
 
 

СХІДНЕ МІЖОБЛАСНЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ 

АНТИМОНОПОЛЬНОГО   КОМІТЕТУ   УКРАЇНИ 

РІШЕННЯ 

АДМІНІСТРАТИВНОЇ КОЛЕГІЇ СХІДНОГО МІЖОБЛАСНОГО 
ТЕРИТОРІАЛЬНОГО ВІДДІЛЕННЯ 

 
09.03.2021  №  70/11-р/к                  Справа  № 2/20-125-20 

м. Харків 

Про закриття провадження 

у справі 

 

Адміністративна колегія Східного міжобласного територіального відділення 

Антимонопольного комітету України, розглянувши матеріали справи                                   

№ 2/20-125-20 про порушення ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДАР АГРО» законодавства про захист від 

недобросовісної конкуренції, передбаченого статтею 15¹ Закону України «Про 

захист від недобросовісної конкуренції», та подання другого відділу досліджень і 

розслідувань від 22.02.2021 № 70-03/119-П,  

ВСТАНОВИЛА: 

За результатами розгляду заяви ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДОЛИНА-ЦЕНТР» (далі – ТОВ «ДОЛИНА-ЦЕНТР», 

Заявник) від 05.06.2020 № 678 (вх. № 70-01/21-АМ) про порушення 

ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДАР АГРО» (далі – 

ТОВ «ДАР АГРО») законодавства про захист від недобросовісної конкуренції, на 

підставі подання другого відділу досліджень і розслідувань від 08.09.2020 № 325 

адміністративною колегією Східного міжобласного територіального відділення 

Антимонопольного комітету України прийнято розпорядження від 08.09.2020                     

№ 70/136-рп/к про початок розгляд справи № 2/20-125-20 у зв’язку з наявністю в 

діях ТОВ «ДАР АГРО» ознак порушення законодавства про захист від 

недобросовісної конкуренції, передбаченого статтею 15¹ Закону України «Про 

захист від недобросовісної конкуренції» (надалі – Справа). 

В Заяві Заявник зазначає, що у травні 2020 року йому стало відомо, зокрема 

через інтернет-магазин «Vpoli.ua» за посиланням в мережі Інтернет «vpoli.ua/uk» 

реалізується продукція – регулятор росту рослин. Згідно з маркуванням продукції 

вбачається, що вона виготовлена ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ХАРКІВ-ХІМПРОМ» (далі – ТОВ «ХАРКІВ-

ХІМПРОМ») на замовлення ТОВ «ДАР АГРО» по технології та під контролем 

«CHIMICO FERTILIZZANTE S.P.А.» (Італія). Проте, відповідно до офіційного 

листа Полтавської торгово-промислової палати від 18.05.2020 № 24.14-08/218 таке 
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підприємство у відкритому реєстрі платників податків у Італії не знайдено. Отже, 

Заявник вважає, що інформація стосовно виготовлення регуляторів росту рослин 

по технології та під контролем «CHIMICO FERTILIZZANTE S.P.А.» (Італія) не 

відповідає дійсним обставинам. 

В ході розгляду Справи встановлено наступне. 

Згідно з Випискою з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних 

осіб-підприємців та громадських формувань від 20.01.2020, ТОВ «ДАР АГРО» 

зареєстровано 27.07.2018 за № 1 480 102 0000 077648, ідентифікаційний код 

юридичної особи – 42335277, місцезнаходження: 61010, місто Харків, Набережна 

гімназійна, 18-А.  

Основним видом діяльності ТОВ «ДАР АГРО» є оптова торгівля хімічними 

продуктами (код за КВЕД 46.75). 

У розумінні абзацу дванадцятого статті 1 Закону України «Про захист 

економічної конкуренції» ТОВ «ДАР АГРО» є суб'єктом господарювання. 

На ринку оптової торгівлі хімічними продуктами діють й інші суб’єкти 

господарювання. Зокрема, Заявник, ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ХІМАГРОТРЕЙД», ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АГРОПРОМ-ЦЕНТР ГРУП», ТОВАРИСТВО З 

ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГОЛДЕНХІМ», ТОВАРИСТВО З 

ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ХІМЕЛЕМЕНТ» та інші. Отже, 

зазначений ринок є конкурентним. 

