
 

 
 

АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ 
 

РІШЕННЯ 
 

17 березня 2021 р.                                          Київ                                                     № 151-р  

 

 

Про порушення законодавства 

про захист економічної конкуренції  

та накладення штрафу 

 
16.12.2016 за результатами розгляду справи № 126-26.13/28-16 про порушення 

законодавства про захист економічної конкуренції ТОВ «ТЕДІС УКРАЇНА» 

Антимонопольним комітетом України прийнято рішення № 551-р. 

Рішенням № 551-р визнано, що з 2013 року по вересень 2015 року (включно) 

ТОВ «ТЕДІС УКРАЇНА» займало монопольне (домінуюче) становище на 

загальнодержавному ринку дистрибуції сигарет відповідно до частини другої статті 12 

Закону України «Про захист економічної конкуренції» та вчинило порушення 

законодавства про захист економічної конкуренції у вигляді зловживання монопольним 

(домінуючим) становищем на ринку. 
За вказані порушення на ТОВ «ТЕДІС УКРАЇНА» накладено штрафи в сукупному 

розмірі 431 199 450 грн. Зобов’язано у двомісячний строк з дати отримання рішення 

усунути причини виникнення й припинити порушення законодавства про захист 

економічної конкуренції. 

За результатами розгляду справи № 126-26.13/104-18 встановлено, що ТОВ «ТЕДІС 

УКРАЇНА» виконало Рішення № 551-р не в повному обсязі, оскільки: 

- не усунуло причини виникнення і не припинило порушення законодавства про 

захист економічної конкуренції у вигляді встановлення таких цін, які неможливо було б 

встановити за умов існування значної конкуренції на ринку (в тому числі не розробило та 

не застосувало прозорого та економічно обґрунтованого механізму ціноутворення при 

здійсненні дистрибуції та реалізації сигарет); 
- не направило на електронну адресу Антимонопольного комітету України 

([конфіденційна інформація]@amcu.gov.ua) інформацію за всі періоди, передбачені 

пунтом 7 резолютивної частини Рішення № 551-р;  

- не усунуло причини виникнення порушення законодавства про захист 

економічної конкуренції у вигляді встановлення обмежень замовлених покупцями обсягів 

сигарет, та умов, що їм сприяють.  

Вказані дії визнано порушенням законодавства про захист економічної конкуренції, 

передбаченим пунктом 4 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції». 

На ТОВ «ТЕДІС УКРАЇНА» накладено штраф у розмірі 274 227 220,00 (двісті 

сімдесят чотири мільйони двісті двадцять сім тисяч двісті двадцять) гривень. 

 

 

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

№ 126-26.13/104-18, розпочатої за ознаками вчинення товариством з обмеженою 

відповідальністю «ТЕДІС УКРАЇНА» (далі – ТОВ «ТЕДІС УКРАЇНА») (м. Одеса, 

ідентифікаційний код юридичної особи 30622532) порушення, передбаченого пунктом 4 

статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді виконання 

рішення Комітету № 551-р від 16.12.2016 не в повному обсязі та подання відділу ринків 

агропромислового комплексу Департаменту досліджень і розслідувань ринків виробничої 

сфери, фармацевтики та рітейлу від 05.03.2021 № 126-26.13/104-18/94-спр, 
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ВСТАНОВИВ: 

1. ПРОЦЕСУАЛЬНІ ДІЇ 

(1) Розпорядженням державного уповноваженого від 25.09.2018 № 03/219-р розпочато 

розгляд справи за ознаками вчинення ТОВ «ТЕДІС УКРАЇНА» порушення, 

передбаченого пунктом 4 статті 50 Закону України «Про захист економічної 

конкуренції» (далі – Закон), у вигляді виконання рішення Антимонопольного 

комітету України від 16.12.2016 № 551-р «Про порушення законодавства про захист 

економічної конкуренції та накладення штрафу» (далі – Рішення № 551-р) не в 

повному обсязі (далі – Розпорядження). 

(2) Листами Комітету від 25.09.2018 № 126-26.13/03-12497 та № 126-26.13/03-12498 

копію Розпорядження надіслано ТОВ «ТЕДІС УКРАЇНА».  

(3) Згідно з повідомленням про вручення поштового відправлення № 0303508276314 

ТОВ «Тедіс Україна» отримало копію Розпорядження 28.09.2018.  

(4) Листом від 05.03.2021 № 126-26.13/03-3481 ТОВ «ТЕДІС УКРАЇНА» направлено 

подання про попередні висновки у справі № 126-26.13/104-18 (далі – Подання).  

(5) Листом від 11.03.2021 № 312/ГО/ЮД ТОВ «ТЕДІС УКРАЇНА» надало Комітету 

заперечення щодо висновків у справі № 126-26.13/104-18 (далі – Заперечення).  

2. ВІДПОВІДАЧ 

(6) Відповідачем у справі є ТОВ «ТЕДІС УКРАЇНА» (юридична адреса: 65044, м. Одеса, 

просп. Шевченка, буд. 4А, ідентифікаційний код юридичної особи 30622532 

(Товариство, Відповідач). 

