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Позиція Антимонопольного комітету 
України щодо проекту Закону України 
«Про внесення змін до деяких законо-
давчих актів України щодо фінансових 
послуг у галузі поштового зв’язку» від 
21.06.2017 (реєстраційний № 6601), 
внесеного народними депутатами 

України. 

З точки зору Комітету, використати потен-
ціал національного оператора поштового 
зв’язку для забезпечення потреб спожи-
вачів (громадян, малого та середнього 
бізнесу, місцевих органів самоврядуван-
ня та інших суб’єктів) у банківських 
(фінансових) послугах у повній мірі доці-
льно.  

Разом з цим реалізація окремих поло-
жень проекту Закону може створити пе-
решкоди для розвитку конкуренції.  

Основні зауваження Комітету до проекту 
Закону: 

1) надання національному операто-
ру поштового зв’язку права здійснювати 
надання банківських (фінансових) послуг 
без отримання ліцензії не узгоджується з 
положеннями чинного законодавства про 
банківську діяльність та фінансового за-
конодавства і може призвести до надання 
національному оператору поштового 
зв’язку пільг чи інших переваг, які постав-
лять його у привілейоване становище 
стосовно конкурентів, що може призвести 
до обмеження чи спотворення конкурен-
ції; 

2) встановлення для національного 
оператора поштового зв’язку порядку 
емісії електронних платіжних засобів, 
відмінного від встановленого для банків, 
може призвести до надання національно-
му оператору поштового зв’язку пільг чи 
інших переваг, які поставлять його у при-
вілейоване становище стосовно конкуре-
нтів, що може призвести до  обмеження 
чи спотворення конкуренції; 

3) реалізація концепції, закладеної в 
проекті Закону, про надання виключно 
національному оператору поштового 
зв’язку права здійснювати банківську 
діяльність може призвести до отримання 
ним переваг, які поставлять його у приві-
лейоване становище стосовно інших 
операторів поштового зв’язку, та до ство-
рення дискримінаційних умов діяльності 
для інших операторів поштового зв’язку, 
що може призвести до обмеження чи 
спотворення конкуренції. 

Водночас, Комітет звернув увагу наступ-
не. Зміст проекту Закону та пояснюваль-
на записка до нього не дає однозначної 
відповіді на питання щодо умов залучен-
ня національного оператора поштового 
зв’язку до надання банківських 
(фінансових) послуг (самостійно та/або 
на агентських умовах з банками). 

Трансформація національного оператора 
поштового зв’язку в суб’єкта, який здійс-
нюватиме надання банк івських 
(фінансових) послуг, потребуватиме зна-
чних фінансових витрат. Впродовж остан-
ніх кількох років національний оператор 
поштового зв’язку декларує збиткову 
діяльність. до дистрибуції та практичні 
поради щодо їх дотримання 

ГОЛОВА АМКУ ВІДВІДАВ ОДЕСУ З ДВОДЕННИМ РОБОЧИМ ВІЗИТОМ ПОЗИЦІЯ АМКУ! 

АМКУ ПРО РЕАЛІЗАЦІЮ УРЯДОВОЇ ПРОГРАМИ "ДОСТУПНІ ЛІКИ" 

18 серпня 2017 в Одесі відбу-
лась зустріч Голови Антимоно-
польного комітету України Юрія 
Терентьєва з представниками 
місцевої бізнес-спільноти. Захід 
було організовано Одеським 
регіональним представництвом 
Європейської Бізнес Асоціації. 
Разом із керівниками профіль-
них відділів відомства  Голова 
представив громадськості плани 
розвитку Комітету, зокрема, мо-
делі структурної реорганізації, 
акцентуючи увагу на посиленні 
ефективної взаємодії між 
центральним апаратом та тери-
торіальними відділеннями за 
рахунок створення кластерної 
структури та покращеної коорди-
наційної роботи, доповів про 
поточні досягнення АМКУ й пріо-

ритетні напрямки роботи. 

 

Під час заходу зі сторони представ-
ників бізнес-спільноти було озвуче-
но низку 
питань, що 
потребують 
досліджен-
ня в регіоні, 
з о к р е м а , 
д іяльн ість 
м о р с ь к и х 
портів та 
будування 
автошляхів, 
на які пред-
с т а в н и к и 
К о м і т е т у 
зобов’язали 
надати зміс-
товну відпо-
відь впро-
довж окрес-
леного тер-
міну. Також 
було нада-
но роз’яснювальну інформацію з 
приводу державної допомоги і осо-
бливостей участі відомства в про-
цесі електронних закупівель. 

