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Читайте у випуску: 

 

ДОСЛІДЖЕННЯ СТАНУ КОНКУРЕНЦІЇ 

В УКРАЇНІ У 2017 РОЦІ 

Центром комплексних досліджень з 
питань антимонопольної політики 

проводиться опитування. 

Метою опитування є вивчення стану 
конкурентного середовища та наслідків 
конкурентної політики держави. Проси-
мо вас висловити свої оцінки і судження 
з цього приводу. Ваша компетентна 
думка дозволить краще зрозуміти ситу-
ацію, що склалася в економіці України, 
та виробити практичні рекомендації 
щодо удосконалення законодавства про 
захист економічної конкуренції. 

 

Анкети є анонімними. Отримані від вас 
дані є конфіденційними і будуть викори-
стані в узагальненому вигляді. 

З результатами анкетування ви зможе-
те ознайомитись на сайті Центру за 
адресою: www.centre-amp.kiev.ua 

Як працювати з анкетою: 

Будь ласка, уважно ознайомтеся з анке-
тою та дайте відповіді на запитання. У 
разі наявності варіантів відповідей ви-
беріть позначкою одну або декілька 
відповідей, які найбільш повно відобра-
жають ваше бачення досліджуваної 
проблеми. 

Питання, позначені зірочкою, обов'язко-
ві для надання відповіді. У разі, якщо ви 
не визначилися з відповіддю, то наве-
діть приблизну відповідь на зразок 
"складно оцінити" або "інше". 

ЮРІЙ ТЕРЕНТЬЄВ: РИНОК ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ МАЄ ФУНКЦІОНУВАТИ НА КОНКУРЕНТНИХ ЗАСАДАХ ОПИТУВАННЯ 

ІНТЕРВ’Ю  ДЕРЖАВНОГО  УПОВНОВАЖЕНОГО  АМКУ  СВІТЛАНИ ПАНАІОТІДІ 

«Перехід до конкурентної моделі 
ринку електроенергії ставить 
перед відомством та усією енер-
гетичною спільнотою важливі 
завдання стосовно розвитку, 
захисту та сприяння розвитку 
конкуренції», - зазначив Голова 
Антимонопольного комітету 
України Юрій Терентьєв 15 черв-
ня 2017 року, відкриваючи засі-
дання круглого столу 
"Формування конкурентних умов 
функціонування ринку електрич-
ної енергії в умовах трансформа-
ції", організованого Антимонопо-
льним комітетом за ініціативи 
Ради Оптового Ринку електрич-

ної енергії. 

За словами Голови Комітету, приєд-
навшись до Договору про заснуван-
ня Енергетичного Співтовариства, 
Україна взяла на себе зобов’язання 
застосовувати правила Третього 
енергетичного пакета ЄС, впрова-
дження якого передбачає Закон 
України «Про ринок електричної 
енергії». Цей закон є реформою 
ринку електроенергії України, що 
дасть можливість розвивати конку-
ренцію на ринках електроенергії та 
на суміжних ринках, а також залуча-
ти інвестиції у цю галузь. 

«Сьогодні ми на порозі реформи 
ринків електричної енергії, перехо-
ду від моделі єдиного покупця на 
конкурентну модель ринку. Ряд 
бар'єрів, що стримують розвиток 
конкуренції на цих ринках, були 
усунуті шляхом виконання рекомен-
дацій органами влади та при враху-
ванні зауважень і пропозицій, які 
надавались під час опрацювання 
проекту Закону України "Про ринок 

електричної енергії", - зауважила 
Перший заступник Голови Комітету 
Марія Ніжнік, модеруючи І Сесію 
"Актуальні питання захисту економі-
чної конкуренції на ринках електри-
чної енергії". 

«Від запровадження конкуренції між 
виробниками електроенергії, інтег-
рації української та європейської 
енергосистем та входження на ри-
нок нових гравців в умовах рівних 
прав і можливостей, насамперед 
має виграти   споживач, який отри-
має можливість обирати  собі пос-
тачальника, який забезпечуватиме 
більш якісні послуги за конкурентну 
ціну", - підкреслив державний упов-
новажений Комітету Валерій Полю-

хович під час І Сесії "Актуальні пи-
тання захисту економічної конкурен-
ції на ринках електричної енергії". 

«Закон України "Про ринок електри-
чної енергії» 
- це перший 
секторальний 
Закон, який 
містить поло-
ження про 
моніторинг та 
контроль 
державної 
допомоги 
суб'єктам 
господарю-
вання. Вод-
ночас, Закон 
України "Про 
державну 
допомогу 
суб'єктам 
господарю-

вання" набуває 
чинності вже у 
серпні цього року, 
що є викликом як 
для Комітету, заці-
кавлених органів 
влади, так і для 
всіх суб'єктів ринку 
електроенергії. На 
виконання умов 
Договору про за-
снування Енерге-
тичного Співтова-
риства та Угоди 
про асоціацію між 
Україною та ЄС із 
2 серпня цього 
року запроваджу-

ється новий 
правовий 
інститут для 
України, 
відповідно до 
якого Анти-
монопольний 
комітет, як 
уповноваже-
ний орган з 
питань дер-
жавної допо-
моги суб’єк-
там господа-
рювання, 
отримає ще 
один меха-
нізм для 
формування 
та захисту 

конкурентних умов на ринках, - 
розпочала ІІ Сесію державний упов-
новажений Комітету Анна Артемен-
ко. 

