
 
 

АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ 
 

РІШЕННЯ 
 

28 січня 2021  р.                                                 Київ                                                   № 52-р 

 
Про закриття провадження у справі 

№ 127-26.4/39-20 

 

 
Антимонопольний комітет України (далі – Комітет), розглянувши матеріали справи 

№ 127-26.4/39-20 про порушення товариством з обмеженою відповідальністю 

«Машинобудівний завод «Санфлоромаш» (далі – ТОВ «МЗ «Санфлоромаш», Відповідач) 

(м. Бердянськ, Запорізька обл., Україна, ідентифікаційний код юридичної особи 40478567) 

законодавства про захист від недобросовісної конкуренції та подання Управління 

розслідувань недобросовісної конкуренції (далі – Управління) від 08.12.2020 № 127-26.4/39-

20/573-спр, 

 

ВСТАНОВИВ: 

 

(1) Комітетом розглянуто справу № 127-26.4/39-20 за ознаками вчинення 

ТОВ «МЗ «Санфлоромаш» порушення законодавства про захист від недобросовісної 

конкуренції, передбаченого статтею 151 Закону України «Про захист від 

недобросовісної конкуренції». 

1. Сторони 

(2) Відповідачем є ТОВ «МЗ «Санфлоромаш», дата реєстрації відомостей в Єдиному 

державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських 

формувань 12.05.2016. 

(3) Відповідачу в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-

підприємців та громадських формувань (ЄДРПОУ) присвоєно ідентифікаційний код 

40478567. 

(4) Основним видом господарської діяльності Відповідача згідно з класифікацією видів 

економічної діяльності є: код КВЕД 28.30 Виробництво машин і устаткування для 

сільського та лісового господарства (основний). 

(5) Тобто, Відповідач є суб’єктом господарювання у розумінні статті 1 Закону України 

«Про захист економічної конкуренції». 

2. Процесуальні дії 

(6) До Антимонопольного комітету України (далі – Комітет) надійшли заяви товариства з 

обмеженою відповідальністю «Доміноні ЕсАрЕл» [Limited liability company 

«Dominoni Srl»] (далі – ТОВ «Доміноні ЕсАрЕл», Товариство) (Італія) від 24.12.2019 

№ 24/12/2019-1 та № 24/12/2019-2 (вх. Комітету № 15-01/389-АМ та № 15-01/390-АМ 
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від 26.12.2019) про наявність, на його думку, у діях товариства з обмеженою 

відповідальністю «Машинобудівний завод «Санфлоромаш» ознак порушення 

законодавства про захист від недобросовісної конкуренції у вигляді поширення в 

мережі Інтернет інформації, що вводить в оману (далі – Заява). 

(7) Розпорядженням державного уповноваженого Комітету від 21.05.2020 № 05/144-р 

розпочато розгляд справи № 127-26.4/39-20 за ознаками вчинення Відповідачем 

порушення, передбаченого статтею 151 Закону України «Про захист від 

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

(8) Листом від 21.05.2020 № 127-26/05-7401 Відповідачу направлено копію 

розпорядження про початок розгляду справи від 21.05.2020 № 05/144-р. 

(9) Відповідно до повідомлень про вручення рекомендованих поштових відправлень 

(№ 0303510096390 та № 0303510096382) лист з розпорядженням про початок 

розгляду справи від 21.05.2020 № 05/144-р вручено уповноваженому представнику 

Відповідача. 

(10) З метою припинення дій, що містять ознаки порушення законодавства про захист від 

недобросовісної конкуренції, керуючись статтею 46 Закону України «Про захист 

економічної конкуренції» та статтею 27 Закону України «Про захист від 

недобросовісної конкуренції», Комітет надав ТОВ «МЗ «Санфлоромаш» 05.11.2020 

рекомендації № 50-рк: припинити поширення неправдивої інформації про те, що 

жатки для збирання кукурудзи виробництва товариства з обмеженою 

відповідальністю «Машинобудівний завод «Санфлоромаш» є аналогом жаток для 

збирання кукурудзи виробництва товариства з обмеженою відповідальністю 

«Доміноні ЕсАрЕл» (Італія). 

