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ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АВТОМОБІЛЬНИЙ 

ДОМ «СОЛЛІ-ПЛЮС» 

відділення «Кутузівка», 32, с. Циркуни, 

Харківський р-н, Харківська обл., 62441 

Про припинення дій, які містять ознаки 

порушення законодавства про захист 

економічної конкуренції 

В ході дослідження конкуренції на ринках реалізації автомобілів в межах Харківської 

області (включаючи м. Харків) встановлено наступне.  

На зазначених ринках діє, зокрема, ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АВТОМОБІЛЬНИЙ ДОМ «СОЛЛІ- ПЛЮС» (надалі –                                  

ТОВ «АВТОМОБІЛЬНИЙ ДОМ «СОЛЛІ- ПЛЮС»), яке є юридичною особою. 

Ідентифікаційний код – 31285135. Місцезнаходження: відділення «Кутузівка», 32, с. Циркуни, 

Харківський р-н, Харківська обл., 62441. Основним видом діяльності ТОВ «АВТОМОБІЛЬНИЙ 

ДОМ «СОЛЛІ-ПЛЮС» є роздрібна торгівля автомобілями та легковими автотранспортними 

засобами  (код за КВЕД 45.11). 

У розумінні статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції»                               

ТОВ «АВТОМОБІЛЬНИЙ ДОМ «СОЛЛІ-ПЛЮС» є суб’єктом господарювання. 

ТОВ «АВТОМОБІЛЬНИЙ ДОМ «СОЛЛІ-ПЛЮС» є офіційним дилером автомобілів 

марки VOLKSWAGEN, дистрибюцію яких здійснює ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПОРШЕ УКРАЇНА» (ідентифікаційний код – 35291194, 

місцезнаходження: 01004, м. Київ, проспект Павла Тичини, 1-В). 

Працівниками Харківського обласного територіального відділення Антимонопольного 

комітету України (надалі - Відділення) в жовтні 2015 року зафіксовано                                                

ТОВ «АВТОМОБІЛЬНИЙ ДОМ «СОЛЛІ-ПЛЮС» розміщено на фасаді будівлі за адресою:               

м. Харків, вул. Академіка Павлова, 323, рекламу наступного змісту: «Новий PASSAT на 

вершині досконалості. VOLKSWAGEN. Кредит або лізинг від 0 %*. Розуміється фінансування 

придбання автомобіля VOLKSWAGENPASSAT  від 0,01 % річних терміном на 1 рік за умови 

сплати від 50 % авансового платежу вартості автомобіля без урахування комісій, витрат на 

страхування та зборів до Пенсійного фонду України … Послуги фінансового лізингу надає              

ТОВ «ПОРШЕ ЛІЗИНГ УКРАЇНА»…» (мова оригіналу) (надалі - Реклама).  

Отже, Рекламапоширюєтьсябезпосередньо ТОВ «АВТОМОБІЛЬНИЙ ДОМ «СОЛЛІ-

ПЛЮС» невизначеному колу осіб. 

Ознайомившись з Рекламою, потенційні покупці автомобілів могли дійти висновку про те, 

що ТОВ «АВТОМОБІЛЬНИЙ ДОМ «СОЛЛІ-ПЛЮС» пропонує придбання автомобілів марки 

VOLKSWAGEN на умовах кредиту або лізингу від 0 %.  

Втім, на вимогу Відділення від 05.10.2015 № 02-26/2-4427 ТОВ «АВТОМОБІЛЬНИЙ 

ДОМ «СОЛЛІ-ПЛЮС» листом від 23.10.2015 № 195/1 (вх. від 30.10.2015 № 4490) повідомило, 



що інформація про умови надання автомобілів марки VOLKSWAGEN зазначені на веб-сайті 

«porschefinance.ua» ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПОРШЕ 

ЛІЗИНГ УКРАЇНА» (надалі –  ТОВ «ПОРШЕ ЛІЗИНГ УКРАЇНА»), з яким ТОВ 

«АВТОМОБІЛЬНИЙ ДОМ «СОЛЛІ-ПЛЮС» укладено договір про надання сервісних послуг 

від 01.09.2014 № PLU-VW-049. 

Аналізом умов придбання в лізинг та кредит автомобілів VOLKSWAGENPASSAT 0%, які 

розміщено на веб-сайті «porschefinance.ua» встановлено, що ТОВ «АВТОМОБІЛЬНИЙ ДОМ 

«СОЛЛІ ПЛЮС» реалізує автомобілі VOLKSWAGENPASSAT  споживачам у лізинг або кредит 

шляхом укладання договорів купівлі-продажу з ТОВ «ПОРШЕ ЛІЗИНГ УКРАЇНА». 

Умови купівлі автомобілів VOLKSWAGENPASSAT  у лізинг передбачають наступне: 

- плаваючавідсоткова ставка - 24,9% (розраховується на 

основітрьохмісячноїставкиукраїнськогоіндексу ставок за депозитами фізичнихосіб); 

- авансвід 15% до 70%; 

- термінфінансування: від 12 до 60 місяців; 

- адміністративнакомісія 1,5% відвартості авто; 

- щоквартальний перегляд ставки у випадку, якщотрьохмісячної ставка 

українськогоіндексу ставок за депозитами фізичнихосібзмінитьсябільше, ніж на 1 

процентний пункт. 

