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Під час моніторингу ринку скра-

пленого газу в якості моторного 

пального Комітетом було виявле-

но, що за останній місяць в усіх регі-

онах  України середні роздрібні ціни 

на скраплений газ зросли в серед-

ньому на 15%. При цьому лише за 

одну добу (з 11 по 12 липня 2016 

року) в мережах АЗС окремих 

операторів ринку 1 л вказаного 

пального здорожчав майже на 1 

грн.    АМКУ розпочав досліджен-

ня ситуації на ринку. 

ОСКАРЖЕННЯ ЗАКУПІВЕЛЬ НОВИНИ 

22 липня 2016 року Антимонопо-

льний комітет провів робочу на-

раду щодо стану конкуренції на 

ринку тютюнових виробів. Метою 

наради було обговорення питання 

впливу існуючої моделі функціону-

вання ринку на сферу дії кожного з 

запрошених органів державної вла-

ди: виробництво та обіг тютюнових 

виробів, фіскальна функція, вплив 

на охорону здоров’я та навколишнє 

природнє середовище тощо.  

Державні уповноважені АМКУ 

Світлана Панаіотіді та Агія Загре-

бельська у липні розпочали при-

йом громадян у режимі відеозв’яз-

ку . Таке нововведення надасть дода-

ткові можливості , зокрема, для тих 

громадян, які мають обмежені мож-

ливості участі в очних консультаціях 

державних уповноважених. 

МОНІТОРИНГ ТА КОНТРОЛЬ ДЕРЖАВНОЇ ДОПОМОГИ 

З 1-го серпня 2016 року викорис-

тання електронної системи публі-

чних закупівель ProZorro стало 

обов’язковим для всіх замовни-

ків. Ці зміни обумовлені законом 

України «Про публічні закупів-

лі».  

Державні уповноважені АМКУ Світ-

лана Панаіотіді та Агія Загребельсь-

ка підготували цікаві матеріали для 

бізнесу, який братиме участь у таких 

закупівлях, та журналістів.  

Презентація цих матеріалів та диску-

сія щодо того, які типові помилки 

роблять замовники та як уникнути 

цих помилок і правильно підготува-

тись до тендерів, відбулася в Україн-

ському кризовому медіа -центрі 

(УКМЦ) 25-го липня 2016 року.  

―За тиждень до дискусії ми збирали 

питання від бізнесу, щоб окреслити 

якомога ширше коло проблемних 

питань‖, — зазначила державний 

уповноважений Світлана Панаіо-

тіді. Державні уповноважені під час 

дискусії розповідали про те, як жур-

налістам краще розібратися в темі, а 

ще – поділилися досвідом, як прави-

льно захищати свої права, якщо 

учасники вважають, що їх права 

порушені під час тендеру.  

Для забезпечення успішної роботи 

системи ProZorro дуже важлива 

активна позиція самих учасників 

процесу, підкреслили державні упо-

вноважені. 

За їх словами, для захисту своїх прав 

учасники торгів мають більш актив-

но використовувати різні інструмен-

ти, зокрема – оскарження результа-

тів торгів в Антимонопольному 

комітеті України.  

Водночас використання різних 

інструментів потребує підвищення 

рівня обізнаності учасників торгів, 

серед яких є й державні органи.  

Найбільшою проблемою в питанні 

оскарження державні уповноважені 

назвали недостатню обізнаність 

учасників процесу із правилами та 

процедурами. Найбільш поширені 

помилки учасників – подання непо-

вного пакету документів, порушення 

строків подання скарги та несплата 

за розгляд скарги.  

Типові помилки під час дискусії 

розглядали на прикладі тендерів 

Державної пенітенціарної служби 

України.  

Торги за участю цього органу — 

яскравий приклад того, як вони не 

мають бути проведені. 

Зокрема, за словами державних 

уповноважених, скарги учасників 

тендеру пенітенціарної служби від-

хиляють через помилки в оскаржен-

ні.  