3. ОЦІНКА ВИКОНАННЯ РІШЕННЯ № 551-р  

3.1.   Зміст зобов’язань, накладених Рішенням № 551-р  

(7) 16.12.2016 за результатами розгляду справи № 126-26.13/28-16 про порушення 

законодавства про захист економічної конкуренції ТОВ «ТЕДІС УКРАЇНА» 

Комітетом прийнято Рішення № 551-р. 

(8) Рішенням № 551-р визнано, що з 2013 року по вересень 2015 року (включно) 

ТОВ «ТЕДІС УКРАЇНА» займало монопольне (домінуюче) становище на 

загальнодержавному ринку дистрибуції сигарет відповідно до частини другої статті 

12 Закону України «Про захист економічної конкуренції» (далі – Закон) та вчинило 

порушення законодавства про захист економічної конкуренції у вигляді зловживання 

монопольним (домінуючим) становищем на ринку (пункти 1 – 3 резолютивної 

частини Рішення № 551-р). 

(9) За вказані порушення на ТОВ «ТЕДІС УКРАЇНА» накладено штрафи в сукупному 

розмірі 431 199 450 грн (пункти 4, 5 резолютивної частини Рішення № 551-р). 

Зобов’язано у двомісячний строк із дати отримання рішення усунути причини 

виникнення й припинити порушення законодавства про захист економічної 

конкуренції (пункти 6-8 резолютивної частини Рішення № 551-р).  

(10) З урахуванням змісту постанови Верховного Суду у складі колегії суддів 

Касаційного господарського суду від 19.06.2018 у справі № 910/3047/17, 

зобов’язальна частина Рішення № 551-р, зокрема пункти 4, 5, 6, 7, 8 його 

резолютивної частини, мають такий вигляд: 
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(11) 4. За порушення, зазначене в пункті 2 резолютивної частини Рішення, накласти на 

ТОВ «ТЕДІС УКРАЇНА» штраф у розмірі 429 306 740 (чотириста двадцять дев’ять 

мільйонів триста шість тисяч сімсот сорок) гривень.  

(12) 5. За порушення, зазначене в пункті 3 резолютивної частини Рішення, накласти на 

ТОВ «ТЕДІС УКРАЇНА» штраф у розмірі 1 892 710 (один мільйон вісімсот 

дев’яносто дві тисячі сімсот десять) гривень.  

(13) 6. У двомісячний строк з дати отримання рішення усунути причини виникнення й 

припинити порушення законодавства про захист економічної конкуренції у вигляді 

встановлення таких цін, які неможливо було б встановити за умов існування значної 

конкуренції на ринку (в тому числі розробити та застосовувати прозорий та 

економічно обґрунтований механізм ціноутворення при здійсненні дистрибуції та 

реалізації сигарет). 

(14) 7. Щомісячно протягом трьох років з дати отримання рішення направляти на 

електронну адресу Антимонопольного комітету України (zvit@amcu.gov.ua) 

інформацію у форматі EXCEL (за формою, що є додатком 2 до цього рішення) 

стосовно 10 (десяти) найбільших за обсягами реалізації артикулів, ціни закупівлі та 

реалізації сигарет, встановлені: у власній роздрібній мережі, для суб’єктів 

господарювання, що мають ліцензії на право оптової торгівлі тютюновими 

виробами, для суб’єктів господарювання, що мають ліцензії на право роздрібної 

торгівлі тютюновими виробами. 

(15) 8. У двомісячний строк з дати отримання рішення усунути причини виникнення й 

припинити порушення законодавства про захист економічної конкуренції у вигляді 

встановлення обмежень замовлених покупцями обсягів сигарет, та умов, що їм 

сприяють». 

3.2. Визначення строків виконання Рішення № 551-р 

(16) Рішення № 551-р винесено 16.12.2016 та отримано ТОВ «ТЕДІС УКРАЇНА» 

10.01.2017. 

(17) Відповідно до частини другої статті 56 Закону рішення та розпорядження органів 

Антимонопольного комітету України, голів його територіальних відділень є 

обов’язковими до виконання. 

(18) Отже, відповідно до резолютивної частини Рішення № 551-р, двомісячний строк з 

дати його отримання, протягом якого необхідно було виконати пункти 6 та 8 його 

резолютивної частини, сплив 10.03.2017, а перший термін надання інформації згідно 

з пунктом 7 резолютивної частини – 10.02.2017. 

(19) Відповідно до частини першої статті 60 Закону заявник, відповідач, третя особа 

мають право оскаржити рішення органів Антимонопольного комітету України 

повністю або частково до господарського суду у двомісячний строк з дня одержання 

рішення. Цей строк не може бути відновлено. 

(20) Відповідно до частин третьої, четвертої статті 60 Закону прийняття господарським 

судом до розгляду заяви про визнання недійсним рішення органу Антимонопольного 

комітету України не зупиняє його виконання, крім випадків, передбачених частиною 

четвертою цієї статті. 

