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Східним міжобласним територі-
альним відділенням АМКУ на вико-
нання доручення Голови АМКУ розгля-
нуто заяву ТОВ «ЕЛЬФА ЛАБОРАТОРІЯ» 
про порушення ТОВ ФІРМОЮ «СВ» за-
конодавства про захист від недобро-
совісної конкуренції, за результатами 
якої було розпочато розгляд справи.

ТОВ «ЕЛЬФА ЛАБОРАТОРІЯ» пропонує 
споживачам косметичні засоби та това-
ри побутового призначення, а також ним 
здійснюється виробництво та реалізація 
рідкого крем-мила ТМ «FRESH JUISE».

Зовнішнє оформлення упаковки 
рідкого крем-мила ТМ «FRESH JUISE» 
зареєстровано ТОВ «ЕЛЬФА ЛАБОРАТО-
РІЯ» як об’єкти права інтелектуальної 
власності.

У липні 2019 року Заявнику стало 
відомо про те, що ТОВ ФІРМА «СВ» здій-
снює виробництво та реалізацію рід-
кого крем-мила в асортименті під ТМ 
«ECONOMY LINE» дой-пак, 460г, зовніш-
нє оформлення упаковок яких схоже з 
зовнішнім оформленням упаковок рід-
кого крем-мила ТМ «FRESH JUISE».

ТОВ ФІРМА «СВ» почало використо-
вувати упаковки для рідкого крем-мила 
ТМ «ECONOMY LINE» у квітні 2018 року, 
а ТОВ «ЕЛЬФА ЛАБОРАТОРІЯ» почало 
використовувати упаковки для рідкого 
крем-мила ТМ «FRESH JUISE» у лютому 
2015 року, тобто раніше Відповідача.

Заявник не надавав ніяких дозволів 
(згоди) Відповідачу на використання 
зовнішнього оформлення упаковок рід-
кого крем-мила схожого на зовнішнє 
оформлення упаковок рідкого крем-
мила ТМ «FRESH JUISE».

Аналіз оформлення упаковок рідко-
го крем-мила Заявника та оформлення 
рідкого крем-мила Відповідача свідчить 
про те, що за загальною композицією 
(оформлення упаковки), за кольоровою 

гамою (загальний фон), розміщенням 
основних написів, окремих елементів, 
назви продукту є схожим. Це підтвердив 
експертний висновок, проведений Все-
українською громадською організацією 
«Українська Асоціація Маркетингу» та 
опитування споживачів.

Відповідач та Заявник здійснюють 
свою діяльність на загальнодержавно-
му ринку реалізації мила та їх продукція 
представлена у більшості торговельних 
мережах України.

Загальнодержавний ринок реаліза-
ції мила в Україні є конкурентним. Інші 
присутні на ринку України виробники 
мають оформлення упаковки, не схоже 
на оформлення упаковок продукції За-
явника, що індивідуалізує їхню продук-
цію на ринку.

Тимчасова адміністративна колегія 
АМКУ визнала дії ТОВ ФІРМИ «СВ» по 
використанню зовнішнього оформлення 
упаковок для: 

 ∙ рідкого крем-мила «Мигдаль та 
ваніль» ТМ «ECONOMY LINE» дой-
пак, 460 г; 

 ∙ рідкого крем-мила «Соковитий 
персик» ТМ «ECONOMY LINE» дой-
пак, 460 г; 

 ∙ рідкого крем-мила «Червона  
папайя» ТМ «ECONOMY LINE» дой-
пак, 460 г; 

 ∙ рідкого крем-мила «Тропічні 
фрукти» ТМ «ECONOMY LINE» дой-
пак, 460 г, 

схожого на зовнішнє оформлення 
упаковок 

 ∙ рідкого крем-мила «Мигдаль» ТМ 
«FRESH JUISE» дой-пак, 460 мл, 

 ∙ рідкого крем-мила «Персик та 
магнолія» ТМ «FRESH JUISE» дой-
пак, 460 мл, 

 ∙ рідкого крем-мила «Папайя» ТМ 
«FRESH JUISE» дой-пак, 460 мл, 

 ∙ рідкого гель-мила «Зелений ман-
дарин та пальмароза» ТМ «FRESH 
JUISE» дой-пак, 460 мл, 

яке раніше почало використовувати 
у господарській діяльності ТОВ «ЕЛЬФА 
ЛАБОРАТОРІЯ».