«Вони оскаржують відхилення, при 

цьому відміну торгів не оскаржують. 

У даному випадку ми змушені при-

пинити розгляд скарги», – пояснила 

Агія Загребельська. 

Нерозуміння процедури оскарження 

та часом необізнаність низки держа-

вних органів-Замовників із профіль-

ним законодавством  створює про-

блеми при проведенні тендерів та їх 

оскарженні, а також — нерозуміння 

та часом несприйняття журналіста-

ми та громадськістю дій Замовників

-державних органів.  

З метою підвищення обізнаності з 

процедурою оскарження державних 

та публічних закупівель Антимоно-

польний комітет України заплану-

вав проведення тренінгу, темою 

якого є змова на торгах.  

Державні уповноважені також пора-

дили потенційним учасникам заку-

півель доручити ведення тендерів 

окремому спеціалісту та знайти 

можливість для підвищення його 

кваліфікації за відповідним профі-

лем.  

Таку можливість, зокрема, надає 

Міністерство економічного розвит-

ку і торгівлі України та команда 

ProZorro, проводячи спеціалізовані 

тематичні курси та семінари.  

Агія Загребельська та Світлана Па-

наіотіді також розповіли присутнім 

про роль АМКУ в системі закупі-

вель.  

Антимонопольний комітет продов-

жує підготовку до запуску системи 

моніторингу та контролю системи 

надання державної допомоги. Нара-

зі АМКУ створив 5 робочих груп, 

які розробляють критерії надання 

допомоги. 

Уже працюють групи з формуван-

ня критеріїв оцінки допустимості 

держдопомоги в наступних сферах: 

1. забезпечення сприяння 

розвитку регіонів 

(підтримка інвестицій і опе-

раційна допомога) та суб’єк-

тів малого і середнього під-

приємництва; 

2. працевлаштування окремих 

категорій працівників, ство-

рення нових робочих місць 

та профільну підготовку 

працівників; 

3. захист навколишнього при-

родного середовища; 

4. відновлення платоспромож-

ності та реструктуризація 

суб’єктів господарювання, у 

тому числі фінансового 

сектору; 

5. наукові дослідження, техніч-

ний розвиток та інновацій-

ну діяльність. 

За результатами діяльності робочих 

груп, наприкінці року АМКУ роз-

робить проект нормативно-

правового акту — фактично доро-

жню карту для державних органів, 

які уповноважені надавати державну 

допомогу суб'єктам господарюван-

ня.  

Досвідом з впровадження такої 

системи представники АМКУ в 

липні ділились зі своїми грузинсь-

кими колегами.  

Протягом семінару розглядалися 

питання нотифікації держдопомо-

ги, формування критеріїв її оцінки, 

застосування процедур контролю 

державної допомоги, підходи щодо 

взаємодії Уповноваженого органу з 

надавачами допомоги. 

«Обмін фаховою інформацією та 

досвідом у цій сфері, обговорення 

проблемних питань допомагає у 

впровадженні кращих європейських 

практик моніторингу та контролю 

державної допомоги. Прозора, не-

дискримінаційна та ефективна дер-

жавна політика у наданні державної 

допомоги, як складова державної 

конкурентної політики, є запорукою 

збереження конкуренції на товарних 

ринках та сприятиме економічному 

розвитку України», - наголошує 

державний уповноважений Анна 

Артеменко.  

Читайте продовження теми 

оскарження закупівель на с. 2 
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РОЛЬ АМКУ ПРИ ОСКАРЖЕННІ ДЕРЖАВНИХ\ПУБЛІЧНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ 

Тема закупівель ще довго привертатиме увагу 

ЗМІ та громадськості. У зв'язку з цим ми роз-

повідаємо про те, яка роль Антимонопольно-

го комітету в цьому процесі. 

Оскарження закупівель — є однією з голо-

вних функцій Комітету.  

