
 
АНТИМОНОПОЛЬНИЙ  КОМІТЕТ  УКРАЇНИ 

СУМСЬКЕ ОБЛАСНЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ 

АДМІНІСТРАТИВНОЇ КОЛЕГІЇ 

 

 

30 серпня  2017 року  №  8              м. Суми        Справа 02-06/12-2017 

 

Про порушення законодавства 

про захист економічної конкуренції  

 

 

         Адміністративна колегія Сумського обласного територіального відділення 

Антимонопольного комітету України (далі – Тервіділення), розглянувши подання ВДР від 

27.06.2017 за №46 про попередні висновки у справі  № 02-06/12-2017 та матеріали справи, 

 

                                                  ВСТАНОВИЛА:        

 

         Тервіділенням розглянуто заяву товариства з обмеженою відповідальністю Фірма 

«Стара аптека» (місцезнаходження: 40030, м. Суми, вул. Троїцька, буд. 28А, 

ідентифікаційний код: 23822986, далі - ТОВ Фірма «Стара аптека») від 29 березня 2017 

року № 106 (зареєстрованої в тервідділенні 30 березня 2017 року за № 01-26/749) щодо 

неправомірності дій комунальної установи «Лебединська центральна районна лікарня 

імені лікаря К.О. Зільберника» (місцезнаходження: 42200, Сумська обл., м. Лебедин, вул. 

Першогвардійська, буд. 17, ідентифікаційний код: 02007555) (далі - Лебединська ЦРЛ, 

Лікарня), які полягають у ненаданні права ТОВ Фірма «Стара аптека», яка має ліцензію на 

провадження діяльності з роздрібної реалізації лікарських засобів, здійснювати відпуск 

препаратів інсуліну та засобів їх введення за пільговими/безплатними рецептами 

Лебединської ЦРЛ  споживачам м. Лебедин та Лебединського району Сумської області, 

шляхом відмови від укладання договору про відшкодування витрат, пов’язаних з 

відпуском лікарських засобів для лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет 

безоплатно та на пільгових умовах на території м. Лебедин і Лебединського району на 

2017 рік (далі – Заява). При цьому в діях  Лебединської ЦРЛ по незабезпеченню вільного 

доступу до відпуску препаратів інсуліну на території м. Лебедин та Лебединського району 

усім суб’єктам господарювання, що відповідають вимогам Ліцензійних умов провадження 

господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової, роздрібної торгівлі 

лікарськими засобами, затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я від 31 

жовтня 2011 року № 723 (зі змінами), виявлено ознаки порушення законодавства про 

захист економічної конкуренції, у зв’язку із чим  розпорядженням адміністративної колегії 

Тервіділення від 29 травня 2017 року №20 розпочато справу №02-06/12-2017 щодо ознак 

порушення законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченого пунктом 3 

статті 50, частиною першою статті 15 Закону України «Про захист економічної 

конкуренції», у вигляді антиконкурентних дій органу адміністративно-господарського 

управління та контролю, які можуть призвести до недопущення, усунення, обмеження чи 

спотворення конкуренції.  

Слід зазначити, що ТОВ «Фірма «Стара аптека» звернулося до Тервідділення  щодо 

відкликання заяви від 29.03.2017 №106 листом  від 26.05.2017 №182/1 , який надійшов 

лише 31.05.2017 та був зареєстрований  за  №01-27/1286, тобто,  після прийняття 

зазначеного розпорядження. 

За результатами збору та аналізу доказів встановлено наступне. 
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Одним із напрямів реформування системи медичної допомоги в Україні є 

запровадження механізму реімбурсації, тобто повного або часткового відшкодування 

державою вартості життєво необхідних лікарських засобів.  