За результатами розгляду справи 
дії ТОВ ФІРМИ «СВ» кваліфіковано 
як порушення, передбачене статтею 4  
Закону України «Про захист від недо-
бросовісної конкуренції», накладе-
но штраф та зобов’язано припинити  
порушення.
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ТИМЧАСОВОЮ АДМІНІСТРАТИВНОЮ КОЛЕГІЄЮ АМКУ  
ВИЗНАНО ДІЇ ТОВ ФІРМИ «СВ»  

ПОРУШЕННЯМ ЗАКОНОДАВСТВА  
ПРО ЗАХИСТ ВІД НЕДОБРОСОВІСНОЮ КОНКУРЕНЦІЇ



Територіальним відділення про-
довжується здійснення державного 
контролю щодо дотримання суб’єктами 
господарювання, які є гравцями на рин-
ках виробництва та реалізації хліба, хлі-
бобулочних виробів та кондитерської 
продукції законодавства про захист 
економічної конкуренції у Сумській, 
Полтавській, Харківський, Донецький 
областях.

За результатами проведення заходів з 
адвокатування на відповідних ринках, ад-
міністративною колегією територіального 
відділення розпочато розгляд справ:

 ∙ у зв’язку з наявністю в діях ПРИВАТ-
НОГО ПІДПРИЄМСТВА «СЛОВ’ЯНСЬКА 
КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «ВАЛЄНСІЯ» 
ознак порушень законодавства про 
захист від недобросовісної конкурен-
ції, передбачених статтею 151 Закону 
України «Про захист від недобросовіс-
ної конкуренції», які полягають у поши-
ренні інформації, що вводить в оману;

 ∙ у зв’язку з наявністю в діях ТОВАРИ-
СТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬ-

НІСТЮ «АРСЕНАЛ – ПАК» ознак по-
рушень законодавства про захист від 
недобросовісної конкуренції, передба-
чених статтею 151 Закону України «Про 
захист від недобросовісної конкурен-
ції», які полягають у поширенні інфор-
мації, що вводить в оману.
За результатами розгляду вищена-

ведених справ, адміністративною коле-
гією територіального відділення будуть  
вжиті заходи згідно з чинним законодав-
ством.

У разі, якщо Вам зустрічаються дії 
суб’єктів господарювання, що містять озна-
ки порушення законодавства про захист 
від недобросовісної конкуренції та які 
здійснюють діяльність на ринках вироб-
ництва та реалізації хліба, хлібобулочних 
виробів та кондитерської продукції, то в 
такому випадку Ви можете звернутися до 
територіального відділення з відповідною 
заявою про порушення законодавства про 
захист економічної конкуренції, згідно 
норм Правил розгляду заяв і справ про 
порушення законодавства про захист еко-
номічної конкуренції (Правила розгляду 
справ).

Крім того, таку інформацію Ви може-
те повідомити на телефон гарячої лінії 
Східного міжобласного територіального 
відділення Антимонополь ного комітету 
України. 

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЗМІ-
ЇВ-СЕРВІС» ЗМІЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
ЧУГУЇВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБ-
ЛАСТІ (надалі – КП «ЗМІЇВ-СЕРВІС») у пе-
ріод з 01.05.2017 по 30.04.2019 займало 
монопольне (домінуюче) становище на 
ринках послуг з вивезення побутових 
відходів на території населених пунк-
тів, які були підпорядковані Зміївській 
міській раді, Зідьківській селищній раді, 
Задонецькій, Лиманській, Борівській, Че-
мужівській, Таранівській, Тимченківській, 
Соколівській, Геніївській, Нижньобиш-
кинській, Бірківській, Шелудьківській, 
Скрипаївськиій сільським радам, з част-
кою 100 %.