У Комітеті скаргами займається окремий стру-
ктурний підрозділ — Департамент з питань 
оскаржень рішень у сфері державних закупі-
вель.  

Співробітники підрозді-
лу збирають всю доку-
ментацію у справи, 
готують висновки. 

Наступним етапом є розгляд скарг та винесен-
ня рішення.  

Цим етапом опікується Постійно діюча Адмі-
ністративна колегія АМКУ з питань оскаржень 
(Адмінколегія, Колегія). 

Колегія є окремим органом в структурі Коміте-
ту, складається з трьох представників держав-
них уповноважених. Фактично, Колегія є ква-
зісудом, який розглядає факти, зібрані профі-
льним Департаментом, вислуховує представ-
ників Позивача та Відповідача, а після цього 
виносить рішення.  

Водночас рішення Комітету може бути оскар-
жене до суду. 

«Колегія є єдиним в Україні органом, який 
займається розглядом скарг за результатами 
закупівель. За своїм статусом Колегія може 
впливати на замовників торгів з метою усунен-
ня дискримінаційних вимог та порушення 
прав учасників », — підкреслює державний 
уповноважений та член Адмінколегії АМКУ 
Світлана Панаіотіді. 

 

«Ми не блокуємо торги, ми 
їх призупиняємо, таким 
чином, захищаючи права 
скаржника. Адже якщо 
закупівля відбудеться, а 

Колегія визнає її неправомірною, то набагато 
більше часу витратиться на бюрократію, ніж 
на час призупинення до з’ясування обставин », 
— говорить державний уповноважений та 
член Адміністративної колегії Агія Загребель-
ська, коментуючи роль Антимонопольного 
Комітету в системі закупівель. 

«Ми ні в якому разі не можемо втручатися у 
закупівлі, якщо не було подано скарги – ми не 
«орган державної закупівлі», ми не контролює-
мо їх, і не перевіряємо їх законність », – наго-
лосила Агія Загребельська.  

«Ми можемо змусити замовника після задово-
лення скарги скасувати рішення і повернутися 
на оцінку, але не змушуємо нікого ні з ким 
укладати договорів, «не втручаємося безпосе-

редньо у дії замовника», – нагадала про повно-
важення АМКУ Світлала Панаіотіді.  

Адмінколегія  є  єдиним ор-

ганом оскарження публіч-

них закупівель 
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ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ РИНОК 

У попередньому випуску ми писали про те, 
що сфера фармацевтичних препаратів знахо-
диться під пильною увагою АМКУ. Тому, у 
межах своїх повноважень, Антимонопольний 
комітет України систематично працює над 
обов'язковими для розгляду рекомендаціями з 

метою усунення причин виникнення пору-
шень законодавства про захист економічної 
конкуренції і умов, що їм сприяють.  
 
Варто, зазначити, що виконання рекоменда-
цій Міністерством охорони здоров'я Укра-

їни сприятиме конкурентним відносинам 
між виробниками, збереженню держав-
них коштів та забезпеченню українців 
якісними ліками за помірну ціну. 
 
Наразі Антимонопольний комітет України 
очікує від Міністерства охорони здоров'я 
України виконання декількох рекомендацій. 
 
Рекомендації щодо змін у виписуванні 
лікарських рецептів 
 
Обов’язкові для розгляду рекомендації щодо 
внесення змін до Правил виписування рецеп-
тів на лікарські засоби та вироби медичного 
призначення (Правила). Згідно із цими Пра-
вилами лікарі мають право виписувати рецеп-
ти, що відпускаються на пільгових умовах чи 
безоплатно із зазначенням торговельної назви 
лікарського засобу (тобто бренду), а не за між-
народною непатентованою назвою 
(однаковими властивостями, формою випуску 
та дозуванням). 
 