(21) Порушення господарським судом провадження у справі про визнання недійсним 

рішення органу Антимонопольного комітету України, прийнятого: 
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згідно з частиною першою статті 48 цього Закону, частиною першою статті 30 

Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції»; 

за результатами перевірки відповідно до частини п’ятої статті 57 цього Закону; 

за результатами перегляду відповідно до частини третьої статті 58 цього Закону, а 

також перегляду за заявою сторони відповідного рішення (постанови) 

господарського суду – зупиняє виконання зазначеного рішення органу 

Антимонопольного комітету України на час розгляду цієї справи чи перегляду 

відповідного рішення (постанови) господарського суду, якщо органом 

Антимонопольного комітету України відповідно до частини третьої статті 48 цього 

Закону чи господарським судом не визначено інше. 

(22) 01.03.2017 Господарським судом міста Києва відкрито провадження у справі 

№ 910/3047/17 за позовом ТОВ «ТЕДІС УКРАЇНА» до Антимонопольного комітету 

України про визнання недійсним та скасування Рішення № 551-р. 

(23) 31.05.2017 рішенням Господарського суду міста Києва відмовлено в задоволенні 

позову ТОВ «ТЕДІС УКРАЇНА». 

(24) 16.06.2017 Київським апеляційним господарським судом відкрито апеляційне 

провадження у справі № 910/3047/17 за апеляційною скаргою ТОВ «ТЕДІС 

УКРАЇНА» на рішення Господарського суду міста Києва від 31.05.2017. 

(25) 09.02.2018 Постановою Київського апеляційного господарського суду апеляційну 

скаргу ТОВ «ТЕДІС УКРАЇНА» залишено без задоволення, рішення Господарського 

суду міста Києва  від 31.05.2017 залишено без змін. 

(26) Відповідно до частини першої статті 284 Господарського процесуального кодексу 

України постанова суду апеляційної інстанції набирає законної сили з дня її 

прийняття. 

(27) 16.02.2018 ухвалою Господарського суду міста Києва відкрито провадження у справі 

№ 910/1676/18 за позовом ТОВ «ТЕДІС УКРАЇНА» до Комітету про визнання 

недійсним Рішення. 

(28) 02.04.2018 Верховним Судом відкрито касаційне провадження у справі 

№ 910/3047/17 за касаційною скаргою ТОВ «ТЕДІС УКРАЇНА» на рішення 

Господарського суду міста Києва від 31.05.2017 та постанову Київського 

апеляційного господарського суду від 09.02.2018. 

(29) Ухвалою Господарського суду міста Києва від 07.05.2018 закрито провадження у 

справі № 910/1676/18. 

(30) Постановою Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного господарського 

суду від 19.06.2018 у справі № 910/3047/17 касаційну скаргу ТОВ «ТЕДІС 

УКРАЇНА» задоволено частково. Рішення Господарського суду міста Києва 

від 31.05.2017 та постанову Київського апеляційного господарського суду від 

09.02.2018 у справі змінено, виклавши резолютивну частину рішення в новій 

редакції. У решті позову відмовлено.  

(31) Відповідно до частини першої статті 317 Господарського процесуального кодексу 

України) постанова суду касаційної інстанції є остаточною і оскарженню не 

підлягає. 

(32) 06.07.2018 Господарським судом міста Києва відкрито провадження у справі 

№ 910/8699/18 за позовом компанії «Лідертано Холдінгс Лтд», зокрема, про 

визнання недійсним Рішення до Комітету, за участю третьої особи, яка не заявляє 

самостійних вимог щодо предмета спору ТОВ «ТЕДІС УКРАЇНА», про визнання 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2210-14#n424
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/236/96-%D0%B2%D1%80
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2210-14#n547
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2210-14#n564
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2210-14#n439
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недійсним рішення Комітету № 551-р, яке в подальшому було закрито ухвалою 

від 25.06.2019. 

(33) Оскільки компанія «Лідертано Холдінгс ЛТД» не має статусу заявника, відповідача 

або третьої особи у справі № 126-26.13/28-16 про порушення ТОВ «ТЕДІС 

УКРАЇНА» законодавства про захист економічної конкуренції, тому самостійне 

оскарження Рішення № 551-р компанією  «Лідертано Холдінгс ЛТД» у межах 

розгляду судової справи № 910/8699/18 не зупинило його виконання для Товариства 

в період з 06.07.2018 по 25.06.2019. 

(34) 12.10.2018 ухвалою Північного апеляційного господарського суду поновлено 

компанії «Мегаполіс Юкрейн Інвестмент Лімітед» пропущений процесуальний строк 

на апеляційне оскарження рішення Господарського суду міста Києва від 31.05.2017 

та постанови Київського апеляційного господарського суду від 09.02.2018 у справі 

№ 910/3047/17.  

Відкрито апеляційне провадження за апеляційною скаргою компанії «Мегаполіс 

Юкрейн Інвестмент Лімітед» на рішення Господарського суду міста Києва 

від 31.05.2017 та постанову Київського апеляційного господарського суду 

від 09.02.2018 у справі № 910/3047/17. 

Зупинено дію оскаржуваного рішення Господарського суду міста Києва 

від 31.05.2017 та постанови Київського апеляційного господарського суду 

від 09.02.2018 у справі № 910/3047/17. 