Одним із учасників цього ринку є ТОВ «ДАР АГРО». 

Згідно з інформацією, наданою ТОВ «ДАР АГРО» листом від 22.07.2020                   

№ 22/07-1 (вх. від 23.07.2020 № 3955) та ТОВ «ХАРКІВ ХІМПРОМ» листом від 

27.10.2020 № 27/10-1 (вх. від 28.10.2020 № 6060), ТОВ «ХАРКІВ ХІМПРОМ» є 

постачальником продукції (добрив) ТОВ «ДАР АГРО» на підставі договору 

купівлі-продажу від 16.12.2019 № 1/12-Дар (далі – Договір). 

Відповідно до видаткових накладних до Договору ТОВ «ХАРКІВ ХІМПРОМ» 

здійснює постачання ТОВ «ДАР АГРО» з лютого 2020 року наступної продукції: 

- ПегГумін, р., регулятор росту рослин (10 л); 

- Хімік, р. добриво Цинк (20 л); 

- Хімік, р. добриво Цинкфіт (20 л); 

- Хімік, р. добриво Бор (20 л); 

- Хімік, р. добриво Бор-Молібден (10 л) (20 л); 

- Хімік, р. добриво Марганець (10 л); 

- Хімік, р. добриво Біокалій (20 л); 

- Хімік, р. добриво Мідь (10 л); 

- Хімік, р. добриво Мікрофіт (20 л); 

- Хімік, р. добриво N-Mg; 

- Хімік, р. добриво Молібден (10 л); 

- Хімік, р. добриво Сірка (20 л); 
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- Хімік, р. добриво Профіт (20 л); 

- Хімік, р. добриво Гумін-18 (20 л); 

- Хімік, р. добриво Фосфор (20 л); 

- Хімік, р. добриво Насіння (10 л); 

- Хімік, р. добриво Аміно (10 л); 

- Хімік, р. добриво рН-колор (10 л); 

- Хімік, р. добриво рН-корект (10 л) (далі – Продукція). 

Етикетки Продукції мають наступний вигляд (для прикладу зазначено 

етикетки продукції ПегГумін та Хімік, р. добриво Бор, інші види Продукції мають 

аналогічне етикетування): 

 

Малюнок 1 
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Малюнок 2 

 

На етикетці, що розміщена на лицьовій стороні упаковки (тари) Продукції 

міститься, зокрема, інформація: у верхній частині етикетки - «виготовлено по 

технології та під контролем: «CHIMICO FERTILIZZANTE S.P.А. (Італія)» (мова 

оригіналу), зображення імітації прапору Італії у вигляді трьох паралельних смужок 

червоного, білого та зеленого кольорів та назва продукції на італійській мові (далі 

– Інформація), у нижній частині етикетки – «Виготовлено на замовлення:                       

ТОВ «ДАР АГРО», Україна 61010, м. Харків, Гімназійна набережна, б. 18-А,                   

dar-agro.com.ua; dar_agro@ukr.net» (мова оригіналу).  

Втім, як зазначалося вище, згідно з інформацією ПОЛТАВСЬКОЇ ТОРГОВО-

ПРОМИСЛОВОЇ ПАЛАТИ станом на 18.05.2020 у відкритому реєстрі платників 

податків у Італії не знайдено. 

ТОВ «ДАР АГРО» листом від 27.10.2020 № 27/10-1 повідомило, що договори 

та інші документи з «CHIMICO FERTILIZZANTE S.P.А.» (Італія) не підписувало і 

ніяких відносин не мало. 

Отже, інформація, розміщена на етикетці Продукції, а саме «виготовлено по 

технології та під контролем: «CHIMICO FERTILIZZANTE S.P.А. (Італія)» разом з 

зображенням імітації прапору Італії та зазначенням назви Продукції на італійській 

мові є неправдивою, оскільки на етикетці розміщуються відомості про те, що 

зазначена Продукція виготовляється по технології та під контролем неіснуючого 

підприємства. 
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На етикетці, що розміщена на зворотній стороні упаковки (тари) Продукції, 

крім інших написів, міститься напис «Виробник: ТОВ «ХАРКІВ ХІМПРОМ»: 

62495, Україна, Харківська область, Харківський р-н, с. Васищеве, вул. 