Ліки за прийнятною ціною для споживача  
 
Державний уповноважений Світлана Панаіоті-
ді запропонувала виписування рецептів, що 
відпускаються на пільгових умовах чи безо-
платно за міжнародною непатентованою на-

звою. Тобто препарати, які містять однакову 
кількість діючої речовини з єдиною міжнарод-
ною непатентованою назвою в однаковій 
лікарській формі, фактично є взаємозамінни-
ми у медичній практиці. Таким чином, спожи-
вач зможе обрати собі ліки за найбільш при-
йнятною ціною, що, безумовно, сприятиме 
конкуренції серед виробників 
 
Рекомендації при створенні формулярної 
системи 
 
Формулярна система орієнтована на гаранто-
ване забезпечення хворих якісним лікуванням. 
Її метою є впровадження витратно-ефективної 
лікарської терапії, яка забезпечує раціональне 
використання коштів на закупівлю фармацев-
тичних препаратів. 
 
Враховуючи наявність ряду проблемних пи-
тань в організації функціонування формуляр-
ної системи в Україні, постійно діючою адмі-
ністративною колегією АМКУ (Колегія) було 
надано МОЗ України обов’язкові для розгляду 
рекомендації від 14 квітня 2015 року № 4 -рк/
пак про вжиття заходів щодо недопущення 

 

Читайте продовження теми рекомендацій 

АМКУ на с. 2 

70%  НА СКАРГ БІЛЬШЕ.  

Кількість скарг у порів-

нянні з  липнем 2015 року зросла з 123 

до 302 у липні 2016 року. 

Так само збільшилося і навантаження 

на Департамент з питань оскаржень 

рішень у сфері державних\публічних 

закупівель, а кількість співробітників 

залишилась на рівні минулого року. 

90%  НА БІЛЬШЕ ПРИЙНЯ-

ТИХ РІШЕНЬ. 

Кількість прийнятих рішень Департа-

менту з питань оскаржень рішень у 

сфері державних\публічних закупі-

вель у порівнянні з  липнем 2015 року 

зросла з 244 рішень до 466 у липні 2016 

року. 

188  ПОРУШЕНЬ ПРИПИНЕНО 

ШЛЯХОМ НАДАННЯ РЕКО-

МЕНДАЦІЙ. 

У липні 2016 р. надано 694 рекомен-

дації органів Комітету органам держа-

вної влади з питань розвитку конкуре-

нції. 
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РОЛЬ АМКУ ПРИ НАДАННІ ДЕРЖАВНОЇ ДОПОМОГИ СУБ’ЄКТАМ ГОСПОДАРЮВАННЯ 

У цьому номері ми дамо визначення держав-
ній допомозі, пояснимо, чому контроль підт-
римки підприємницької діяльності такий важ-
ливий для України на шляху до інтеграції в 
ЄС.  
 
Що таке державна допомога? 
 
З прийняттям 1 липня 2014 р. Закону Укра-
їни «Про державну допомогу суб'єктам 
господавання» ( Закон) розпочинається фо-
рмування нової системи регулювання держав-
ної допомоги відповідно до вимог угоди про 
асоціацію між Україною та ЄС. Закон повні-
стю набирає чинності 2 серпня 2017 року. 
 
 
Державна допомога  – підтримка у будь -якій 
формі суб’єктів господарювання за рахунок 
ресурсів держави чи місцевих ресурсів, або 
використання будь -яких державних ресурсів 
для прямої або непрямої підтримки певних 
суб’єктів господарювання. 
 
Форми державної допомоги  

На практиці державна допомога суб'єктам 
господарювання може мати багато форм. 
Типові приклади включають прямі бюджетні 
субсидії та гранти, дотації, податкові пільги та 
відстрочки, списання боргів, компенсація зби-
тків, надання державних гарантій за кредита-

ми, пільгових кредитів, поставка товарів для 
бізнес сектора за цінами, нижче ринкових, 
купівля товарів державою за цінами вище 
ринкових тощо. 

