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ІНФОРМАЦІЙНИЙ ДАЙДЖЕСТ  

АНТИМОНОПОЛЬНОГО КОМІТЕТУ УКРАЇНИ 

Анна  Артеменко:       
 державна допомога на шля-

ху впровадження 
2 

АМКУ і ЄБА обговорили 

останні тенденції у бізнесі 
3 

Про виконання рекомен-

дацій АМКУ 
4 

Читайте у випуску: 

ОПИТУВАННЯ АМКУ ЩОДО ПРОДУК-

ЦІЇ СОЛІ ХАРЧОВОЇ 

Антимонопольний комітет проводить 
дослідження питання взаємозамінно-

сті різних видів солі харчової. 

З метою з’ясування взаємозамінності 
різних видів солі харчової з точки зору 
кінцевого споживача просимо заповнити 
до 22 червня 2017 року анкету. 

ОПИТУВАННЯ ЩОДО ШТРИХОВИХ 

КОДІВ GS1 

Антимонопольним комітетом України 
(Комітет) досліджується питання 
відповідності вимогам законодавст-
ва про захист економічної конкурен-
ції чинного порядку присвоєння Асо-
ціацією Товарної Нумерації України 
«ДжіЕс1 Україна» (Асоціація) суб’єк-
там господарювання Префікса GS1 
підприємства та присвоєння товарам 
як об’єктам обліку ідентифікаційних 

номерів GS1. 

З метою всебічного, повного та об’єкти-
вного дослідження просимо суб’єктів 
господарювання, які отримують Префік-
си GS1 підприємства та ідентифікаційні 
номери GS1, надати відповіді на насту-
пні запитання: 

1. Яку кількість свідоцтв на право вико-
ристання присвоєного Асоціацією Пре-
фікса GS1 підприємства та ідентифіка-
ційного номера GS1 отримано вами в 
період 2014-2016 роки? 

2. Яку суму коштів у вигляді членських 
внесків було сплачено вами до Асоціації 
в період 2014-2016 роки за видами вне-
сків – вступний, річний/разовий та періо-
дичні внески? 

3. Чи є на вашу думку чинний порядок 
отримання свідоцтв на право викорис-
тання присвоєного Асоціацією Префікса 
GS1 підприємства та ідентифікаційного 
номера GS1 таким, що відповідає нор-
мативно-правовим актам  та не порушує 
прав суб’єктів господарювання? Якщо 
ні, опишіть проблеми з яким ви зіткали-
ся під час отримання зазначених сві-
доцтв. 

За наявності у суб’єктів господарюван-
ня, в тому числі у потенційних учасників 
ринків, інформації, яка може бути вико-
ристана органами Комітету під час дос-
лідження зазначених вище питань, про-
понуємо направити її до Антимонополь-
ного комітету України до 30.06.2017 на 
електронну адресу: vap@amcu.gov.ua 

III UKRAINIAN ANTITRUST FORUM ОПИТУВАННЯ 

АМКУ ОТРИМАВ МІЖНАРОДНУ НАГОРОДУ ЗА УСПІШНЕ АДВОКАТУВАННЯ КОНКУРЕНЦІЇ 

«Конкурентна політика – це спі-
льна узгоджена робота всіх орга-
нів, яка певним чином каталізу-
ється конкурентним відомством 
щодо пожвавлення конкуренції 
на ринках задля зростання доб-
робуту споживачів і економічно-
го зростання держави», - таку 
думку висловив Голова Антимо-
нопольного комітету України 
Юрій Терентьєв під час III Ukraini-

an Antitrust Forum (Форум). 

 

Захід, організований редакцією 
газети «Юридична практика» за 
підтримки Антимонопольного комі-
тету України, відбувався у Києві     
31 травня 2017 року. 

 

Розпочинаючи Форум Юрій Терен-
тьєв зосередив увагу присутніх на 
прямій залежності економічного 
зростання країни від ефективної та 
злагодженої роботи у напрямку 
розвитку конкуренції всіх органів 
влади в межах компетенці. У своїй 
доповіді він зазначив, що з метою 
підвищення ефективності діяльності 
Комітету потребують удосконален-
ня слідчі повноваження відомства, 
налагодження ефективного регулю-
вання у сферах природних монопо-
лій, контролю за концентраціями, а 
також вирішення проблеми забез-
печення Комітету достатніми ресур-
сами. Для вирішення цих проблем 
необхідно використовувати лише 
найкращі практики, які напрацьовані 
і введені в дію у цивілізованому 
світі. 