Промислова, 22; т./ф.: + 38 057 749-06-66; ТУ У 20.2-33120146-007:2015» (мова 

оригіналу). Вказаний напис в залежності від виду Продукції відрізняється лише 

номером ТУ У. 

Згідно з Випискою з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних 

осіб-підприємців та громадських формувань від 26.02.2020 № 1006393868, 

ТОВ «ХАРКІВ-ХІМПРОМ» зареєстровано 24.08.2014 за № 1 480 102 0000 000858, 

ідентифікаційний код юридичної особи – 33120146, місцезнаходження: 62495, 

Харківська обл., Харківський район, смт Васищеве, вул. Промислова, 22.  

Основним видом діяльності ТОВ «ХАРКІВ-ХІМПРОМ» є виробництво тари з 

пластмас (код за КВЕД 22.22). 

У розумінні абзацу дванадцятого статті 1 Закону України «Про захист 

економічної конкуренції» ТОВ «ХАРКІВ-ХІМПРОМ» є суб'єктом господарювання. 

Згідно з інформацією, наданою ТОВ «ХАРКІВ-ХІМПРОМ» листом від 

10.09.2020 № 165 (вх. № 5117 від 11.09.2020), ним здійснювалося виробництво 

Продукції на замовлення ТОВ «ДАР АГРО». 

ТОВ «ХАРКІВ-ХІМПРОМ» листом від 21.08.2020 № 151 (вх. від 26.08.2020 

№ 4696) надало Посвідчення про державну реєстрацію серія А № 06114, видане 

Міністерством екології та природних ресурсі України, відповідно до якого 

виробником зокрема препарату ПегГумін, р. (один з видів Продукції), регулятор 

росту рослин, є ТОВ «ХАРКІВ-ХІМПРОМ».  

Також, ТОВ «ХАРКІВ-ХІМПРОМ» надало технічні умови ТУ У                  

20.2-33120146-007:2015 регулятору росту рослин, затвердженого 26.06.2015 та 

узгодженого МОЗ України (висновок державної санітарно-епідеміологічної 

експертизи від 02.04.2015 № 05.03.02-07/14150), згідно з якими вони є 

інтелектуальною власністю ТОВ «ХАРКІВ ХІМПРОМ», без згоди якого технічні 

умови не можуть бути повністю або частково відтворені, скопійовані та 

роздруковані. Відповідно до цих технічних умов препарат повинен відповідати 

вимогам цих ТУ, виготовлятись згідно з технологічним регламентом. 

Тобто, Продукція виробляється ТОВ «ХАРКІВ ХІМПРОМ» у відповідності до 

ТУ У, розроблених цим же суб’єктом господарювання. 

Листом від 21.08.2020 № 151 (вх. від 26.08.2020 № 4696) ТОВ «ХАРКІВ-

ХІМПРОМ» повідомило, що маркування (етикетування) Продукції здійснюється 

відповідно до макету етикеток, розроблених та наданих ТОВ «ДАР АГРО», та саме 

ТОВ «ДАР АГРО» погоджувало (виготовляло, розробляло) маркування (етикетку) 

із наступною інформацією «виготовлено по технології та під контролем: 

«CHIMICO FERTILIZZANTE S.P.А. (Італія)» та зазначення прапору Італії. 

Разом з тим, листом від 27.10.2020 № 27/10-1 ТОВ «ДАР АГРО» повідомило, 

що самостійно розробило макети етикеток Продукції, відповідальним за 

розміщення Інформації на Продукції, є ТОВ «ДАР АГРО». 
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Відповідно до Договору ТОВ «ХАРКІВ-ХІМПРОМ» виступає Продавцем, а 

ТОВ «ДАР АГРО» - Покупцем.  

Так, Договором, зокрема, передбачено: 

- маркування (етикетка) товару, який передається у власність Покупця, 

відповідно до цього Договору, здійснюється Продавцем на підставі макету 

етикетки (за дизайном, графічним та текстовим наповненням) розробленим та 

наданим Покупцем (пункт 2.3. Договору); 

- Покупець зобов’язаний надати Продавцю макет етикетки для маркування 

товару по кожному найменуванню (номенклатурі), зазначеному у Специфікації до 

поставки товару згідно з п. 6.1. даного Договору (пункти 2.4., 3.1.6 Договору); 

- Покупець несе повну відповідальність за інформаційне наповнення 

етикеток (маркування) товару, які передаються Продавцю відповідно до п. 2.3, 2.4 

цього Договору, в тому числі дотримання прав інтелектуальної власності 

(авторських прав), вимог закону щодо використання комерційних найменувань, 

товарних знаків, торговельних марок, тощо (пункт 8.4.2 Договору). 