(35) 10.09.2020 ухвалою Північного апеляційного господарського суду закрито 

апеляційне провадження з розгляду апеляційних скарг компанії «Мегаполіс Юкрейн 

Інвестмент Лімітед», «Лідертано Холдінгс ЛТД» та «Ембромар Індастрз Лімітед» на 

рішення Господарського суду міста Києва від 31.05.2017 та постанову Київського 

апеляційного господарського суду від 09.02.2018 у справі № 910/3047/17. 

(36) Отже, виконання зобов’язань відповідно до вимог частини четвертої статті 60 Закону 

зупинялось у періоди: 

з 01.03.2017 – 31.05.2017; 

з 16.06.2017 – 09.02.2018; 

з 16.02.2018 – 19.06.2018; 

з 12.10.2018 – 10.09.2020.  

(37) Враховуючи викладене, строки виконання Рішення Комітету такі1: 

- пункт 4 резолютивної частини Рішення: 01.06.2017; 

- пункт 5 резолютивної частини Рішення: 01.06.2017; 

- пункт 6 резолютивної частини Рішення: 20.06.2018; 

- пункт 7 резолютивної частини Рішення: 10.02.2017, 10.06.2017, 10.02.2018, 

10.07.2018, 10.08.2018, 10.09.2018, 10.10.2018 та з 11.09.2020 по 10.10.2020; 

- пункт 8 резолютивної частини Рішення: 01.06.2017.  

3.3. Щодо оцінки виконання пунктів 4 та 5  резолютивної частини Рішення № 551-р 

(38) Згідно з пунктами 4, 5 резолютивної частини Рішення № 551-р, за порушення 

законодавства про захист економічної конкуренції, зазначені в пунктах 2, 3 

резолютивної частини Рішення № 551-р, на ТОВ «ТЕДІС УКРАЇНА» накладено 

штраф у розмірі 429 306 740 (чотириста двадцять дев’ять мільйонів триста шість 

                                                
1 Наведені календарні дати для пунктів 6, 7 та 8 Рішення є строками виконання, крім випадків, коли вони 

припадають на вихідний та/або святковий день. 



6 

тисяч сімсот сорок) гривень та 1 892 710 (один мільйон вісімсот дев’яносто дві 

тисячі сімсот десять) гривень відповідно.  

(39) Згідно з частинами другою, третьою статті 56 Закону України «Про захист 

економічної конкуренції», рішення та розпорядження органів Антимонопольного 

комітету України, голів його територіальних відділень є обов’язковими до 

виконання. 

(40) Особа, на яку накладено штраф за рішенням органу Антимонопольного комітету 

України, сплачує його у двомісячний строк з дня одержання рішення про накладення 

штрафу. 

(41) Відповідно до листа Головного управління державної казначейської служби України 

в Одеській області від 16.05.2017 № 06-08/698-2810 у відповідь на запит Комітету 

від 05.05.2017 № 126-29/03-4899, ТОВ «ТЕДІС УКРАЇНА» на виконання Рішення 

сплатило до Державного бюджету 299 816 800 грн. 

(42) Листами від 14.02.2018 № 126-26.13/03-1859, від 28.02.2018 № 126-26.13/02-2509,                         

від 18.05.2018 № 126-29/03-6009, від 08.06.2018 № 126-29/03-6900, від 20.06.2018                               

№ 126-29/03-7487, від 30.08.2018 № 300-20.3/02-11185 Комітет звертався до 

ТОВ «ТЕДІС УКРАЇНА» з пропозицією повідомити Комітет про стан виконання 

зобов’язань та сплату штрафу за Рішенням № 551-р у повному обсязі. 

(43) Крім того, до ТОВ «ТЕДІС УКРАЇНА» було надіслано вимоги про надання 

інформації від 10.10.2018 № 126-26.13/03-13400 та № 126-26.13/03-13401 щодо стану 

виконання зобов’язань та сплати штрафу за Рішенням у повному обсязі. 

(44) Листом від 12.10.2018 № 1925/ГО/ЮД (вх. Комітету № 8-03/12603 від 18.10.2018) 

ТОВ «ТЕДІС УКРАЇНА» повідомило, що «26.04.2017, 13.05.2017 та 01.06.2017 

Товариство частково сплатило штраф в розмірі 300 000 000 грн згідно рішення 

Комітету від 16.12.2016 № 551-р. Станом на день відповіді на Вимогу у 

Господарському суді м. Києва триває розгляд справи  № 910/8699/18 за позовом 

Лідертано Холдінгс Лтд до Комітету, третя особа без самостійних вимог на предмет 

спору на стороні позивача ТОВ «ТЕДІС УКРАЇНА», про визнання недійсним та 

скасування Рішення Комітету. Таким чином, виконання рішення Комітету від 

16.12.2016 № 551-р щодо сплати штрафу та щодо виконання інших зобов’язань 

згідно Рішення, зупинене, у зв’язку з його оскарженням в Господарському суді 

м. Києва (справа № 910/8699/18)». 