(11) Відповідно до частини другої статті 46 Закону України «Про захист економічної 

конкуренції» рекомендації органів Антимонопольного комітету України підлягають 

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

(12) На виконання рекомендацій ТОВ «МЗ «Санфлоромаш» листом від 27.11.2020 № 680 

(вх. Комітету № 8-01/15728 від 04.12.2020) повідомило, що виконало рекомендації 

Комітету від 05.11.2020 № 50-рк у повному обсязі.  

(13) У зв’язку з виконанням ТОВ «МЗ «Санфлоромаш» рекомендацій Комітету 

від 05.11.2020 № 50-рк, Управлінням було складено подання про закриття 

провадження у справі від 08.12.2020 № 127-26.4/39-20/573-спр, яке направлено 

Товариству листом від 08.12.2020 № 127-26/05-16848. 

(14) Відповідно до рекомендованих повідомлень про вручення поштових відправлень 

№ 0303504552392 та № 0303504552414 лист Комітету від 08.12.2020 № 127-26/05-

16848 вручено 15.12.2020 уповноваженій особі ТОВ «МЗ «Санфлоромаш» Пінчук. 

(15) ТОВ «МЗ «Санфлоромаш» зауважень чи заперечень на подання про закриття 

провадження у справі від 08.12.2020 № 127-26.4/39-20/573-спр до Комітету не 

надсилало. 

3. Обставини справи 

(16) Комітетом розглянуто Заяву ТОВ «Доміноні ЕсАрЕл» про наявність, на його думку, у 

діях ТОВ «МЗ «Санфлоромаш» ознак порушення законодавства про захист від 

недобросовісної конкуренції у вигляді поширення інформації, що вводить в оману. 

(17) За результатами розгляду Заяви та доданих до неї документів установлено наступне.  

(18) ТОВ «Доміноні ЕсАрЕл» засновано 01.03.1983 та зареєстровано 19.02.1996 за 

адресою: вул. Провінчіале, 12, н. 3, Камісано (CR), 26010, Італія. 



3 

 

 

(19) Основним видом господарської діяльності Товариства згідно з NACE – economic 

activity code, що є аналогом українського КВЕД, є: NACE 28.3 Виробництво машин і 

устаткування для сільського та лісового господарства (аналог КВЕД 28.30). 

(20) Товариство з обмеженою відповідальністю «Доміноні ЕсАрЕл» здійснює реалізацію 

машин і устаткування для сільського господарства, зокрема жаток для збирання 

кукурудзи (далі – Жатки) на території України. 

(21) ТОВ «Доміноні ЕсАрЕл» зазначає, що почало реалізовувати свою продукцію в 

Україну через товариство з обмеженою відповідальністю Виробничо-торгову 

компанію «Укртехпостач» (договір від 29.08.2008 № 29-08-2008 та рахунок-фактура 

від 27.08.2008). 

(22) Відповідно до пункту 1 договору від 29.08.2008 № 29-08-2008, укладеного між 

ТОВ «Доміноні ЕсАрЕл» і товариством з обмеженою відповідальністю Виробничо- 

торговою компанією «Укртехпостач», Товариство продає, а товариство з обмеженою 

відповідальністю Виробничо-торгова компанія «Укртехпостач» купує комбайни 

компанії «Доміноні». 

(23) Крім того, за наданою Товариством інформацією, продукція виробництва 

ТОВ «Доміноні ЕсАрЕл» реалізується на території України, зокрема, через 

товариство з обмеженою відповідальністю «ВІ-АГРОБУД» (контракт № 12062017 від 

12.07.2017), товариство з обмеженою відповідальністю «Агропрофі» (контракт № 6 

від 10.05.2019) та товариство з обмеженою відповідальністю «НФМ-Агро» (контракт 

№ NFM-2018 від 12.03.2018) тощо. 

