
Що робимо? 
 
Антимонопольний ко-
мітет проводить дослі-
дження та здійснює 
моніторинг ринку азото-
вмісних мінеральних 
добрив.  
За допомогою монітори-
нгу аналізуємо інформа-
цію, яка щомісячно на-
дається суб’єктами гос-
подарювання - виробни-
ками цих добрив, зокре-
ма ПАТ «Рівнеазот»,                  
ПАТ «Азот»,                       
ПрАТ «Сєвєродонецьке 
об’єднання Азот»,               
ПАТ «Дніпроазот»,            
ПАТ «Одеський припор-
товий завод» щодо цін 
на мінеральні добрива, 

обсяги їх ви-
робництва та 
реалізації на 
внутрішній 
ринок та на 
експорт. 
 

Яких позити-
вних змін очі-
кувати? 
 
Якщо за ре-
зультатами 
дослідження 
факти завище-
них цін будуть 
доведені, Ко-
мітет зобов’я-
же виробників 
міндобрив 
врегулювати 
ціни. 
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АМКУ РЕКОМЕНДУЄ РОЗРОБИТИ ПОРЯДОК 
ПЕРЕРАХУНКУ ВАРТОСТІ ПРИРОДНОГО ГАЗУ 

  

У чому суть питання? 
У березні 2016 року постано-
вою Кабінету Міністрів Украї-
ни були збільшені норми спо-
живання природного газу 
населення м у разі відсутності 
газових лічильників.  
Маємо проблему 

Прогалина виникла із-за не-
визначеності порядку перера-
хунку вартості спожитого газу 
Міністерством енергетики та 
вугільної промисловості Укра-
їни. 
Газопостачальні підприємства 
почали здійс-

АМКУ ДОСЛІДЖУЄ РИНОК 

АЗОТОВМІСНИХ МІНЕРАЛЬНИХ ДОБРИВ 
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Яка ціна на гречку? 2 

Тарифи на воду 3 

Вартість пального 3 

Авіа вдосконалено! 3 

Відгуки з фейсбук 4 

Читайте у номері 

 

нювати перерахунок вартості природного 
газу споживачам на власний розсуд, що 
призвело до ущемлення прав та інтересів 
споживачів послуг. 
 
Як вирішити? 
 
Антимонопольний комітет рекомендував 
Міністерству енергетики та вугільної про-
мисловості України в найкоротший термін 
розробити порядок перерахунку вартості 
природного газу, спожитого населенням у 
період застосування норм споживання, 
визначених постановою Кабінету Міністрів 
України від  29.04.2015 № 237. 



23 травня 2016 року за ре-
зультатами дослідження 
ринку охоронних послуг 
Антимонопольний комітет 
схвалив Звіт та погодив на-
правлення до Кабінету Міні-
стрів України пропозицій, 
спрямованих на вирішення 
проблемних питань, які іс-
нують на ринку охоронних 
послуг, а саме: 
 
1. Здійснити моніторинг усіх 
нормативно-правових актів, 
якими на сьогодні визначено 
переліки об’єктів та суб’єк-
тів, які мають охоронятись 
поліцією охорони, іншими 
надавачами, з метою розро-
блення та прийняття єдиного 
переліку об’єктів, який від-
повідатиме встановленим 
універсальним критеріям 
визначення таких об’єктів. 
Переглянути положення пос-
танови Кабінету Міністрів 
України від 11.11.2015 р.      
№ 937 «Питання забезпечен-
ня охорони об’єктів держав-
ної та інших форм вла-
ті» (Постанова) з урахуван-
ням інформації, викладеної у 
Звіті. 

 
2. Напрацювати єдиний універсальний 
підхід до встановлення критеріїв (умов, 
підстав, характеристик тощо), за якими 
будуть визначатися об’єкти, які підляга-
тимуть охороні поліцією охорони та/
або публічними юридичними особами 
та/чи їх структурними підрозділами 

(відомча воєнізована охорона, відомча 
охорона, спеціалізоване охоронне  під-
приємство, спеціальні відомчі підрозді-
ли охорони, служби морської безпеки 
тощо). 
3. При перегляді Постанови та інших 
нормативно – правових актів, з ураху-

ванням пропозицій, викла-
дених у пунктах 1 і 2, визна-
чити характер відносин між 
поліцією охорони та спожи-
вачами, з урахуванням інфо-
рмації, викладеної у Звіті. 
 
4. При перегляді Постанови 
та інших нормативно-
правових актів, з урахуван-
ням пропозицій, викладених 
у пунктах 1 і 2, врахувати 
закріпленні у законодавстві 
повноваження публічних 
юридичних осіб та/або їх 
структурних підрозділів 
(відомча воєнізована охоро-
на, відомча охорона, спеціа-
лізоване охоронне підпри-
ємство, спеціальні відомчі 
підрозділи охорони, служби 
морської безпеки тощо) й 
Національної гвардії щодо 
здійснення ними охорони. 
 
5. Розмежувати та визначи-

ти такі поняття, як: «об’єкт 

критичної інфраструктури», 

«особливо важливий об’єкт 

права державної власнос-

ті», «об'єкт державної влас-

ності, що має стратегічне 

значення для економіки і 

безпеки держави». 

 
 

ЩОДО 
ПІДВИЩЕННЯ 

ЦІНИ НА ГРЕЧКУ 

Комітет досліджує 
ринки споживчих (в 
тому числі соціаль-
но значимих для 
населення) товарів і 
з’ясовує, чи пов’яза-
ні причини стрімко-
го збільшення ціни 
на крупу гречану із 
порушеннями зако-
нодавства про за-
хист економічної 
конкуренції.  
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Стр. 2 

РИНОК П РОМИСЛО ВОСТІ  

 

АМКУ СХВАЛИВ РЕЗУЛЬТАТИ 
ДОСЛІДЖЕННЯ РИНКУ 
ОХОРОННИХ ПОСЛУГ 

Якими можуть бути 
наслідки? 
 