На виконання умов Договору, листом від 09.12.2019 № 09/12-1 ТОВ «ДАР 

АГРО» надіслало до ТОВ «ХАРКІВ ХІМПРОМ» 20 макетів етикеток для 

маркування Продукції по кожному найменуванню (номенклатурі). 

За інформацією, наданою ТОВ «ХАРКІВ ХІМПРОМ» листом від 10.09.2020 

№ 165 (вх. від 11.09.2020 № 5117), ним укладено з ТОВАРИСТВОМ З 

ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФЛЕКСОПРИНТ» договір від 19.12.2019 

№ 38/19 про надання послуг з виготовлення та поставки поліграфічної продукції, 

згідно з яким відповідно до макетів етикеток для маркування Продукції, наданих 

ТОВ «ДАР АГРО», була виготовлена поліграфічна продукція, а саме етикетки з 

інформацією «виготовлено по технології та під контролем: «CHIMICO 

FERTILIZZANTE S.P.А.» (Італія) та зазначенням прапору Італії», тобто відповідно 

до макетів етикеток, наданих ТОВ «ДАР АГРО». Виготовлення етикеток 

здійснювало ТОВАРИСВТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОПІР-

ЦЕНТР УКРАЇНА» без укладання відповідного договору, на підставі видаткових 

накладних. 

Отже, Інформація на етикетках Продукції розміщується безпосередньо 

ТОВ «ДАР АГРО» з лютого 2020 року. 

Листом від 22.07.2020 № 22/071 (вх. від 23.07.2020 № 3955) ТОВ «ДАР АГРО» 

повідомило, що поставка Продукції здійснювалась наступним покупцям, зокрема: 

ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АГРІГОЛД», 

ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АГРО ІНТЕРТРЕЙД», 

ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АГРОІНОВАЦІЯ-

2020», ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АГРОЛЕНД-

ПЛЮС», ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ КОМПАНІЯ 

«АГРОНОВА», ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«АГРОПРОМ-ЦЕНТР ГРУП», ПРИВАТНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «ДУКАТ-

АГРО», ПРИВАТНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «ДУКАТ-ПЛЮС», ТОВАРИСТВУ З 

ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЦЕНТР-АГРО ПЛЮС», тощо. 
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Відповідно до інформації, наданої ТОВ «ХАРКІВ ХІМПРОМ» листом від 

10.09.2020 № 165, загальний обсяг виробництва з лютого по серпень 2020 року 

регулятору росту рослин становить 58 380 л, добрив – 401 930 л. 

Згідно з інформацією, наданою ТОВ «ДАР АГРО» листом від 22.07.2020                   

№ 22/01-1, загальний обсяг реалізації з лютого по серпень 2020 року регулятору 

росту рослин становить 36 720 л, добрив – 169 862 л, залишки на 17.09.2020 

регулятору росту рослин становили 22 980 л, добрив – 257 270 л. 

Тобто, з інформацією «виготовлено по технології та під контролем: 

«CHIMICO FERTILIZZANTE S.P.А. (Італія)» (мова оригіналу), зображення імітації 

прапору Італії та зазначення назви продукції на італійській мові, розміщеною на 

етикетках Продукції безпосередньо ТОВ «ДАР АГРО», може ознайомитись 

невизначене коло осіб. 

Отже, розміщену на етикуванні лицьової сторони упаковки (тари) Продукції 

Інформацію разом із зазначенням «виготовлено на замовлення: ТОВ «ДАР АГРО», 

Україна 61010, місто Харків, Гімназійна набережна, 18-А,                                       

dar-agro.com.ua; dar_agro@ukr.net» споживачі можуть сприймати, як продукцію, що 

має відношення до італійського виробника. 

А отже, ТОВ «ДАР АГРО» може посилити свою конкурентну позицію та 

отримати неправомірні переваги не завдяки власним досягненням, а шляхом 

поширення неправдивих відомостей. 