(24) За наявною в Комітеті інформацією, жатка — машина для скошування зернових 

культур та складання у валки чи зв’язування у снопи зернових та інших 

сільськогосподарських культур.  

(25) Жниварки бувають зернові, зернобобові, конопляні, для збирання цукрових буряків, 

соняшникова жатка та кукурудзяна. 

(26) Спеціалізація жаток пояснюється розвитком спеціалізації господарств на певній 

культурі й бажанням отримати від неї максимальний прибуток. 

(27) Спеціалізовані жатки, розроблені під конкретну культуру, зберуть її з мінімальними 

втратами, у той час як відсоток втрат у результаті застосування універсальних жаток 

завжди буде вищим, оскільки їх конструкція дає змогу збирати різні культури, але не 

так якісно. 

(28) Протягом усього періоду існування Товариство розробляє та запроваджує власні 

інноваційні технології, зокрема ТОВ «Доміноні ЕсАрЕл» виробляє Жатки двох типів: 

із цільною та складною рамою: 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%96_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%96_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%96_%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%97%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D1%96_%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%96%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B8_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%B7%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%96%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%96%D0%B2_%D1%86%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%85_%D0%B1%D1%83%D1%80%D1%8F%D0%BA%D1%96%D0%B2&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B6%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B0
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Фотокопії 1 та 2 

(29) За наданою Товариством інформацією, ТОВ «Доміноні ЕсАрЕл» у модельному ряду 

має Жатки від 4 до 24 рядів, які можуть бути із складною та цільною рамою, з 

подрібнювачем та без нього, а також мають масляні ванни для ланцюгів передач. 

(30) Також, за інформацією Товариства, особливостями Жаток його виробництва є: 

  поліетиленові дільники ряду стійкі та мають низький профіль Жатки, 

що дозволяє збирати врожай близько до землі; 

  вальці з 5 лезами, що більш тверді та міцні через стійкий до стирання 

матеріал; 

  великого діаметра з можливістю зміни кута захвату між ними, стяжні 

муфти затяжних ланцюгів мають великий діаметр та очищаються 

автоматично; 

  змазування приводних ланцюгів відбувається в герметичній масляній 

ванні, обертова обрізка з великим діаметром. 

(31) Крім того, Жатки виробництва Товариства, за його інформацією, мають унікальні 

особливості: додаткові опції, які впливають на технічні характеристики та 

функціональність. Саме це відрізняє їх від інших кукурудзяних жаток. 

(32) На думку Товариства, потенційний споживач його продукції, бажаючи придбати 

Жатку виробництва ТОВ «Доміноні ЕсАрЕл» з відповідними технічними 

характеристиками, може ввестись в оману інформацією ТОВ «МЗ «Санфлоромаш», 

Жатки якого мають зовсім інші технічні характеристики. 

 

3.1.      Обставини справи, встановлені за результатами діяльності Відповідача 

(33) ТОВ «МЗ «Санфлоромаш» ‒ завод, який спеціалізується на виробництві 

сільськогосподарської техніки для збирання врожаю. 

(34) Відповідач виробляє та реалізовує жатки для збирання таких культур, як соняшник, 

кукурудза, рапс, соя, горох тощо. 

(35) Одним з основних напрямів виробництва сільськогосподарської техніки Відповідачем 

є виробництво жаток для збирання кукурудзи. 

(36) Як зазначає Відповідач на власному сайті https://sunfloromash.com/catalog/zhatki-

kukuruznye: «Кукурудзяні жатки від команди Sunfloromash безвідмовно забезпечують 

процес збирання з мінімальними втратами, як можна краще подрібнюють 

https://sunfloromash.com/catalog/zhatki-kukuruznye
https://sunfloromash.com/catalog/zhatki-kukuruznye
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лістостебельну масу і надають рівномірну і дбайливу подачу качанів кукурудзи в 

похилу камеру Вашого комбайна». 

