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справа № 67/7-р-02-05-18

м. Київ
Про порушення законодавства про
захист економічної конкуренції
ТОВ «Укртеплобудіндустрія»
та накладення штрафу

Адміністративна колегія Київського обласного територіального відділення
Антимонопольного
комітету
України,
розглянувши
матеріали
справи
№ 67/7-р-02-05-18 про порушення товариством з обмеженою відповідальністю
«Укртеплобудіндустрія» (ідентифікаційний код 34647655) законодавства про захист
економічної конкуренції, у вигляді подання інформації в неповному обсязі
територіальному відділенню Антимонопольного комітету України, у встановлений
головою територіального відділення строк та подання з попередніми висновками
Четвертого відділу досліджень та розслідувань від 13.03.2018 № 31/ПС-02-05 у
зазначеній справі,ВСТАНОВИЛА:
Київським обласним територіальним відділенням Антимонопольного комітету
України (далі – Відділення) з метою виконання завдань, покладених на Відділення
Законом України «Про Антимонопольний комітет України», здійснюється державний
контроль за дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції на
засадах рівності суб'єктів господарювання перед законом та пріоритету прав
споживачів, запобігання, виявлення і припинення порушень законодавства про захист
економічної конкуренції; контроль щодо створення конкурентного середовища та
захисту конкуренції у сфері державних закупівель, зокрема під час участі товариства
з обмеженою відповідальністю «Укртеплобудіндустрія», ідентифікаційний код
34647655 (далі – ТОВ «Укртеплобудіндустрія» або Товариство) у процедурі
електронних торгів із закупівлі «Реконструкція самопливного скидного колектору
очищення стічних вод діаметром 500-1000 мм в м. Українка Обухівського району
Київської області» (ДК 021:2015: 45450000-6 – Інші завершальні будівельні роботи),
що проводилась виконавчим комітетом Української міської ради (ідентифікаційний
код 24884653) за допомогою електронних закупівель «Prozorro», ідентифікатор
закупівлі в системі – UA-2017-06-15-000624-c.
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Враховуючи наведене, керуючись статтями 3, 17, 22 та 221 Закону України
«Про Антимонопольний комітет України», Положенням про територіальне відділення
Антимонопольного комітету України, на адресу ТОВ «Укртеплобудіндустрія»
(вул. Кибальчича, б. 13-А, м. Київ, 02183) було направлено вимогу голови Відділення
від 07.11.2017 № 02-05/3660 про надання інформації (далі – Вимога).
Питання, зазначені у Вимозі, не потребували здійснення Товариством збору,
аналізу та опрацювання інформації від третіх осіб. Обсяг, порядок і строки надання
інформації були чітко визначені.
У Вимозі Товариство було повідомлено, що відповідно до статті 22 Закону
України «Про Антимонопольний комітет України» вимоги голови територіального
відділення Антимонопольного комітету України є обов’язковими для виконання у
визначений строк. Відповідно до статті 221 цього ж закону суб’єкти господарювання
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 територіальним відділенням завдань, передбачених законодавством
про захист економічної конкуренції.
Крім того, у Вимозі було зазначено, що відповідно до пунктів 13, 14 та 15
статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції» неподання
інформації, подання інформації в неповному обсязі у встановлені головою Відділення
строки, подання недостовірної інформації територіальному відділенню є порушенням
законодавства про захист економічної конкуренції, та тягне за собою
відповідальність, передбачену статтею 52 Закону України «Про захист економічної
конкуренції».
ТОВ «Укртеплобудіндустрія» листом від 04.12.2017 № 189 (вх. № 01-11-3737
від 05.12.2017) повідомило, що у Відділення відсутні підстави для направлення
Вимоги.
Відділення, листом від 14.12.2017 № 02-05/4174, повторно повідомило
ТОВ «Укртеплобудіндустрія» про обов’язок надавати інформацію на вимогу голови
територіального відділення Антимонопольного комітету України, в тому числі з
обмеженим доступом та банківську таємницю, а також про відповідальність
Товариства у разі неподання інформації, подання інформації в неповному обсязі у
встановлені головою Відділення строки, подання недостовірної інформації
територіальному відділенню.
Крім того, вказаним листом Товариству було запропоновано надати
інформацію на Вимогу в повному обсязі.
ТОВ «Укртеплобудіндустрія» листом від 26.12.2017 № 191 (вх. № 01-11-4003
від 27.12.2017) звернулося з проханням щодо продовження строку надання інформації
на Вимогу до 05.02.2018.
Відділення, листом від 27.12.2017 № 02-05/4354, продовжило Товариству строк
надання інформації на Вимогу до 15.01.2018.
У відповідь на Вимогу, ТОВ «Укртеплобудіндустрія» листом від 15.01.2018
№ 199 (вх. № 01-11-165 від 17.01.2018) надало інформацію, за результатами аналізу
якої було встановлено, що інформація подана в неповному обсязі.
Так, ТОВ «Укртеплобудіндустрія» не було подано інформацію на наступні