 

Перший заступник Голови АМКУ – 
державний уповноважений Марія 
Ніжнік взяла участь у першій сесії: 
«Захист конкуренції: вектори удо-
сконалення», де  зупинилася на 
правозастосовчій практиці Комітету, 
зокрема, запобігання порушенням 
конкурентного законодавства через 
надання рекомендацій та накладен-
ня штрафних санкцій, удосконален-
ня процедури розслідувань антико-
нкурентних узгоджених дій. Також 
Марія Ніжнік зазначила, що плідна 
робота з ОЄСР сприяє вдоскона-
ленню роботи Комітету. 

 

Державний уповноважений Анна 
Артеменко взяла участь у другій 

с е с і ї : 
« Н о в е л и 
конкурентно-
го правоза-
стосування» 
наголошуючи 
на тому, що 
до старту дії 
Закону Украї-
ни «Про дер-
жавну допо-
могу суб'єк-
тами госпо-
дарювання» 
залишилось 
63 дні. До 
цього момен-
ту необхідно 
з а в е р ш и т и 
формування 

нормативно-правової бази, запусти-
ти функціональний реєстр держав-
ної помоги, забезпечити інституцій-
ну спроможність Уповноваженого 
органу та надавачів державної до-
помоги виконувати вимоги Закону. 

«Метою держави є ефективне вико-

ристання державних ресурсів», - 
резюмувала Анна Артеменко. 

 

 У рамках сесії «Економічний аналіз 

в справах про захист конкуренції» з 
презентацією про застосування 
економічного аналізу  в конкурент-
ному праві виступила замдиректора 
Департаменту конкурентної політи-
ки - начальник відділу економічного 
аналізу Дар'я Чередніченко, зазна-
чивши, що застосовуючи економіч-
ний аналіз АМКУ використовує дос-
від ЄС. Вона на прикладах 
проілюструвала методи, 
підходи, які використовує 
Комітет щоденно при про-
веденні досліджень та 
розслідувань, і як предста-
вляє економічні докази в 
рішеннях Комітету. 

 

Під час панельної дискусії 
«Державні/публічні закупів-
лі» державний уповнова-
жений АМКУ Світлана 
Панаіотіді поділилась 
практикою роботи Органу 
оскарження та досвідом у 

к о р и с т у в а н н і 
системою Pro-
zorro, проілюст-
рувала на прак-
тиці типові по-
милки при оска-
рженні, на які 
варто звернути 
увагу. 

 

У рамках пане-
льної дискусії 

«Антиконкурентні практики» держа-
вний уповноважений АМКУ Mарія 
Процишин розкрила питання захис-
ту від недобросовісної конкуренції 

на прикладі зарубіж-
ного досвіду та украї-
нських реалій сього-
дення, розповіла про 
важливість сприяння 
розвитку добросовіс-
ної конкуренції як 
одного з основних 
завдань Комітету. 
Також за результата-
ми жвавої дискусії 
учасники визнали 
важливість запрова-
джених Комітетом 
опитувань для визна-
чення інформації, яка 

може ввести в оману споживачів 
при виборі товару, оскільки саме ця 
інформація допомагає вирішити 
більшість спірних питань, які вини-
кають на різних етапах між бізнесом 
та конкурентним відомством. 

 

Під час останньої сесії «Судовий 
захист конкуренції» начальник Юри-

дичного управління АМКУ Даніїл 
Федорчук презентував статистичні 
дані щодо стану стягнень штрафів 
до Державного бюджету України по 
рішенням АМКУ, практику їх вико-
нання та проінформував про захо-
ди, які пропонує АМКУ з метою 
підвищення рівня виконання рі-
шень. 

 

Форум проводився вже втретє та є 
платформою для зустрічей кращих 
фахівців у сфері конкуренції, об’єд-
нує і надає можливість професійно 
обговорити концептуальні та прак-
тичні питання. 

11 травня Голова Антимонопо-
льного комітету України Юрій 
Терентьєв отримав нагороду у 
номінації «Діяльність орієнтова-
на на результат: успішний досвід 
у плануванні, застосуванні та 
моніторингу стратегії з адвокату-
вання конкуренції» за найкращий 
приклад діяльності конкурентно-
го відомства у сфері адвокату-

вання конкуренції. 

 

Урочиста церемонія нагородження 
відбулась сьогодні під час щорічної 
конференції під егідою Міжнарод-
ної Конкурентної Мережі (ІCN) та 

Групи Світового Банку (World Bank 
Group) та проходить у м. Порту 
(Португальська Республіка). 