Що це значить для ринку електрич-
ної енергії? – саме питання держав-
ної допомоги як у межах діючої 
моделі функціонування ринку елек-
троенергії, так і в умовах його ре-
формування у зв'язку з прийняттям 
Закону України "Про ринок електри-
чної енергії", були предметом обго-
ворення під час ІІ Сесії "Актуальні 
питання впровадження системи 
моніторингу і контролю державної 
допомоги суб'єктам господарюван-
ня в енергетичній сфері України". 

«Насамперед, має бути знайдений 
розумний баланс між державною 
підтримкою учасників ринку і ство-
ренням здорової конкуренції між 
ними. Зважаючи на висококонцент-
рований ринок генерації електрич-

ної енергії України, основним за-
вданням, яке має бути реалізовано 
протягом перехідного періоду, є 
зняття бар'єрів для імпорту елект-
роенергії і запровадження конкурен-
ції між виробниками електроенергії. 
Це можливо, зокрема, шляхом син-
хронізації української та європейсь-
кої енергосистем. І саме від цього 
виграє споживач», - зауважив на-
родний депутат України Лев Підлі-
сецький під час засідання. 

Метою проведення такого заходу є 
адвокатування конкуренції на рин-
ках електроенергії України та запо-
бігання можливим порушенням 
конкурентного законодавства на 
цих ринках у період трансформацій, 
що відбуваються на енергетичних 
ринках України. Вирішення цих 
питань, потребує об’єднання зусиль 
всіх зацікавлених органів влади та 
суб’єктів господарювання на енер-
гетичних ринках, задля створення 
справді конкурентного середовища 
та успішному виконанню зобов’я-
зань, що Україна взяла на себе 
приєднавшись до Договору про 
заснування Енергетичного співтова-
риства. 

«Результатом сьогоднішнього засі-
дання буде створення робочої гру-
пи з напрацювання пропозицій що-
до ефективної розробки та впрова-
дження підзаконних актів, спрямо-
ваних на успішну імплементацію 
Законів України «Про ринок елект-
ричної енергії України» та «Про 
державну допомогу суб’єктам госпо-
дарювання» в частині функціону-
вання ринків електроенергії за зако-
нами конкуренції", - зазначив Юрій 
Терентьєв. 

Світлана Панаіотіді розповіла 
про підходи Комітету під час 
розслідування фармацевтичних 
справ ексклюзивно для англомо-
вного видання The Ukrainian 
Journal of Business Law 

Фармацевтичний ринок є одним із 
пріоритетних ринків у роботі Комі-
тету.  
Визначення ринку є одним з клю-
чових факторів при розслідуван-
ні справ.  
Під час проведення фармацевтич-
них розслідувань Комітет враховує 
і стан ринку, і досвід країн ЄС, ко-
мунікує з ЄК із метою з’ясування 

існуючих у ЄС підходів до визна-
чення товарних та географічних 
меж ринку.  
Комітет врахував, що ринки лікар-
ських засобів (ЛЗ), на відміну від 
багатьох інших галузей, жорстко 

регулюються положеннями, які 
стосуються умов обороту това-
ру, вимог щодо якісних характе-
ристик продукції та дозволів, 
ціноутворення, а також захисту 
прав інтелектуальної власності.  
Розглядаючи публічні закупі-
влі за державні кошти та/або 
кошти місцевого бюджету, то 
споживач (пацієнт) не приймає 
рішення про продукт, який він 
отримує, таке рішення прийма-
ється замовником, який формує 
предмет закупівлі, базуючись на 
власному досвіді, існуючих про-
токолах лікування тощо.  
При цьому в Україні система 
охорони здоров’я та її регулю-
вання кардинально відрізняєть-
ся від систем охорони здоров’я 

у країнах ЄС. 
В Україні відсутнє аналогічне 
європейському — поняття меди-
чної послуги, держава здійснює 
закупівлі ЛЗ із застосуванням регу-
лювання торговельних надбавок 
щодо конкретної міжнародної непа-
тентованої назви (а раніше, або 
навіть зараз, за брендовою назвою 
препарату).  

Також в Україні існує специфіка 
застосування лікарями протоколів 
лікування, які лише останнім часом 
набули широкої розробки та засто-
сування.  
Тільки з 28 квітня 2017 року в Укра-
їні впроваджують застосовування 
міжнародних клінічних протоколів 
лікування. 
Не враховувати специфіку україн-
ських ринків фармацевтичних засо-
бів під час визначення релевантно-
го ринку було б неправильно.  
 