Прикладами 
державної 
допомоги 
можуть бути 
нормативно-
правові акти, 
які передба-
чають: спри-
яння компа-
ніям для 
інвестування 
в екологічні 
проекти; 
захист або 
гарантування 
частки рин-
ку; прису-
дження підп-
риємствам 
контрактів, 
які закриті 
для конкуре-
нтних тенде-
рів; безкош-
товну рекла-
му на держа-
вному теле-

баченні; інфраструктурні проекти, що нада-
ють перевагу певним підприємствам та багато 
інших.  
 

Яка роль АМКУ?  
 
Закон визначає АМКУ єдиним уповноваже-
ним органом з питань державної допомоги в 
Україні, відповідальним за створення та веден-
ня реєстру державної допомоги. Головне за-
вдання АМКУ полягає в тому, щоб проводити 
моніторинг державної допомоги, відслідкову-
вати, оцінювати та контролювати доцільність 
надання державної допомоги з боку інших 
держорганів. Результати діяльності АМКУ 
подаються у щорічному звіті. 
 
Важливість питання державної допомоги  
 
Створення рівних та прозорих умов для здійс-
нення державою підтримки економічної діяль-
ності на всіх адміністративних рівнях забезпе-
чить, з одного боку, підвищення ефективності 
витрачання державних ресурсів; з іншого – 
усуне надання невиправданих конкурентних 
переваг обмеженому колу підприємств внаслі-
док втручання держави. 
 
Наслідками такої державної політики стануть 
підтримка розвитку конкуренції на ринках 
України та підвищення її інвестиційної при-
вабливості.  

3 

ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ РИНОК 

негативного впливу на конкур (рекомендації). 
Мета – прозорий  механізм функціонування 
формулярної системи.  
 
Зміст рекомендацій безпосередньо стосувався 
необхідності вжиття МОЗ України дієвих 
заходів щодо створення прозорого механізму 
функціонування формулярної системи в 
Україні та прозорої процедури обрання чле-
нів Центрального формулярного комітету 
МОЗ України (ЦФК МОЗ). В рекомендаціях 
зазначено, що нормативно -правова база, на 
підставі якої на сьогодні працює формулярна 
система в Україні, не забезпечує прозорих, 
об’єктивних та конкурентних підходів до ряду 
процедурних питань, пов’язаних із: 
 

 організацією діяльності ЦФК України 
(зокрема, відсутність процедур відбору 
персонального складу членів ЦФК; 
призначення, обрання та переобрання 
голови ЦФК, голови Президії, членів 
Президії та членів ЦФК, їх повнова-
жень; строку діяльності затвердженого 
складу ЦФК; порядку призначення, 
планування та проведення засідань 
Президії та ЦФК); 

 формуванням Державного формуляра 
лікарських засобів (зокрема, в частині 
підстав включення/виключення лікар-

ських засобів до/з формуляру).  
 
У відповідь МОЗ розробило зміни, які жод-
ним чином не стосуються вищезазначених 
пунктів рекомендацій щодо кадрового забез-
печення ЦФК та формування Державного 
формуляра. 
 
Не вирішення цього питання може нести 
негативний вплив на конкуренцію на ринках 
лікарських засобів, зокрема, у разі викорис-
тання ліків з Державного формуляру при 
державних закупівлях, при реалізації виплат 
компенсацій, у відносинах закладів охорони 
здоров’я зі страховими компаніями та іншими 
замовниками медичної допомоги. Про що 
повідомляється Комітетом у листі до           
В.о. Міністра охорони здоров’я України        
У. СУПРУН від 09.08.2016 р. 
 
Рекомендації щодо порушення строку 
затвердження декларування змін оптово -
відпускних цін на лікарські засоби 
 
МОЗ було рекомендовано (16.03.2016 № 7 -
рк) вжити заходів щодо недопущення при 
прийнятті рішень про декларування оптово -
відпускних цін на лікарські засоби вчинення 
дій (бездіяльності), які можуть призводити до 
обмеження конкуренції на ринках лікарських 

засобів, зокрема, під час здійснення держав-
них закупівель. 
 