 

Комітет представив результати 
проведеного у 2015 році комплекс-
ного дослідження ринків електрич-
ної енергії та енергетичного вугіл-
ля. 

«Надзвичайно приємно отримати 

таку почесну нагороду та високе 
визнання. Це ще раз підтверджує 
той факт, що конкурентне відом-
ство України, адвокатуючи пакет 
реформ, направлених на усунен-
ня регуляторних обмежень та 
інших бар’єрів для конкуренції, 
рухається в правильному напрям-

ку, швидше інтегруючись у світове 
співтовариство, яке має свою уста-
лену правову систему та правила 
регулювання економіки», - підкрес-
лив Юрій Терентьєв. 

 

9 травня АМКУ взяв участь у Пре-
форумі на тему: «Нові тренди у 
світовій конкурентній політиці», 
який було організовано Міжнарод-

ною асоціацією адвокатів, Групою 
Світового банку та Міжнародною 
торговельною палатою. 

 

Юрій Терентьєв під час дискусії 
«Зростання ролі конкурентної полі-
тики як складової економічної полі-

тики країн», говорячи про забезпе-
чення в Україні принципу конкурен-
тного нейтралітету, зазначив, що 
«українське конкурентне законо-
давство передбачає однакові під-
ходи до суб’єктів господарювання 
як приватної, так і змішаної та дер-
жавної форми власності». У цьому 
контексті також відзначено, що 
«українським законодавством, на 
відміну від багатьох країн, заборо-
нено антиконкурентні узгоджені дії 
органів влади. Тільки у 2016 році 
Антимонопольний комітет припи-
нив 782 порушення цього типу, що 
складає 26 % від всієї кількості 
припинених порушень». 

         © Антимонопольний комітет України 
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          АМКУ ПРО СПРОЩЕННЯ ПРОЦЕДУР КАПІТАЛІЗАЦІЇ ТА РЕОРГАНІЗАЦІЇ БАНКІВ                                                 СПРАВИ ПО КОНЦЕНТРАЦІЇ                

22 травня 2017 року державний уповнова-
жений Антимонопольного комітету України 
Анна Артеменко взяла участь у засіданні 
круглого столу, організованого за ініціати-
ви Незалежної асоціації банків України, 
стосовно нещодавно прийнятого Закону 
України «Про спрощення процедур реорга-
нізації та капіталізації банків», який спря-
мований на забезпечення стабільності 
банківської системи шляхом оптимізації 
процедур капіталізації та реорганізації 
банків. 
 
Закон встановлює скоро-
чені терміни для надання 
попередніх висновків та/
або рішень про надання 
дозволу на концентрацію 
у випадках приєднання 
банку та капіталізації 
банку за спрощеною про-
цедурою, передбаченою 
цим Законом. 
 
Анна Артеменко поінфор-
мувала присутніх пред-
ставників банківських 
установ щодо практичних 
аспектів імплементації 
положень зазначеного 
Закону в частині компете-
нції Антимонопольного 
комітету. 
 
Метою засідання є вияв-
лення і роз'яснення типо-

вих проблемних питань проходження банка-
ми спрощених процедур, формування зага-
льних підходів і зменшення ймовірних техні-
чних помилок і непорозумінь. 
Адже банки потребують роз'яснень практич-
них аспектів передбачених Законом проце-
дур, а саме: підготовки документів, строків їх 
проходження у органах державної влади, 
порядку дій, взаємодії з АМКУ, НБУ, 
НКЦПФР, практичних порад тощо. 
 

Тимчасовою адміністративною колегією 
Антимонопольного комітету України завер-
шено розгляд справи про концентрацію за 
участю компанії «Kronospan Holdings 
P.L.C.» (м. Нікосія, Кіпр) та приватного акці-
онерного товариства «КОРОСТЕНСЬКИЙ 
ЗАВОД МДФ» (м. Київ, Україна), яка відбу-
вається на загальнодержавних ринках: 
деревоволокнистих плит середньої щіль-
ності/деревоволокнистих плит високої 
щільності (МДФ/ХДФ); покритого МДФ 
(ЛМДФ); покритого ХДФ (Л-ХДФ); ламінова-
ної підлоги.  
Під час розгляду справи досліджувались рин-
ки МДФ/ХДФ, ЛМДФ, Л-ХДФ, ламінованої 
підлоги із залученням учасників відповідних 
ринків та незалежних експертів. 
Тимчасовою адміністративною колегією Анти-
монопольного комітету України встановлено, 
що концентрація не призводить до монополі-
зації чи суттєвого обмеження конкуренції на 
відповідних ринках, а тому надала дозвіл на 
заявлені дії. 
В той же час, враховуючи структурні показни-
ки учасників концентрації, визначені законо-
давством про захист економічної конкуренції 
на ринках МДФ/ХДФ, ЛМДФ, Л-ХДФ, ламінова-
ної підлоги, з метою усунення наслідків нега-
тивного впливу концентрації на конкуренцію, 
Тимчасова адміністративна колегія Антимоно-
польного комітету України обумовила надан-
ня дозволу на зазначену концентрацію вико-
нанням учасниками концентрації певних зобо-
в’язань, зокрема, щодо утримання ними від 
вчинення дій, які можуть призвести до негати-
вного впливу на конкуренцію на загальнодер-