З огляду на специфіку фармаце-
втичної сфери, визначення АМКУ 
ринку базується на терапевтич-
ній та економічній взаємозамін-
ності. 
АМКУ врахував (погоджуючись з 
рекомендаціями ЄК), що окремі 
товарні ринки для ЛЗ можуть вини-
кати в результаті різних елементів, 
таких, як: показання, ефективність, 
протипоказання або побічні ефек-
ти; частота прийому може відрізня-
тися; ліки можуть бути тривалої дії 
або короткої дії з негайним вивіль-
ненням або уповільненим вивіль-
ненням. Крім того, різні ЛЗ можуть 
бути вказані для різних типів або 
стадій захворювання і т.д. 
АМКУ врахував результати секто-
рального дослідження ЄК (Sector 
Inquiry of 2008/2009), який підтвер-
джує, що реальна значна конкурен-

ція, яка спонукає істотно знижувати 
ціни на ЛЗ, виникає лише тоді, коли 
на ринок заходить генерик. Фак-
тично саме така взаємозамінність, 
яка існує у оригінального препарату 
та його  генериків, істотно визначає 
поведінку учасників ринку. 
Враховуючи зазначені чинники 
АМКУ приходить до висновку, що 
товаром є ЛЗ, який має у своєму 
складі один або декілька активних 
фармацевтичних інгредієнтів та 
допоміжних речовин, які не містять-
ся в жодному іншому ЛЗ, який заре-
єстрований на території України 
або група ЛЗ, які відповідають на-
ступним критеріям: 
- містять таку саму кількість діючої 
речовини або речовин у таких са-
мих дозованих формах; 
- мають однакову лікарську форму; 
- вводяться тим самим шляхом; 
- мають однакові показники безпе-
ки, якості та ефективності; 
- відповідають вимогам тих самих 
або порівнюваних стандартів; 
- мають однакові показники біодос-
тупності. 
Зазначені підходи Комітету підтвер-
джуються висновками провідних 
медичних установ України, зокрема 
у кардіології, неврології, психіатрії 
та наркології, онкології, епідеміоло-
гії травматології та ортопедії, рев-
матології, дерматології тощо. 

         © Антимонопольний комітет України 

ЩОДО ПОРЯДКУ РОЗМІЩЕННЯ ТС 

Антимонопольний комітет України, з 

метою виявлення та дослідження 
проблемних питань на ринку реалі-
зації товарів, виконання робіт та 
надання послуг у тимчасових спору-

дах (ТС), розпочинає опитування. 

 

Комітет звертається до учасників ринку 
реалізації товарів, виконання робіт та 
надання послуг у ТС, осіб, які були 
учасниками такого ринку та осіб, яким 
не вдалось реалізувати право на розмі-
щення ТС із проханням взяти участь в 
опитуванні. 

 

Анкету або іншу інформацію, будь-які 
відомості, матеріали, документи із за-
значеного питання, які можуть бути 
використані для проведення дослі-
дження, можна надіслати до 20.07.2017 
на електронну адресу: 
vap@amcu.gov.ua або поштою за адре-
сою: вул. Митрополита Василя Липків-
ського, 45, м. Київ, 03680 . 

http://www.amc.gov.ua/amku/control/main/uk/publish/article/136128
http://www.amc.gov.ua/amku/control/main/uk/publish/article/136128
https://www.dlapiper.com/uk/ukraine/insights/publications/2017/06/cornerstones-of-pharma-market-antitrust/
https://www.dlapiper.com/~/media/Files/Insights/Publications/2017/06/Cornerstones%20of%20Pharma%20Market%20Antitrust%20Investigations_UJBL_ENG.ashx
https://www.dlapiper.com/~/media/Files/Insights/Publications/2017/06/Cornerstones%20of%20Pharma%20Market%20Antitrust%20Investigations_UJBL_ENG.ashx
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeIKsI6EuH22VfQ_DnvPnvy1NzpBzJES31ILzCWcyIm-C5xPQ/viewform
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ІНФОРМАЦІЙНИЙ ДАЙДЖЕСТ  

АНТИМОНОПОЛЬНОГО КОМІТЕТУ УКРАЇНИ 

АМКУ ПРО PROZORRO - ЧИ Є РОБОТА ДЛЯ АДВОКАТА? 

 

2            © Антимонопольний комітет України 

В АМКУ з’ясували проблемні питання стосовно впливу Митного реєстру об’єктів прав інтелектуальної власності на ринки оптової та  роздрібної 
торгівлі товарами 

26 червня 2017 року під керівництвом дер-
жавного уповноваженого Антимонополь-
ного комітету України Агії Загребельської 
відбулася робоча зустріч «Дослідження 
впливу Митного реєстру об’єктів прав інте-
лектуальної власності на ринки оптової та 
роздрібної торгівлі товарами, в т.ч. через 
мережу Інтернет на прикладі ринку поста-
чання та реалізації мобільних телефонів 
(смартфонів)». 
 
