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Закон України «Про захист економічної конкуренції» (ст.ст.6,8)

Article 101 of the Treaty on the Functioning of the European

Union

АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ

Розпорядження від 09 листопада 2017 р. за N 1364/31232

Про затвердження Типових вимог до вертикальних узгоджених дій

суб'єктів господарювання та внесення змін до Типових вимог до

узгоджених дій суб'єктів господарювання для загального

звільнення від попереднього одержання дозволу органів

Антимонопольного комітету України

The Vertical Block Exemption Regulation ("VBER")

Guidelines on Vertical Restraints

Support studies for the evaluation of the Vertical Block Exemption

Regulation

https://en.wikipedia.org/wiki/Treaty_on_the_Functioning_of_the_European_Union
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX%3A32010R0330


Вибіркова система постачання - система, за якої постачальник зобов'язується

продавати контрактні товари прямо або опосередковано тільки покупцям,

відібраним на основі спеціальних критеріїв, та за якої ці покупці зобов'язуються

не продавати ці контрактні товари покупцям, які не визначені постачальником як

учасники такої вибіркової системи постачання, на території, закріпленій

постачальником для функціонування цієї системи;
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Поняття «селективна дистрибуція» або
«вибіркова система постачання» 

Selective distribution systems (SDS) може використовуватись брендами/виробниками 

щоб зберігати більший контроль над перепродажем їх продукції. В таких системах 

бренд/виробник погоджується постачати тільки тим дистрибуторам, які відповідають 

певним мінімальним критеріям. Дистрибутори, натомість, погоджуються здійснювати 

постачання іншим дистрибуторам тільки, якщо останні включені до затвердженої системи 

селективної дистрибуції, або кінцевим споживачам.



• Критерії

- якісні (спеціально підготовлені працівники, консультування споживачів перед та після покупкою, виділення окремої 
площі в магазині для розміщення продуктів/групи продуктів, презентація продукту певним чином для забезпечення 
його преміального статусу, наявність фізичної точки продажу «brick & mortar», наявність сервісного центру, 
зберігання зап. частин, дотримання вимог в он-лійн продажах (напр. он-лайн служба підтримки клієнтів, безпека 

способів оплати), тощо )

- кількісні (зазвичай допоміжні, відносяться до випадків коли бренд/виробник обмежує кількість дистибуторів: 
мінімальний розмір виділеної зони в магазині, розмір мінімального замовлення, мінімальний оборот в B&M магазині, 
максимальна кількість уповноважених рітейлерів в мережі)

• Мотивація та ефект 

• Доступність та прозорість критеріїв

• Релевантність та спірозмірність

• Кумулятивний ефект (поєднання селективної та ексклюзивної систем дистрибуції, % застосування 
селективної системи дистрибуції на відповідному ринку)
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Важливі аспекти селективної дистрибуції 



• Заборона продажу в Інтернеті 

Case C-439/09 Pierre Fabre Dermo-Cosmetique SAS (2011, ECLI:EU:C:2011:649)

• Заборона продажу на маркетплейс/платформах

Case C-230/16 Coty Germany GmbH v Parfumerie Akzente GmbH (2017, ECLI:EU:C:2017:603)

• Заборона використання інструментів порівняння цін (price comparison tools)

Asics case (German NCA, 2015)

• Заборона придбання ключових слів 

Guess case (40428, 17.12.2018) 

• Подвійне ціноутворення

Lego (German NCA, 2016)

• Cross-selling обмеження

Guess case (40428, 17.12.2018),Germanos case (Greek NSA)

8 липня 20205

Репрезентативні судові справи ЄС
в сфері селективної дистрибуції 

в аспекті Інтернет-прдажів
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Питання