жавних ринках МДФ/ХДФ, ЛМДФ, Л-ХДФ, ла-
мінованої підлоги. Зокрема, зобов’язання 
стосуються обсягів виробництва, реалізації в 
Україні та експорту, постачання (імпорту), 
середньозважених оптово-відпускних цін на 
товари виробництва учасників концентрації. 
Заявники добровільно взяли обов’язок вико-
нання покладених на них зобов’язань. 

Антимонопольним комітетом України 
завершено розгляд справ про концентра-
цію за участю компанії «HP Inc.» (м. Пало-
Альто, Каліфорнія, США) та суб’єктів гос-
подарювання, що входять до групи ком-
паній «Samsung Electronics», що забезпе-
чує здійснення діяльності з виробництва і 
продажу принтерів. 
Під час розгляду справи досліджувався ри-
нок принтерів звичайного формату, у сегмен-
тах лазерних принтерів та струменевих прин-
терів, які включають в себе індивідуальні 
принтери та БФП із залученням учасників 
відповідних ринків та незалежних експертів. 
Антимонопольним комітетом України встано-
влено, що концентрація не призводить до 

монополіза-
ції чи суттє-
вого обме-
ження кон-
куренції на 
відповідно-
му ринку, а 
тому надав 
дозвіл на 
заявлені дії. 

 531        СКАРГА 

 

надійшла до Органу оскарження 

АМКУ в травні 2017 року, що 

на 509 скарг більше  

ніж у травні 2016 року 

21          ЗАСІДАННЯ 

 

проведено Органом оскарження 

АМКУ в травні 2017 року, що 

на 15 скарг більше  

ніж у травні  2016 року 

 957        РІШЕНЬ 

 

прийнято Органом оскарження   

АМКУ в травні 2017 року, що 

на 940 скарг більше  

ніж у травні 2016 року 

 
 

Державний уповноважений АМКУ Анна 
А р т е м е н к о  с п е ц і а л ь н о  д л я 
“Інформаційного дайджесту Антимонопо-

льного комітету України” 

 

Новий для України правовий інститут моні-
торингу та контролю державної допомоги, 
а разом з ним і відділ моніторингу держа-

ної допомоги Антимонопольного коміте-
ту України, все ближче до дати остаточ-

ного впровадження - 2 серпня 2017 року. 

У травні поточного року ми завершили роз-
робку актів Уряду, а саме, загальних крите-
ріїв оцінки допустимості державної допомоги 
суб’єктам господарювання та критеріїв оцін-
ки допустимості державної допомоги суб’єк-
там господарювання на: 

 захист навколишнього природного 

середовища; 

 відновлення платоспроможності та 

реструктуризацію суб’єктів господарювання; 

 проведення наукових досліджень, 

технічний розвиток та інноваційну діяль-
ність; 

 для забезпечення розвитку регіонів 

та підтримки середнього та  малого підприє-
мництва; 

професійну підготовку працівників; 

працевлаштування окремих катего-

рій працівників та створення нових 
робочих місць.  

Це означає, що з 2 серпня 2017 року Антимо-
нопольний комітет України, як Уповноважений 
орган з питань державної допомоги, органи 
влади - надавачі державної допомоги та су-
б’єкти господарювання – її отримувачі вступа-
ють у новий етап з напрацьованою базою 
вторинного законодавства, яке визначає умо-
ви, за наявності яких галузева секторальна та 
горизонтальна державна допомога, буде ви-

знаватися Уповноваженим органом як допус-
тима для конкуренції. 

Важливим елементом системи контролю дер-
жавної допомоги є дієвий механізм повернен-
ня незаконної державної допомоги, недопус-
тимої для конкуренції, порядок якого розроб-
лений Антимонопольним комітетом України та 
перебуває на розгляді в Кабінеті Міністрів 
України. 