Під час робочої зустрічі учасники обговорюва-
ли низку питань, які стосувались: 
 З’ясування мети запровадження Митного 
реєстру об’єктів прав інтелектуальної власно-
сті та його вплив на конкуренцію; 
- Виявлення проблемних питань, які призвели 
або можуть призвести до недопущення, усу-
нення чи обмеження конкуренції на ринку 
послуг роздрібної та оптової торгівлі через 
мережу Інтернет, зокрема, мобільними теле-
фонами; 
- Хто оцінює достатність доказів для прийнят-
тя рішення про наявність ознак порушень та 
відповідно призупинення оформлення това-
рів? 
- Чи всі оригінальні товари, що ввозяться ім-
портерами не зазначеними в Митному реєст-
рі, автоматично підозрюються в контрафакт-
ності? 
- Ознаки контрафактного товару, механізм 
визначення товару таким? 
- Алгоритм дій (документи, що необхідно по-
дати) суб’єктів господарювання для убезпе-
чення зупинення митного оформлення оригі-
нального товару, що імпортується та містить-
ся в реєстрі, якщо він завозиться: суб’єктом, 

зазначеним правовласником у пункті 5 заяви; 
суб’єктом, зазначеним правовласником у пун-
кті 7 заяви. 
Учасники робочої зустрічі у ході обговорення 
зазначили позитивні та негативні аспекти 
після запровадження Митного реєстру. 

З позитивних – це виконання Україною своїх 
міжнародних зобов’язань за результатами 
запровадження Митного реєстру; протидія за 
допомогою Митного реєстру ввезенню контра-

фактних товарів; сприяння інструменту 
«Митного реєстру» в боротьбі з підробками та 
контрафактом; створення за рахунок запрова-
дження Митного реєстру сприятливих умов 
для залучення інвестицій в Україну. 
 
З негативних – це занадто широке застосу-
вання визначення «контрафактних товарів»; 
відсутність ефективного механізму відповіда-
льності правовласників за можливість реєст-
рації охоронних документів на об’єкти суспіль-
них надбань як на об’єкти прав інтелектуаль-
ної власності та подання некоректної інфор-
мації до Митного реєстру об’єктів прав інтеле-
ктуальної власності;  відсутність грошового 
забезпечення як стримуючого фактору для 
недобросовісних користувачів;  відсутність 
ефективного механізму відповідальності пате-
нтних повірених за некоректні дії, що призве-
ли до реєстрації об’єктами прав інтелектуаль-
ної власності тих, що такими не є; дуже вели-
ка кількість об’єктів прав інтелектуальної вла-
сності в Митному реєстрі, що спричинено 
зазначеними вище недоліками; відсутність 
швидкого та ефективного механізму припи-
нення чинності патентів, які отримані внаслі-
док зазначених вище порушень; автоматичне 
сприйняття товару, який  ввозиться не право-
власником або зазначеними ним особами, як 
такого, що має ознаки контрафактного та мит-
не оформлення якого має бути призупинено. 
 
Також узагальнена інформація стосовно ре-
зультатів анкетування учасників робочої зу-
стрічі з окремих питань свідчить, що більшість 
учасників надали такі відповіді на питання, а 
саме : 

1. Потребує доопрацювання термін 
«контрафактні товари» у Митному кодексі 
України. 
2. Митний реєстр є дієвим механізмом бороть-
би з контрафактною продукцією. 
3. Міжнародний принцип вичерпання прав є 
більш вигідним для України. 
4. У разі призупинення розмитнення товарів, 
зазначених в Митному реєстрі, питання було 
вирішено шляхом звернення  до суду, домов-
леністю з правовласником. 
 
 У межах дослідження, що триває, Антимоно-
польний комітет України очікує від органів 
влади, організацій, суб’єктів господарювання, 
науковців інформацію, яка дасть змогу зроби-
ти об’єктивні, фахові і повні висновки та підго-
тувати пропозиції з метою вирішення низки 
проблемних питань. 
На робочій зустрічі були присутні представни-
ки  Міністерства економічного розвитку і торгі-
влі України, Державної фіскальної служби 
України, Європейської бізнес асоціації, Спілки 
Українських Підприємців, представники виро-
бників електронної техніки патентні повірені 
та інші учасники ринку та науковці. 
 
Опитування АМКУ щодо впливу Митного 
реєстру на ринки оптової та роздрібної 
торгівлі товарами 
 
Анкету або іншу інформацію, яка може бути 
використана для проведення дослідження, 
надсилайте до 31.07.2017 на 
vap@amcu.gov.ua або поштою за адресою: 
вул. Митрополита Василя Липківського, 45, м. 
Київ, 03680. 