Як наслідок, КП «ЗМІЇВ-СЕРВІС» 
мало змогу самостійно визначати умови 
надання послуг з вивезення побутових 
відходів у межах вищезазначених насе-
лених пунктів.

При цьому, КП «ЗМІЇВ-СЕРВІС» вклю-
чило завищені розміри витрат до тарифів 
на послуги з вивезення твердих, рідких 
та великогабаритних побутових відходів, 
які діяли з 01.05.2017 по 30.04.2019.

За результатами розгляду справи такі 
дії КП «ЗМІЇВ-СЕРВІС» визнано зловжи-
ванням монопольним (домінуючим) ста-
новищем на ринках послуг з вивезення 
твердих, рідких та великогабаритних 
побутових відходів у межах території 
населених пунктів, які були підпорядко-
вані Зміївській міській раді, Зідьківській 
селищній раді, Задонецькій, Лиманській, 
Борівській, Чемужівській, Таранівській, 
Тимченківській, Соколівській, Геніївській, 
Нижньобишкинській, Бірківській, Ше-
лудьківській, Скрипаївській сільським 
радам (частина перша статті 13, пункт 2 
статті 50 Закону України «Про захист еко-
номічної конкуренції»).

На КП «ЗМІЇВ-СЕРВІС» накладені 
штрафи на загальну суму у розмірі 204 
000 гривень та зобов’язано усунути на-
слідки таких порушень законодавства 
про захист економічної конкуренції.

ТОВ «УКРСТРОЙЕНЕРГО» (наразі – ТОВ 
«СТРОЙЕНЕРГОПРОМ») та ТОВ «СПЕЦТЕ-
ХЕНЕРГО» (наразі – ТОВ «ЕНЕРГОПРОМ-
СТРОЙ») подали пропозиції на участь у 
відкритих торгах на 13 закупівель, про-
ведених ЗМІЇВСЬКОЮ ТЕПЛОВОЮ ЕЛЕК-
ТРИЧНОЮ СТАНЦІЄЮ ПУБЛІЧНОГО АКЦІ-
ОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЦЕНТРЕНЕРГО»

При цьому ТОВ «СПЕЦТЕХЕНЕРГО» і ТОВ 
«УКРСТРОЙЕНЕРГО» діяли не самостійно, 
а узгоджували свою поведінку з метою 
усунення змагання під час підготовки та 
участі в торгах.

За результатами розгляду справи  рі-
шенням Тимчасової адміністративної ко-

легії Антимонопольного комітету України 
такі дії ТОВ «СПЕЦТЕХЕНЕРГО» і ТОВ «УКР-
СТРОЙЕНЕРГО» визнано антиконкурент-
ними узгодженими діями, які стосуються 
спотворення результатів, що є порушення-
ми, встановленими пунктом 1 статті 50 та 
пунктом 4 частини другої статті 6 Закону 
України «Про захист економічної конку-
ренції».

За вказані порушення законодав-
ства про захист економічної конкурен-
ції на ТОВ «УКРСТРОЙЕНЕРГО» і ТОВ 
«СПЕЦТЕХЕНЕРГО» накладені штрафи 
по 4 419 987 гривень на кожного з від-
повідачів.
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СМТВ АМКУ ПРОДОВЖУЄТЬСЯ ЗДІЙСНЕННЯ ЗАХОДІВ  
З АДВОКАТУВАННЯ КОНКУРЕНЦІЇ НА РИНКАХ ВИРОБНИЦТВА 
ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ХЛІБА, ХЛІБОБУЛОЧНИХ ВИРОБІВ  
ТА КОНДИТЕРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ

ЗАВИЩЕННЯ ТАРИФІВ  
НА ПОСЛУГИ З ВИВЕЗЕННЯ 
ТВЕРДИХ ПОБУТОВИХ  
ВІДХОДІВ 

Східне міжобласне територіальне відділення  
 Антимонопольного комітету України

тел.: +38 (057) 705 11 44
Понеділок – Четвер:  8:00-17:00

П’ятниця:  8:00-15:45

ЗМОВУ НА ТОРГАХ, ПРОВЕДЕНИХ 
ЗМІЇВСЬКОЮ ТЕПЛОВОЮ ЕЛЕКТРИЧНОЮ 
СТАНЦІЄЮ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «ЦЕНТРЕНЕРГО»