Запроваджена в Україні система реімбурсації на практиці полягає у наступному:  

1)  аптечний заклад закуповує лікарські засоби за власні кошти, відпускає 

препарат споживачу за пільговим рецептом безоплатно або із частковою оплатою;  

2)  раз на місяць аптека складає відповідний реєстр, який подає до підрозділу 

місцевої влади з питань охорони здоров’я  чи розпоряднику бюджетних коштів, який 

перевіряє реєстр та перераховує необхідну суму аптечному закладу.  

Така система є загальноприйнятою практикою забезпечення лікарськими засобами 

амбулаторних пацієнтів у європейських країнах і функціонує в переважній більшості з 

них. 

           З метою врегулювання безоплатного забезпечення хворих на цукровий діабет 

препаратами інсуліну прийнято постанову Кабінету Міністрів України від 5 березня 2014 
року № 73 «Питання реалізації пілотного проекту щодо запровадження державного регулювання цін 

на препарати інсуліну» (далі - Постанова КМУ № 73), якою погоджено пропозицію 

Міністерства охорони здоров’я України (далі - МОЗ України) стосовно реалізації 

пілотного проекту щодо запровадження державного регулювання цін на препарати 

інсуліну з 1 грудня 2014 року та запровадження з 1 січня 2015 року відшкодування 

вартості препаратів інсуліну. 

Згідно з підпунктом 4 пункту 2 Постанови КМУ № 73 (із змінами) витрати, 

пов’язані з відпуском препаратів інсуліну, здійснюються за рахунок цільових видатків 

місцевих бюджетів на пільгове забезпечення такими препаратами осіб, хворих на діабет.  

Постановою Кабінету Міністрів України від 25 червня 2015 року № 443 «Про 

внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 5 березня 2014 року № 73» 

строк запровадження пілотного проекту було відкладено до 1 грудня 2015 року, а 

запровадження відшкодування вартості препаратів інсуліну - до 1 січня 2016 року. 

Постановою Кабінету Міністрів України від 23 грудня 2015 року № 1144 (набула 

чинності 12 січня 2016 року, у зв’язку із опублікуванням в газеті «Урядовий кур’єр» № 5 

від 12 січня 2016 року) початок дії пілотного проекту відтерміновано до 1 квітня 2016 

року. 

9 лютого 2016 року набув чинності наказ МОЗ України від 23 грудня 2015 року № 

890, яким затверджено Положення про реєстр пацієнтів, що потребують інсулінотерапії - 

електронної централізованої бази даних з інформацією про пацієнтів, про рецепти, 

виписані пацієнтам та інше. Реєстр ведеться з метою забезпечення єдиного обліку 

пацієнтів, здійснення достовірного обліку препаратів інсуліну, вартість яких підлягає 

державному відшкодуванню, збору та аналізу достовірної статистичної інформації.  

Вищезазначеним Положенням передбачається три рівні користувачів Реєстру: 

-  користувач І рівня - лікар (терапевт, ендокринолог, дитячий ендокринолог, 

сімейний лікар), який уповноважений на внесення інформації про пацієнтів до Реєстру;  

-  користувач II рівня - особи, які є штатними працівниками МОЗ України, 

структурних підрозділів з охорони здоров’я місцевих органів влади;  

-  користувач III рівня - аптечний заклад, який має ліцензію на провадження 

господарської діяльності з роздрібної торгівлі лікарськими засобами.  

Користувачі III рівня (аптечні заклади) визначаються структурними підрозділами з 

питань охорони здоров’я обласних державних адміністрацій або розпорядниками коштів 

місцевих бюджетів (структурні підрозділи з питань охорони здоров’я надсилають до 

адміністратора бази інформацію про користувачів III рівня). 

Отже, препарати інсуліну повинні відпускатись за пільговими рецептами 

виключно через аптечні заклади, залучення лікувальних закладів до видачі препаратів 

інсуліну припинено. 

