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МІЖНАРОДНА ПОЛІТИКА 4 

Читайте у випуску: 

Антимонопольним комітетом Украї-
ни завершено розгляд справи про 
концентрацію за участю компанії 
«VF Worldwide Holdings Ltd» (м. Порт
-Луї, Республіка Маврикій) та компа-
нії «FMC Group FZE» (м. Шарджа, 
Об’єднані Арабські Емірати), яка 
відбувається на ринку послуг з офо-
рмлення документів, необхідних для 
отримання віз громадянами України 
для виїзду закордон (аутсорсингові 

візові послуги). 

 

Під час розгляду справи Антимонопо-
льним комітетом України було прове-
дено поглиблене дослідження ринку із 
залученням учасників ринку послуг з 
оформлення документів, необхідних 
для отримання віз громадянами Украї-
ни для виїзду закордон (аутсорсингові 
візові послуги) та незалежних експер-
тів. 

 

В якості незалежних експертів були 
залучені посольства України в таких 
країнах, як: Австрія, Болгарія, Канада, 
Хорватія, Чехія, Данія, Естонія, Фінлян-
дія, Франція, Німеччина, Греція, Угор-
щина, Литва, Норвегія, Польща, Слове-
нія, Швеція та Нідерланди. 

 

За результатами розгляду справи було 
встановлено, що компанія «VF World-
wide Holdings Ltd» є світовим лідером у 
сфері аутсорсингу візових послуг і на-
дання таких послуг в Україні на підставі 
прямих договорів дозволить покращити 
якість цих послуг для громадян України 
та застосовувати найвищі стандарти 
безпеки даних в цілях захисту          
конфіденційної інформації; 

відбір візової аутсорсингової компанії 
відбувається поза межами України і 
залежить виключно  від рішення урядів 
іноземних країн; 

компанія «FMC Group FZE» надає ком-
панії «VF Worldwide Holdings Ltd» аут-
сорсингові візові послуги в Україні, 
надаючи ці послуги кінцевим спожива-
чам під брендом компанії «VF World-
wide Holdings Ltd»; 

концентрація не змінить ринкового 
становища учасників концентрації на 
території України,  

за таких умов, враховуючи, що зазна-
чена концентрація не призводить до 
монополізації чи суттєвого обмеження 
конкуренції на товарних ринках       
України, рішенням Антимонопольного 
комітету від 20 липня 2017 року № 438-
р надано дозвіл компанії «VF Worldwide 
Holdings Ltd» на опосередковане прид-
бання акцій компанії «FMC Group FZE», 
що забезпечує перевищення 50 відсот-
ків голосів у вищому органі управління 
компанії. 

ЕНЕРГЕТИЧНІ РИНКИ В ПОЛІ ЗОРУ АМКУ ВПЛИВ КОНЦЕНТРАЦІЇ НА РИНОК 

ПОСЛУГ З ОФОРМЛЕННЯ 

ДОКУМЕНТІВ, НЕОБХІДНИХ ДЛЯ 

ОТРИМАННЯ ВІЗ ГРОМАДЯНАМИ 

УКРАЇНИ 

ПРЕДСТАВНИКИ АМКУ ОБГОВОРИЛИ АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПУБЛІЧНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ 

МАРІЯ НІЖНІК РОЗПОВІЛА ПРО 
ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАН-
НЯ ЕНЕРГЕТИЧНОГО РИНКУ ТА 

РИНКУ ПРИРОДНОГО ГАЗУ 

 

Марія Ніжнік Перший заступник 
Голови Антимонопольного комі-
тету України взяла участь у про-
грамі Літньої школи на тему: «Як 
відрізняється Україна?», органі-
зованою Київською школою еко-

номіки З липня 2017 року. 

 

У своїй лекції, яка була присвячена 
уникненню ринкових спотворень на 
українських енергетичних ринках, 
Марія Ніжнік, зокрема, розповіла 
про: 

-  особливості функціонування ене-
ргетичного ринку та ринку природ-
ного газу; 

-   приклади справ, які розглядались 
Комітетом із приводу порушення 

АМКУ ЗАПРОШУЄ ДОЛУЧИТИСЯ 

ДО ВІДКРИТОГО  

ОБГОВОРЕННЯ! 

 

З метою підвищення рівня конку-
ренції на вітчизняних ринках на-
фти, бензинів, дизельного пали-
ва, скрапленого газу та забезпе-
чення їх прозорості в Антимоно-
польному комітеті України було 
проведено низку засідань Робо-
чої групи з впровадження та за-
безпечення функціонування сис-
темного моніторингу ринків наф-

ти та нафтопродуктів. 

 

Під час засідань Робочої групи за 
участю представників органів вла-
ди, учасників ринку та суб’єктів 
біржової торгівлі нафтопродуктами 
були напрацьовані засади для ство-
рення та запровадження в Україні 
системного моніторингу ринків наф-
ти та нафтопродуктів, зокрема що-
до обсягів та джерел надходження 
інформації, механізмів її аналізу, 
використання біржових котирувань 
в якості цінового індикатора кон’юн-
ктури роздрібних ринків та впрова-
дження системи репортингу. 

 

При цьому члени Робочої групи  
дійшли згоди про необхідність поси-
лення співпраці та взаємодії задля 
покращення стану конкуренції на  

законодавства про захист економіч-
ної конкуренції на ринках електрич-
ної енергії та природного газу. 

-    інструменти уникнення ринкових 
спотворень на енергетичних ринках 
(конкурентоспроможний енергетич-
ний ринок та конкурентне законо-
давство). 

ринках нафти та нафтопродуктів і 
запровадження прозорих механіз-
мів ціноутворення на цих ринках. 