 518   СКАРГ 

 

надійшло до Органу оскарження 

АМКУ в червні 2017 року, що 

на 480 скарг більше  

ніж у червні 2016 року 

25  ЗАСІДАНЬ 

 

проведено Органом оскарження 

АМКУ в червні 2017 року, що 

на 7 засідань більше  

ніж у червні  2016 року 

820  РІШЕНЬ 

 

прийнято Органом оскарження   

АМКУ в травні 2017 року, що 

на 777 рішень більше  

ніж у червні 2016 року 

 
 

Державний уповноваже-
ний Агія Загребельська 
вважає, що з підвищен-
ням прозорості публіч-
них закупівель з'яви-
лись нові виклики для 

української адвокатури. 

 

Про це в своїй доповіді 
«ProZorro» – чи є робота 
для адвоката?» зазначила 
член Постійно діючої адмі-
ністративної колегії з розг-
ляду скарг про порушення 
законодавства у сфері 
державних/публічних заку-
півель Антимонопольного 
комітету України 16 черв-
ня 2016 року під час VI 
Всеукраїнського форуму 
ААУ з публічного права, 
учасниками якої були 
представники органів дер-
жавної влади, бізнесу, 
фахівці з питань закупі-
вель та представники 
громадськості. 

 

«Попит бізнесу на справе-
дливість, відкриття компа-
ніями для себе нових рин-
ків, де покупцям їх продук-
ції виступає держава, ви-
магає від адвокатури шви-
дкого навчання та здобут-

тя професійних навичок у сфері закупівель з 
метою належного захисту прав бізнесу в цій 
галузі, - зауважила Агія Загребельська. 

 

Державний уповноважений презентувала ба-
чення відомства стосовно того, у чому полягає 
робота для адвоката при оскарженні публіч-
них закупівель через «ProZorro», а саме: оска-
рження до Колегії дій, бездіяльності, рішень, 
що призвели до порушення прав, пов'язаних із 
участю в закупівлях; оскарження до суду; роз-
слідування щодо антиконкурентних узгодже-
них дій, спрямованих на спотворення резуль-
татів тендерів; підготовка тендерної пропози-
ції; аналіз тендерних пропозицій конкурентів; 
аналіз правомірності прийнятих рішень замов-
ником; представлення інтересів під час оскар-
ження тощо. 

 

Також Агія Загребельська поділи-
лась практикою роботи Органу 
оскарження, статистикою розгляну-
тих скарг, проілюструвала на прак-
тиці типові найпоширеніші помилки 
при оскарженні, на які варто зверну-
ти увагу як замовникам, так і скарж-
никам. 

 

Під час Форуму обговорювались 
питання судової реформи, останні 
рішення Європейського суду з прав 
людини, актуальні питання податко-
вого права та інтелектуальної влас-
ності, реформи в сфері охорони 
здоров’я, освіти і пенсійну реформу. 

Форум є платформою для обговорення нага-
льних проблем у сфері взаємовідносин держа-
ви – адвокатури – бізнесу, метою проведення 
якого є підвищення рівня інформованості ад-
вокатів щодо актуальних питань публічного 
права; обговорення новацій законодавства і 
правозастосовчої практики у сучасних умовах; 
консолідація адвокатського співтовариства 
для вироблення правових позицій з найбільш 
неоднозначних правових питань; сприяння в 
донесенні позицій адвокатської спільноти до 
органів державної влади. 

 

На завершення доповіді державний уповнова-
жений відповіла на численні практичні запи-
тання, які виникають під час організації або 
участі у публічних закупівлях. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeeEzPZUZU6kgmF22hSWwM5gAFixHivqUCvtpZ3TEZRD-QZ1g/viewform
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ІНФОРМАЦІЙНИЙ ДАЙДЖЕСТ  

АНТИМОНОПОЛЬНОГО КОМІТЕТУ УКРАЇНИ 

                                                   РИНОК НАФТОПРОДУКТІВ                                                                                         НЕДОБРОСОВІСНА КОНКУРЕНЦІЯ 

АМКУ ЗА ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТО -
СПРОМОЖНОСТІ ВІТЧИЗНЯНОЇ НАФТОПЕ-

РЕРОБНОЇ ГАЛУЗІ 
 

8-9 червня 2017 року державний уповнова-
жений Антимонопольного комітету України 
Валерій Полюхович взяв участь у третій 
галузевій конференції «Кременчуцький 
НПЗ 2017: Стратегія Євро-5 – якість, гаран-
тії, надійність», яка проходила в м. Кремен-
чук. 
 
«Диверсифікація джерел поставок нафтопро-
дуктів, нарощування обсягів виробництва па-
льного на вітчизняних потужностях, розвиток 

біржової торгівлі нафтопродуктами – запорука 
цінової стабільності на роздрібних ринках 
пального, підвищення конкурентоспроможнос-
ті вітчизняної нафтопереробної галузі та енер-
гетичної безпеки держави. При цьому запро-
вадження системного моніторингу ринків розд-
рібної торгівлі пальним сприятиме підвищен-
ню прозорості та прогнозованості цих ринків 
для споживачів та, як наслідок, до покращення 
конкурентного середовища», - зазначив Вале-
рій Полюхович. 
 