Як було з’ясовано Східним міжобласним територіальним 
відділенням Антимонопольного комітету України (надалі - 
Відділення) в ході розгляду справи, Великобурлуцьке кому-
нальне водопровідно-каналізаційне підприємство «Водока-
нал», (надалі – Великобурлуцьке КВКП «Водоканал») стягує 
кошти за прийняття на абонентський облік засобів обліку 
холодної води зі споживачів послуги централізованого водо-
постачання, а саме за видачу технічних умов на встановлення 
засобу обліку холодної води, не передбаченому чинним за-
конодавством.

Великобурлуцьке КВКП «Водоканал» самостійно вста-
новило порядок надання платної послуги з видачі технічних 
умов на встановлення засобу обліку холодної води спожива-
чам, при тому, що це не передбачено чинним законодавством. 
Вартість такої послуги затвердженої наказом директора Вели-
кобурлуцького КВКП «Водоканал» і складає 655,03 грн. Лише 
за умови оплати споживачем за видачу технічних умов на 
встановлення засобу обліку холодної води Великобурлуцько-
му КВКП «Водоканал», засоби обліку холодної води прийма-
ються виконавцем послуги на абонентський облік. 

За результатами розгляду справи адміністративною коле-
гією Східного міжобласного територіального відділення Анти-

монопольного комітету України дії Великобурлуцького КВКП 
«Водоканал», які полягали у безпідставному стягненні коштів 
за прийняття на абонентський облік засобів обліку холодної 
води зі споживачів послуги централізованого водопостачан-
ня та централізованого водовідведення, а саме за видачу тех-
нічних умов на встановлення засобу обліку холодної води, 
визнано порушенням законодавства про захист економічної 
конкуренції, передбаченим пунктом 2 статті 50, частиною пер-
шою статті 13 Закону України «Про захист економічної конку-
ренції».

За порушення законодавства про захист економічної 
конкуренції на Великобурлуцьке КВКП «Водоканал» на-
кладено штраф у розмірі 34 000 гривень.
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ВЕЛИКОБУРЛУЦЬКЕ КОМУНАЛЬНЕ 
ВОДОПРОВІДНО–КАНАЛІЗАЦІЙНЕ 
ПІДПРИЄМСТВО «ВОДОКАНАЛ»  
СТЯГУЄ КОШТИ ЗА ПРИЙНЯТТЯ  
НА АБОНЕНТСЬКИЙ ОБЛІК  
ЗАСОБІВ ОБЛІКУ ХОЛОДНОЇ ВОДИ

Східним міжобласним територіальним відділенням Анти-
монопольного комітету України (надалі - Відділення) в ході 
розгляду справи з’ясовано, що Красноградське Комунальне 
підприємство «Водоканал», (надалі – ККП «Водоканал») 
встановлює у технічних умовах на приєднання до систем 
централізованого водопостачання та централізованого во-
довідведення умови відключення від систем централізова-
ного водопостачання та централізованого водовідведення у 
разі поливу садів, городів і територій зі шлангів.

Так, в пункті 13 технічних умов на приєднання до систем 
централізованого водопостачання та централізованого водо-
відведення ККП «ВОДОКАНАЛ» зазначає: «Забороняється полив 
садів, городів і територій зі шлангів – за порушення водопровід-
ні мережі винних будуть відключені від міської водопровідної 
мережі» (мова оригіналу).

Відключення споживачів послуг від систем централізованого 
водопостачання та централізованого водовідведення з підстав 
поливу садів, городів і територій зі шлангів не передбачено чин-
ним законодавством.

Включення до технічних умов такої підстави для відключен-
ня від систем централізованого водопостачання та централізова-
ного водовідведення суперечить діючому законодавству та може 
призвести до ущемлення інтересів споживачів, адже у такому 
випадку споживачі безпідставно будуть позбавлені права корис-
туватися послугами централізованого водопостачання.