 

Наразі до Антимонопольного комі-
тету України звернулася Нафтога-
зова Асоціація України з пропозиці-
єю укласти Меморандум між Анти-
монопольним комітетом України та 
учасниками ринку нафтопродуктів 
про спільні дії щодо створення 
сприятливого середовища для роз-
витку добросовісної конкуренції, 
проект якого було погоджено на 
чергових зборах учасників Асоціації. 

 

Підписання цього Меморандуму, на 
думку Нафтогазової Асоціації Украї-
ни, дозволить удосконалити механі-
зми подання операторами ринків 
оптової та роздрібної торгівлі наф-
топродуктами інформації, необхід-
ної Комітету для дослідження відпо-
відних ринків, що в свою чергу 
сприятиме створенню ефективного 
конкурентного середовища на рин-
ках торгівлі нафтопродуктами. 

 

Зважаючи, що ринки нафти та наф-
топродуктів (в тому числі скрапле-
ного вуглеводневого газу) мають 
значний вплив на всі галузі націона-
льної економіки і цінову ситуацію на 
інших ринках товарів та послуг, та, 
як наслідок, впливають на рівень  

Окрім цього, Марія Ніжнік 
звернула увагу на те, що                
2 серпня 2017 року всту-
пає в силу Закон        
«Про державну допомогу 
суб’єктам господарюван-
ня», відповідно до цього 
Закону АМКУ є уповнова-

женим органом 
щодо здійснення 
моніторингу допус-
тимості державної 
допомоги. 

життя населення, соціально -
економічний розвиток та енергетич-
ну безпеку держави, запрошуємо  
усіх зацікавлених сторін долучитися 
до обговорення проекту «Меморан-
думу між Антимонопольним коміте-
том України та учасниками ринку 
нафтопродуктів про спільні дії щодо 
створення сприятливого середови-
ща для розвитку добросовісної 
конкуренції». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Меморандум є відкритим для приє-
днання будь-яких учасників ринків 
оптової та роздрібної торгівлі наф-
топродуктами. 

 

Свої думки, зауваження та пропози-
ції до проекту Меморандуму проси-
м о  н а д с и л а т и  н а  п о ш т у 
pek@amcu.gov.ua до 10 серпня 
2017 року включно, вказавши в темі 
«Меморандум з учасниками ринків 
світлих нафтопродуктів». 

Представники Антимонопольно-
го комітету України взяли участь 
у засіданні круглого столу, прис-
вяченого обговоренню проблем-
них питань у сфері публічних 
закупівель між АМКУ, експерта-
ми закупівель та бізнесом, орга-
н і зованого Проек том  ЄС 
“Гармонізація системи держав-
них закупівель в України зі стан-
дартами ЄС” 7 липня 2017 року. 

Відкриваючи захід, Ніна Сидоренко, 
Заступник Голови АМКУ – держав-
ний уповноважений АМКУ, привіта-
ла учасників і подякувала організа-
торам за можливість обміну думка-
ми та досвідом під час відкритої 
дискусії. 
 
У першій сесії, присвяченій розгля-
ду скарг, Ніна Сидоренко презенту-
вала поточний стан розгляду скарг 

у сфері публічних закупівель, вклю-
чаючи статистичні дані, досягнення 
та виявлені складнощі. Зупинилася 
на типології рішень органу оскар-
ження та проаналізувала типові 
помилки скаржників під час подачі 
скарги, найпоширенішими серед 
яких є відсутність плати за розгляд 
скарги, порушення строків надання 
скарги, відсутність обґрунтування 
порушених прав скаржників. 

 
Р о з г л я д а ю ч и 
статистичні дані, 
Заступник Голови 
Комітету зупини-
лася на кількості 
о п р а ц ь о в а н и х 
скарг у першій 
половині 2017 
року, яка у порів-
нянні з тим самим 
періодом 2016 
року збільшилася 
та зазначила, що 
з а в а н т а ж е н н я 
одного працівника 
АМКУ, відповідно 
вказаного періо-
ду, зросло в      
2,5 рази. 
 
За словами Ніни 
Сидоренко, про-
блемними питан-
нями у закупівлях 

є зловживання правом скаржника, 
відсутність передбаченої Законом 
відповідальності замовника за не-
виконання рішень органу оскаржен-
ня, недосконалість електронної 
системи закупівель тощо. Серед 
досягнень - насамперед, низький 
показник скасованих судом рішень. 
 
У другій сесії про тендерні змови 
Влад Удовіченко, начальник Відді-
лу розслідувань окремих видів 
антиконкурентних узголжених дій 
АМКУ, навів приклади знакових 
справ щодо порушень, які стосу-
ються спотворення результатів 
торгів та виявлення змов у торгах. 
Довів до присутніх проблеми, які 
виникають під час збору доказів 
для доведення антиконкурентних 
узгоджених дій. 
 
Підбиваючи підсумки третьої сесії, 
присвяченої загальному обговорен-
ню, Влад Удовіченко відповів на 
питання учасників стосовно зведе-
них відомостей органів Комітету 
про визнання вчинення антиконку-
рентних узгоджених дій на торгах 
(так званого «чорного списку»), які 
публікуються на офіційному сайті 
АМКУ. 

         © Антимонопольний комітет України 
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АНТИМОНОПОЛЬНОГО КОМІТЕТУ УКРАЇНИ 

ДЕРЖАВНА ДОПОМОГА СУБ`ЄКТАМ ГОСПОДАРЮВАННЯ В ДІЇ!  
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ЦИКЛ РЕГІОНАЛЬНИХ СЕМІНАРІВ АМКУ ЩОДО БАЗОВИХ ПРИНЦИПІВ КОНТРОЛЮ ДЕРЖАВНОЇ ДОПОМОГИ СУБ’ЄКТАМ ГОСПОДАРЮВАННЯ 

Під час семінарів було обговорено питання 
впровадження нового правового інституту – 
державної допомоги суб’єктам господарюван-
ня.  