(37) Також на вебсайті Відповідача розміщено інформацію про виробництво ним 

сільськогосподарської техніки, зокрема Жаток моделі «Mais», та зазначено, що 

вказана модель є «Аналогом жатки Dominoni»: 

 

Фотокопія 3 

(38) Товариством також виявлена інформація на платформі купівлі-продажу Prom.ua про 

те, що Жатки Відповідача є «аналогом Dominoni»: 
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Фотокопія 4 

(39) Проте зазначені твердження, на думку Товариства, не відповідають дійсності з огляду 

на таке. 

(40) Відповідно до частин другої ‒ третьої статті 60 Митного кодексу України під 

подібними (аналогічними) розуміються товари, які хоч і не однакові за всіма 

ознаками, але мають схожі характеристики і складаються зі схожих компонентів, 

завдяки чому виконують однакові функції порівняно з товарами, що оцінюються, та 

вважаються комерційно взаємозамінними. Для визначення, чи є товари подібними 

(аналогічними), враховуються якість товарів, наявність торгової марки та репутація 

цих товарів на ринку. 

(41) Отже, основними критеріями визначення аналогічності товарів є: 

а) схожість технічних характеристик та компонентів; 

б) виконання однакових функцій; 

в) комерційна замінність;  

г) репутація торгової марки та виробника. 

 

(42) Так, порівнюючи технічні характеристики, можна знайти кілька суттєвих 

відмінностей між продукцією Товариства та Відповідача. 

(43) Продукція Товариства представлена з двома типами рами: складною та цільною. 

(44) Вказане є важливим критерієм вибору Жатки для споживачів, які мають декілька 

різних сільськогосподарських угідь, засіяних кукурудзою, але при цьому угіддя 

знаходяться на певній відстані один від одного.  

(45) Наявність складної рами полегшує транспортування жаток між полями та дозволяє 

використовувати лише половину жатки в роботі, де це необхідно.  

(46)  Відповідно до інформації, зазначеної на вебсайтах ТОВ «Доміноні ЕсАрЕл» і 

ТОВ «МЗ «Санфлоромаш», ширина міжрядків у продукції Відповідача фіксована і 
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становить 70 см, у той час як у продукції Товариства цей показник модифікується під 

кожного конкретного споживача і має діапазон  45 ‒ 75 см. 

(47)  Другий суттєвий показник ‒ це ширина захвату, який у продукції 

ТОВ «МЗ «Санфлоромаш» становить 575 см. При цьому ширина захвату в продукції 

ТОВ «Доміноні ЕсАрЕл» становить 615 см: 

 

 

 

Фотокопія 5 

(48) Отже, Жатки виробництва Відповідача мають інші технічні характеристики, ніж 

Жатки виробництва Товариства. 

3.2. Обставини, встановлені за результатами дослідження дій інших суб’єктів 

господарювання 

(49) На території України зростає кількість фермерів, які вирощують кукурудзу, отже, 

виробники сільськогосподарської техніки змагаються за кожного фермера, зокрема, 

запровадженням інноваційних технологій та певних особливостей при виробництві, 

які вирізнятимуть кожного виробника на ринку. 

(50) На ринку представлені Жатки, зокрема, таких виробників: John Deer (США), 

Geringhoff (Німеччина), Claas (Німеччина), Optigep (Угорщина), Capello (Італія) тощо. 

(51) Жатки виробництва зазначених компаній мають таку середньоринкову ціну – John 

Deer (США) – 337 800 грн, Geringhoff (Німеччина) – 663 665 грн, Claas (Німеччина) - 

997 165 грн, Capello (Італія) – 930 465 грн. 

(52) Отже, на ринку представлені Жатки різних виробників із різними цінами. 

(53) Водночас Жатки виробництва Відповідача є дешевшими за Жатки виробництва 

ТОВ «Доміноні ЕсАрЕл». 