Відповідно до пункту 2 Порядку відшкодування вартості препаратів інсуліну, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 року № 239, 

відпуск препаратів інсуліну здійснюється суб’єктами господарювання, перелік яких 
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визначається структурними підрозділами з питань охорони здоров’я Автономної 

Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій або 

розпорядниками коштів місцевих бюджетів, визначених рішеннями про такі бюджети 

згідно із законодавством, на рівних умовах, відповідно до укладених договорів, на 

підставі рецептів на препарати інсуліну, виписаних закладами охорони здоров’я за місцем 

диспансерного обліку пацієнта згідно з реєстром пацієнтів, що потребують 

інсулінотерапії, який ведеться МОЗ. 

          При цьому критерії, яким мають відповідати суб’єкти господарювання, що 

планують приймати участь у забезпеченні хворих на цукровий/нецукровий діабет 

препаратами інсуліну, є мінімальними: наявність ліцензії на роздрібну торгівлю 

лікарськими засобами, провадження господарської діяльності в межах відповідної 

адміністративно-територіальної одиниці та бажання здійснювати відпуск препаратів 

інсуліну. 

Відповідно до статуту комунальної установи «Лебединська центральна районна 

лікарня імені лікаря К.О. Зільберника», затвердженого рішенням Лебединської районної 

ради IV скликання від 14 жовтня 2005 року (із змінами), Лебединська ЦРЛ  заснована на 

правах комунальної власності та підпорядкована Лебединській районній раді.  

Лікарня являється юридичною особою України, має самостійний баланс, 

реєстраційні рахунки в органах держказначейства, гербову печатку, печатку для листків 

непрацездатності, печатку для профілактичних оглядів, печатку для медичних оглядів, 

печатку для рецептів, печатку відділу кадрів, печатку для документів, штампи різних 

видів, бланки, передбачені нормативними актами, і є неприбутковою організацією. 

Згідно із статутом Лебединська ЦРЛ  являється центром організаційно- 

методичного оперативного керівництва всіма установами охорони здоров’я на території 

району та міста, а також здійснює контроль за достовірністю звітності всіх установ 

охорони здоров’я, що знаходяться на території району та міста.  

За інформацією Лебединської районної державної адміністрації Сумської області 

(лист від 28 квітня 2017 року № 01-30/1083), наданою на вимогу голови Тервідділення 

(лист від 26 квітня 2017 року № 02-10/823), Лебединська ЦРЛ  відповідно до пункту 2 

Порядку відшкодування вартості препаратів інсуліну, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 року № 239, є розпорядником коштів 

місцевого бюджету за бюджетною програмою «Програми і централізовані заходи у галузі 

охорони здоров’я». 

Враховуючи зазначене, Лебединська ЦРЛ у значенні статті 1 Закону України «Про 

захист економічної конкуренції» є органом адміністративно- господарського управління 

та контролю в частині виконання нею функцій з управління та контролю щодо відпуску 

препаратів інсуліну та засобів їх введення за пільговими/безплатними рецептами 

споживачам м. Лебедин та Лебединського району Сумської області, і до неї можливе 

застосування Закону України «Про захист економічної конкуренції». 

ТОВ Фірма «Стара аптека», маючи на території м. Лебедин аптечний пункт № 6 

Аптеки «Центральна» (м. Суми, вул. Троїцька, 28А), розташований за адресою: Сумська 

обл., м. Лебедин, вул. Першогвардійська, 17, який згідно з листом Державної служби з 

лікарських засобів та контролю за наркотиками у Сумській області від 7 квітня 2017 року 

№ 133/4-17 відповідає Ліцензійним умовам провадження господарської діяльності з 

виробництва лікарських засобів, оптової, роздрібної торгівлі лікарськими засобами, 

затвердженим наказом МОЗ від 31 жовтня 2011 року № 723, виявило бажання стати 

постачальником препаратів інсуліну та засобів їх введення за пільговими/безплатними 

рецептами споживачам м. Лебедин та Лебединського району Сумської області та подало 

відповідне звернення до Лебединської ЦРЛ (лист від 2 лютого 2017 року № 39).  