Якщо виявиться, що 
учасники ринку  — у 
змові, Комітет може 
накласти штрафні 
санкції  у розмірі до 
10 % від доходу за 
попередній фінансо-
вий рік, а також — 
надати рекомендації  
з метою усунення 
порушень. 
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Що робимо? 
 
Розслідуємо можливі антиконкурентні 
узгоджені дії виробників гречаної крупи.  



Щодо ціни на пальне 

Антимонопольний 
комітет завершив роз-
слідування щодо наяв-
ності антиконкурентних 
узгоджених дій при вста-
новленні роздрібних цін 
на пальне.  

Комітетом надіслані 
суб’єктам господарюван-
ня попередні висновки у 
справі про порушення 
законодавства про за-
хист економічної конку-
ренції.  

Відповідне рішення 
Комітет прийме у вста-
новлений законодав-
ством строк. 

29 вересня 2015 року 
Антимонопольний Ко-
мітет надав Державній 
авіаційній службі Укра-
їни обов'язкові для 
розгляду рекомендації 
щодо розроблення 
нормативно-правового 
акту, який має встано-
вити чіткі, прозорі, на-
лежні та об’єктивні 
критерії на недискри-
мінаційних умовах 
доступу на конкурент-

них засадах суб’єктів господа-
рювання на ринки послуг з на-
земного обслуговування в аеро-
портах. Розроблений проект 
Авіаційних правил України 
«Доступ на ринок послуг з назе-
много обслуговування в аеро-
портах» розміщений на сайті 
Державної   
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авіаційної служби України для гро-
мадського обговорення. ЕНЕРГЕТИКА 

АМКУ завершив дослі-
дження ринків електрое-
нергії та енергетичного 
вугілля.  

 

Що зроблено? 

Комітет виявив та проаналі-
зував понад 15 основних 
факторів економічного, 
адміністративного та техні-
чного характеру, що стри-
мують розвиток конкурен-
ції на ринку. За результата-
ми дослідження АМКУ роз-
робив пропозиції до Мініс-
терства енергетики та вугі-
льної промисловості , 
НКРЕКП та учасників ринку 
- Раді ОРЕ. 

Чому це важливо? 

Від надійного і сталого фун-
кціонування енергетичної 
галузі значною мірою зале-
жать темпи виходу України 
з кризового стану та рівень 
енергетичної безпеки як 

складової національної 
безпеки держави, а також 
розвиток конкуренції на 
енергетичних ринках. 
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Заощаджуємо 
кошти громадян 

 

Антимонопольний 

комітет рекоменду-
вав вжити заходи 
щодо:  

врегулювання проблемних питань, 
пов’язаних з включенням до складу 
тарифiв на централiзоване постачан-
ня холодної та гарячої води витрат на 
перiодичну повiрку, обслуговування 
та ремонт (включаючи демонтаж, тра-
нспортування i монтаж) квартирних 
засобiв облiку води тим споживачам, 

якi не мають 
засобiв облiку; 

 

встановлення 
економiчно 
обгрунтованих 
тарифiв на 
централiзоване 
постачання хо-
лодної та гаря-

чої води, якi б не мiстили витрат на 
послуги, що не надаються спожива-
чам, зокрема, встановлення тарифiв 
окремо для споживачiв (населения), 
якi мають квартирнi прилади облiку, та 
для тих, якi їх не мають. 

 

РЕКОМЕНДАЦІЇ НАДАНІ НКРЕКП 
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 Важливим етапом на 
шляху до нової систе-
ми державної допомо-
ги  в Україні  

стала Перша міжнаро-
дна конференція  
«Новий підхід до дер-
жавної допомоги 
суб`єктам господарю-
вання в Україні – роби-

ти більше, витра-
чати менше» За-
хід організовано 
27.05.2016 Анти-
монопольним 
комітетом Украї-
ни спільно з Проектом 
«Гармонізація системи державних 
закупівель в Україні зі стандартами 
ЄС». Впродовж чотирьох сесій захо-

ду було обговорено питання 
міжнародних зобов'язань Украї-
ни щодо створення системи 
моніторингу і контролю держа-
вної допомоги суб'єктам госпо-
дарювання, підходи до оцінки 
державної допомоги, прогрес у 
розробленні відповідного зако-
нодавства України, створення 
Уповноваженого органу, а      

також потенційно проблематич-
них питань, які можуть виникнути 
в Україні при запровадженні цієї 
системи. 

 

ДЕРЖАВНА ДОПОМОГА — НОВІ РЕАЛІЇ 

ЗВОРОТНІЙ ЗВ'ЯЗОК: ВІДГУКИ ПРО НАШУ РОБОТУ  

 

Відповідно до пункту 19 
частини першої статті 1 
Закону України «Про 

ЯКА РОЛЬ  АМКУ У СФЕРІ ДЕРЖАВНИХ/ПУБЛІЧНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ? 
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здійснення державних закупівель» Анти-
монопольний комітет України є органом 
оскарження. 

У межах своїх повноважень, Комі-
тет, здійснює розгляд скарг, що 
порушують права чи законні інте-
реси суб'єкта скарження. 
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http://www.amc.gov.ua/amku/control/main/uk/publish/article/123936
http://www.amc.gov.ua/amku/control/main/uk/publish/article/123936