 

Розкрито правове підґрунтя даного інституту, 
зокрема, міжнародні зобов’язання нашої дер-
жави щодо контролю державної допомоги, а 
також кроки, які здійснюються для впрова-
дження національної системи контролю дер-
жавної допомоги. 

 

Як розповів представник Відділу моніторингу 
державної допомоги Данііла Волокитіна, осно-
вний акцент було зроблено на тісній взаємодії 
обласних державних адміністрацій, районних 
рад, міських рад і міст обласного значення з 
Антимонопльним комітетом України щодо 
питань функціонування системи моніторингу 
та контролю державної допомоги, після           
2 серпня 2017 року, з метою ефективного, 

максимально швидкого впровадження систе-
ми.  

 

За словами головного експерта Відділу моні-
торингу державної допомоги АМКУ Олени 
Гадомської, учасники заходу ознайомилися з 
новими повноваженнями щодо моніторингу та 
контролю державної допомоги у відповідних 
регіонах України.  

 

Звернули увагу на нові функції для надавачів 
державної допомоги - органів влади усіх рівнів 
щодо необхідності виконання норм законодав-
ства про державну допомогу. 

 

Керівник Проекту технічної допомоги ЄС Дай-
га Лагздіна презентувала учасникам практику 

ЄС щодо контролю державної допомоги, окре-
сливши основні цілі, критерії та вимоги з боку 
держави, спрямовані на раціональне викорис-
тання природних ресурсів. 

 

Заключний семінар АМКУ з питань держав-
ної допомоги суб'єктам господарювання 
відбувся у м. Києві 

 

Під час виступу Олени Ліллемяе, головного 
спеціаліста другого відділу моніторингу і конт-
ролю державної допомоги Департаменту моні-
торингу і контролю державної допомоги     
АМКУ, учасники заходу ознайомилися з нови-
ми повноваженнями щодо моніторингу та 
контролю державної допомоги, перехідними 
механізмами для України (чинна допомога/
нова допомога), передбаченими Законом 
України «Про державну допомогу суб’єктам 
господарювання». 

 

Окремо увагу було приділено порядку надан-
ня інформації про чинну державну допомогу.  

Представники органів місцевого самовряду-
вання, зі свого боку, висловили пропозиції та 

побажання стосовно шляхів підвищення ефек-
тивності співпраці з Антимонопольним коміте-
том України у цьому напрямку. 

 

Загалом, участь у семінарах взяли пред-
ставники Львівського, Волинського, Рів-
ненського, Тернопільського, Хмельницько-
го, Івано-Франківського, Закарпатського, 
Чернівецького, Одеського, Херсонського, 
Миколаївського, Вінницького, Харківсько-
го, Донецького, Луганського, Сумського, 
Полтавського Дніпропетровського, Запорі-
зького, Київського, Житомирського, Черка-
ського, Чернігівського, Кіровоградського 
територіальних відділень Антимонополь-

ного комітету України, а також відповідних 
обласних державних адміністрацій, район-
них рад, міських рад міст обласного зна-
чення, представники громадських органі-
зацій та ЗМІ. 

469      СКАРГ 

 

надійшло до Органу оскарження 

АМКУ в липні 2017 року, що 

на 297 скарг більше  

ніж у липні 2016 року 

 21   ЗАСІДАННЯ 

 

проведено Органом оскарження 

АМКУ в липні 2017 року 

766   РІШЕНЬ 

 

прийнято Органом оскарження   

АМКУ в липні 2017 року, що 

на 575 рішень більше  

ніж у липні 2016 року 

 

2 серпня 2017 року набрав чинності в пов-
ному обсязі Закон України "Про державну 
допомогу суб’єктам господарювання" (Закон) 

Цей Закон був 
прийнятий Верхо-
в н о ю  Р а д о ю 
України 1 липня 
2014 року на ви-
конання міжнаро-
дних зобов’язань 
України, що вини-
кають з умов: 

 

- Угоди про асоці-
ацію між Украї-
ною та ЄС. 

 

- Договору про заснування Енергетичного 
Співтовариства. 

 

Відповідно до Закону Антимонопольний комі-
тету України є уповноваженим органом із пи-
тань державної допомоги суб’єктам господа-
рювання. 

Законом визначаються повноваження Антимо-
нопольного комітету України,а саме: 

 

- здійснення моніторингу 
та контролю за наданням 
державної допомоги; 

 

- отримання та розгляд 
повідомлень про держав-
ну допомогу від надава-

чів такої допомоги; 

- визначення належності до державної допо-
моги заходів із підтримки суб’єктів господарю-

вання за рахунок ресурсів держави та 
місцевих ресурсів; 

 

- вимагання від надавачів та отриму-
вачів державної допомоги інформації, 
необхідної для прийняття рішень, 
передбачених Законом; 

 

- прийняття рішень, визначених час-
тиною шостою статті 10 та частиною 
сьомою статті 11 Закон України "Про 
державну допомогу суб’єктам госпо-
дарювання". 

 

З цього періоду надавачі державної допомоги 
зобов’язані повідомляти Антимонопольний 
комітет України про всю існуючу станом на 2 
серпня 2017 року державну допомогу суб’єк-
там господарювання, нову державну допомогу  
та внесення змін до умов чинної державної 
допомоги. 

Така державна допомога має бути приведена 
у відповідність до вимог Закону. 