(54) Ціна Жаток Відповідача на ринку становить 850 000 грн, що дорівнює 

приблизно 31 135 євро, ціна Жаток Товариства становить 36 200 євро, що дорівнює 

приблизно 988 260 грн. 
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4.        Висновки у справі та кваліфікація дій Відповідача 

(55) Згідно зі статтею 3 Закону України «Про Антимонопольний комітет України» 

основним завданням Комітету є участь у формуванні та реалізації конкурентної 

політики, зокрема, в частині здійснення державного контролю за дотриманням 

законодавства про захист економічної конкуренції. 

(56) Відповідно до частини першої статті 7 Закону України «Про Антимонопольний 

комітет України» у сфері здійснення контролю за дотриманням законодавства про 

захист економічної конкуренції Комітет має повноваження розглядати заяви і справи 

про порушення законодавства про захист економічної конкуренції та проводити 

розслідування за цими заявами і справами; при розгляді заяв і справ про порушення 

законодавства про захист економічної конкуренції, проведенні перевірки та в інших 

передбачених законом випадках вимагати від суб'єктів господарювання, об'єднань, 

органів влади, органів місцевого самоврядування, органів адміністративно-

господарського управління та контролю, їх посадових осіб і працівників, інших 

фізичних та юридичних осіб інформацію, в тому числі з обмеженим доступом. 

(57) Відповідно до Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції» 

недобросовісною конкуренцією є будь-які дії у конкуренції, що суперечать торговим 

та іншим чесним звичаям у господарській діяльності (стаття 1 Закону України «Про 

захист від недобросовісної конкуренції»). Недобросовісною конкуренцією є такі дії у 

конкуренції, як, зокрема, поширення інформації, що вводить в оману (стаття 151 

Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції»). 

(58) Відповідно до вимог 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 

намір  цих осіб щодо придбання (замовлення) чи реалізації (продажу, поставки, 

виконання, надання) товарів, послуг цього суб’єкта господарювання. 

(59) Інформацією, що вводить в оману, є, зокрема, відомості, які:  

 містять неповні, неточні або неправдиві дані про походження товару, 

виробника, продавця, спосіб виготовлення, джерела та спосіб придбання, реалізації, 

кількість, споживчі властивості, якість, комплектність, придатність до застосування, 

стандарти, характеристики, особливості реалізації товарів, робіт, послуг, ціну і 

знижки на них, а також про істотні умови договору;  
 

 містять неповні, неточні або неправдиві дані про фінансовий стан чи 

господарську діяльність суб'єкта господарювання;  
 

 приписують повноваження та права, яких не мають, або відносини, в 

яких не перебувають;  
 

 містять посилання на обсяги виробництва, придбання, продажу чи 

поставки товарів, виконання робіт, надання послуг, яких фактично не було на день 

поширення інформації. 

 

(60) Отже, дії Відповідача містили ознаки порушення, передбаченого статтею 151 Закону 

України «Про захист від недобросовісної конкуренції», у вигляді поширення 

неправдивої інформації про те, що Жатки власного виробництва є аналогом жаток 

виробництва ТОВ «Доміноні ЕсАрЕл», у той час як вони мають різні характеристики. 
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(61) Поширення ТОВ «МЗ «Санфлоромаш» неправдивої інформації про те, що Жатки його 

виробництва є аналогом Жаток виробництва Товариства, у той час як вони мають 

різні характеристики та ціну, могло надати йому неправомірних переваг у конкуренції 

на ринку виробництва та реалізації Жаток. 