У відповідь на зазначене звернення Лікарня листом від 23 березня 2017 року № 413 

повідомила ТОВ Фірма «Стара аптека» про проведення відбору аптечних закладів, які 

можуть відпускати препарати хворим на цукровий та нецукровий діабет за пільговими 

рецептами лікарів (за наявності технічних можливостей у учасника), за результатами 

якого серед учасників відбору обрала інших. 
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За поясненням Лебединської ЦРЛ, ТОВ Фірма «Стара аптека» запропонувала вищі, 

ніж у інших учасників відбору ціни на зазначені препарати, а також має не найкращі 

умови здійснення роздрібної торгівлі лікарськими засобами, а саме: торговельна площа 

аптечного пункту найменша, тому тендерним комітетом обрано переможцем інших 

учасників відбору (суб’єктів господарювання). 

При цьому слід зауважити, що наявність ліцензії на роздрібну торгівлю 

лікарськими засобами дає безумовне право суб’єкту господарювання на реалізацію будь - 

яких  лікарських засобів, у тому числі препаратів інсуліну. 

Кваліфікаційні, організаційні, технологічні та інші вимоги для провадження 

господарської діяльності з роздрібної торгівлі лікарськими засобами визначено 

Ліцензійними умовами провадження господарської діяльності з виробництва лікарських 

засобів, оптової, роздрібної торгівлі лікарськими засобами (далі - Ліцензійні умови), 

затвердженими наказом МОЗ України від 31 жовтня 2011 року № 723, зареєстрованим у 

Міністерстві юстиції України 7 грудня 2011 року за № 1420/20158.  

Згідно з пунктом 2.1 Розділу II Ліцензійних умов, суб'єкт господарювання при 

здійсненні діяльності з роздрібної торгівлі лікарськими засобами повинен дотримуватись 

вимог законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, наказів 

Міністерства охорони здоров'я України, інших нормативно-правових актів, що регулюють 

діяльність, пов'язану з обігом лікарських засобів. 

Відповідно до пункту 3.5.7 Розділу III Ліцензійних умов, ліцензіат, який провадить 

діяльність з роздрібної торгівлі лікарськими засобами, зокрема, повинен: забезпечити 

наявність усіх необхідних приміщень, устаткування та обладнання для належного 

зберігання та торгівлі лікарськими засобами; дотримуватися визначених виробником 

загальних та специфічних умов зберігання лікарських засобів.  

Відповідно до статті 16 Закону України «Про ліцензування видів господарської 

діяльності» порушення ліцензійних умов є підставою для анулювання ліцензії. 

Отже, дотримання умов зберігання, відпуску препаратів інсуліну, а також 

дисципліни ціноутворення на них є обов’язковою вимогою до всіх ліцензіатів з роздрібної 

торгівлі лікарськими засобами, незалежно від їх форми власності.  

Таким чином, відпуск лікарських засобів безоплатно та на пільгових умовах у 

порядку, визначеному постановою Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 року 

№ 239, у тому числі препаратів інсуліну, мають право здійснювати всі суб’єкти 

господарювання, що мають ліцензії на роздрібну торгівлю лікарськими засобами та 

здійснюють свою господарську діяльність на відповідній території, за умови укладення 

відповідного договору з органом охорони здоров’я (закладом, що виконує повноваження 

органу управління охороною здоров’я) або розпорядниками коштів місцевих бюджетів.  

Разом із тим, як зазначалося вище, відповідно до постанови Кабінету Міністрів 

України від 23 березня 2016 року № 239 укладення договорів має відбуватись на рівних 

умовах із суб’єктами господарювання, які проводять господарську діяльність на підставі 

ліцензії на провадження господарської діяльності з роздрібної торгівлі лікарськими 

засобами та аптечні заклади яких розташовані в межах відповідної адміністративно- 

територіальної одиниці. 