(45) Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 10.09.2020 закрито 

апеляційне провадження у справі № 910/3047/17 з розгляду апеляційних скарг 

Мегаполіс Юкрейн Інвестмент Лімітед, Лідертано Холдінгс ЛТД та Ебромар 

Індастріз Лімітед на рішення Господарського суду міста Києва від 31.05.2017 та 

постанову Київського апеляційного господарського суду від 09.02.2018 у справі 

№ 910/3047/17. Ухвала набула законної сили 10.09.2020. 

(46) На 11.09.2020 Товариство сплатило штраф у повному обсязі, що підтверджується 

платіжними дорученнями № 158 від 26.04.2017, № 4726 від 13.05.2017, № 977 

від 01.06.2017, № 1266 від 11.09.2020. Отже, штраф сплачено в повному обсязі.  
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3.4. Оцінка виконання пункту 6 резолютивної частини Рішення № 551-р 

(47) Відповідно до пункту 6 резолютивної частини Рішення № 551-р, ТОВ «ТЕДІС 

УКРАЇНА» зобов’язано у двомісячний строк з дати отримання рішення усунути 

причини виникнення й припинити порушення законодавства про захист економічної 

конкуренції у вигляді встановлення таких цін, які неможливо було б встановити за 

умов існування значної конкуренції на ринку (в тому числі розробити та 

застосовувати прозорий та економічно обґрунтований механізм ціноутворення при 

здійсненні дистрибуції та реалізації сигарет). 

(48) З аналізу тексту Рішення № 551-р вбачається, що вказане зобов’язання накладено у 

зв’язку із вчиненням ТОВ «ТЕДІС УКРАЇНА» порушення законодавства про захист 

економічної конкуренції, передбаченого пунктом 1 частини другої статті 13 Закону. 

(49) У зв’язку із тим, що Верховний Суд частково задовольнив позовні вимоги 

ТОВ «ТЕДІС УКРАЇНА», обов’язок виконання пункту 6 резолютивної частини 

Рішення виник із наступного дня після винесення постанови Верховного Суду 

від 19.06.2018 у справі № 910/3047/17, тобто 20.06.2018. 

3.4.1. Підвищення частки валового прибутку від реалізації сигарет Товариства за 

рахунок відповідного зниження частки валового прибутку від реалізації сигарет 

оптових і роздрібних торгівців  

[конфіденційна інформація] 

3.4.2. Щодо економічно обґрунтованого механізму формування цін реалізації 

Відповідачем сигарет оптовим і роздрібним торгівцям 

[конфіденційна інформація] 

3.4.3. Обмеження конкурентоспроможності оптових торгівців сигаретами без 

об’єктивно виправданих на те причин унаслідок встановлення для них оптово-

відпускних цін на однаковому економічному рівні з оптово-відпускними цінами 

для роздрібних торгівців 

[конфіденційна інформація] 

3.4.4. Обмеження конкурентоспроможності роздрібних торгівців унаслідок 

встановлення для них оптово-відпускних цін на однаковому рівні з роздрібними 

цінами у власній роздрібній мережі 

[конфіденційна інформація] 

3.4.5. Висновки 

[конфіденційна інформація] 

(121) Отже, пункт 6 резолютивної частини Рішення № 551-р ТОВ «ТЕДІС УКРАЇНА» 

виконало не в повному обсязі. 

3.5.  Щодо оцінки виконання пункту 7 резолютивної частини Рішення № 551-р 

(122) Відповідно до пункту 7 резолютивної частини Рішення № 551-р ТОВ «ТЕДІС 

УКРАЇНА» зобов’язане щомісячно протягом трьох років із дати отримання рішення 

направляти на електронну адресу Антимонопольного комітету України 
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([конфіденційна інформація]@amcu.gov.ua) інформацію у форматі EXCEL (за 

формою, що є додатком 2 до цього рішення) стосовно 10 (десяти) найбільших за 

обсягами реалізації артикулів ціни закупівлі та реалізації сигарет, що встановлена:  

- у власній роздрібній мережі, для  суб’єктів  господарювання, що мають ліцензії 

на право оптової торгівлі тютюновими виробами; 

- для суб’єктів господарювання, що мають ліцензії на право роздрібної торгівлі 

тютюновими виробами. 

(123) Про виконання зобов’язань, передбачених пунктом 7 резолютивної частини Рішення 

№ 551-р, ТОВ «ТЕДІС УКРАЇНА» звітувало таким чином. 

 [конфіденційна інформація] 

(134) Разом із цим у періоди, коли судове провадження у справі про визнання недійсним 

Рішення № 551-р не здійснювалось, а саме 01.06.2017 – 15.06.2017, 10.02.2018 – 

15.02.2018 та 20.06.2018 – 11.10.2018, Товариство не надіслало відповідних звітів. 