З метою з’ясування сприйняття інформації на етикетках Продукції 

Відділенням проведено опитування потенційних споживачів хімічної продукції, 

зокрема регуляторів росту рослин, в ході якого опитано 229 потенційних 

споживачів, за результатами якого отримано наступні результати: 

 20,5 % респондентів зазначили, що на їх вибір мікродобрив та регуляторів 

росту рослин впливає інформація щодо країни походження/виготовлення такої 

продукції; 

 39,7 % респондентів зазначили, що на їх вибір мікродобрив та регуляторів 

росту рослин вплинула б інформація щодо країни походження: виготовлення/ 

виробника/ технології виробництва такої продукції; 

 ознайомившись з етикеткою Продукції у 31,9 % респондентів виникло 

враження, що країною походження: виготовлення/ виробника/ технології 

виробництва цього продукту є Італія; 

 38,9 % респондентів зазначили, що зображення на етикетках пляшок 

мікродобрив та регуляторів росту рослин наступної інформації: трьох 

паралельних смужок червоного, білого та зеленого кольорів, розміщених у 

лівому куті етикетки, а також напис «виготовлено по технології та під 

контролем: «CHIMICO FERTILIZZANTE S.P.А. (Італія)» та назва продукції на 

італійській мові, наприклад «CHIMICO BORO», «PegGumin», при тому, що 

даний продукт вироблено в Україні, є інформацією, що може ввести 

споживача в оману; 
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 28,4 % респондентів надали б перевагу продукції – мікродобривам та 

регуляторам росту рослин, на упаковці яких міститься зображення імітації 

прапору Італії у вигляді зображення трьох паралельних смужок червоного, 

білого та зеленого кольорів, а також напис «виготовлено по технології та під 

контролем: «CHIMICO FERTILIZZANTE S.P.А. (Італія)» та назва продукції на 

італійській мові, перед аналогічною продукцією інших виробників. 

Отже, потенційні споживачі при виборі продукції звертають увагу на її 

зовнішній вигляд, написи, що розміщені на ній та інформація щодо країни 

походження/виготовлення такої продукції впливало на вибір 20,5 % вказаних 

споживачів та могло спонукати їх до придбання саме такої продукції.  

Таким чином, ТОВ «ДАР АГРО» могло отримати певні неправомірні переваги 

у конкуренції, посилюючи свою конкурентну позицію не завдяки власним 

досягненням, а шляхом поширення інформації, що вводить в оману. 

Відповідно до статті 151 Закону України «Про захист від недобросовісної 

конкуренції», поширенням інформації, що вводить в оману, є повідомлення 

суб’єктом господарювання безпосередньо або через іншу особу, одній, кільком 

особам або невизначеному колу осіб, у тому числі в рекламі неповних, неточних, 

неправдивих відомостей, зокрема внаслідок обраного способу їх викладення, 

замовчування окремих фактів чи нечіткості формулювань, що вплинули або можуть 

вплинути на наміри цих осіб щодо придбання (замовлення) чи реалізації (продажу, 

поставки, виконання, надання) товарів, робіт, послуг цього суб'єкта 

господарювання. 

Таким чином, дії ТОВ «ДАР АГРО», які полягали у розміщенні на етикуванні 

Продукції неправдивої інформації, а саме «виготовлено по технології та під 

контролем: «CHIMICO FERTILIZZANTE S.P.А. (Італія)» (мова оригіналу) разом з 

зображенням імітації прапору Італії та зазначення назви Продукції на італійській 

мові, містили ознаки порушення законодавства про захист від недобросовісної 

конкуренції, передбаченого статтею 15¹ Закону України «Про захист від 

недобросовісної конкуренції», у вигляді поширення інформації, що вводить в 

оману, а саме: повідомлення суб'єктом господарювання, безпосередньо 

невизначеному колу осіб неправдивих відомостей щодо походження продукції, 

зокрема внаслідок обраного способу їх викладення, що може вплинути на наміри 

цих осіб щодо придбання товарів цього суб'єкта господарювання. 