Це означає, що з 2 серпня в України буде 
запроваджено механізм повернення держав-
ної допомоги, повідомлення про яку будуть 
нотифіковані до Комітету як нові програми 
державної підтримки, на підставі рішень Комі-
тету про незаконність та недопустимість такої 
допомоги для конкуренції. 

Крім цього, Комітетом на постійні основі здійс-
нюється моніторинг проектів нормативно-
правових актів на предмет наявності держав-
ної підтримки, відтак, станом на травень пото-
чного року: 

 

Це означає, що Уповноважений орган з пи-
тань державної допомоги вже сьогодні забез-
печує реалізацію положень Закону України 
«Про державну допомогу суб’єктам господа-
рювання» в межах чинних повноважень. 

З урахування новизни інституту моніторингу 
та контролю державної допомоги для України, 
з метою максимальної обізнаності суспільства 
з новими правилами розподілу державних 
ресурсів та забезпечення ефективного функ-
ціонування такого інституту, Комітет здійснює 
роз’яснювальну роботу щодо предмету регу-
лювання Закону України «Про державну допо-
могу суб’єктам господарювання» та Угоди про 
асоціацію з Європейським Союзом у частині 
державної допомоги, шляхом організації семі-
нарів, навчань, інших заходів. Отже,  

а також проведено веб-конференцію за учас-
тю європейських експертів, територіальних 
відділень Комітету, органів місцевого самов-
рядування з питань державної допомоги.  

 

Робота продовжується. 

 

Прес-служба АМКУ 

62  проекти нормативно-правових 
актів проаналізовано та надані 

відповідні застереження у межах пов-
новажень, визначених Законом України 

«Про державну допомогу суб’єктам 

господарювання» 

574  чинних програм державної 
підтримки пройшли попере-
дню оцінку існуючої норма-

тивно-правової бази  

60  зустрічей з органами влади, 
європейськими експертами та 

громадськістю відбулося   

в травні 2017 року,  
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ІНФОРМАЦІЙНИЙ ДАЙДЖЕСТ  

АНТИМОНОПОЛЬНОГО КОМІТЕТУ УКРАЇНИ 

В АМКУ ПРЕЗЕНТУВАЛИ АЛГОРИТМ ЗВЕРНЕНЬ ДО ОРГАНІВ ВЛАДИ З ПРИВОДУ ПІДВИЩЕННЯ ЦІН НА ПРОДУКТИ ХАРЧУВАННЯ 

17 травня 2017 року в Антимонопольному 
комітеті України під керівництвом заступ-
ника Голови Комітету – державного упов-
новаженого Ніни Сидоренко відбулося 
відкрите засідання Робочої групи з моніто-
рингу продовольчих ринків. 
 
Ніна Сидоренко підкреслила, що метою цього 
засідання є презентація алгоритму звернень, 
який є запровадженням ефективного механіз-
му розгляду звернень від споживачів суб’єктів 
господарювання та представників ЗМІ, а також 
підвищення їх обізнаності з зазначених про-
блемних питань у рамках Меморандуму про 
співпрацю між АМКУ, Міністерством аграрної 
політики та продовольства України і Держав-

ною службою України з питань безпечності 
харчових продуктів та захисту споживачів. 
 
Директор Департаменту досліджень і розслі-
дувань ринків виробничої сфери фармацев-
тики та рітейлу АМКУ Ігор Кустовський у 
ході засідання презентував дії органів Комі-
тету на окремих продовольчих ринках Украї-
ни. Він розповів для чого Комітет розпочи-
нає дослідження, яким чином обираються ті 
чи інші ринки для досліджень та наголосив 
на повноваженнях органу на продовольчих 
ринках. 
 
Під час заходу директор Департаменту про-
довольства Мінагрополітики Микола Мороз 
окреслив ситуацію на соціально важливих 
продовольчих ринках України. 
 
Микола Мороз разом із заступником дирек-
тора Департаменту – начальником відділу 
ринків споживчих товарів АМКУ Євгеном 
Мельниченком презентували алгоритм 
звернень до органів влади у випадках під-
вищення цін на соціально важливих продо-
вольчих ринках України, компетенції орга-
нів влади та процедури розгляду. 
 
Довідково: 
Членами Робочої групи з моніторингу про-
довольчих ринків є представники АМКУ, 
Мінагрополітики України, Держпродспожив-
служби, Міністерства економічного розвит-
ку і торгівлі, Державної служби статистики 
У к р а ї н и  т а  Н Д І 
«Украгропродпродуктивність». 