пункти Вимоги: 3; 4; 5; 5.1; 6; 6.1; 9; 10; 11; 12; 13; 13.1; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21;
22; 22.1; 24; 25; 26; 27; 29; 30; 30.1; 31; 31.1; 32; 32.1.
Таким чином, ТОВ «Укртеплобудіндустрія» подало інформацію на Вимогу в
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неповному обсязі.
У зв’язку з цим, розпорядженням адміністративної колегії Відділення
від 15.02.2018 № 7-р розпочато розгляд справи № 67/7-р-02-05-18, за ознаками
вчинення ТОВ «Укртеплобудіндустрія», порушення законодавства про захист
економічної конкуренції, передбаченого пунктом 14 статті 50 Закону України «Про
захист економічної конкуренції», у вигляді подання інформації в неповному обсязі
територіальному відділенню Антимонопольного комітету України у встановлені
головою територіального відділення строки.
Подання інформації в неповному обсязі на Вимогу перешкоджає виконанню
Відділенням завдань, передбачених законодавством про захист економічної
конкуренції.
За результатами розгляду справи Відділенням складено подання від 13.03.2018
№ 31/ПС-02-05 з попередніми висновками у справі № 67/7-р-02-05-18
(далі
–
Подання).
Копію
Подання
було
направлено
на
адресу
ТОВ «Укртеплобудіндустрія» листом від 16.03.2018 № 02-05/954, який був отриманий
Товариством 22.03.2018, що підтверджується рекомендованим повідомленням про
вручення поштового відправлення, виплату поштового переказу (штрихкодовий
ідентифікатор 0303507888545).
Зауважень та/або заперечень до змісту Подання Товариство не надало.
Відповідно до пункту 14 статті 50 Закону України «Про захист економічної
конкуренції» подання інформації в неповному обсязі територіальному відділенню
Антимонопольного комітету України у встановлені головою територіального
відділення строки є порушенням законодавства про захист економічної конкуренції.
Отже, дії ТОВ «Укртеплобудіндустрія», які полягають у поданні інформації в
неповному обсязі на вимогу голови Відділення від 07.11.2017 № 02-05/3660 у
встановлений головою Відділення строк, є порушенням законодавства про захист
економічної конкуренції, яке передбачене пунктом 14 статті 50 Закону України «Про
захист економічної конкуренції».
Згідно з частиною другою статті 52 Закону України «Про захист економічної
конкуренції» за вчинення порушення, яке передбачене пунктом 14 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.
Відповідно до декларації з податку на прибуток ТОВ «Укртеплобудіндустрія»
за 2017 рік, дохід від будь-якої діяльності (за вирахуванням непрямих податків)
становить 24 664 181,00 грн.
При визначенні розміру штрафу враховані наступні обставини:
- інформацію на вимогу голови Відділення подано в неповному обсязі;
- порушення законодавства про захист економічної конкуренції
ТОВ «Укртеплобудіндустрія» вчинено вперше.
У зв’язку з наведеним, керуючись статтями 7, 12, 121 та 14 Закону України
«Про Антимонопольний комітет України», статтями 48 та 52 Закону України «Про
захист економічної конкуренції», пунктом 11 Положення про територіальне
відділення Антимонопольного комітету України, затвердженого розпорядженням
Антимонопольного комітету України від 23 лютого 2001 року № 32-р,
зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 30 березня 2001 року за № 291/5482
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(із змінами), 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) (із змінами), адміністративна колегія Київського обласного територіального
відділення Антимонопольного комітету України,ПОСТАНОВИЛА:
1.
Визнати
дії
товариства
з
обмеженою
відповідальністю
«Укртеплобудіндустрія» (ідентифікаційний код 34647655, м. Київ), що полягають у
поданні інформації в неповному обсязі на вимогу голови Київського обласного
територіального відділення Антимонопольного комітету України від 07.11.2017
№ 02-05/3660 у встановлений головою територіального відділення строк, порушенням
законодавства про захист економічної конкуренції, яке передбачене пунктом 14
статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді подання
інформації в неповному обсязі територіальному відділенню у встановлений головою
територіального відділення строк.
2. За вчинене порушення, відповідно до частини другої статті 52 Закону
України «Про захист економічної конкуренції», накласти на товариство з обмеженою
відповідальністю «Укртеплобудіндустрія» (ідентифікаційний код 34647655, м. Київ),
штраф у розмірі 13 600,00 (тринадцять тисяч шістсот) гривень.
Згідно з частиною третьою статті 56 Закону України «Про захист економічної
конкуренції» штраф підлягає сплаті у двомісячний строк з дня отримання 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 Київського обласного територіального
відділення Антимонопольного комітету України документ, що підтверджує сплату
штрафу.
Рішення може бути оскаржено до господарського суду міста Києва у
двомісячний строк з дня одержання рішення.

Голова адміністративної колегії

О. Хмельницький