Аналіз витягу з робочої статистики 
«Управління фармацевтичної діяльності та 
якості фармацевтики» за період з 01.04.2016 р. 
по 01.06.2016 р., який провів Антимонополь-
ний комітет України, засвідчив окремі факти 
порушення черговості розгляду заяв, зареєст-

рованих в «Єдиному вікні». 
 
Тобто за результатами аналізу робочої статис-
тики проблематика, яка була підставою для 
надання МОЗ рекомендацій ще від 16.03.2016 
р., триває і досі. 
 
Виконання рекомендацій Комітету пози-
тивно вплине на результати проведення 

державних 
закупівель 
фармацев-
тичної про-
дукції та 
медичних 
виробів за 
бюджетні 
кошти на 
виконання 
державних 
цільових 
програм. 

 

П
Р

О
 А

М
К

У
 

Р
Е

К
О

М
Е

Н
Д

А
Ц

ІЇ
 А

М
К

У
 

50%  НА БІЛЬШЕ ПРОВЕДЕ-

НО ЗАСІДАНЬ  

Департаменту з питань оскаржень рішень 

у сфері державних закупівель у липні 2016 

року у порівнянні з линем 2015 року. 

331  ДЕНЬ 

залишилось до набрання 

чинності  Закону України «Про державну 

допомогу суб'єктам господарювання»  у 

повному обсязі. 

215  ПОРУШЕНЬ 

Антиконкурентного законо-

давства припинено у липні 2016 року.  
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РИНОК ТЕЛЕКОМ ПОСЛУГ 

ОПИТУВАННЯ АМКУ 

Антимонопольний комітет продов-
жує відстежувати стан виконання 
рекомендацій, наданих учасникам 
ринків електричної енергії та енерге-
тичного вугілля в червні 2016 року. 
 
У відповідь на пропозиції та рекоме-
ндації, наведені у Звіті про результа-
ти комплексного дослідження ринків 
електричної енергії та енергетичного 
вугілля України, Антимонопольний 
комітет отримав на погодження такі 
розроблені проекти: 

1. Зміни до Порядку проведення 
електронних аукціонів з розподілен-
ня пропускної спроможності міждер-
жавних електричних мереж ». Розро-
бник – Національна комісія, що здій-
снює державне регулювання у сфері 
енергетики та комунальних послуг. 
 
Прийняття цього Порядку дозволить 
забезпечити прозорі умови прове-
дення аукціонів з розподілення про-
пускної спроможності міждержавних 
електричних мереж, що сприятиме 
підвищенню рівня конкуренції під 
час такого доступу. 
 
2. Порядок складання річних та міся-
чних прогнозних балансів електрич-
ної енергії об’єднаної енергетичної 
системи України. Розробник – Мініс-
терство енергетики та вугільної про-
мисловості України. 

 
 

Прийняття цього Порядку дозволить 
забезпечити прозорий механізм 
визначення обсягів виробництва 
електроенергії кожним видом генера-
ції та підходи до пропорційності 
розподілу навантаження, що сприя-
тиме підвищенню рівня безпеки 
функціонування Об’єднаної енерге-
тичної системи України та надійно-
го, безперебійного електропостачан-
ня споживачів. 
 
Загалом Рада Оптового ринку Украї-

ни у «дорожній карті » виконання 
рекомендацій Антимонопольного 
комітету України передбачила розро-
бку та прийняття близько 20 проек-
тів нормативно-правових актів, спря-
мованих на усунення бар’єрів, що 
стримують запровадження конкурен-
тних відносин на ринку електроенер-
гії.  
 