Детальніше 

Відповідно до виконання плану заходів 
щодо проведення інституційної реформи 

у сфері моніторингу і контролю державної 
допомоги суб’єктам господарювання та 
реалізації положень Закону, у липні 2017  
року АМКУ завершив проведення навчання 

відповідальних працівників Комітету та 
надавачів державної допомоги суб'єктам 
господарювання згідно з програмами і 

планом. 

 

Чому навчалися та для чого? 

Дізнайтеся далі  

 

З метою підвищення кваліфікаційної обізнано-
сті співробітників територіальних відділень 
АМКУ та представників органів місцевого са-
моврядування, протягом липня цього року, 
представниками Відділу моніторингу держав-
ної допомоги було проведено цикл регіона-
льних семінарів стосовно принципів конт-
ролю державної допомоги суб’єктам госпо-
дарювання у Львові, Одесі, Харкові, Дніп-
рі.та Києві.  

 

Заходи відбулися за сприяння проекту техніч-
ної допомоги ЄС «Підтримка створення систе-

ми моніторингу та контролю дер-
жавної допомоги в Украї-
ні» (Проект). 

 

Мета семінару, за словами Ольги 
Кулик, заступника начальника 
Відділу моніторингу державної 
допомоги, «Простою мовою донес-

ти досить складні питання, зокрема, що таке 
державна допомога суб'єктам господарювання 
та навіщо нам потрібен новий інститут права? 
Що нам, українцям, дасть запровадження 
ефективної системи моніторингу та контролю 
державної допомоги?». 

За словами Оксани Чабанюк, головного    
експерта Відділу моніторингу державної допо-
моги АМКУ, разом зі слухачами в м. Одесі 
вдалося дійти згоди, щодо переваг від впрова-
дження ефективної системи моніторингу та 
контролю державної допомоги суб'єктам гос-
подарювання набагато більше, ніж недоліків.  

 

«Схвальні відгуки від представників заходу 
дають можливість переконатися, що ми на 
правильному і вже зрозумілому шляху», - ре-
зюмувала вона. 

 3 липня 2017 рік, м. Львів 

 5 липня 2017 рік, м. Одеса 

 10 липня 2017 рік, м. Харків 

 12 липня 2017 рік, м. Дніпро 

 26 липня 2017 рік, м. Київ 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1555-18
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1555-18
http://www.amc.gov.ua/amku/control/main/uk/publish/article/120893
http://www.amc.gov.ua/amku/doccatalog/document?id=120944&schema=main
http://www.amc.gov.ua/amku/doccatalog/document?id=136535&schema=main
http://www.amc.gov.ua/amku/control/main/uk/publish/article/136210
http://www.amc.gov.ua/amku/control/main/uk/publish/article/136269
http://www.amc.gov.ua/amku/control/main/uk/publish/article/136372
http://www.amc.gov.ua/amku/control/main/uk/publish/article/136400
http://www.amc.gov.ua/amku/control/main/uk/publish/article/136400
http://www.amc.gov.ua/amku/control/main/uk/publish/article/136626
http://www.amc.gov.ua/amku/doccatalog/document?id=120934&schema=main
http://www.amc.gov.ua/amku/control/main/uk/publish/article/120893
http://www.amc.gov.ua/amku/control/main/uk/publish/article/120893
http://www.amc.gov.ua/amku/control/main/uk/publish/article/120893
http://www.amc.gov.ua/amku/control/main/uk/publish/article/120893
http://www.amc.gov.ua/amku/control/main/uk/publish/article/120893
http://www.amc.gov.ua/amku/doccatalog/document?id=120934&schema=main
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ІНФОРМАЦІЙНИЙ ДАЙДЖЕСТ  

АНТИМОНОПОЛЬНОГО КОМІТЕТУ УКРАЇНИ 

   СВІТЛАНА ПАНАІОТІДІ : ВІДКРИТИЙ ДІАЛОГ З ПРЕДСТАВНИКАМИ                                                     ОПИТУВАННЯ ЩОДО СПРОЩЕНОГО МЕХАНІЗМУ                                
     ФАРМКОМПАНІЙ - ШЛЯХ ДО РОЗВИТКУ КОНКУРЕНЦІЇ НА РИНКАХ                                                      ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ 
                                               ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ 

 
16 липня 2017 року 
державний уповнова-
жений АМКУ Світлана 
Панаіотіді, заступник 
Директора Департамен-
ту-начальник відділу 
розслідувань АМКУ 
Олена Шевчук  та нача-
льник Другого Відділу 
розслідувань АМКУ 
Ірина Швець взяли участь в робочій зустрі-
чі з представниками фармацевтичних ком-
паній, організованої за підтримки Амери-
канської торговельної палати (АСС), де 
обговорили актуальні питання розвитку 
конкуренції на ринках лікарських засобів в 
цілому і у відносинах між виробниками та 
вистриб’юторами зокрема.  
 
Окрему увагу учасники зустрічі приділили дис-
кусії стосовно різних видів знижок, їх впливу на 
конкуренцію та на рівень цін у подальших ка-

налах продажів, особливо у сфері закупівель 
за державні кошти. 
Світлана Панаіотіді пояснила підходи Коміте-
ту, застосовані під час розгляду справ про 
порушення законодавства про захист економі-
чної конкуренції, зокрема, до оцінки допусти-
мості застосування деяких обмежень у верти-
кальних відносинах, а також до оцінки впливу 
механізмів надання знижок на подальше вста-
новлення цін в умовах існуючого державного 

регулювання. 
Учасники зустрічі на-
голосили на необхід-
ності розробки пропо-
зицій бізнесового 
середовища стосовно 
зміни підходів до регу-
лювання ринків лікар-
ських засобів та залу-
чення до дискусії з 
цього питання пред-
ставників органів вла-
ди. 

