід  (виручка) ТОВ «ЖитомирАвтоГазСервіс» від реалізації продукції (товарів, робіт, 

послуг) за 2019 рік становить 6 533,8 тис. грн. 
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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 

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) (зі змінами), Антимонопольний комітет України 

 

ПОСТАНОВИВ: 

 

1. Визнати, що товариство з обмеженою відповідальністю «ЖитомирАвтоГазСервіс»  

(м. Коростень, Житомирська обл., ідентифікаційний код юридичної особи 32467503) 

вчинило порушення, передбачене пунктом 15 статті 50 Закону України «Про захист 

економічної конкуренції», у вигляді подання недостовірної інформації Антимонопольному 

комітету України на вимогу Голови Антимонопольного комітету України від 08.11.2019  

№ 128-29.3/01-14550. 

2. За порушення, зазначене в пункті 1 резолютивної частини цього рішення, накласти 

на товариство з обмеженою відповідальністю «ЖитомирАвтоГазСервіс» штраф  

у розмірі 2 000 (дві тисячі) гривень. 

 

 

Штраф підлягає сплаті у двомісячний строк з дня одержання рішення. 

 

 

Відповідно до статті 56 Закону України «Про захист економічної конкуренції» 

протягом п’яти днів з дня сплати штрафу суб’єкт господарювання зобов’язаний надіслати до 

Антимонопольного комітету України документи, що підтверджують сплату штрафу. 

 

 

Рішення може бути оскаржене до господарського суду міста Києва у двомісячний строк 

з дня його одержання. 

 

 

 

 

Голова Комітету        О. ПІЩАНСЬКА 