За результатами розгляду справи адміністративною колегією 
Східного міжобласного територіального відділення Антимоно-

польного комітету України дії ККП «ВОДОКАНАЛ», які полягають 
у включенні до технічних умов на приєднання до систем цен-
тралізованого водопостачання та централізованого водовідве-
дення умови відключення від систем централізованого водо-
постачання та централізованого водовідведення у разі поливу 
садів, городів і територій зі шлангів, що не передбачено чинним 
законодавством, визнано порушенням законодавства про захист 
економічної конкуренції, передбаченим пунктом 2 статті 50, час-
тиною першою статті 13 Закону України «Про захист економічної 
конкуренції.

За порушення законодавства про захист економіч-
ної конкуренції на ККП «ВОДОКАНАЛ» накладено штраф  
у розмірі 68 000 гривень.

КРАСНОГРАДСЬКЕ КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ВОДОКАНАЛ»  
ВСТАНОВЛЮЄ УМОВИ ВІДКЛЮЧЕННЯ ВІД СИСТЕМ ЦЕНТРАЛІЗОВАНОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ  

ТА ЦЕНТРАЛІЗОВАНОГО ВОДОВІДВЕДЕННЯ,
ЩО СУПЕРЕЧАТЬ ЧИННОМУ ЗАКОНОДАВСТВУ
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Протягом III кварталу 2021 року те-
риторіальним відділенням припинено 
ряд порушень законодавства про за-
хист економічної конкуренції у вигляді 
антиконкурентних узгоджених дій, що 
стосуються спотворення торгів.

Так, територіальним відділенням про-
аналізовано процедури закупівлі, які 
проводились, зокрема:

1) ВІДДІЛОМ ОСВІТИ, КУЛЬТУРИ, МО-
ЛОДІ ТА СПОРТУ ВОВЧАНСЬКОЇ РАЙОН-
НОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ ХАР-
КІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ по закупівлі: «Бензин 
А-80, бензин А-92, дизельне паливо, 
масло дизельне, масло напівсинтети-
ка 10w40», у яких приймали участь ФОП 
ДЕМЧЕНКО С.П. та ФОП ВОЛКОВА К.Г.;

2) ВІДДІЛОМ ОСВІТИ ВЕЛИКОНОВО-
СІЛКІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ 
АДМІНІСТРАЦІЇ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ по 
закупівлі: «Персональні комп’ютери (но-
утбуки) 25 штук. Фабрика друку 25 штук.», 
у яких приймали участь ПП «АЗОВ-АРСЕ-
НАЛ» та ТОВ «ІТ-АРСЕНАЛ»;

За результатами аналізу тендерних 
пропозицій зазначених учасників, які 
були подані для участі у торгах терито-
ріальним відділенням виявлені докази 
спільної підготовки учасниками своїх 
тендерних пропозицій та встановлено, 
що під час участі у торгах учасники діяли 
не самостійно, а узгоджували свої дії, не 
змагалися між собою, що є обов’язковою 
умовою конкуренції та необхідною умо-
вою визначення переможця.

Адміністративною колегією Східного 
міжобласного територіального відділен-
ня зазначені дії визнані порушеннями 
законодавства про захист економічної 
конкуренції, у вигляді антиконкурентних 
узгоджених дій, що стосуються спотво-
рення результатів торгів. 

Відповідно до чинного законодавства 
суб’єкти господарювання, що вчинили 
антиконкурентні узгоджені дії, які стосу-
ються спотворення торгів, не братимуть 
участь у державних закупівлях протягом 
трьох років.

Загальний розмір штрафних санк-
цій накладених на вищевказаних 
суб’єктів господарювання, становить 
408 000 грн.

Східним міжобласним територіаль-
ним відділенням Антимонопольного 
комітету України розглянуто заяву ТОВ 
«ВОЛЯ-КАБЕЛЬ» щодо недобросовіс-
ної конкуренції з боку ТОВ «СІТБ», яка 
полягає в ретрансляція 33-х іноземних 
програм, які не входять до переліку 
іноземних програм, зміст яких відпо-
відає вимогам Європейської конвенції 
про транскордонне телебачення i зако-
нодавства України. 

