
 

                                                                  
 

АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ 
РІШЕННЯ 

АДМІНІСТРАТИВНОЇ КОЛЕГІЇ   
ХАРКІВСЬКОГО ОБЛАСНОГО ТЕРИТОРІАЛЬНОГО ВІДДІЛЕННЯ  

 

28.01.2020 № 70/6 – р/к                Справа № 3/20-125-19 

м. Харків 

Про створення комісії 
 

Адміністративна колегія Харківського обласного територіального 

відділення Антимонопольного комітету України, розглянувши подання 

третього відділу досліджень та розслідувань від 28.01.2020 № 34, 

ВСТАНОВИЛА: 

Харківським обласним територіальним відділенням Антимонопольного 

комітету України (надалі – Відділення) розглядається справа № 3/20-125-19, 

розпочата у зв’язку із наявністю в діях ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ХАРКІВСЬКИЙ МОЛОЧНИЙ ЗАВОД» (надалі – 

ТОВ «ХМЗ») ознак порушень законодавства про захист від недобросовісної 

конкуренції (надалі – Справа).  

ТОВ «ХМЗ» зареєстроване 23.10.2015 за номером 1 480 102 0000 

067599, ідентифікаційний код юридичної особи – 40082324, 

місцезнаходження: 61020, Харківська область, місто Харків, проспект 

Любові Малої, 93. 

Основним видом діяльності ТОВ «ХМЗ» є перероблення молока, 

виробництво масла та сиру (код за КВЕД 10.51). 

У розумінні абзацу дванадцятого статті 1 Закону України «Про захист 

економічної конкуренції» ТОВ «ХМЗ» є суб’єктом господарювання. 

Дії ТОВ «ХМЗ», що містять ознаки порушень законодавства про захист 

від недобросовісної конкуренції, передбаченого статтею 151 Закону України 

«Про захист від недобросовісної конкуренції», у вигляді поширення 

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

господарювання безпосередньо невизначеному колу осіб неправдивих 

відомостей, що можуть вплинути на наміри цих осіб щодо придбання товарів 

цього суб'єкта господарювання, які полягають: 

- у поширенні на упаковці продукту з назвою «сметана 20 % жиру 

ТМ «Гаврюша» неправдивих відомостей про вид продукту «сметана», в той 

час як в цьому продукті були наявні немолочні жири; 
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- у поширенні на упаковці продукту з назвою «масло солодковершкове 

«Селянське» 73 % (Новобаварське)» неправдивих відомостей про вид 

продукту «масло», в той час як в цьому продукті були наявні немолочні жири; 

- у поширенні на упаковці продукту з назвою «масло солодковершкове 

селянське 73 % ТМ «Гаврюша» неправдивих відомостей про вид продукту 

«масло», в той час як в цьому продукті були наявні немолочні жири. 

Адміністративною колегією Відділення прийнято розпорядження про 

призначення експертизи 09.01.2020 № 70/10-рп/к, відповідно до якого: 

- призначено експертизу щодо молочної продукції, виробництва 

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ХАРКІВСЬКИЙ 

МОЛОЧНИЙ ЗАВОД» (ідентифікаційний код юридичної особи – 40082324), 

а саме: сметани 20 % жиру ТМ «Гаврюша» (в партії, продукція з якої буде 

закуплена), масла солодковершкового «Селянське» 73 % (Новобаварське) (в 

партії, продукція з якої буде закуплена), масла солодковершкового селянське 

73 % ТМ «Гаврюша (в партії, продукція з якої буде закуплена); 

- визначено експертну установу для проведення споживчої експертизи -  

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ХАРКІВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ 

НАУКОВО - ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦІЇ, МЕТРОЛОГІЇ ТА 

СЕРТИФІКАЦІЇ» (ідентифікаційний код юридичної особи – 04725906) 

(надалі - ДП «ХАРКІВСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ»). 

Відділення до ДП «ХАРКІВСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ» для проведення 

експертизи щодо визначення наявності чи відсутності жирів немолочного 

походження та встановлення  масової частки немолочного жиру в жировій 

фазі сметани або масла % має надати наступну продукцію, виробництва 

ТОВ «ХМЗ»: сметану 20 % жиру ТМ «Гаврюша», масло солодковершкове 

«Селянське» 73 % (Новобаварське), масла солодковершкове селянське 73 % 

ТМ «Гаврюша. 

З урахуванням вимог Порядку відбору зразків продукції для 

визначення її якісних показників, затверджених Постановою Кабінету 

Міністрів України від 31.10.2007 № 1280, кожного з призначених для 

проведення зразків продукції необхідно придбати у кількості не менше як 

два.  