Враховуючи наведене, керуючись статтею 46 Закону України «Про захист 

економічної конкуренції», адміністративною колегією Східного міжобласного 

територіального відділення Антимонопольного комітету України                                  

ТОВ «ДАР АГРО» надано рекомендації від 19.01.2021 № 70/2-рк/к щодо 

припинення вищезазначених дій (надалі – Рекомендації № 70/2-рк/к). 

На виконання Рекомендацій № 70/2-рк/к листом від 12.02.2021 № 12/02-1 ТОВ 

«ДАР АГРО» повідомило, що розробило нові макети етикеток для етикування 

продукції, на яких відсутня інформація: «виготовлено по технології та під 

контролем: «CHIMICO FERTILIZZANTE S.P.А. (Італія)» (мова оригіналу) та 

зображення імітації прапору Італії, а також повідомило виробника продукції – ТОВ 

«ХАРКІВ ХІМПРОМ» про те, що підприємством розроблені нові макети етикеток 
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для маркування товару по кожному найменуванню (номенклатурі) товару, який 

постачається згідно з договором купівлі-продажу від 16.12.2019 № 1/12-Дар, та 

передало виробнику нові макети етикеток. 

Між ТОВ «ДАР АГРО» та  ТОВ «ХАРКІВ ХІМПРОМ» укладено Договір від 

21.12.2020 № 21/12/20-Дар, яким визначено умови постачання продукції у 2021 

році та на виконання умов цього договору листом від 04.01.2021 № 04/01-1 надало 

ТОВ «ХАРКІВ ХІМПРОМ» нові макети етикеток, які не містять інформацію 

«виготовлено по технології та під контролем: «CHIMICO FERTILIZZANTE S.P.А. 

(Італія)» (мова оригіналу) та зображення імітації прапору Італії. 

Також, ТОВ «ДАР АГРО» зазначило, що продукція, на етикетках якої 

розміщена інформація: «виготовлено по технології та під контролем: «CHIMICO 

FERTILIZZANTE S.P.А. (Італія)» (мова оригіналу) разом з зображенням імітації 

прапору Італії та зазначення назви Продукції на італійській мові, знята з 

виробництва. Виробництво нової продукції здійснюється з використанням нових 

етикеток.  

ТОВ «ДАР АГРО» надало до Відділення нові зразки етикеток без зазначення 

на Продукції інформації «виготовлено по технології та під контролем: «CHIMICO 

FERTILIZZANTE S.P.А. (Італія)» (мова оригіналу) разом з зображенням імітації 

прапору Італії.  

Етикетки Продукції мають наступний вигляд (для прикладу зазначено 

етикетки продукції ПегГумін та Хімік, р. добриво Бор, інші види Продукції мають 

аналогічне етикетування): 

Малюнок 3 
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Малюнок 4 

 

Крім цього, ТОВ «ДАР АГРО» направило листи покупцям продукції щодо 

зміни залишків товару, придбаного у 2020 році, на товар з новими етикетками. 

Отже, положення Рекомендацій № 70/2-рк/к ТОВ «ДАР АГРО» виконані. 

За таких умов, враховуючи, що у Відділення відсутня інформація, яка б 

свідчила, що дії ТОВ «ДАР АГРО» щодо розміщення на етикуванні Продукції 

неправдивої інформації, а саме «виготовлено по технології та під контролем: 

«CHIMICO FERTILIZZANTE S.P.А. (Італія)» (мова оригіналу) разом з 

зображенням імітації прапору Італії та зазначення назви Продукції на італійській 

мові, призвели до суттєвого обмеження чи спотворення конкуренції, чи завдали 

значних збитків окремим особам чи суспільству, провадження у справі відповідно 

до частини третьою статті 46 Закону України «Про захист економічної 

конкуренції» підлягає закриттю.  

Враховуючи викладене, керуючись статтями 7 і 14 Закону України «Про 

Антимонопольний комітет України», статтями 46, 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 лютого 2001 року № 32-р, 

зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 30 березня 2001 року № 291/5482 

(із змінами) та пунктом 36 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 
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розпорядження Антимонопольного комітету України від 29 червня 1998 року                

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

територіального відділення Антимонопольного комітету України 

ПОСТАНОВИЛА: 

Закрити провадження у справі № 2/20-125-20. 

Відповідно до 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. 

 

Голова колегії       Юрій ГЛАДИК  