 © Антимонопольний комітет України 

                        ВСЕСВІТНІЙ ДЕНЬ ВИШИВАНКИ В АМКУ                                      АМКУ І ЄБА ОБГОВОРИЛИ ОСТАННІ ТЕНДЕНЦІЇ У БІЗНЕСІ       

18 травня 2017 року працівники Антимоно-
польного комітету України підтримали 
ініціативу проведення свята національної 
єдності та прийшли на роботу у вишиван-

ках. 

Всесвітній день вишиванки – народне свято, 
яке покликане популяризувати українську 
культуру і традиції, відзначається щороку у 
третій четвер травня. Вишиванка – душа 
українського народу, символ, який зберігає 

його коріння, ідентич-
ність, генетичний код. 

 

У стінах Комітету це свя-
то вже стало прекрасною 
традицією, яку працівники 
активно підтримують, 
адже вишиванка демон-
струє відродження націо-
нальної самосвідомості, 
духовності та почуття 
власної гідності! 

 

 

16  травня 2917 року Голова Антимонопо-
льного комітету України Юрій Терентьєв 
зустрівся членами Європейської Бізнес 
Асоціації (ЄБА).   
Юрій Терентьєв поінформував присутніх про 
завдання та напрямки діяльності Антимонопо-
льного комітету України, який сьогодні прохо-
дить процес трансформації. 
 Учасники заходу обговорили останні 
тенденції у бізнесі щодо запровадження 
політик комплаєнсу, як ефективного 
інструменту запобігання та уникнення 
ризиків порушення компаніями антимо-
нопольного законодавства. 
Під час зустрічі також було обговорено 
ряд важливих питань, зокрема щодо 
процедури отримання дозволу на кон-
центрацію, підвищення порогових пока-
зників для отримання таких дозволів, 

розрахунку штрафів за порушення законодав-
ства у сфері захисту економічної конкуренції, 
удосконалення нормативно-правової бази 
тощо. Голова Комітету відповів на численні 
запитання, які хвилюють як бізнес-спільноту, 
так і юридичні кола. 
Окрему увагу під час обговорення було приді-

лено недопу-
щенню вироб-
ництва алкого-
льної продук-
ції, яка імітує 
зовнішній ви-
гляд та торго-
вельні марки 
відомих міжна-
родних брен-
дів, а також 
вводить в ома-
ну споживачів 
н е п р ав о м і р -
ним викорис-
танням катего-

рій алкогольних напоїв, які не виробляються в 
Україні. 
У ході обговорення були окреслені також пи-
тання вертикальних узгоджених дій, регулю-
вання дистрибуції та дослідження, які  Комітет 
проводить на енергетичному ринку. 
Учасники зустрічі висловили свою готовність 
та підкреслили важливість діалогу між бізне-
сом та Антимонопольним комітетом, що спри-
ятиме прийняттю ефективних рішень. 
У свою чергу Юрій Терентьєв наголосив на 
необхідності проведення таких зустрічей на 
постійній основі та висловив сподівання щодо 
продовження ефективної співпраці. 

 

 
 

 

313.875.559  грн –      

 

сплачено штрафів АМКУ до Державного 

бюджету України за січень – травень 

2017 року 
 

 

3 

 

68.000.000  грн –  

      

Бюджет АМКУ за 2016 рік 
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ІНФОРМАЦІЙНИЙ ДАЙДЖЕСТ  

АНТИМОНОПОЛЬНОГО КОМІТЕТУ УКРАЇНИ 

АМКУ ІНФОРМУЄ ПРО СТАН ВИКОНАННЯ РЕКОМЕНДАЦІЙ                       

ПАТ "УКРЗАЛІЗНИЦЯ" 

Статтею 14 Закону України «Про 
захист від недобросовісної конку-
ренції» передбачено, що з метою 
запобігання порушенням законо-
давства про захист економічної 
конкуренції, підвищення передба-
чуваності його застосування Анти-
монопольний комітет України мо-
же надавати суб'єктам господарю-
вання на підставі наданої ними 
інформації висновки у формі ре-
комендаційних роз'яснень щодо 
відповідності їх дій положенням 
статті 15 1 Закону України "Про 
захист від недобросовісної конку-
ренції" (поширення інформації, що 

вводить в оману). 

 

Нещодавно суб’єктом господарюван-
ня, який виявив бажання отримати 
зазначений висновок, став один із 
найбільших виробників морозива в 
Україні.  

Заявник просив Комітет проаналізу-
вати та надати висновок щодо того, 
чи може ввести в оману споживачів 
розміщення на упаковці морозива, 
що планується ним до виробництва, 
слів «апельсин», «апельсиновий» та 
зображення половинки та дольки 
апельсина. 