Також після закриття апеляційного провадження з розгляду апеляційних скарг 

компаній «Мегаполіс Юкрейн Інвестмент Лімітед», «Лідертано Холдінгс ЛТД» та 

«Ембромар Індастріз Лімітед» на рішення Господарського суду міста Києва 

від 31.05.2017 та постанову Київського апеляційного господарського суду 

від 09.02.2018 у справі № 910/3047/17, виконання Рішення № 551-р підлягало 

виконанню в період 11.09.2020 – 10.10.2020, однак Товариство надало звіти лише 

12.10.2020 за весь трирічний період, що свідчить про невиконання пункту 7 

резолютивної частини Рішення № 551-р у зазначені періоди.  

3.6. Щодо виконання пункту 8 резолютивної частини Рішення № 551-р 

(135) Пунктом 8 резолютивної частини Рішення № 551-р на Товариство покладено 

зобов’язання «у двомісячний строк з дати отримання рішення усунути причини 

виникнення й припинити порушення законодавства про захист економічної 

конкуренції у вигляді встановлення обмежень замовлених покупцями обсягів 

сигарет, та умов, що їм сприяють». 

(136) Відповідно до Рішення № 551-р, вказане зобов’язання накладено у зв’язку із 

вчиненням ТОВ «ТЕДІС УКРАЇНА» порушення законодавства про захист 

економічної конкуренції, передбаченого пунктом 5 частини другої статті 13 Закону 

України «Про захист економічної конкуренції». 

(137) Відповідно до вказаної вище норми, зловживанням монопольним (домінуючим) 

становищем на ринку, зокрема, визнається: часткова або повна відмова від 

придбання або реалізації товару за відсутності альтернативних джерел реалізації чи 

придбання. 

(138) Строк виконання пункту 8 резолютивної частини Рішення сплив 01.06.2017. 

Щодо часткової відмови від реалізації товару 

[конфіденційна інформація] 

(150) Отже, у Комітеті відсутні факти, що свідчать про виконання ТОВ «ТЕДІС 

УКРАЇНА» пункту 8 резолютивної частини Рішення № 551-р, а отримана від 

контрагентів Товариства інформація свідчить про те, що Відповідач протягом 

червня – грудня 2017 року та 2018 – 2020 років не в повному обсязі відвантажував 

товар та має місце обмеження замовлених покупцями обсягів сигарет.  
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Щодо наявності альтернативних джерел придбання товару  

[конфіденційна інформація] 

(164) Враховуючи наведене, а також виходячи з диспозиції пункту 5 частини другої статті 

13 Закону, наявність альтернативних джерел придбання товару виключає можливість 

кваліфікації дій (бездіяльності) ТОВ «ТЕДІС УКРАЇНА»  за цією нормою.  

 

4. ВИСНОВОК ЩОДО КВАЛІФІКАЦІЇ ПОРУШЕНЬ 

(165) Беручи до уваги викладене, матеріалами справи встановлено таке. 

(166) ТОВ «ТЕДІС УКРАЇНА» виконало пункт 6 резолютивної частини Рішення № 551-р 

не в повному обсязі, оскільки: 

(167) припинило порушення законодавства про захист економічної конкуренції, 

передбачене пунктом 1 частини другої статті 13 Закону України «Про захист 

економічної конкуренції», у вигляді встановлення таких цін, які неможливо було б 

встановити за умов існування значної конкуренції на ринку, що полягало лише у 

збільшенні власної торговельної надбавки у складі оптово-відпускних цін реалізації 

сигарет за рахунок зниження максимально можливої торговельної надбавки своїх 

покупців (оптових і роздрібних торгівців); 

(168) в іншій частині відсутні факти, які б свідчили про припинення Товариством 

порушення законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченого 

пунктом 1 частини другої статті 13 Закону України «Про захист економічної 

конкуренції», у вигляді встановлення таких цін, які неможливо було б встановити за 

умов існування значної конкуренції на ринку, а також не усунено причини 

виникнення цього порушення, оскільки ним не розроблено та не застосовано 

прозорого та економічно обґрунтованого механізму ціноутворення при здійсненні 

дистрибуції та реалізації сигарет. 

(169) ТОВ «ТЕДІС УКРАЇНА» виконало пункт 7 резолютивної частини Рішення № 551-р 

не в повному обсязі, оскільки в періоди 01.06.2017 – 15.06.2017, 10.02.2018 – 

15.02.2018, 20.06.2018 – 11.10.2018 та 11.09.2020 – 10.10.2020 не направило на 

електронну адресу Антимонопольного комітету України ([конфіденційна 

інформація]@amcu.gov.ua) у форматі EXCEL відповідні звіти, що свідчить про 

невиконання пункту 7 резолютивної частини Рішення № 551-р у встановлені строки 

звітування. 

(170) ТОВ «ТЕДІС УКРАЇНА» не виконало пункт 8 резолютивної частини Рішення  

№ 551-р, оскільки отримана від його контрагентів інформація свідчить про те, що 

Відповідач протягом 2017 – 2020 років не в повному обсязі відвантажував товар та 

мало місце обмеження замовлених покупцями обсягів сигарет.  

(171) Причини виникнення порушення законодавства про захист економічної конкуренції 

за кваліфікацією пункту 5 частини другої статті 13 Закону у вигляді встановлення 

обмежень замовлених покупцями обсягів сигарет були усунені, а відповідне 

порушення – припинено у зв’язку зі зміною структури ринку дистрибуції. 