З 2016 року в Україні запроваджено спро-
щений механізм державної реєстрації 
певних лікарських засобів (ЛЗ). Такий 
порядок містить ряд відмінностей порів-
няно зі стандартною процедурою держав-
ної реєстрації ЛЗ, зокрема, пов’язаних з 
вимогами до документації, обсягом та 
порядком експертизи реєстраційних мате-
ріалів і строків її проведення. 

З точки зору законодавства про захист еконо-
мічної конкуренції, спрощення процедури вхо-
дження на ринок взаємозамінних ЛЗ, може 
мати позитивний вплив для розвитку конкурен-
ції на ринку ЛЗ із відповідною міжнародною 
непатентованою назвою – МНН діючої речови-
ни. 
 
Одночасно із загальним позитивним впливом 

на структуру відповідних ринків ЛЗ, спро-
щена процедура окремих ЛЗ може ство-
рювати для виробників взаємозамінних 
(аналогічних) ЛЗ нерівні умови для їх 
вступу на відповідні ринки. 
 
Антимонопольний комітет України продо-
вжує дослідження питання наявності/
відсутності негативного впливу від запро-
ваджених механізмів спрощеної реєстра-
ції ЛЗ на господарську діяльність і звер-
тається до учасників ринків ЛЗ із прохан-
ням взяти участь в опитуванні. 

 © Антимонопольний комітет України 

            В АМКУ ОБГОВОРИЛИ ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ КОНЦЕНТРАЦІЇ  
                                                    ЗА УЧАСТЮ КУА                                                      АМКУ НАДАВ РЕКОМЕНДАЦІЇ ПАТ «ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК 
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3746   

 

надійшло заяв до органів Комітету 

 

 

за січень-липень 2017 року 

 

654  
 

розпочато справ за ознаками пору-
шення законодавства про захист 

економічної конкуренці 

 

за січень-липень 2017 року 

1422  
 

 

загальна кількість припинених        

порушень 

 

за січень-липень 2017 року 

 

12 липня 2017 року в Антимонопольному 
комітеті України відбулося засідання круг-
лого столу на тему: «Розгляд концентрацій, 
які відбуваються за участю компаній з 
управління активами (КУА)» під керівницт-
вом державного уповноваженого Комітету 
Анни Артеменко разом із працівниками 
Департаменту контролю за концентраціями 
та узгодженими діями. 
 
У заході взяли участь представники Націона-
льної комісії з цінних паперів та фондового 
ринку, Української асоціації інвестиційного 
бізнесу, а також бізнесу та юридичних компа-
ній. 
Учасникам була презентована практика розг-
ляду АМКУ заяв про надання дозволу на кон-
центрацію за участю КУА. 
 
Крім того, було обговорено низку 
важливих питань, які стосуються: 
- функції та повноваження компаній з 
управління активами стосовно інсти-
тутів спільного інвестування; 
- питання наявності/відсутності від-
носин контролю між компаніями з 
управління активами, інститутами 
спільного інвестування та інвестора-
ми інститутів спільного інвестування; 
-   визначення задіяних ринків під час 
розгляду концентрацій за участю 
компаній з управління активами та 
інститутів спільного інвестування. 
 
Резюмуючи обговорення зустрічі, учасники 
дійшли згоди щодо наявності проблемних 
питань обсягу та змісту документів, які необ-

хідно подавати до Комітету для отримання 
дозволу на концентрацію за участю компа-
ній КУА, а також необхідності уніфікації 
підходів визначення наявності/відсутності 
відносин контролю між компаніями з управ-
ління активами та інститутами спільного 
інвестування. 
 
Ураховуючи зазначене, Антимонопольний 
комітет України запрошує професійних уча-
сників цього ринку взяти участь в обгово-
ренні проблемних питань та пропонує нада-
ти обґрунтовані пропозиції з питань концен-
трацій за участю компаній з управління 
актив ами на e-mai l :  concent ra-
tions@amcu.gov.ua 
 

Термін надсилання пропозицій до 31 серпня 
2017 року. 
 

За результатами розгляду скарг внутріш-
ньо переміщених осіб щодо дій                 
ПАТ «Державний ощадний банк України» 
під час відкриття та обслуговування рахун-
ків для отримання відповідних соціальних 
виплат, які полягають у нав’язуванні пос-
луг з встановлення кредитної лінії та у погі-
ршенні умов обслуговування виданих бан-
ківських платіжних карток, АМКУ: 
1)надав рекомендації 
ПАТ «Державний ощад-
ний банк України», якими 
рекомендував під час 
укладення договорів з 
внутрішньо переміщени-
ми особами відповідно до положень постанови 
КМУ від 5 листопада 2014 р. № 637 «Про здій-
снення соціальних виплат внутрішньо перемі-
щеним особам», забезпечити: 
-недискримінаційні умови укладення таких 
договорів; 
-право внутрішньо переміщеної особи на сво-
боду вибору необхідних їй додаткових банків-
ських послуг. 
2)звернувся до Кабінету Міністрів України з 
пропозицією щодо перегляду положень поста-
нови КМУ від 5 листопада 2014 р. № 637 «Про 
здійснення соціальних виплат внутрішньо 
переміщеним особам» у частині забезпечення 
конкурентного відбору банків, уповноважених 
на виплату пенсій, грошової допомоги внутріш-
ньо переміщеним особам, та використання 
карток через мережу установ та пристроїв 
банків на території України або за умови об’єк-
тивної необхідності відкриття рахунків у ПАТ 

«Державний ощадний банк України» − викори-

стання карток через мережу установ та при-

строїв банків на території України.  
З метою припинення дій, які містять ознаки 
порушення законодавства про захист економі-
чної конкуренції, АМКУ прийнято рішення про 
надання рекомендацій ПАТ «Державний ощад-
ний банк України», якими рекомендовано вжи-
ти заходів щодо перегляду умов ведення пен-
сійних рахунків військових пенсіонерів, спря-
мованих на недопущення ущемлення інтересів 