При цьому важливим чинником є те, що відшкодування вартості препаратів 

інсуліну здійснюється на рівні затвердженої МОЗ України референтної ціни (ціни 

відшкодування) на лікарський засіб (визначається відповідно до Порядку розрахунку 

референтної ціни (ціни відшкодування) на препарати інсуліну, затвердженого наказом 

МОЗ України від 13 квітня 2016 року № 359). 

Таким чином, перед розпорядником бюджетних коштів жоден суб’єкт 

господарювання не може мати будь-яких конкурентних переваг, зокрема, за ціновим 

фактором чи площею аптечного пункту. 

За інформацією, наданою Лебединською ЦРЛ  (лист від 25.04.2017 за №555), до 

тендерного комітету Лебединської ЦРЛ  надійшло п’ять пропозиції щодо забезпечення 

осіб, хворих на цукровий та нецукровий діабет, препаратами інсуліну від наступних 

суб’єктів господарювання: 



 5 

ТОВ «Стара аптека»; 

ТОВ «Сумський центр здоров’я»; 

ТОВ «Торговий дім Медсвіт»; 

КП «Центральна районна аптека №6»; 

ФОП Бойченко Л.М. 

Розглянувши всі пропозиції від вказаних суб’єктів господарювання, комісія 

провела аналіз технічних можливостей аптечних підрозділів і цінової пропозиції та 

ухвалила, що відпуск зазначених препаратів будуть здійснювати ТОВ «Торговий дім 

Медсвіт» та ФОП Бойченко Л.М., як суб’єкти господарювання з найбільш вигідними 

пропозиціями  (протокол засідання   тендерного комітету Лікарні від 10.02.2017 №3). 

Укладення Лебединською ЦРЛ  договорів про про відшкодування витрат, 

пов’язаних з відпуском лікарських засобів для лікування хворих на цукровий та 

нецукровий діабет, безоплатно і на пільгових умовах громадянам, які мають на це право 

відповідно до законодавства не з усіма бажаючими аптечними закладами, а лише з двома 

претендентами свідчить про надання останнім неправомірних переваг щодо відпуску 

препаратів інсуліну та засобів їх введення. Надані переваги створили привілейовану 

позицію ТОВ «Торговий дім Медсвіт» та ФОП Бойченко Л.М. на ринку порівняно з 

конкурентами. 

Проведення відбору (конкурсу, тендеру) є проконкурентною процедурою, сутність 

якої полягає у визначенні кращого суб’єкта господарювання за певними критеріями 

оцінки. Адже, як зазначалося вище, критерії, яким мають відповідати суб’єкти 

господарювання, що планують приймати участь у пілотному проекті, є мінімальними: 

наявність ліцензії на роздрібну торгівлю лікарськими засобами, провадження 

господарської діяльності в межах даної області та бажання здійснювати відпуск 

препаратів інсуліну. 

В даному випадку конкурс не може об’єктивно визначити кращий аптечний заклад, 

оскільки жодний суб’єкт господарювання, який вже відповідає встановленим 

Ліцензійними умовами критеріям, апріорі не може запропонувати для замовника кращу 

пропозицію, виходячи із запровадженого принципу реімбурсації за референтною ціною. 

Варто зазначити, що на час проведення Лікарнею відбору аптечних закладів для відпуску 

препаратів інсуліну референтні ціни були затверджені, зокрема, діяли референтні ціни, 

передбачені наказом МОЗ України від 21.11.2016 №1264 «Про затвердження реєстру 

референтних цін (цін відшкодування) на препарати інсуліну» ( в редакції наказу від 

12.01.2017 №23). 

Таким чином, застосування конкурсної процедури за формою є проконкурентним 

механізмом, натомість за змістом - є способом зосередження усіх господарсько-правових 

відносин із реалізації певних товарів лише за одним суб’єктом господарювання або 

обмеженим колом таких осіб, а не усіх бажаючих ліцензіатів. 