 

У рамках міжнародної співпраці 
було згадано про спільні проекти 
АМКУ зі Світовим банком стосовно  
напрацювання дорожньої карти 
щодо розвитку конкуренції в Україні 
на основі ґрунтовних досліджень 
ринків, а також проект з Держав-
ною регуляторною службою та 
ОЕСР відносно аналізу будь-яких 
нормативно-правових актів, що 

створюються 
в контексті 
впливу на 
конкуренцію.  

 

В цілому 
захід відвіда-
ло понад 10 
представни-
ків міжнарод-
ного та регіо-
н а л ь н о г о 
бізнесу - 
членів ЄБА, 
а  т а ко ж 
представни-
ків ЗМІ та 
громадськос-
ті. 

 

19 серпня  
Голова АМ-
КУ та профі-
льні фахівці 
Центрально-

го апарату провели робочу 
нараду з керівниками терито-
ріальних відділень Південного 
регіону (Одеського, Миколаїв-
ського, Херсонського), метою 
якої став детальний аналіз 
справ, що знаходяться на 
розгляді, та напрацювання 
рекомендації щодо їх вирі-
шення. Представники Феде-
ральної Торгової Комісії США 
та німецького антимонополь-
ного органу – Буднескартель-
амт, які відвідали захід, також 
надали експертну консульта-

цію в процесі обговорення. 

 

Слід зазначити, що подібні зу-
стрічі, за пропозицією Голови, 
відтепер проходитимуть на 
щомісячній основні по всій 

Україні, адже такий формат дозво-
ляє ефективно досліджувати регіо-
нальну проблематику, що знахо-
диться у сфері компетенції відом-
ства, а також забезпечувати якіс-
ний контроль за виконанням дору-
чень Комітету. 

Останнім часом Урядом України 
було запроваджено ряд заходів, 
спрямованих на забезпечення 
населення життєво необхідними 

лікарськими засобами. 

 

З метою дослідження питань 
щодо належного стану кон-
куренції на регіональних 
ринках роздрібної торгівлі 
лікарськими засобами, зок-
рема,  під час реалізації в 
регіонах Урядової програми 
«Доступні ліки», державним 
уповноваженим Антимоно-
польного комітету України 
Світланою Панаіотіді було 
розпочато опитування учас-
ників цих ринків, яке прово-
диться на офіційному веб-
сайті Комітету; направлено 
вимоги про надання інфор-
мації розпорядникам бюдже-
тних коштів регіональних 
рівнів (обласні державні 
адміністрації, комунальні 
медичні заклади) щодо з’я-
сування ситуації на місцях; 
запропоновано профільним 
асоціаціям долучитись до 
співпраці з метою консоліда-
ції зусиль щодо вирішення 
проблемних питань аптеч-
них закладів. 

 

А дж е  з  о к р е м и х  р е г і он і в 
(Чернівецької, Харківської, Полтав-
ської, Закарпатської, Волинської, 
Київської областей та м. Черкаси) 

до Антимонопольного комітету 
надходить інформація щодо штуч-
ного ускладнення допуску аптеч-

них закладів до участі в Урядовій 
програмі «Доступні ліки». 

 

Відповідно до інформації з офіцій-

ного веб-сайту МОЗ України (http://
m o z . g o v . u a / u a / p o r t a l /
pre_20170324_b.html ), станом на 

31 серпня цього року до реалізації 
Програми «Доступні ліки» долучи-
лись 6 179 аптек та аптечних пунк-
тів по всій території України (для 

порівняння в травні брали 
участь 4 100 аптечних закла-
дів). 

 

Враховуючи загальну кіль-
кість аптечних закладів в 
Україні, в реалізації Програми 
«Доступні ліки»  наразі беруть 
участь близько 30 %. 

 

Нагадаємо, що з 1 квітня 2017 
року стартувала Урядова 
програма «Доступні ліки», в 
рамках якої хворі на бронхіа-
льну астму, діабет ІІ типу та 
серцево-судинних захворю-
вань можуть отримати за 
рецептами лікарів безкоштов-
но або із незначною допла-
тою в аптечних закладах лі-
карські засоби (вітчизняного 
та іноземного виробництва). 

 

Урядова програма «Доступні 
ліки» передбачає залучення 
до їх реалізації якомога біль-
шої кількості аптек, що має 
сприяти дієвій конкуренції, 

направленій на задоволення пот-
реб населення в отриманні життє-
во необхідних їм ліків. 