Узгоджена робота Антимонополь-
ного комітету України, Міністерс-
тва енергетики та вугільної про-
мисловості України, НКРЕКП, 
Міністерства економічного розви-
тку і торгівлі України, Міністерст-
ва фінансів України та учасників 
ринку дозволить інтенсифікувати 
конкуренцію на ринках енергети-
ки, яка стане двигуном зростання 
галузі та економіки України в 
цілому. 
 
 

Регіональні новини у сфері ПЕК 
 
«Вінницяобленерго » у період з 
січня 2015 року по травень 2016 року 
зловживало монопольним станови-
щем на ринку постачання електрич-
ної енергії за регульованим тарифом 
у територіальних межах Вінницької 
області у вигляді відмови від реаліза-
ції товару за відсутності альтернатив-
них джерел придбання. Штраф – 68 
тис грн. 

«Запоріжжяобленерго» оштрафо-
ване на 68 тис грн. за бездіяльність, 
яка полягала у не виконанні приєд-
нання ІІ пускового комплексу Ботієв-
ської вітряної електростанції в термі-
ни, передбачені Договором «Про 
приєднання Ботієвської вітроелект-
ростанції до електричних мереж». Це 
є зловживання монопольним стано-
вищем на ринку послуг з приєднання 
електроустановок замовників до 
власних місцевих електричних ме-
реж. Штраф — 68 000 грн. 

Дії «Сумиобленерго» за результатом 
діяльності у 2013, 2014, 2015 роках та 
у поточному періоді 2016 року, які 
полягають у включенні  до розрахун-
ку розміру плати за використання     
1 опори ПЛ 0,4 кВ для влаштування 
телекомунікаційних мереж є зловжи-
ванням монопольним становищем 
на ринку послуг, пов’язаних з вико-
ристанням опор повітряних ліній 
електропередач 0,4 -10 кВ місцевих 
електромереж для улаштування теле-
комунікаційних мереж. Штраф – 68 
тис грн. 

«Житомиробленерго » протягом 
2014 – 2015 років та поточного пері-
оду 2016 року зловживало монополь-
ним становищем шляхом вчинення 
дій, що можуть призвести до ущем-
лення інтересів суб’єкта господарю-
вання, які були б неможливими за 
умов існування значної конкуренції 
на ринку. Штраф – 4,5 тис грн. 

 
Поширення 
інформації, 
що вводить 
в оману 
 
 
 
Антимоно-
польний 
комітет   
розглядає 
справи за 
ознаками 
вчинення 

операторами 
мобільного 

зв’язку ТОВ «Лайфселл», ПрАТ «МТС Україна»,   ПрАТ «Київстар» 
та ПрАТ «Українські радіосистеми» порушення у вигляді поширен-
ня інформації про тарифікацію вихідних дзвінків, що вводить        
в оману споживачів. Наразі триває розслідування та збір інформа-
ції. Комітет сформує позицію та прийме відповідне рішення, яке 
буде опубліковано на офіційному веб-порталі відомства. 
 
Концентрація 
  
Антимнопольним комітетом розглядається справа  про концентра-
цію у вигляді придбання ПрАТ МТС УКРАЇНА » частки в статут-
ному капіталі ТОВ «ТРИМОБ», що забезпечує перевищення 50 % 
голосів у вищому органі управління товариства. Комітет вже отри-
мав відповіді від основних конкурентів учасників концентрації та 
НКРЗІ. Також заявник звернувся до АМКУ з клопотанням про 
продовження терміну розгляду справи, оскільки має додаткові аргу-
менти, які можуть вплинути на прийняття рішення. Надана інфор-
мація буде врахована Антимонопольним комітетом при розгляді 
справи.  
 