За таких умов виникає можливість настання таких наслідків, які полягають у зміні 

об’єктивно існуючих факторів, що обумовлюють інтенсивність конкуренції, можливості 

учасників ринку конкурувати між собою на відповідному ринку. Внаслідок змін у стані 

конкуренції створюються менш або більш сприятливі умови конкуренції для окремих 

суб’єктів господарювання, в той час як для інших суб’єктів господарювання ці умови 

залишаються незмінними. Отже, окремі суб’єкти господарювання здобувають переваги  

над іншими не завдяки власним досягненням, а внаслідок дії зовнішніх ринкових 

факторів, одним із яких і є вплив уповноважених органів.  

Отримання переваг у вигляді виключного права на реалізацію ліків для хворих на 

цукровий/нецукровий діабет ставить інших суб’єктів господарювання (ліцензіатів) у 

нерівне становище, створює умови для отримання додаткового прибутку у порівнянні з 

конкурентами без об’єктивних економічних причин і тим самим суперечить меті зміни 

системи забезпечення ліками пацієнтів за державні кошти, якою є підвищення їх 

доступності і нормальне функціонування системи охорони здоров’я. 

Варто зазначити, що для пацієнта важливо, аби він міг отримати свої ліки у 

зручний час і в зручному місці. На практиці виникає імовірність, що хворий на 
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цукровий/нецукровий діабет при бажанні може доплатити власні кошти і отримати у 

визначеного розпорядником бюджетних коштів суб’єкта господарювання не безкоштовно 

найдешевший препарат інсуліну, а препарат інсуліну у флаконі або шприц-ручці, зручний 

для введення, чи придбати супутні лікарські засоби, пероральні гіпоглікемічні препарати, 

яких потребує більшість інсулінозалежних пацієнтів. Пацієнт доплачує різницю між 

базовою ціною генно-інженерного інсуліну і аналогом інсуліну при придбанні в 

аптеці. Отже, аптечний заклад у такому випадку отримує не тільки відшкодування від 

розпорядника бюджетних коштів, а і прибуток із коштів пацієнта. На рівні зв’язків 

пацієнт (хворий на діабет) - аптечний заклад з’являються механізми цінової та нецінової 

конкуренції між аптечними закладами у боротьбі за споживача. Тож до цього моменту 

органами місцевого самоврядування та розпорядниками бюджетних коштів мають бути 

створені рівні базові можливості суб’єктам господарювання (ліцензіатам) для 

функціонування на цьому сегменті ринку лікарських засобів. 

Нерівнозначний підхід органів місцевого самоврядування та розпорядників 

бюджетних коштів впливає на можливість вибору споживачами суб’єктів господарювання 

і призводить до обмеження конкуренції, яка проявляється у зниженні ефективності 

функціонування системи вільного ринку та обмеженні індивідуальної свободи суб’єктів 

господарювання визначати власну ринкову поведінку.  

Наявність на ринку значної кількості учасників (ліцензіатів) забезпечує споживачів 

(хворих на цукровий/нецукровий діабет) можливістю вибору між продавцями (аптечними 

закладами, що здійснюють ліцензовану діяльність у м. Лебедин), що є необхідною 

ознакою конкуренції, а штучне зменшення органом місцевого самоврядування чи 

розпорядником бюджетних коштів кількості самостійно діючих учасників ринку є 

підвищенням рівня ринкової концентрації і, як наслідок, - ослабленням конкуренції (в 

нашому випадку - обмеженням конкуренції). 

При цьому відповідно до Постанови КМУ №239 кожен суб’єкт господарювання на 

рівних умовах має право у будь-який час вільно входити на сегмент ринку роздрібної 

торгівлі лікарськими засобами - «роздрібна реалізація препаратів інсуліну». 