У ході конференції державний уповноважений 
презентував пріоритетні напрями діяльності 
Антимонопольного комітету України на ринках 

моторних палив та окреслив 
перспективні плани відомства 
на цих ринках. Також Валерій 
Полюхович акцентував увагу 
учасників конференції на фак-
торах, які стримують розвиток 
конкуренції на ринках мотор-
них палив, створюють підґрун-
тя для вчинення порушень 
конкурентного законодавства, 
та на можливих шляхах їх 
вирішення. 
 
Під час конференції обгово-
рювалися питання розвитку 
вітчизняної нафтопереробної 
галузі, ключові проблеми та 
перспективи функціонування 
ринків моторних палив в Укра-
їні. 
 

Державний уповноважений Марія Проци-
шен  виступила у секції "Недобросовісна 
конкуренція. Проблемні питання взаємодії 
з провідними мовниками країни" в рамках 
Міжнародної конференції «Дні електронних 
комунікацій», яка відбувається 7-10 червня 
2017 року в м. Одеса.  
 

Під час конференції обговорюються актуальні 
питання розвитку бізнесу цифрових телекому-
нікаційних послуг, запобігання та протидія 
недобросовіснійконкуренції  у сфері телекому-
нікацій, співпраці кабельних операторів/
провайдерів із медійниками стосовно оплати 
контенту, обмін досвідом із європейськими 
експертами та колегами.  

 © Антимонопольний комітет України 
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кількість припинених пору-
шень та дій, що містять ознаки 
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за січень-червень 2017 року 
 

172  

опрацьовано нор-
мативно-правових 

актів з питань, що впливають 

на розвиток конкуренції 

 

за січень-червень 2017 року 
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накладених АМКУ штрафів  

за січень-червень 2017 року 

 

29 червня 2017 року під керівництвом 
державного уповноваженого Анни Арте-
менко відбулась нарада стосовно імпле-
ментації правил державної допомоги у 
вугільній галузі. 
 
Під час наради за участю представників Ге-
нерального Директорату з конкуренції Євро-
пейської Комісії, Представництва ЄС в Украї-

ні та Міністерства енергетики та вугільної 
промисловості України обговорювалися осо-
бливості та порядок імплементації правил 
державної допомоги у вугільній галузі в Укра-
їні. 
У ході доповіді перший секретар Представ-
ництва ЄС Хосе Мануель Хернандес Марті-

нес поінформував учасників щодо визначен-
ня поняття державної допомоги та принципів 
допустимості державної допомоги в країнах 
ЄС, а також змісту зобов’язань України у цій 
сфері.. 
Представник Генерального Директорату з 
конкуренції Європейської Комісії Мікаель 
Даріда розповів про правила державної до-
помоги ЄС у вугільному секторі та останні 

рішення Єврокомі-
сії у цій сфері. 
 
Представники Міні-
стерства енергети-
ки та вугільної про-
мисловості пред-
ставили план ре-
формування вугіль-
ної галузі України. 
 
Державний уповно-
важений Анна Ар-
теменко зазначила, 
що реалізація між-
народних зобов’я-
зань України у цій 
сфері залежить від 
наявності ефектив-
ної співпраці між 
Комітетом як упов-

новаженим органом з питань державної до-
помоги та Міністерством енергетики та вугі-
льної промисловості як надавачем держав-
ної допомоги. Європейські правила держав-
ної допомоги у цій сфері дозволяють її нада-
вати виключно на закриття неконкуренто-
спроможних шахт. 

З метою дослідження питань дотримання 
вимог законодавства про захист економічної 
конкуренції органами місцевої влади, місцево-
го самоврядування, у тому числі при реаліза-
ції пілотного проекту щодо державного регу-
лювання цін на препарати інсуліну та Урядо-

вої програми «Доступні ліки», Антимонопо-
льний комітет України звертається до уча-
сників ринків роздрібної торгівлі лікарсь-
кими засобами з проханням взяти участь в 
опитуванні. 
Останнім часом Урядом України було запро-
ваджено ряд заходів, спрямованих на забез-
печення населення життєво необхідними 
лікарськими засобами. 
 
Так, з 6 квітня 2016 року набула чинності пос-
танова Кабінету Міністрів України від 23-
.03.2016 № 239 «Деякі питання відшкодуван-
ня вартості препаратів інсулінів» з метою 
реалізації пілотного проекту щодо запрова-
дження державного регулювання цін на пре-

парати інсуліну, що передбачено постановою 
Кабінету Міністрів України від 05.03.2015 № 
73 (зі змінами). 
 
