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ПрАТ «Філіп Морріс Україна»
ПАТ «Джей Ті Інтернешнл Україна»
ПрАТ «Джей Ті Інтернешнл Компані Україна»
ПрАТ «Імперіал Тобакко Продакшн Україна»
ПзІІ «Імперіал Тобако Юкрейн»
ПрАТ «А/Т ТК «В.А.Т.- Прилуки»

Про запобігання порушенням
законодавства про захист
економічної конкуренції
Антимонопольний комітет України (далі - Комітет) здійснює дослідження ринку
тютюнових виробів, під час якого встановлено, що діяльність з виробництва тютюнових
виробів (сигарет з фільтром та без фільтру) в Україні у 2014 році здійснювали 6 суб’єктів
господарювання, а саме:
- приватне акціонерне товариство «Філіп Морріс Україна» (далі – ПрАТ «Філіп
Морріс Україна») (с. Комуніст, Харківська обл.);
- публічне
акціонерне
товариство
«Джей
Ті
Інтернешнл
Україна»
(далі – ПАТ «Джей Ті Інтернешнл Україна») (м. Кременчук, Полтавська обл.);
- приватне акціонерне товариство «Імперіал Тобакко Продакшн Україна»
(далі – ПрАТ «Імперіал Тобакко Продакшн Україна») (м. Київ);
- приватне акціонерне товариство «А/Т тютюнова компанія «В.А.Т.-Прилуки»
(далі – ПрАТ «В.А.Т.-Прилуки») (м. Прилуки, Чернігівська обл.);
- ДП «Тютюнова компанія «Хамадей» (далі – ДП «ТК «Хамадей») (м. Донецьк);
- товариство з обмеженою відповідальністю «Львівська тютюнова фабрика»
(далі – ТОВ «Львівська ТФ») (м. Львів).
Із зазначеного переліку ДП «ТК «Хамадей» знаходиться у м. Донецьку, яке віднесено
до населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють
свої повноваження, а обсяг вироблених ТОВ «Львівська ТФ» тютюнових виробів (сигарет з
фільтром і сигарет без фільтру) становить менше одного відсотка загального обсягу
виробництва тютюнових виробів в Україні у 2014 році. Отже, 99 відсотків вироблених в
Україні у 2014 році тютюнових виробів припадає на чотирьох виробників, а саме:
ПрАТ «Філіп Морріс Україна», ПАТ «Джей Ті Україна», ПрАТ «Імперіал Тобакко Продакшн
Україна» і ПрАТ «В.А.Т.-Прилуки».
Під час дослідження Комітетом встановлено, що протягом 2014 року 100 відсотків
вироблених в Україні сигарет з фільтром і сигарет без фільтру реалізовано зазначеними
вище виробниками товариству з обмеженою відповідальністю «Торгова компанія
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«Мегаполіс-Україна» (далі –
ТОВ «ТК «Мегаполіс-Україна»), що підтверджується
інформацією, наданою Державною фіскальною службою України, ТОВ «ТК «МегаполісУкраїна» та іншими учасниками ринку. При цьому ПрАТ «Філіп Морріс Україна» і
ПрАТ «В.А.Т.-Прилуки» здійснювали реалізацію тютюнових виробів ТОВ «ТК «МегаполісУкраїна» безпосередньо, ПАТ «Джей Ті Україна» здійснювало реалізацію тютюнових
виробів через ПрАТ «Джей Ті Інтернешнл Компані Україна», яке пов’язане з ним
відносинами контролю, а ПрАТ «Імперіал Тобакко Продакшн Україна» здійснювало
реалізацію тютюнових виробів через ПзІІ «Імперіал Тобако Юкрейн», яке пов’язане з ним
відносинами контролю.
За даними дослідження, у 2015 році кількість учасників, обсяги виробництва та
реалізації тютюнових виробів, правила поведінки на загальнодержавному ринку оптової
реалізації тютюнових виробів (сигарет з фільтром та сигарет без фільтру) не зазнали
суттєвих змін.
За інформацією офіційного веб-сайту Державної фіскальної служби України (надалі –
ДФС України) http://sfs.gov.ua, та враховуючи інформацію, надану Комітету листом ДФС