Таким чином, недопущення Лебединською ЦРЛ ТОВ «Фірма «Стара аптека» та 

інших ліцензіатів, які виявили бажання забезпечувати осіб, хворих на цукровий та 

нецукровий діабет, препаратами інсуліну у м. Лебедин та Лебединському районі на 

сегмент ринку з роздрібної торгівлі лікарськими засобами - «роздрібна реалізація 

препаратів інсуліну», призводить до послаблення конкуренції і в довгостроковій 

перспективі може зашкодити інтересам клієнтів та споживачів.  

За таких обставин дії Лебединської ЦРЛ  по незабезпеченню вільного доступу до 

відпуску препаратів інсуліну на території м. Лебедин та Лебединського району усім 

суб’єктам господарювання, що відповідають вимогам Ліцензійних умов провадження 

господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової, роздрібної торгівлі 

лікарськими засобами, затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я від 31 

жовтня 2011 року № 723 (зі змінами), кваліфікуються як порушення законодавства про 

захист економічної конкуренції, передбачене пунктом 3 статті 50, частиною першою 

статті 15 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді 

антиконкурентних дій органу адміністративно- господарського управління та контролю, 

які призвели до обмеження конкуренції. 

На підставі вищезазначеного, керуючись статтями 12, 121, 14 Закону України «Про 

Антимонопольний комітет України», статтею 48 Закону України «Про захист економічної 

конкуренції», пунктами 3 та 11 Положення про територіальне відділення Антимонопольного 

комітету України, затвердженого розпорядженням Антимонопольного комітету України від 

23 лютого 2001 року №32-р, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30 березня 2001 

року за №291/5482 (із змінами), пунктом 32 Правил розгляду заяв і справ про порушення 

законодавства про захист економічної конкуренції (Правила розгляду справ), затверджених 

розпорядженням Антимонопольного комітету України від 19 квітня 1994 року №5, 

зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 6 травня 1994р. за №90/299 (в редакції 

розпорядження Антимонопольного комітету України від 29 червня 1998 року №169-р) (із 
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змінами), адміністративна колегія Сумського обласного територіального відділення 

Антимонопольного комітету України 

 

                                                 ПОСТАНОВИЛА: 
 

          1. Визнати, що дії комунальної установи «Лебединська центральна районна лікарня 

імені лікаря К.О. Зільберника» (місцезнаходження: 42200, Сумська обл., м. Лебедин, вул. 

Першогвардійська, буд. 17, ідентифікаційний код 02007555) по незабезпеченню вільного 

доступу до відпуску препаратів інсуліну на території м. Лебедин та Лебединського району 

усім суб’єктам господарювання, що відповідають вимогам Ліцензійних умов провадження 

господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової, роздрібної торгівлі 

лікарськими засобами, затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я від 31 

жовтня 2011 року № 723 (зі змінами), є порушенням законодавства про захист економічної 

конкуренції, передбаченим пунктом 3 статті 50, частиною першою статті 15 Закону 

України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних дій органу 

адміністративно-господарського управління та контролю, які призвели до обмеження 

конкуренції.  

           2. Зобов’язати комунальну установу «Лебединська центральна районна лікарня 

імені лікаря К.О. Зільберника» припинити порушення, зазначене у пункті 1 резолютивної 

частини цього рішення, шляхом вчинення заходів, спрямованих на забезпечення вільного 

доступу  до відпуску препаратів інсуліну усім суб’єктам господарювання, що відповідають 

вимогам Ліцензійних умов провадження господарської діяльності  з виробництва лікарських 

засобів, оптової, роздрібної  торгівлі лікарськими засобами, затверджених наказом 

Міністерства охорони здоров’я  від 31.10.2011 №723 (зі змінами).  

 

Відповідно до статті 60 Закону України «Про захист економічної конкуренції» рішення 

може бути оскаржене до господарського суду Сумської області у двомісячний строк з дня 

його одержання. 

   

 

 

Голова адміністративної колегії      Є.М.Касьян 

 

 