споживачів (військових пенсіонерів). 
Чинним законодавством визначено виключне 
право ПАТ «Державний ощадний банк Украї-
ни» на обслуговування пенсійних рахунків 
військових пенсіонерів. 
Наявна в Комітеті інформація свідчить про 

те, що з 01.01.2016 ПАТ «Державний ощадний 
банк України» нараховує 0,5% на залишок 
коштів на рахунках військових пенсіонерів.      
Водночас інші банки пропонують своїм клієн-
там обслуговування пенсійних рахунків з ви-
платою відсотків на залишок коштів на рахунку 
у розмірі від 5% до 15% річних.  
Впродовж декількох останніх років на ринку 
банківських послуг здійснювало діяльність 
понад 100 банківських установ.  
Зважаючи на те, що для військових пенсіоне-
рів порівняно з іншими пенсіонерами вибір 
банківської установи для відкриття рахунку, 
через який здійснюватиметься виплата пенсій, 
обмежений лише однією банківською устано-
вою – ПАТ «Державний ощадний банк Украї-
ни», Комітет звернувся з пропозицією до КМУ 
щодо внесення змін до Закону України «Про 
пенсійне забезпечення осіб, звільнених з вій-
ськової служби, та деяких інших осіб» у части-
ні забезпечення вибору банків для виплати 
пенсій військовим пенсіонерам. 

http://www.amc.gov.ua/amku/control/main/uk/publish/article/136396C:/Documents%20and%20Settings/solyanik/Мои%20документы/Downloads
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ІНФОРМАЦІЙНИЙ ДАЙДЖЕСТ  

АНТИМОНОПОЛЬНОГО КОМІТЕТУ УКРАЇНИ 

 

АМКУ ПРО РОЗСЛІДУВАННЯ СПРАВИ ЩОДО ЗЛОВЖИВАННЯ 
МОНОПОЛЬНИМ СТАНОВИЩЕМ НА РИНКУ МІНЕРАЛЬНИХ ДОБРИВ 

Законом України «Про захист еко-
номічної конкуренції» визначено 
перелік порушень законодавства 
про захист економічної конкурен-
ції, основними з яких у сфері ціно-
утворення є антиконкурентні узго-
джені дії суб’єктів господарюван-
ня та/або зловживання монополь-
ним (домінуючим) становищем на 
ринку. 
 
Антимонопольний комітет України 
має повноваження здійснювати ана-
ліз ціноутворення суб’єктів господа-
рювання тільки у випадках: 
 
- наявності суб’єктів господарювання, 
я к і  з а й м а ю т ь  м о н о п о л ь н е 
(домінуюче) становище на ринку, і за 
умови, що ціни цих суб’єктів господа-
рювання мають ознаки таких, що не 
могли б бути встановлені за наявнос-
ті значної конкуренції на ринку; 
- або вчинення групою суб’єктів гос-
подарювання антиконкурентних узго-
джених дій (узгоджених дій, які приз-
вели чи можуть призвести до недопу-
щення, усунення чи обмеження кон-
куренції). 
 
До Комітету не надходили заяви/
с к а р г и  П р АТ  «Ав і а к о м па н і я 
«Міжнародні авіалінії України» про 
порушення законодавства про захист 
економічної конкуренції Міністерст-
вом інфраструктури України, ДП 
« М і ж н а р о д н и й  а е р о п о р т 
«Бориспіль», ДП «Міжнародний ае-
ропорт «Львів» імені Данила Галиць-
кого» чи авіакомпанією «Ryanair». 
 
 
Додатково : 
 
АМКУ здійснює розгляд справи за 
о з н а к а м и  в ч и н е н н я                           
ДП « Між на род ни й  а ер о по рт 
«Бориспіль» порушення законодавст-
ва про захист економічної конкуренції 
у вигляді зловживання монопольним 
становищем на ринку спеціалізова-

них послуг у Міжнародному аеропор-
ту «Бориспіль». 
 
ДП «МА «Бориспіль», маючи ознаки 
монопольного (домінуючого) стано-
вища на ринку надання спеціалізова-
них послуг аеропорту в межах тери-
торії розташування Міжнародного 
аеропорту «Бориспіль», застосовува-
ло знижувальні коефіцієнти до Аеро-
портових зборів лише до однієї авіа-
компанії – ПрАТ «Авіакомпанія 
«Міжнародні авіалінії України». Це 
відбувалось не публічно, непрозоро, 
за відсутності будь-яких встановле-
них критеріїв розрахунку розміру 
знижок до Аеропортових зборів для 
авіакомпаній. 
 
Надання та отримання знижки є істо-
тним інструментом оптимізації витрат 
авіакомпанії і це може впливати на 
політику ціноутворення під час фор-
мування вартості квитків на послуги з 
перевезення пасажирів повітряним 
транспортом. 
 
За таких умов, надання знижок до 
Аеропортових зборів лише одній 
авіакомпанії, не надання іншим авіа-
компаніям знижок на їх запити та не 
створення умов щодо можливості 
отримання таких знижок іншими авіа-
компаніями може призводити до 
обмеження конкуренції на певних 
авіаційних маршрутах та створює 
нерівні умови діяльності для україн-

ських та іноземних авіакомпаній, які 
о б с л у г о в у ю т ь с я  в  Д П  « МА 
«Бориспіль» і здійснюють регулярні 
рейси, у тому числі на нових маршру-
тах. 
 