(172) ТОВ «ТЕДІС УКРАЇНА» виконало пункти 4, 5 резолютивної частини Рішення                    

№ 551-р, а саме сплатило штраф у повному обсязі. 
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(173) Отже, ТОВ «ТЕДІС УКРАЇНА» шляхом виконання рішення Антимонопольного 

комітету України № 551-р від 16.12.2016 не в повному обсязі вчинило порушення 

законодавства про захист економічної конкуренції, передбачене пунктом 4 статті 50 

Закону України «Про захист економічної конкуренції». 

5. ЗАПЕРЕЧЕННЯ ВІДПОВІДАЧА ТА ЇХ СПРОСТУВАННЯ 

[конфіденційна інформація] 

 

6. ОСТАТОЧНИЙ ВИСНОВОК КОМІТЕТУ У СПРАВІ 

(258) ТОВ «ТЕДІС УКРАЇНА» на виконання резолютивної частини рішення 

Антимонопольного комітету України від 16 грудня 2016 року № 551-р: 

- припинило порушення законодавства про захист економічної конкуренції, 

передбачене пунктом 1 частини другої статті 13 Закону України «Про захист 

економічної конкуренції», у вигляді встановлення таких цін, які неможливо 

було б встановити за умов існування значної конкуренції на ринку, що 

полягало лише у збільшенні власної торговельної надбавки у складі оптово-

відпускних цін реалізації сигарет за рахунок зниження максимально можливої 

торговельної надбавки своїх покупців (оптових і роздрібних торгівців), 

відповідно до пункту 6 резолютивної частини рішення; 

- 10.02.2017 та 12.10.2020 направило на електронну адресу Антимонопольного 

комітету України ([конфіденційна інформація]@amcu.gov.ua) інформацію у 

форматі EXCEL (за формою, що є додатком 2 до рішення Антимонопольного 

комітету України від 16 грудня 2016 року № 551-р) стосовно 10 (десяти) 

найбільших за обсягами реалізації артикулів, цін закупівлі та реалізації 

сигарет, встановлених: у власній роздрібній мережі, для  суб’єктів  

господарювання, що мають ліцензії на право оптової торгівлі тютюновими 

виробами, для суб’єктів господарювання, що мають ліцензії на право 

роздрібної торгівлі тютюновими виробами, відповідно до пункту 7 

резолютивної частини рішення; 

- сплатило штраф у повному обсязі на виконання пунктів 4 та 5 резолютивної 

частини рішення. 

(259) Причини виникнення порушення законодавства про захист економічної конкуренції 

за кваліфікацією пункту 5 частини другої статті 13 Закону у вигляді встановлення 

обмежень замовлених покупцями обсягів сигарет були усунені, а відповідне 

порушення – припинено у зв’язку зі зміною структури ринку дистрибуції. 

(260) Дії ТОВ «ТЕДІС УКРАЇНА», які полягають у виконанні рішення Антимонопольного 

комітету України від 16 грудня 2016 року № 551-р не в повному обсязі, а саме: 

 виконання не в повному обсязі зобов’язань згідно з пунктом 6 резолютивної 

частини рішення, оскільки не усунено причини виникнення і не припинено 

порушення законодавства про захист економічної конкуренції у вигляді 

встановлення таких цін, які неможливо було б встановити за умов існування 

значної конкуренції на ринку (у тому числі не розробено та не застосовувано 

прозорого та економічно обґрунтованого механізму ціноутворення при 

здійсненні дистрибуції та реалізації сигарет); 
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 виконання не в повному обсязі зобов’язань згідно з пунктом 7 резолютивної 

частини рішення, оскільки в періоди 01.06.2017 – 15.06.2017, 10.02.2018 – 

15.02.2018, 20.06.2018 – 11.10.2018 та 11.09.2020 – 10.10.2020 не направлено 

на електронну адресу Антимонопольного комітету України ([конфіденційна 

інформація]@amcu.gov.ua) інформації у форматі EXCEL (за формою, що є 

додатком 2 до рішення Антимонопольного комітету України від 16 грудня 

2016 року № 551-р) стосовно 10 (десяти) найбільших за обсягами реалізації 

артикулів, цін закупівлі та реалізації сигарет, встановлених: у власній 

роздрібній мережі, для  суб’єктів  господарювання, що мають ліцензії на 

право оптової торгівлі тютюновими виробами, для суб’єктів господарювання, 

що мають ліцензії на право роздрібної торгівлі тютюновими виробами; 

 невиконання зобов’язань згідно з пунктом 8 резолютивної частини рішення, 

оскільки не усунено причин виникнення порушення законодавства про захист 

економічної конкуренції у вигляді встановлення обмежень замовлених 

покупцями обсягів сигарет та умов, що їм сприяють, 

є порушенням законодавства про захист економічної конкуренції, що передбачене 

пунктом 4 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції». 

7. ВИЗНАЧЕННЯ РОЗМІРУ ШТРАФУ 

(261) Виконання рішення Антимонопольного комітету України не в повному обсязі є 

порушенням законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченим 

пунктом 4 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції». 