З 1 квітня 2017 року стартувала Урядова про-
грама «Доступні ліки», в рамках якої хворі на 

бронхіальну астму, діабет ІІ типу та сер-
цево-судинні захворювання можуть отри-
мати за рецептами лікарів (безкоштовно 
або із незначною доплатою в аптечних 
закладах) лікарські засоби (вітчизняного 
та іноземного виробництва). 
Пілотний проект щодо препаратів інсулі-
ну та Урядова програма «Доступні ліки» 
передбачають залучення до їх реалізації 
якомога більшої кількості аптек, що має 
сприяти задоволенню потреб населення 
в отриманні життєво необхідних їм ліків. 
 
Відповідно до інформації з офіційного 
веб-сайту МОЗ України станом на 19 

травня цього року до реалізації Програми 
«Доступні ліки» долучились більше 4100 ап-
тек та аптечних пунктів по всій території Укра-
їни. 
Водночас із окремих регіонів надходить інфо-
рмація щодо штучного ускладнення допуску 
аптечних закладів до участі в Урядовій про-
грамі «Доступні ліки». 
 
Реалізація пілотного проекту щодо препаратів 
інсуліну, на жаль, не має належного інформа-
ційного супроводження  на офіційному веб-
сайті МОЗ України. 
Просимо всіх небайдужих учасників ринків 
висловити свої думки на поставлені запитан-
ня в анкеті . 

https://docs.google.com/forms/d/1Ql4qVFFFrwzAwfwBw6apSuTTH0_slm31QiYaJCxovVM/viewform?edit_requested=true
https://docs.google.com/forms/d/1Ql4qVFFFrwzAwfwBw6apSuTTH0_slm31QiYaJCxovVM/viewform?edit_requested=true
https://docs.google.com/forms/d/1Ql4qVFFFrwzAwfwBw6apSuTTH0_slm31QiYaJCxovVM/viewform?edit_requested=true
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ІНФОРМАЦІЙНИЙ ДАЙДЖЕСТ  

АНТИМОНОПОЛЬНОГО КОМІТЕТУ УКРАЇНИ 

 

ДЕРЖГЕОКАДАСТР УКРАЇНИ ВИКОНАВ РЕКОМЕНДАЦІЇ АМКУ 

Один із суб’єктів господарювання, 
який здійснює господарську дія-
льність з медичної практики, звер-
нувся до Комітету за таким висно-

вком. 

Заявник просив Комітет проаналі-
зувати та надати висновок щодо 
того, чи може він ввести в оману 
споживачів шляхом розміщення 
на своій вивісці напису «Клініка», 
який є офіційно зареєстрованим 

знаком для товарів і послуг. 

 

У лютому 2017 року АМКУ розпочав 
опитування щодо сприйняття спожи-
вачами написів «клініка», 
«клінічний». Завершивши його 27 
березня 2017 року. 

 

В результаті аналізу наданих заявни-
ком матеріалів та норм чинного зако-
нодавства України було встановле-
но, що напис «Клініка» може створи-
ти у споживачів уявлення, що такий 
заклад охорони здоров’я є 
«клінічним закладом охорони здоро-
в’я», до якого чинним законодавст-
вом, зокрема, наказом Міністерства 
охорони здоров’я України від 05 
червня 1997 року № 174 «Про за-
твердження Положення про клініч-
ний заклад охорони здоров’я», заре-
єстрованим у Міністерстві юстиції 

України 07 липня 1997 року за № 
245/2049 встановлено ряд вимог: 

- не менше ніж 50 відсотків площі 
використовувати для розташування 
структурних наукових і навчальних 
підрозділів вищих медичних навча-
льних закладів; 

- мати необхідних спеціалістів, мате-
ріальну-технічну базу та приміщення; 

- угода між ректором (директором) 
вищого навчального закладу та кері-
вником закладу охорони здоров’я. 

При цьому, статус «клінічного закла-
ду охорони здоров’я» надається 
наказом Міністра охорони здоров’я. 

 

Заявник не надав підтвердження 
того, що Міністерством охорони здо-
ров’я йому було надано статус кліні-
чного закладу, хоча ним і здійснюєть-
ся науково-дослідна робота.  

 

Таким чином, використання Заявни-
ком вивіски з написом «Клініка» мо-
же створити у споживачів медичних 
послуг уявлення про більш високий 
статус медичного закладу та, як на-
слідок, вищий професійний рівень 
послуг, які надає Заявник, ніж вони є 
насправді, що може надати Заявнику 
неправомірних переваг у конкуренції. 

 

На підставі цього, у травні 2017 року 
Комітетом було надано Заявнику 
висновки, згідно з якими використан-
ня знака для товарів та послуг, що 
містило в собі позначення «Клініка» 
може містити ознаки порушення, 
передбаченого статтею 151 Закону 
України «Про захист від недобросо-
вісної конкуренції». 

8 червня 2017 року на засіданні Антимонопольного комітету 

України прийнято протокольне рішення про виконання Держа-

вною службою України з питань геодезії, картографії та кадас-

тру України рекомендацій Антимонопольного комітету Украї-

ни від 17.01.2017 № 1-рк. 