України від 02.04.2015 № 8265/5/99-99-21-03-16 (вх. № 6-01/2748 від 06.04.2015), у 2014 році
в Україні чинними були 29, а на 01.07.2015 – 31 ліцензія на право оптової торгівлі
тютюновими виробами, з яких 9 належали виробникам тютюнових виробів та суб’єктам
господарювання, пов’язаним із ними відносинами контролю, а 22 – іншим суб’єктам
господарювання, включаючи ТОВ «ТК «Мегаполіс-Україна».
Отже, наявність адміністративних бар’єрів (необхідність отримання ліцензії на право
оптової реалізації тютюнових виробів) сама по собі не перешкоджає конкурентному
середовищу на ринку, оскільки придбавати у виробників та здійснювати оптову реалізацію
тютюнових виробів (сигарет з фільтром та сигарет без фільтру) роздрібним торгівцям
потенційно може не тільки ТОВ «ТК «Мегаполіс-Україна», а й інші суб’єкти
господарювання, що мають ліцензії на право оптової торгівлі тютюновими виробами.
Водночас фактична конкуренція на ринку оптової реалізації тютюнових виробів
(сигарет з фільтром та сигарет без фільтру) широкого асортименту відсутня, оскільки, за
наявною в Комітеті інформацією, єдиним діючим контрагентом вищезазначених виробників,
що здійснює оптову поставку і дистрибуцію тютюнових виробів в Україні, є ТОВ «ТК
«Мегаполіс-Україна».
Наразі учасники ринку порушують питання відсутності у відкритих інформаційних
джерелах оприлюднених умов (зокрема, вимог, критеріїв, процедур, строків) відбору
виробниками контрагентів для поставки і дистрибуції тютюнових виробів, що за умови
фактичної відсутності конкуренції на ринку може вважатися бар’єром доступу на ринок
інших, крім ТОВ «ТК «Мегаполіс-Україна», учасників і призвести до порушень
законодавства про захист економічної конкуренції шляхом створення перешкод доступу на
ринок оптової реалізації тютюнових виробів, обмеження конкурентоспроможності без
об’єктивно виправданих причин.
Враховуючи наведене, з метою розвитку конкуренції і запобігання порушенням
законодавства про захист економічної конкуренції на ринку оптової реалізації тютюнових
виробів (сигарет з фільтром та сигарет без фільтру) широкого асортименту роздрібним
торгівцям, керуючись пунктом 5 частини третьої статті 7 Закону України «Про
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Антимонопольний комітет України», Антимонопольний комітет України надає приватному
акціонерному товариству «Філіп Морріс Україна» (с. Комуніст, Харківська обл.),
публічному акціонерному товариству «Джей Ті Інтернешнл Україна» (м. Кременчук,
Полтавська обл.), приватному акціонерному товариству «Джей Ті Інтернешнл Компані
Україна» (м. Київ), публічному акціонерному товариству «Імперіал Тобакко Продакшн
Україна» (м. Київ), підприємству з іноземною інвестицією «Імперіал Тобако Юкрейн»
(м. Київ) та приватному акціонерному товариству «А/Т тютюнова компанія
«В.А.Т.-Прилуки» (м. Прилуки, Чернігівська обл.) такі

РЕКОМЕНДАЦІЇ:
До 1 листопада 2015 року оприлюднити у відкритих інформаційних джерелах умови
(зокрема, вимоги, критерії, процедури, строки) відбору контрагентів серед суб’єктів
господарювання, що мають ліцензії на право оптової торгівлі тютюновими виробами, для
поставки та дистрибуції тютюнових виробів.
Про результати розгляду рекомендацій повідомити Антимонопольний комітет
України у п’ятнадцятиденний строк з дня їх отримання.

Голова Комітету

Ю. ТЕРЕНТЬЄВ