У результаті аналізу наданих заявни-

ком матеріалів було встанов-
лено, що морозиво плануєть-
ся виробляти у відповідності 
д о  Д С Т У  4 7 3 5 : 2 0 0 7 
«Морозиво з комбінованим 
складом сировини». Відповід-
но до цього ДСТУ масова 
частка сухих речовин фруктів 
у фруктовому наповнювачі, 
що використовується під час 
виробництва морозива повин-
на дорівнювати не менше 3% 
від загальної маси морозива. 

Планувалось, що до складу 
морозива заявника буде вхо-
дити «апельсиновий наповню-

вач», масова 
частка якого у 
складі морози-
ва дорівнювати-
ме 12,5%. За-
з н а ч е н и й 
«апельсиновий 
наповнювач» у 
п е р е в а ж н і й 
більшості скла-
дається з цукру 
(46,89%), води 
(29,30%) та 
яблучного фру-
ктового пюре 
(9,77%). Частка 
«апельсинової 
основи» у скла-
ді зазначеного 
«апельсинового 
наповнювача» 
с к л а д а т и м е 
лише 1,95%. У 

свою чергу частка фруктів у цій 
«апельсиновій основі» дорівнювати-
ме 5%. Таким чином, у співвідношен-
ні фруктової частини до загальної 
маси морозива, частка фруктів ста-
новитиме лише 0,01%, а не 3%, як 
передбачається ДСТУ4735:2007.   

Отже, реальний склад морозива не 
в і дп ов ід а є  Д СТУ  4 73 5 :2 0 0 7 
«Морозиво з комбінованим складом 
сировини».  

На підставі цього у травні 2017 року 
Комітетом було надано виробнику 
висновки, згідно з якими розміщення 

на упаковці та у назві морозива інфо-
рмації, що може викликати вражен-
ня, нібито до складу зазначеного 
морозива у переважній більшості 
входить апельсин, в той час як без-
посередня частка апельсину у зага-
льній масі морозива є незначною, 
може містити ознаки порушення, 
передбаченого статтею 151 Закону 
України «Про захист від недобросо-
вісної конкуренції» (поширення інфо-
рмації, що вводить в оману). 

Оскільки порушення саме цієї статті 
є найбільш поширеним серед тих, 
що розглядаються Комітетом, АМКУ 
просить суб’єктів господарювання 
особливо ретельно відноситись до 
інформації, що розміщується на упа-
ковках, етикетках, в рекламі їхньої 
продукції та заздалегідь впевнювати-
ся в тому, що така інформація повні-
стю відповідає складу продукції. 

На виконання  рекомендацій Антимонопольного комітету 

України від 06.12.2016 № 23-рк ПАТ «Укрзалізниця» розробила 

проект Методичних рекомендацій з реалізації запірно-

пломбувальних пристроїв філією «Вінницятрансприлад»   

ПАТ «Укрзалізниця» (Проект). Стан виконання зазначених ре-

комендацій прийнято до уваги на засіданні Комітету 23 травня 

2017 року. 

З метою повного, всебічного та об’єктивного розгляду питання 

стану виконання рекомендацій Комітету пропонуємо ознайомитися 

з Проектом. Свої зауваження та пропозиції можна надіслати на 

електронну адресу: mukan@amcu.gov.ua 

Нагадаємо, що у грудні цього року, Комітет надавав                    

ПАТ «Укрзалізниця» обов’язкові для розгляду рекомендації, з ме-

тою припинення дій, що містять ознаки порушення законодавства 

про захист економічної конкуренції, а саме, зловживання монопо-

льним (домінуючим) становищем на ринку реалізації запірно-

пломбувальних пристроїв шляхом встановлення таких умов реалі-

зації, які неможливо було б встановити за умов існування значної 

конкуренції на ринку. 

Рекомендації, полягали у розробці та затвердженні: 

чіткого та прозорого порядку отримання суб’єктами госпо-

дарювання на недискримінаційних умовах за конкурентною 
процедурою права на придбання запірно-пломбувальних 
пристроїв безпосередньо у виробника, з метою подальшої 
їх реалізації вантажовідправникам; 

 рівних (єдиних) умов співробітництва виробника пристроїв 

з такими суб’єктами господарювання; 

виключного переліку об’єктивних підстав та чітку, прозору 

процедуру припинення такого співробітництва. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 травня 2017 року на засіданні Комітету прийнято протоко-
льне рішення про виконання Національною комісією, що здій-
снює державне регулювання у сферах енергетики та комуна-
льних послуг (НКРЕКП) рекомендацій Антимонопольного ко-

мітету України від 24.01.2017 № 2-рк. 