З метою припинення дій, які містять 
ознаки порушення законодавства про 
захист економічної конкуренції, усу-
нення причин 
виникнення цих 
порушень і умов, 
що їм сприяють, 
14 червня 2017 
року Комітет на-
дав ДП «МА 
«Бориспіль» такі 
обов’язкові для 
розгляду рекомен-
дації: 
 
Розробити та 
затвердити у вста-
новленому поряд-
ку прозорі і недис-
кримінаційні умо-
ви застосування державним підпри-
ємством «Міжнародний аеропорт 
«Бориспіль» до авіакомпаній при 
виконанні ними регулярних рейсів 
знижувальних коефіцієнтів до аеро-
портових зборів за обслуговування 
повітряних суден і пасажирів у дер-
жавному підприємстві «Міжнародний 
аеропорт «Бориспіль». 
 
(З текстом рекомендацій можна озна-
йомитись за посиланням – http://
www.amc.gov.ua/amku/doccatalog/
document?id=136208&schema=main).  
 
Постановою Кабінету Міністрів Украї-
ни від 25.12.1996 № 1548 «Про вста-
новлення повноважень органів вико-
навчої влади та виконавчих органів 
міських рад щодо регулювання цін 
(тарифів)» визначено, що Мінінфрас-
труктури встановлює за погодженням 
із Мінекономрозвитку аеропортові 
збори в іноземній валюті за обслуго-
вування повітряних суден і пасажирів 

в аеропортах Укра-
їни (посадка - зліт 
повітряного судна, 
обс лугов ув ання 
пасажирів в аеро-
вокзалі, наднорма-
тивна стоянка пові-
тряного судна, 
забезпечення авіа-
ційної безпеки). 
 
Відповідно до за-
значеної постано-
ви та рекомендацій 

Міжнародної організації цивільної 
авіації (далі – ICAO) затверджені 
накази Міністерства транспорту і 
зв’язку України: 
 
-від 26.03.2008 № 337 «Про встанов-
лення аеропортових зборів за обслу-
говування повітряних суден і пасажи-
рів у державному підприємстві 
« М і ж н а р о д н и й  а е р о п о р т 
«Бориспіль» (далі – Наказ № 337); 
-від 14.04.2008 № 433 «Про встанов-
лення аеропортових зборів за обслу-
говування повітряних суден і пасажи-
рів в аеропортах України та внесення 
змін до наказу Мінтрансу від 06.07.99 
№ 352» (далі – Наказ № 433). 
-Наказ № 337 та Наказ № 433 були 
погоджені Мінекономрозвитку. 
 
У цих наказах встановлено, що аеро-
портові збори є граничними. З метою 
стимулювання авіакомпаній, як коме-
рційних партнерів аеропорту, за рі-
шенням керівника аеропорту до гра-
ничних ставок цих Аеропортових 
зборів при виконанні регулярних 
рейсів можуть застосовуватись зни-
жувальні коефіцієнти до 0,2, виходя-
чи з економічної ефективності та з 
дотриманням вимог законодавства 
про захист економічної конкуренції, а 
також з урахуванням ціни квитка. 
 
Крім того, виходячи із норми, встано-
вленої цими наказами, керівник аеро-
порту одноосібно своїм рішенням 

визначає якому саме суб’єкту госпо-
дарювання і в якому розмірі давати 
такі знижки. 
 
При цьому порядок, який би передба-
чав випадки надання таких знижок, 
критерії, за якими такі знижки мають 
розраховуватись, механізм їх надан-
ня відсутній. 

 
Надання можливості керівникам Ае-
ропортів України застосовувати до 
авіакомпаній знижувальні коефіцієн-
ти до 0,2, до граничних ставок Аеро-
портових зборів що становить до 80 
відсотків знижки до Аеропортових 
зборів, за відсутності розрахунків 
економічної ефективності, у разі 
застосування такої суттєвої знижки, 
як 80 відсотків, а також без аналізу 
впливу на ринки надання спеціалізо-
ваних послуг в аеропортах України 
та ринки  перевезень пасажирів авіа-
ційним транспортом, може свідчити 
про необґрунтовано завищений роз-
мір граничних ставок Аеропортових 
зборів. 
 
Такі дії Мінінфраструктури та Мінеко-
номрозвитку створюють непрозорі 
умови діяльності для Аеропортів 
України та мають негативний вплив 
на конкуренцію на ринках надання 
спеціалізованих послуг в Аеропортах 
України та ринках перевезень паса-
жирів авіаційним транспортом. 
 
Отже, встановлення у наказах норм 
щодо надання Аеропортам можливо-
сті застосовувати на власний розсуд 
знижувальні коефіцієнти до аеропор-
тових зборів до 80 відсотків за відсут-
ності прозорого недискримінаційного 
порядку надання аеропортами зни-
жок до аеропортових зборів, створює 
умови для вчинення Аеропортами 
України порушень законодавства про 
захист економічної конкуренції. 
 
З метою усунення причин, що ство-
рюють умови для вчинення пору-
шень законодавства про захист еко-
номічної конкуренції 14 червня 2017 
року Комітет надав такі обов’язкові 
для розгляду рекомендації: 
 
1. Міністерству інфраструктури Украї-
ни та Міністерству економічного роз-
витку і торгівлі України - вжити захо-
дів щодо надання Аеропортами 
України недискримінаційних знижок 
(знижувальних коефіцієнтів) до Аеро-
портових зборів на обґрунтованій 
основі.   
                                              
2. Міністерству інфраструктури Украї-
ни - розробити прозорий, недискримі-
наційний порядок, який передбачав 
би механізм надання аеропортами 
України авіакомпаніям  знижувальних 
коефіцієнтів до аеропортових зборів 
за обслуговування повітряних суден і 
пасажирів в аеропортах України, 
обов’язковий до виконання всіма 
Аеропортами України. 
 
