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ПРАВОВА ПРИРОДА «ЛИСТІВ ЩАСТЯ»

Рекомендації АМК
Припинення діяння, яке містить ознаки порушень
конкурентного законодавства (п.14 ч.1 ст. 7 Закону*)

Припинення порушення, усунення наслідків
(на момент надання рекомендацій ознаки порушення
виявлені)
10 днів з дня отримання рекомендацій, цей строк може
бути продовжено органами АМК

зміст

функція

строк на розгляд

Припинення діяння, яке може
мати негативний вплив на
конкуренцію (п.5 ч.3 ст.7 Закону*)
«Листи щастя»
Запобігання порушенню
(на момент надання рекомендацій
ознаки порушення можуть бути не
виявлені)
Законодавством не встановлено,
визначається органами АМК в
кожному випадку окремо

Не передбачено

обов'язок
виконання

Не передбачено

Не встановлено

відповідальність
за невиконання

Не встановлено

наслідки
виконання/
невиконання

Не передбачено

Провадження у справі про порушення законодавства про
захист економічної конкуренції не розпочинається, а
розпочате провадження закривається

*Закон України «Про Антимонопольний комітет» від 26.11.1993р. № 3659
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НАСЛІДКИ НЕВИКОНАННЯ РЕКОМЕНДАЦІЙ
ЩОДО МАРКЕТИНГОВИХ ДОГОВОРІВ
• спілкування з АМК завершено

Рекомендації розглянуто та своєчасно
повідомлено АМК про вжиті заходи, що є
достатніми для виконання рекомендацій

Рекомендації розглянуто та
своєчасно повідомлено про заходи,
що направлені на виконання
рекомендацій

Рекомендації не
виконано,
повідомлення про
виконання не
направлено

• ймовірно, що згодом підприємство отримає вимогу про
надання інформації стосовно виконання/невиконання
рекомендацій в повному обсязі

• за наявності в АМК достатньої інформації щодо умов маркетингових
договорів, цінової політики підприємства та виявлення ознак порушень
може бути прийнято розпорядження про початок розгляду справи;
• за відсутності зазначеної інформації може бути направлено вимогу про її
надання, а після отримання інформації та виявлення ознак порушень
розпочато розгляд справи
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ПРАВИЛА РЕАГУВАННЯ НА «ЛИСТИ ЩАСТЯ»
1. Повідомлення про розгляд рекомендацій повинно бути направлене в строки, визначені АМК.
Якщо це неможливо зробити, необхідно направити в АМК заздалегідь лист з проханням
продовжити такий строк із зазначенням об’єктивних причин.
2. Зміст повідомлення має включати:
• інформацію про заходи направлені на перегляд умов договорів: а)внесення змін до договору в
односторонньому порядку неможливе; б) проведено засідання/наради відповідальних осіб підприємства, на
яких прийнято рішення вжити ряд заходів направлених на виконання рекомендацій; в) описати хід виконання
таких заходів (наприклад, контрагенту направлено лист з пропозицією провести зустріч/розглянути протокол
розбіжностей до договору/досягнуто певних домовленостей;
• обґрунтування вартості маркетингових послуг;
• зобов’язання не нав’язувати укладення маркетингових договорів (далі - МД).

3. Якщо проведення певних заходів має документальне підтвердження – обов’язково надати
АМК копії таких документів.
4. Не вказувати на вжиття заходів, які не були проведені підприємством, і, при цьому:
• факт проведення яких може бути перевірений АМК (наприклад, направлення пропозицій контрагенту з
приводу внесенні змін до договорів – АМК може направити відповідний запит контрагенту);
• факт проведення яких має підтверджуватись відповідними документами (проведення засідання органів
управління з метою виконання зауважень АМК – такі заходи повинні підтверджуватись відповідними
протоколами з фіксацією прийнятих рішень).
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КВАЛІФІКАЦІЯ ДІЙ, ПОВ’ЯЗАНИХ З ВИКОНАННЯМ
МАРКЕТИНГОВИХ ДОГОВОРІВ
Дії за МД

Умови

Кваліфікація

Відповідальність

1. Встановлення в договорі переліку
дистриб’юторів, у яких аптечна
мережа повинна закуповувати
фармацевтичну продукцію.