На офіційному сайті  адміністратора Кадастру розміщено інформа-

цію для виробників засобів криптографічного захисту інформації 

(КЗІ) щодо можливості їх використання у складі комплексної систе-

ми захисту інформації автоматизованої системи ДЗК, для чого 

виробники можуть запропонувати до використання у складі КСЗІ 

АС ДЗК засіб КЗІ, передбачений Переліком засобів криптографіч-

ного захисту інформації, які мають експертний висновок за резуль-

татами державної експертизи у цій галузі. 

При цьому виробники мають забезпечити проведення робіт із мо-

дернізації КСЗІ АС ДЗК відповідно до вимог нормативного докуме-

нту системи ТЗІ НД ТЗІ 3.7-003-05, проведення державної експер-

тизи КСЗІ АС ДЗК. 

Нагадуємо, що рекомендації Комітету полягали у припиненні дій 

стосовно обмеження переліку програмних продуктів, які можуть 

використовуватись нотаріусами для підключення до Державного 

земельного кадастру, та вживанні вичерпних заходів, спрямованих 

на розширення переліку засобів КЗІ, що використовуються корис-

тувачами (у тому числі нотаріусами) для доступу до Державного 

земельного кадастру, з урахуванням інформації, наведеної у моти-

вувальній частині рекомендацій. 

 

 

Антимонопольний комітет України за власної ініціативи запо-

чаткував публікацію на офіційному сайті та мережі Facebook 

інформаціЇ стосовно кількості щоденно опрацьованих рішень 

Постійно діючою адміністративною колегією з розгляду скарг 

про порушення законодавства у сфері публічних закупівель. 

ВИСНОВКИ АМКУ 

АМКУ ЗАПРОВАДЖУЄ НОВІ МОЖЛИВОСТІ  
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Повідомити про порушення законодавства про за-

хист економічної конкуренції (АНОНІМНО) 
 

Ви, як громадянин, може допомогти нам у боротьбі з 
картелями та іншими антиконкурентними практиками 
суб’єктів господарювання. Ваша інформація може стати 
корисним, ефективним інструментом при розкритті пра-
вопорушень та сприяти відновленню чесної конкуренції. 
 

 Антиконкурентними практиками суб’єктів господа-

рювання, зокрема, можуть бути: 
 

- узгодження цін та інших умов ведення бізнесу; 
 - обмеження виробництва та відповідно створення 
дефіциту товарів; 
- узгодження територій здійснення діяльності чи 
контрагентів; 
- узгоджена участь у торгах, аукціонах, конкурсах, 
тендерах; 
- усунення суб’єктів із ринку або створення бар’єрів 
доступу на ринок; 
- надмірний обмін інформацією між конкурентами. 
 

Якщо антиконкурентні практики вчасно не виявити 
та не припинити, то вони можуть призводити до 
суттєвого підвищення цін, обмеження асортименту, 
зниження рівня якості товарів і послуг, та погіршен-
ня добробуту громадян. Якщо Ви знаєте про подібні 
практики, то можете допомогти нам їх виявити, доб-
ровільно надаючи інформацію. 

МИ ГАРАНТУЄМО ЇЇ НЕРОЗГОЛОШЕННЯ! 
 

Інформація може бути надана у вигляді документів, 
фактів або викладення обставин, які Вам відомі,  
стосовно антиконкурентної узгодженої поведінки 
суб’єктів господарювання. Інформація може стосу-
ватися як минулого, так і поточного часу. 
 

ЯК ПОВІДОМИТИ 
 

Ми повністю готові запропонувати нашу допомогу і 
відповісти на будь-які питання, які можуть виникнути 
в разі, якщо Ви вирішили зв'язатися з нами. 

Краще, якщо Ви прийдете до нас відкрито (зазначите 
своє ім'я і посаду та джерело вашої інформації), так як 
це підвищить кредит довіри до наданої Вами інформації.  
 

АЛЕ, якщо Ви НЕ ГОТОВІ РОЗКРИТИ свою особистість, 
то можете відправити нам анонімне повідомлення нана 

електронну адресу:  whistleblower@amcu.gov.ua  
 

Прохання викласти в повідомленні якомога більше інфо-
рмації та у разі наявності надати підтверджуючі докуме-
нти і матеріали, адже це збільшить ймовірність того, що 
ми зможемо припинити правопорушення на основі такої 
інформації. 
 

У повідомленні зазначте, будь ласка, чи погоджуєтесь 
Ви на двосторонній (електронний) зв'язок з нами у разі, 
якщо нам необхідно буде запросити у Вас додаткову 
інформацію або роз'яснення щодо отриманої. 

 

У разі наявності інформації відповідне повідомлен-
ня можна зробити також за телефоном (044) 251-62-
08 та/або на електронну адресу:                                

leniency@amcu.gov.ua 

ЗАКУПІВЛІ 

http://www.amc.gov.ua/amku/control/main/uk/publish/category/134941
https://www.facebook.com/amc.gov.ua/messages/?threadid=100005275502999&timestamp=1500279696554

