
 
 

АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ 
РІШЕННЯ 

АДМІНІСТРАТИВНОЇ КОЛЕГІЇ   
ХАРКІВСЬКОГО ОБЛАСНОГО ТЕРИТОРІАЛЬНОГО ВІДДІЛЕННЯ  

 

12 січня 2017 р. № 2-р/к           Справа № 3/20-135-15 

м. Харків 

Про закриття провадження у справі 

Адміністративна колегія Харківського обласного територіального відділення 

Антимонопольного комітету України, розглянувши подання третього відділу досліджень і 

розслідувань від 15.12.2016 № 449 про попередні висновки у справі № 3/20-135-15, розпочатої за 

ознаками вчинення ПРИВАТНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ «ОСАН» (надалі - ПП «ОСАН») 

порушення законодавства про захист економічної конкуренції, та матеріали цієї справи, 

ВСТАНОВИЛА: 

В ході здійснення державного контролю за дотриманням вимог законодавства про захист 

економічної конкуренції, керуючись інформацією громадської організації «Українська правова 

платформа» від 06.08.2015 (вх. № 3219/Ч-79) і від 10.08.2015 (вх. № 1/473/Ч-84), за ознаками 

вчинення ПП «ОСАН» порушення законодавства про захист економічної 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 невизначеному колу осіб неправдивих та неповних відомостей, що можуть 

вплинути на наміри цих осіб щодо придбання послуг цього суб'єкта господарювання, 

адміністративною колегією Харківського обласного територіального відділення 

Антимонопольного комітету України прийнято розпорядження від 03.11.2015 № 158-рп/к про 

початок розгляду справи № 3/20-135-15 (надалі – Справа). 

За інформацією громадської організації «Українська правова платформа» від 06.08.2015              

(вх. № 3219/Ч-79) і від 10.08.2015 (вх. № 1/473/Ч-84) дії ПП «ОСАН» полягають у розміщенні на 

фасаді власного аптечного закладу, який розташований за адресою: м. Харків,                                      

просп. Московський, 124-а, напису «АПТЕКА ОПТОВИХ ЦІН». 

В ході розгляду Справи встановлено наступне. 

ПП «ОСАН» є юридичною особою та зареєстроване Виконавчим комітетом Харківської 

міської ради 19.05.1999 за № 14801200000042090, ідентифікаційний код – 30426905, 

місцезнаходження: 61106, Харківська обл., м. Харків, вул. Івана Каркача, буд. 2 А. 

Видами діяльності ПП «ОСАН» є оптова торгівля фармацевтичними товарами (код за                    

КВЕД - 46.46), роздрібна реалізація фармацевтичних товарів в спеціалізованих магазинах (код за 

КВЕД - 47.73). 

У розумінні абзацу дванадцятого статті 1 Закону України «Про захист економічної 

конкуренції» ПП «ОСАН» є суб'єктом господарювання. 

ПП «ОСАН» здійснює реалізацію лікарських засобів у аптечних закладах, які розташовані за 

адресами: м. Харків, просп. Московський, 124-а; м. Харків, пр. Гагаріна, 177; м. Харків,                        

вул. Тарасівська, 3; м. Харків, вул. Полтавський шлях, 119. 

Листом від 13.11.2015 № 155 (вх. від 18.11.2015 №4872) ПП «ОСАН» зазначило, що напис 

«АПТЕКА ОПТОВИХ ЦІН» не розміщувався на фасадах його аптечних закладів. 

Для з’ясування обставин Справи до громадської організації «Українська правова платформа» 
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Відділенням рекомендованим листом направлено вимогу від 27.11.2015 № 02-26/3-5030 щодо 

надання інформації на підтвердження вчинення ПП «ОСАН» порушення законодавства про захист 

економічної конкуренції. 

Листом від 31.12.2015 № 7 (вх. від 04.01.2016 № 4) громадська організація «Українська 

правова платформа» повідомила про відсутність документів, що підтверджують розміщення                

ПП «ОСАН» напису «АПТЕКА ОПТОВИХ ЦІН» на фасаді власного аптечного закладу. 

Отже, в ході розгляду Справи встановлено, що у ПП «ОСАН» відсутні аптечні заклади, на 

фасадах яких розміщено напис «АПТЕКА ОПТОВИХ ЦІН». 

Таким чином, вчинення ПП «ОСАН» порушення законодавства про захист економічної 

конкуренції не доведено. 

Відповідно до абзацу шостого статті 49 Закону України «Про захист економічної 

конкуренції», якщо не доведено факт вчинення порушення, розгляд справи про порушення 

законодавства про захист економічної конкуренції підлягає закриттю без прийняття рішення по 

суті. 

На подання про попередні висновки у Справі, направлене разом із супровідним листом від 

23.12.2016 № 02-26/3-3629, ПП «ОСАН» заперечень та зауважень не надало. 

Враховуючи вищенаведене, керуючись статтею 7 Закону України «Про Антимонопольний 

комітет», статтями 48, 49 Закону України «Про захист економічної конкуренції» (зі змінами), 

пунктами 3, 11 Положення про територіальне відділення Антимонопольного комітету України, 

затвердженого розпорядженням Антимонопольного комітету України від 23.02.2001 № 32-р, 

зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 30.03.2001 № 291/5482 (зі змінами), пунктом 36 

Правил розгляду заяв і справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції 

(Правила розгляду справ), затверджених розпорядженням Антимонопольного комітету України 

від 19.04.1994 № 5, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 06.05.1994 за № 90/299 (у 

редакції розпорядження Антимонопольного комітету України  від 29.06.1998 № 169-р) (із 

змінами), адміністративна колегія Харківського обласного територіального відділення 

Антимонопольного комітету України 

ПОСТАНОВИЛА: 

Закрити провадження у справі № 3/20-135-15. 

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                                                                                        Н.В. Фастова 
 

 