В ході розгляду заяви Східним між-
обласним територіальним відділенням 
Антимонопольного комітету України вста-
новлено, що рішенням НАЦІОНАЛЬНОЇ 
РАДИ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ 
I РАДІОМОВЛЕННЯ від 29.03.2018 № 450 
«Про результати позапланової виїзної 
перевірки ТОВ «СІТБ», місто Суми (ліцен-
зія серії HP № 00465-п від 04.11.2011)», 
визнано порушення ТОВ «СІТБ» частини 
дев’ятої статті 39, частини другої статті 42 
Закону України «Про телебачення i радіо-
мовлення», а саме:

- ретрансляція універсальної про-
грамної послуги не у повному обсязі (від-
сутність чотирьох програм);

- ретрансляція 33-х іноземних 
програм, які не входять до переліку іно-
земних програм, зміст яких відповідає ви-
могам Європейської конвенції про тран-
скордонне телебачення i законодавства 
України, а також недотримання вимог 
Положення про порядок видачі ліцензії 
провайдера програмної послуги, у час-
тині самовільного значного збільшення 
кількості програм у мережі.

Згідно зі статтею 39 Закону України 
«Про телебачення i радіомовлення» пе-
релік програм універсальної програмної 
послуги затверджується НАЦІОНАЛЬНОЮ 
РАДОЮ для населеного пункту (села, се-
лища, міста, району, області, всієї Украї-
ни), на території якого провадить діяль-
ність провайдер програмної послуги, з 
урахуванням виду технології, що вико-
ристовується для провадження такої ді-
яльності.

Провайдер зобов’язаний забезпечи-
ти усім абонентам можливість отриман-
ня програм універсальної програмної 
послуги та включити такі програми до 
всіх пакетів програм. При цьому, для 
розповсюдження програм універсаль-

ної програмної послуги провайдер не 
зобов’язаний укладати договори з відпо-
відними телерадіоорганізаціями.

Натомість, використання ТОВ «СІТБ» 
частотного pecypcy, виділеного для спо-
віщення суспільно орієнтованих інфор-
мацій, соціальних i культурних програм 
каналів ПАТ «НАЦІОНАЛЬНА СУСПІЛЬНА 
ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ УКРАЇНИ» та ви-
значених регіональних (місцевих) теле-
радіоорганізацій, з метою розповсю-
дження комерційних програм (каналів) 
та ретрансляції програм, які не входять 
до переліку іноземних програм, зміст 
яких відповідає вимогам Європейської 
кoнвенції про транскордонне телебачен-
ня i законодавства України, може спри-
чиняти підвищення попиту споживачів 
на програмну послугу цього провайдера 
порівняно з конкурентами, тобто може 
надати ТОВ «СІТБ» неправомірних пере-
ваг у конкуренції.

Таким чином, дії ТОВ «СІТБ», які по-
лягають у досягненні неправомірних пе-
реваг шляхом порушення законодавства 
про телебачення i радіомовлення, що 
підтверджено рішенням НАЦІОНАЛЬНОЇ 
РАДИ від 29.03.2018 № 450, містять озна-
ки порушення, передбаченого статтею 15 
Закону України «Про захист від недобро-
совісної конкуренції» у вигляді досягнен-
ня неправомірних переваг у конкуренції 
відносно інших суб’єктів господарювання 
шляхом порушення чинного законодав-
ства, яке підтверджено рішенням органу 
державної влади, наділеного відповід-
ною компетенцією.

Адміністративною колегією Відді-
лення надано ТОВ «СІТБ» рекомендації 
на вжиття заходів щодо усунення на-
слідків порушення законодавства про 
захист від недобросовісної конкурен-
ції, передбаченого статтею 15 Закону 
України «Про захист від недобросовіс-
ної конкуренції», у вигляді досягнення 
ТОВ «СІТБ» неправомірних переваг у 
конкуренції шляхом порушення чин-
ного законодавства, яке підтверджено 
рішенням органу державної влади, на-
діленого відповідною компетенцією. 
Наразі, ТОВ «СІТБ» повідомило про 
виконання наданих рекомендацій шля-
хом прийняття відповідного наказу то-
вариством.
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