Рекомендації 
 
30 червня 2016 року на засіданні Комітету схвалено рекомендації 
ПрАТ «Київстар». Комітет виявив, що ознаки зловживання спосте-
рігаються у тарифах на вихідні дзвінки власних абонентів на теле-
фонні номери абонентів фіксованого зв’язку — 1,75 грн та 1,50 грн 
відповідно. У зв’язку з чим АМКУ рекомендував ПрАТ «Київстар» 
вжити заходів щодо встановлення ціни (тарифу) на вказану послугу 
на економічно обґрунтованому рівні шляхом застосування єдиного 
підходу для визначення цін (тарифів). 10 серпня 2016 року сплив 
строк надання оператором відповіді на рекомендації. Станом на    
15 серпня 2016 року Комітет вже отримав відповідь та аналізує 
отримані матеріали. 

Антимонопольний комітет розпочав в липні 2016 року нові 
опитування. 
 
Опитування стосуються наступних тем: 

 «Порядок отримання дозволу на відкриття та експлуатацію 
магазину безмитної торгівлі, доступу на зазначений ринок і 
правил продажу товарів магазинами безмитної торгівлі». 

 

 «Порядок присвоєння Асоціацією «ДжіЕс1 Україна » номе-
рів GS1». 

 

 «Стан конкурентного середовища на ринку метрологічних 
послуг з повірки законодавчо регульованих засобів вимірю-
вальної техніки». 

 

 У зв'язку із розглядом справи про концентрацію у вигляді 
придбання компанією «China National Agrochemical Corpo-
ration» (м. Пекін, Китай) акцій компанії «Syngenta AG»      

 (м. Базель, Швейцарія). 
 

 У зв'язку із розглядом справи про узгоджені дії у вигляді 
укладення між Моторно (транспортним) страховим бюро 
України (м. Київ) і страховиками -членами Моторно 
(транспортного) страхового бюро України Угоди про пря-
ме врегулювання збитків. 
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Представники АМКУ та МінАПК 27 липня 2016 року 

обговорили питання екологічної та органічної сертифі-

кації і маркування харчових продуктів.  

Щоб запобігти формуванню недо-

бросовісної конкуренції та не вво-

дити в оману споживачів, представ-

ники Антимонопольного комітету і 

Міністерства економічного розвит-

ку і торгівлі спільно наголосили на 

необхідності розмежувати сфери 

екологічного та органічного марку-

вання. 

На засіданні також обговорилася 

поточна ситуація на ринках основ-

них продуктів харчування. За прогнозами Міністерства 

аграрної політики та продовольства, у липні – вересні 

2016 року дефіцит продуктів харчування у більшості 

регіонів України не очікується. 

З-поміж іншого, на засіданні піднімалася проблематика 

зниження закупівельних цін на 

молоко від домогосподарств 

(населення).  

Також на засіданні піднімалось 

питання необхідності якнайшви-

дшого підписання Меморандуму 

про співпрацю між Антимонопо-

льним комітетом, Міністерством 

аграрної політики та продовольс-

тва, Міністерством економічного 

розвитку і торгівлі та Держпродс-

поживслужбою України як механізму посилення взаємо-

дії та співпраці між зазначеними органами. 

З 1 липня 2016 року розпочалась реалізація Проекту 

Європейського Союзу Twinning 

UA/49 «Підтримка інституційної спро-

можності Антимонопольного комітету 

України з проведення досліджень рин-

ків та ефективності застосування кон-

курентного законодавства з метою 

наближення до стандартів ЄС». 

Реалізація Проекту відбувається за 

підтримки конкурентних відомств кра-

їн-членів ЄС (Німеччини та Литви) за 

5 напрямами (компонентами). 

Проект допоможе Україні гармонізува-

ти правозастосування та адвокатування конкуренції зі 

стандартами ЄС через тісну спів-

працю національного конкурент-

ного відомства з відповідними ві-

домствами країн-членів ЄС. 

Проект триватиме до 1 лютого 

2019 року (32 місяці). 

Twinning відіграє важливу роль у 

контексті інституційного розвитку 

нових країн-членів під егідою пере-

хідного інструменту і залишається 

головним інструментом інституцій-

ного розвитку країн-кандидатів. 

МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ АМКУ 