Недопущення, усунення чи
обмеження конкуренції, що
настало або може настати.

Антиконкурентні узгоджені дії
(АУД) - розподіл джерел
постачання за колом
продавців (п.3 ч.2 ст.6 Закону*).

Штраф у розмірі до 10%
виручки

2. Реалізація ЛЗ аптечним мережам,
з якими укладені договори про
надання маркетингових послуг, на
більш вигідних умовах, порівняно з
аптеками, які не залучені до
маркетингових програм.

Недопущення, усунення чи
обмеження конкуренції аптек,
з якими не укладені МД, що
настало або може настати.

АУД - застосування різних умов
до рівнозначних угод з іншими
аптеками, що ставить останніх
у невигідне становище в
конкуренції (п.6 ч.2 ст.6 Закону).

Штраф у розмірі до 10%
виручки

3. Закупівля виключно або в
переважній кількості «пріоритетного
асортименту продукції» без більш
дешевших або тих, що не беруть
участі в МД, аналогів.

Значне звуження пропозиції
ЛЗ, стосовно яких не діє МД, а
відповідно і обмеження
конкуренції їх виробників, що
настало або може настати.

АУД - суттєве обмеження
конкурентоспроможності інших
виробників/імпортерів на ринку
без об'єктивно виправданих на
те причин (п.8 ч.2 ст.6 Закону)

Штраф у розмірі до 10%
виручки

4. Дії, передбачені п. 1-3

Відсутні підстави для
настання наслідків у вигляді
недопущення, усунення чи
обмеження конкуренції.

Узгоджені дії, що можуть бути
дозволені (ст. 10 Закону).

Вчинення УД без дозволу
якщо необхідність його
отримання передбачена
– штраф до 5% виручки

5. Завищення цін на ЛЗ, як результат
виконання МД.

Сторона МД займає
домінуюче становище на
певному ринку. Завищення
ціни є необґрунтованим.

Зловживання монопольним
становищем – встановлення
цін, які було б неможливо за
існування значної конкуренції

Штраф у розмірі до 10%
виручки

(ст. 13 Закону).
*Закон України «Про захист економічної конкуренції» від 11.01.2001р. № 2210
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ЯК ЗАПОБІГТИ ПОРУШЕННЯМ
• у випадку отримання позитивного висновку (дії не містять ознаки

Сторони звернулись до АМК з порушення) Сторони укладають даний МД без ризиків;
заявою про надання
• у випадку отримання негативного висновку (дії потребують дозволу або
містять ознаки порушення) – Сторони отримують відповідний дозвіл
висновків щодо кваліфікації
або вносять відповідні зміни до МД, в іншому випадку є ризик
дій за МД
притягнення до відповідальності

Сторони самостійно або з
залученням третіх осіб
здійснили кваліфікацію дій за
МД

Сторони не здійснили
кваліфікацію дій за МД

• позитивний висновок (дії не містять ознаки порушення) Сторони
укладають даний МД, але є ризик, що при перевірці АМК буде дана
інша кваліфікація і Сторін притягнено до відповідальності;
• негативний висновок (дії потребують дозволу або містять ознаки
порушення) – Сторони отримують відповідний дозвіл або вносять
відповідні зміни до МД, в іншому випадку є ризик притягнення до
відповідальності

• у випадку виявлення АМК в діях сторін, що пов’язані з виконанням
МД, ознак порушення, буде розпочато справу про порушення
законодавства про захист економічної конкуренції з відповідними
наслідками
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ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!
Юридична компанія JURIMEX
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