(62) Враховуючи викладене, з метою припинення дій, що містять ознаки порушення 

законодавства про захист від недобросовісної конкуренції, керуючись статтею 46 

Закону України «Про захист економічної конкуренції» та статтею 27 Закону України 

«Про захист від недобросовісної конкуренції», Антимонопольний комітет України 

надав ТОВ «МЗ «Санфлоромаш» 05.11.2020 рекомендації № 50-рк: припинити 

поширення неправдивої інформації про те, що жатки для збирання кукурудзи 

виробництва товариства з обмеженою відповідальністю «Машинобудівний завод 

«Санфлоромаш» є аналогом жаток для збирання кукурудзи виробництва товариства з 

обмеженою відповідальністю «Доміноні ЕсАрЕл» (Італія). 

(63) Відповідно до частини другої статті 46 Закону України «Про захист економічної 

конкуренції» рекомендації органів Антимонопольного комітету України підлягають 

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

розгляду цих рекомендацій ТОВ «МЗ «Санфлоромаш» мало повідомити Комітет у 

десятиденний строк з дня їх отримання. 

5.         Виконання рекомендацій Комітету 

 

(64) Листом від 13.11.2020 № 127-26/05-15558 Комітетом надіслано рекомендації 

від 05.11.2020 № 50-рк, які ТОВ «МЗ «Санфлоромаш» отримало 19.11.2020 

(повідомлення про вручення № 0303504550128). 

(65) Про результати розгляду рекомендацій від 05.11.2020 № 50-рк 

ТОВ «МЗ «Санфлоромаш» мало повідомити Комітет у десятиденний строк з дня їх 

отримання. 

(66) Листом від 27.11.2020 № 680 (вх. Комітету № 8-01/15728 від 04.12.2020) (далі ‒ Лист) 

ТОВ «МЗ «Санфлоромаш» повідомило, що виконало рекомендації Комітету 

від 05.11.2020 № 50-рк у повному обсязі.  

(67) У Листі ТОВ «МЗ «Санфлоромаш» повідомило Комітет, зокрема: «На даний час 

нашим Товариством враховано всі рекомендації Антимонопольного комітету України, 

із офіційного вебсайту https://sunfloromash.com/ повністю видалена інформація про те, 

що жатки для збирання кукурудзи виробництва Товариства з обмеженою 

відповідальністю «Машинобудівний завод «Санфлоромаш» (м. Бердянськ, Запорізька 

обл., Україна, ідентифікаційний код юридичної особи 40478567) є аналогом жаток для 

збирання кукурудзи виробництва товариства з обмеженою відповідальністю 

«Доміноні ЕсАрЕл» (Італія)».  

(68) Крім того, Комітетом перевірено посилання на вебсайт Відповідача 

(https://sunfloromash.com/) (далі – Вебсайт), на якому була розміщена інформація, яка 

визначена рекомендаціями Комітету від 05.11.2020 № 50-рк такою, що містила ознаки 

порушення законодавства про захист від недобросовісної конкуренції (далі – 

Інформація). 

(69) За результатами аналізу Вебсайту Комітетом встановлено, що Інформація на 

02.12.2020 відсутня: 

https://sunfloromash.com/
https://sunfloromash.com/
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Фотокопія 6 

 

(70) Отже, ТОВ «МЗ «Санфлоромаш» виконало рекомендації Комітету від 05.11.2020 

№ 50-рк у повному обсязі та у встановлені Комітетом строки. 

(71) Відповідно до частини третьої статті 46 Закону України «Про захист економічної 

конкуренції», 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, розпочате провадження у справі про порушення законодавства 

про захист економічної конкуренції закривається. 

 

Враховуючи наведене, керуючись статтею 7 Закону України «Про Антимонопольний 

комітет України», статтями 46, 48 і 49 Закону України «Про захист від недобросовісної 

конкуренції» 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 розпорядження Антимонопольного комітету 

України від 29 червня 1998 року № 169-р) (із змінами), Антимонопольний комітет України 

ПОСТАНОВИВ: 

Закрити провадження у справі № 127-26.4/39-20. 
 

Рішення може бути оскаржене до господарського суду міста Києва у двомісячний 

строк з дня його одержання. 

 

 
 

Голова Комітету        О. ПІЩАНСЬКА 
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