Умови купівлі автомобілів VOLKSWAGENPASSAT  у кредит передбачають, що: 

- платежі здійснюються у гривнях за валютним курсом долару США; 

- річна відсоткова ставка становить 10,5 %; 

- авансовий внесок від 15 % від вартості автомобіля; 

- термін фінансування до 60 місяців. 

Таким чином, інформація щодо придбання автомобілів VOLKSWAGENPASSAT  у лізинг 

або кредит від 0 % є неповною.  

Отже, поширюючи в Рекламі неповну інформацію ТОВ «АВТОМОБІЛЬНИЙ ДОМ 

«СОЛЛІ-ПЛЮС» вводить в оману потенційних споживачів, що може вплинути на наміри цих 

осіб щодо придбання автомобілів саме у цього суб’єкта господарювання. 

Вважаючи, що правдивість і доступність інформації є одним з основних принципів 

добросовісної конкурентної практики, існує загальне правило, закріплене в частині третій статті 

10
bis

 Паризької конвенції, відповідно до якої поширення будь-якої інформації, що вводить в 

оману, є несумісним з добрими звичаями. 

Реклама стимулює зацікавленість споживачів до певного товару, тому повідомлення 

неповних відомостей може надавати переваги перед іншими суб'єктами господарювання, які 

здійснюють діяльність на ринку реалізації автомобілів. 

Внаслідок розповсюдження ТОВ «АВТОМОБІЛЬНИЙ ДОМ «СОЛЛІ-ПЛЮС» неповної 

інформації, що вводить в оману, воно може отримати неправомірні переваги у конкуренції на 

ринках реалізації автомобілів у межах Харківської області (включаючи місто Харків). 

Враховуючи наведене, дії ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АВТОМОБІЛЬНИЙ ДОМ «СОЛЛІ ПЛЮС», які полягають в 

розповсюдженні реклами про придбання автомобілів в кредит або лізинг від  0%, що не 

відповідає дійсним умовам його отримання, містять ознаки порушення законодавства про 

захист від недобросовісної конкуренції, передбаченого статтею 15
1 

Закону України «Про захист 

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

шляхом повідомлення суб’єктом господарювання безпосередньо невизначеному колу осіб в 

рекламі неповних відомостей щодо придбання товару, що можуть вплинути на наміри цих осіб 

щодо придбання товарів цього суб’єкта господарювання. 



Враховуючи викладене, керуючись пунктом 10 частини п'ятої статті 14 Закону України 

«Про Антимонопольний комітет України», частиною першою статті 46 Закону України «Про 

захист економічної конкуренції», підпунктом 13 частини першої пункту 3 Положення про 

територіальне відділення Антимонопольного комітету України, затвердженого розпорядженням 

Антимонопольного комітету України від 23.02.2001 № 32-р, зареєстрованого в Міністерстві 

юстиції України 30.03.2001 за № 291/5482 (зі змінами), адміністративна колегія Харківського 

обласного територіального відділення Антимонопольного комітету 

Українинадає,ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АВТОМОБІЛЬНИЙ 

ДОМ «СОЛЛІ-ПЛЮС» такі 

РЕКОМЕНДАЦІЇ: 

Припинити дії, які полягають в розповсюдженні реклами про надання лізингу на 

придбання автомобілів в лізинг 0%, що не відповідає дійсним умовам його отримання, та 

містять ознаки порушення законодавства про захист від недобросовісної конкуренції, 

передбаченого статтею 15
1 

Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції», у 

вигляді поширення інформації, що вводить в оману, шляхом повідомлення суб’єктом 

господарювання безпосередньо невизначеному колу осіб неповних та неправдивих відомостей, 

зокрема, внаслідок обраного способу їх викладення, що можуть вплинути  на наміри цих осіб 

щодо придбання товарів цього суб’єкта господарювання, а також усунути причини виникнення 

цього порушення і умови, що йому сприяють. 

Про виконання рекомендацій шляхом припинення поширення інформації, що вводить в 

оману, ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АВТОМОБІЛЬНИЙ ДОМ 

«СОЛЛІ ПЛЮС» повідомити Харківське обласне територіальне відділення Антимонопольного 

комітету України в 10-денний строк з дня їх отримання. 

Звертаємо Вашу увагу, що згідно з частиною другою статті 46 Закону України «Про 

захист економічної конкуренції» рекомендації органів Антимонопольного комітету України 

підлягають обов’язковому розгляду органами чи особами, яким вони надані. 

Крім того, відповідно до частини третьої статті 46 вищезазначеного Закону, за умови 

виконання положень рекомендацій у разі, якщо порушення не призвело до суттєвого 

обмеження чи спотворення конкуренції, не завдало значних збитків окремим особам чи 

суспільству та вжито відповідних заходів для усунення наслідків порушення, провадження у 

справі про порушення законодавства про захист економічної конкуренції не розпочинається. 

 

 

Голова А.Г. Косолапов 

  

  

 