Зазначена продукція має бути надана експертній установі разом з копією 

акту закупівлі зразків вказаних товарів, складеним членами комісії 

(посадовими особами Відділення). 

Враховуючи наведене та з метою забезпечення проведення  

ДП «ХАРКІВСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ» споживчої експертизи, у 

Відділення виникла необхідність створити комісію із закупівлі зразків 

товарів, до складу якої мають входити не менш як три посадові особи 

Відділення. 

Закупівлю зразків товарів комісією пропонується здійснити у суб’єктів 

господарювання, що здійснюють роздрібну реалізацію продуктів харчування 
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в територіальних межах міста Харкова, зокрема в мережах супермаркетів, 

про що необхідно скласти акт закупівлі зразків товарів (надалі – Акт) із 

зазначенням: 

- місця й дати його складення; 

- номеру і дати рішення Відділення, на підставі якого здійснюється 

закупівля зразків товарів, посади, прізвища, імена та по батькові посадових 

осіб, які здійснили їх закупівлю; 

- найменування та місцезнаходження юридичної особи та/або її 

відокремленого підрозділу або прізвище, ім'я та по батькові фізичної             

особи - підприємця, в яких здійснюється закупівля зразків товарів; 

- перелік і кількість закуплених зразків товарів із зазначенням 

виробника, дати виробництва, серії (номера) партії (за наявності), загальної 

вартості зразків; 

- додаткових відомостей (з урахуванням специфіки зразків продукції). 

До Акта додаються документи, які підтверджують закупівлю зразків 

товарів, зокрема розрахункові документи. 

Акт підписується посадовими особами, які здійснили закупівлю зразків 

товарів. 

Крім того, закуплені зразки товарів мають бути укомплектовані, 

упаковані та опломбовані (опечатані) створеною комісією належним чином. 

Зразки товарів для забезпечення проведення експертизи передаються 

ДП «ХАРКІВСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ» на підставі акта прийняття –

передачі із зазначенням переліку переданих-отриманих зразків товарів, інших 

документів (матеріалів), необхідних для проведення експертизи та 

підписується передавачем та одержувачем. 

Враховуючи наведене, на підставі статей 121 та 14 Закону України «Про 

Антимонопольний комітет України», статей 35, 41, 43 Закону України «Про 

захист економічної конкуренції», підпункту 18 пункту 3 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), та пунктів 12, 13, 23 Правил розгляду заяв і справ 

про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, 

затверджених розпорядженням Антимонопольного комітету України від 

19.04.1994 № 5, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 06.05.1994 за 

№ 90/299 (у редакції розпорядження Антимонопольного комітету України від 

29.06.1998 № 169-р) (зі змінами), адміністративна колегія Харківського 

обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України 

ПОСТАНОВИЛА: 

1. Створити комісію із закупівлі зразків товарів, виробництва 

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ХАРКІВСЬКИЙ 
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МОЛОЧНИЙ ЗАВОД» (ідентифікаційний код юридичної особи – 40082324), 

а саме: сметани 20 % жиру ТМ «Гаврюша» у кількості не менше як два, 

масла солодковершкового «Селянське» 73 % (Новобаварське) у кількості не 

менше як два, масла солодковершкового селянське 73 % ТМ «Гаврюша» у 

кількості не менше як два. 

2. Призначити членами комісії із закупівлі зразків товарів, виробництва 

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ХАРКІВСЬКИЙ 

МОЛОЧНИЙ ЗАВОД» (ідентифікаційний код юридичної особи – 40082324), 

а саме: сметани 20 % жиру ТМ «Гаврюша» у кількості не менше як два, 

масла солодковершкового «Селянське» 73 % (Новобаварське) у кількості не 

менше як два, масла солодковершкового селянське 73 % ТМ «Гаврюша» у 

кількості не менше як два, наступних посадових осіб Харківського обласного 

територіального відділення Антимонопольного комітету України: 

- Нужну Аліну Володимирівну, заступника начальника третього відділу 

досліджень та розслідувань Харківського обласного територіального 

відділення Антимонопольного комітету України; 

- Грановську Аліну Сергіївну, головного спеціаліста третього відділу 

досліджень та розслідувань Харківського обласного територіального 

відділення Антимонопольного комітету України; 

- Вергун Юлію Романівну, головного спеціаліста третього відділу 

досліджень та розслідувань Харківського обласного територіального 

відділення Антимонопольного комітету України; 

- Галіка Володимира Володимировича, головного спеціаліста другого 

відділу досліджень та розслідувань Харківського обласного територіального 

відділення Антимонопольного комітету України. 

 

Голова колегії Мєшков К.С. 