На засіданні 
НКРЕКП 16 бе-
резня 2017 року 
було розглянуто 
рекомендації від 
24.01.2017 № 2-
рк  та прийнято 
п р о т о к о л ь н е 
рішення щодо 
надання дору-
чення управлін-
ню цінової та 
тарифної політи-
ки у сфері елект-

роенергетики Департаменту із регулювання відносин у сфері енер-
гетики підготувати звернення до ліцензіатів із передачі електрич-
ної енергії місцевими (локальними) електричними мережами та/
або з постачання електричної енергії за регульованим тарифом 
про незастосування норм протокольного рішення № 5. 

Нагадуємо, що рекомендації Комітету полягали у скасуванні про-
токольного рішення № 5 відкритого засідання Національної комісії, 
що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та кому-
нальних послуг (витяг з протоколу від 20.08.2015 № 61), яким ви-
значено чотири провідні аудиторські компанії, а саме: 

- «Deloitte», «Pricewaterhouse Coopers», «Ernst & Young», «KPMG», 
що мають залучатись для здійснення  незалежної оцінки активів 
ліцензіатів з передачі електричної енергії місцевими (локальними) 
електричними мережами та/або з постачання електричної енергії 
за регульованим тарифом, які прийняли рішення про перехід до 
стимулюючого регулювання тарифів на електроенергію; 

-  повідомлення суб’єктів оціночної діяльності та ліцензіатів з пере-
дачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними 
мережами та/або з постачання електричної енергії за регульова-
ним тарифом, які прийняли рішення про перехід до стимулюючого 
регулювання тарифів на електроенергію, про скасування протоко-
льного рішення № 5. 
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23 травня 2017 року на засіданні Антимонопольно-
го комітету України прийнято протокольне рішення 
про виконання Торгово-промисловою палатою 

України рекомендацій від 23.08.2016 №14-рк.        

Рішенням Президії ТПП України від 30.03.2017 № 21 
(2) затверджено Єдиний порядок (умови) визначення 
вартості (тарифу), за яким здійснюється оплата послуг, 
пов’язаних із видачею сертифікатів про походження 
товару. 

Згідно з Єдиним порядком тариф на послугу визнача-
ється як сума добутків нормативної тривалості вико-
нання кожного елемента технології в одиницях часу, 
передбаченого технологічною картою послуги 
(однакова для всіх палат) і вартості в грошовому вимі-
рюванні одиниці часу роботи експерта. 

Єдиний порядок використовується системою торгово-
промислових палат України. 

Нагадуємо, що рекомендації Комітету полягали у роз-
робці, затвердженні  єдиного порядку розрахунку вар-
тості послуг із оформлення та видачі сертифікатів про 
походження товарів усіх форм і приведення вартості 
послуг до економічно обґрунтованого рівня. 

23 травня 2017 року на засіданні Антимонопо-
льного комітету України  прийнято протокольне 
рішення щодо виконання Державною службою 
з надзвичайних ситуацій України (ДСНС  Украї-

ни) рекомендацій від 16.08.2016 № 13-рк. 

На виконання рекомендацій Комітету ДСНС Украї-
ни вжито вичерпних заходів для забезпечення мож-
ливості потенційним учасникам ринку з надання 
послуг і виконання робіт протипожежного призна-
чення здійснювати діяльність та конкурувати на 
рівних із діючими суб’єктами господарювання 
(учасниками ринку) та спрямованих на усунення 
технічного бар’єра доступу на ринок з надання 
послуг і виконання робіт протипожежного призна-
чення, спричиненого відсутністю визначеного 
ДСНС України центру спостерігання ДСНС України. 

Наказом МВС України від 13.02.2017 № 111 за-
тверджено зміни до Правил з пожежного спостері-
гання, в якому виключено термін «Центр спостері-
гання ДСНС України» та відповідно його участь у 
процесі спостерігання. 

Постановою Кабінету Міністрів України від 
23.11.2016 № 852 затверджено Ліцензійні умови 
провадження господарської діяльності з надання 
послуг і виконання робіт протипожежного призна-
чення та перелік послуг і робіт протипожежного 
призначення, що підлягають ліцензуванню. 

 

Н а г а д у є -
мо, що 
ре ком ен-
дації Комі-
тету поля-
гали у 
необхідно-
сті усунен-
ня адмініс-
тративного 

 

 