(З текстом рекомендацій можна озна-
йомитись за посиланням – http://
www.amc.gov.ua/amku/doccatalog/
document?id=136209&schema=main). 
 
Про результати розгляду рекоменда-
цій необхідно повідомити Антимоно-
польний комітет України у двомісяч-
ний строк з дня їх отримання. 

Нещодавно у ЗМІ була розповсюджена недостовірна інформація 
щодо ніби-то накладених штрафів Антимонопольним комітетом 
України на ПАТ «Рівнеазот», Сєвєродонецьке об’єднання «АЗОТ», 
ПАТ «Рівнеазот», ТОВ «НФ Трейдинг Україна». 
У зв'язку з цим Комітет офіційно повідомляє про вжиті заходи в межах 
розслідування справи щодо зловживання монопольним становищем на 
ринку мінеральних добрив. 
У засіданні Міжфракційного депутатського об’єднання з питань захисту 
економічної конкуренції, що відбулося 12 липня 2017 року, взяв участь 
Директор Департаменту досліджень і розслідувань ринків виробничої 
сфери фармацевтики та рітейлу Антимонопольного комітету України 
Ігор Кустовський з доповіддю щодо стану конкуренції на ринку азотних 
мінеральних добрив України. 
У своїй доповіді Ігор Кустовський розповів про розслідування, яке про-
водив Антимонопольний комітет України за ознаками порушення     
ТОВ «НФ Трейдинг Україна» законодавства про захист економічної 
конкуренції на ринку мінеральних добрив. Під час розслідування спра-
ви державним уповноваженим було прийнято рішення про залучення 
ПАТ «Азот», ПрАТ «СО Азот», ПАТ «Рівнеазот» як співвідповідачів. 
За результатами розслідування дії ПАТ «Рівнеазот», Сєвєродонецьке 
об’єднання «АЗОТ», ПАТ «Рівнеазот», ТОВ «НФ Трейдинг Україна» 
були кваліфіковані як порушення законодавства про захист економіч-
ної конкуренції у вигляді зловживання монопольним (домінуючим) ста-
новищем на ринку основних видів азотних мінеральних добрив шляхом 
встановлення таких цін реалізації товару, які неможливо було б вста-
новити за умов існування значної конкуренції на ринку. 
На підставі зібраних матеріалів справи Комітетом було підготовлено 
подання про попередні висновки, яке 20 березня 2017 року було наді-
слано відповідачам у справі для внесення ними своїх зауважень та 
заперечень до висновків Комітету. Зараз готується проект рішення у 
справі, з урахуванням одержаних від учасників справи коментарів та 
заперечень, який найближчим часом буде винесено на засідання Комі-
тету. 
Відповідно до законодавства про захист економічної конкуренції за 
вказане порушення Комітет може накласти штраф у розмірі до десяти 
відсотків доходу (виручки) суб’єкта господарювання від реалізації про-
дукції (товарів, робіт, послуг) за останній звітний рік, що передував 
року, в якому накладається штраф. 
Зважаючи на неабияке значення агропромислової галузі для економіки 
України, Комітетом запроваджено і здійснюється моніторинг на ринку 
основних видів азотних мінеральних добрив. У разі виявлення ознак 
інших порушень законодавства про захіст економичної конкуренції 

буде розпочато нове розслі-
дування. 
Учасники засідання подякува-
ли Ігорю Кустовському за 
ґрунтовну доповідь та підтри-
мали позицію Комітету щодо 
здійснених заходів на ринку 
азотних добрив. 
У засіданні взяли участь на-
родні депутати України, пред-
ставники хімічної галузі, трей-
дери агрохімічної продукції, 
фахівці Федеральної торгової 
комісії та Міністерства юстиції 
США. 

Директор Департаменту конкурентної політики АМКУ Сергій Лахно 
взяв участь у XVI сесії Міжурядової групи експертів з конкурент-
ного законодавства та політики Конференції Організації Об’єдна-
них Націй з торгівлі та розвитку (ЮНКТАД), що відбулась 5-7 лип-

ня 2017 р. у місті Женева (Швейцарська Конфедерація). 

Учасники заходу 
о б г о в о р и л и 
актуальні питан-
ня у таких сфе-
рах: 

· р о з б у д о в а  
і н с т и т у ц і й н о ї 
спроможності та 
технічної допо-
моги у сфері 
конкурентного 
законодавства 
та політики; 

· п о г л иб л ен н я 
міжнародної співпраці під час проведення транскордонних розсліду-
вань справ про порушення законодавства у сфері конкуренції, їх ін-
струментів та процедур 

·виклики, з якими стикаються молоді та невеликі конкурентні відомства 
при розробці системи захисту конкуренції; 

·перегляд моделі конкурентного законодавства. 

Так, під час розгляду питань поглиблення міжнародної співпраці учас-
никами дискусії було зазначено про необхідність активізації глобальних 
зусиль з поглиблення співпраці шляхом вдосконалення  інструмента-
рію та процедур для розширення міжнародної співпраці, що сприятиме 
покращенню транскордонної правозастосовчої діяльності. На думку 
експертів, існує декілька шляхів поглиблення співпраці, зокрема, це 
розширення договірної бази між конкурентними відомствами, створен-
ня інформаційно-аналітичних мереж для  обміну інформацією, більш 
розвинених інституцій молодих відомств. 

Під час участі у сесії групи експертів було отримано важливий досвід 
конкурентних відомств світу для подальшого вдосконалення діяльності 
Антимонопольного Комітету України відповідно до найкращого світово-
го досвіду у частині розбудови інституційної спроможності Комітету, 
залучення та управління проектами міжнародної технічної допомоги, 
побудови ефективних механізмів міжнародної співпраці під час прове-
дення транскордонних розслідувань. 
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