(262) Відповідно до абзацу другого частини другої статті 52 Закону України «Про захист 

економічної конкуренції» за порушення пункту 4 статті 50 цього Закону 

накладається штраф у розмірі до десяти відсотків доходу (виручки) суб’єкта 

господарювання від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за останній звітний 

рік, що передував року, в якому накладається штраф. 

(263) За даними форми 2 «Звіт про фінансові результати» фінансової звітності 

ТОВ «ТЕДІС УКРАЇНА» за 2020 рік чистий дохід від реалізації продукції (товарів, 

робіт, послуг) ТОВ «ТЕДІС УКРАЇНА» у 2020 році становив [конфіденційна 

інформація]  тис. грн.  

(264) Під час розрахунку штрафу за порушення, передбачене пунктом 4 статті 50 Закону 

України «Про захист економічної конкуренції», враховано такі обставини: 

(265) ТОВ «ТЕДІС УКРАЇНА» частково виконано пункт 6 резолютивної частини Рішення 

№ 551-р; 

(266) ТОВ «ТЕДІС УКРАЇНА» фактично було надано всю необхідну інформацію, 

передбачену додатком 2 до Рішення № 551-р, незважаючи на порушення 

встановлених пунктом 7 резолютивної частини Рішення № 551-р строків звітування; 

(267) ТОВ «ТЕДІС УКРАЇНА» штраф сплачено в повному обсязі;  

(268) У Комітеті відсутня інформація, яка б свідчила про визнання ТОВ «ТЕДІС 

УКРАЇНА» вчинення порушення.  

Враховуючи викладене, керуючись статтею 7 Закону України «Про 

Антимонопольний комітет України», статтями 48, 50 і 52 Закону України «Про захист 

економічної конкуренції» та пунктом 32 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 
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Антимонопольного комітету України від 29 червня 1998 року № 169-р) (із змінами), 

Антимонопольний комітет України 

 

ПОСТАНОВИВ: 

 

1. Визнати, що товариство з обмеженою відповідальністю «ТЕДІС УКРАЇНА»  

(м. Одеса, ідентифікаційний код юридичної особи 30622532) вчинило порушення, 

передбачене пунктом 4 статті 50 Закону України «Про захист економічної 

конкуренції», у вигляді виконання рішення Антимонопольного комітету України  

від 16 грудня 2016 року № 551-р не в повному обсязі, а саме: 

 виконання не в повному обсязі зобов’язань згідно з пунктом 6 резолютивної 

частини рішення, оскільки не усунено причин виникнення і не припинено 

порушення законодавства про захист економічної конкуренції у вигляді 

встановлення таких цін, які неможливо було б встановити за умов існування 

значної конкуренції на ринку (у тому числі не розробено та не застосовувано 

прозорого та економічно обґрунтованого механізму ціноутворення під час 

здійснення дистрибуції та реалізації сигарет); 

 виконання не в повному обсязі зобов’язань згідно з пунктом 7 резолютивної 

частини рішення, оскільки в періоди 01.06.2017 – 15.06.2017, 10.02.2018 – 

15.02.2018, 20.06.2018 – 11.10.2018 та 11.09.2020 – 10.10.2020 не направлено 

на електронну адресу Антимонопольного комітету України ([конфіденційна 

інформація]@amcu.gov.ua) інформації у форматі EXCEL (за формою, що є 

додатком 2 до рішення Антимонопольного комітету України від 16 грудня 

2016 року № 551-р) стосовно 10 (десяти) найбільших за обсягами реалізації 

артикулів, цін закупівлі та реалізації сигарет, встановлених: у власній 

роздрібній мережі, для  суб’єктів  господарювання, що мають ліцензії на 

право оптової торгівлі тютюновими виробами, для суб’єктів господарювання, 

що мають ліцензії на право роздрібної торгівлі тютюновими виробами; 

 невиконання зобов’язань згідно з пунктом 8 резолютивної частини рішення, 

оскільки не усунено причин виникнення порушення законодавства про захист 

економічної конкуренції у вигляді встановлення обмежень замовлених 

покупцями обсягів сигарет та умов, що їм сприяють. 

2. За порушення, зазначене в пункті 1 резолютивної частини цього рішення, накласти 

на товариство з обмеженою відповідальністю «ТЕДІС УКРАЇНА» (м. Одеса, 

ідентифікаційний код юридичної особи 30622532) штраф у розмірі  

274 227 220,00 (двісті сімдесят чотири мільйони двісті двадцять сім тисяч двісті 

двадцять) гривень. 

Штраф підлягає сплаті у двомісячний строк з дня одержання рішення. 

Відповідно до статті 56 Закону України «Про захист економічної конкуренції» протягом 

п’яти днів з дня сплати штрафу суб’єкт господарювання зобов’язаний надіслати до 

Антимонопольного комітету України документи, що підтверджують сплату штрафу. 

Рішення може бути оскаржене до господарського суду міста Києва у двомісячний строк з 

дня його одержання. 

 

Голова Комітету       О. ПІЩАНСЬКА 
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