         © Антимонопольний комітет України 
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2            © Антимонопольний комітет України 

ПИТАННЯ-ВІДПОВІДІ ЩОДО ДЕРЖАВНОЇ ДОПОМОГИ СУБ'ЄКТАМ ГОСПОДАРЮВАННЯ В УКРАЇНІ 

6. Як повинен діяти отримувач державної 
допомоги, щоб отримати законну державну 
допомогу, яку не доведеться повертати в 
майбутньому? 
Відповідь: Отримувач зацікавлений впевни-
тися, що Антимонопольний комітет України як 
Уповноважений орган повідомлений про нада-
ну йому державну допомогу, і що державна 
допомога надана згідно з Законом. Також 
отримувач має сприяти тісній та відкритій вза-
ємодії з надавачем державної допомоги, яка 
передбачає надання повної та достовірної 
інформації, необхідної для підготовки надава-
чем повідомлення про нову державну допомо-
гу. 
Нарешті, вкрай важливим є належне викорис-
тання отримувачем державної допомоги згідно 
з цілями, на які таку допомогу було надано. 
7. Чи впевнені ви, що створювана система 
моніторингу і контролю державної допомо-
ги в Україні буде ефективна та дієва? 
Відповідь: Система моніторингу та контролю 
державної допомоги в Україні розробляється 
за зразком системи, що не одне десятиріччя 
діє в Європейському Союзі і ефективність якої 
перевірена часом. 
Для того, щоб така система запрацювала в 
українських реаліях, Антимонопольний комітет 
України запрошує до співпраці не лише органи 
державної влади, а й громадськість, юридичні 
компанії та всіх бажаючих, хто має відповідні 
професійні навички, долучитись до розробки 
зазначеної системи. 
8. Які документи повинен надати потенцій-
ний отримувач до Антимонопольного комі-
тету України для того, щоб отримати держа-
вну допомогу? 
Відповідь: Антимонопольний комітет України 

як Уповноважений орган з питань державної 
допомоги суб’єктам господарювання безпосе-
редньо не надає державної допомоги. 
Комітет лише приймає рішення про допусти-
мість такої державної допомоги для конкурен-
ції. Рішення ж про впровадження тієї чи іншої 
схеми чи заходу державної допомоги прийма-
ють надавачі державної допомоги, які форму-
ють та реалізують державну політику у відпові-
дних сферах. Відповідно до Закону – це орга-
ни влади, органи місцевого самоврядування, 
органи адміністративно-господарського управ-
ління та контролю, а також юридичні особи, 
що діють від їх імені, уповноважені розпоря-
джатися ресурсами держави чи місцевими 
ресурсами і ініціюють та/або надають держав-
ну допомогу.   
Таким чином, потенційний отримувач держав-
ної допомоги, для її отримання повинен звер-
татися до надавача, а не до Уповноваженого 
органу. Наприклад, для отримання державної 
допомоги на навчання або працевлаштування 
окремих категорій працівників, потрібно звер-
татися до Міністерства соціальної політики 
України, Державної служби зайнятості, Фонду 
соціального захисту інвалідів та інших органів 
соціальної сфери; для отримання державної 
допомоги на наукові дослідження потрібно 
звертатися до Міністерства освіти і науки 
України і т.д. 
Конкретний порядок дій суб'єкта господарю-
вання для отримання державної допомоги за 
тією чи іншою схемою має встановлюватися 
органами – надавачами державної допомоги. 
Варто пам’ятати, що надання державної допо-
моги суб’єктам господарювання має здійсню-
ватись після прийняття Антимонопольним 
комітетом України відповідного рішення. 

9. Чи будь-яка державна підтримка є держа-
вною допомогою? 
Відповідь: Щоб державна підтримка була 
визнана Уповноваженим органом державною 
допомогою, повинні одночасно виконуватися 
наступні умови: 
- державна підтримка надається суб’єкту гос-
подарювання; 
- державна підтримка надається за рахунок 
державних ресурсів; 
- державна підтримка надає переваги певним 
суб’єктам господарювання чи певним галузям 
економіки; 
- державна підтримка спотворює чи загрожує 
спотворенням конкуренції. 
10. Які наслідки отримання суб’єктом гос-
подарювання незаконної державної допо-
моги? 
Відповідь: Якщо за результатами розгляду 
справи Уповноважений орган прийме рішення 
про визнання державної допомоги незакон-
ною, така допомога підлягатиме припиненню 
та поверненню до бюджету в повному обсязі 
разом з відсотками за користування нею. Слід 
зазначити, що повернення державної допомо-
ги не є штрафом, а лише покликане відновити 
ситуацію, яка існувала до надання незаконної 
державної допомоги. 
Наразі Комітетом завершується розроблення 
Порядку повернення незаконної державної 
допомоги. 
11. Чи є галузі, які не підпадають під дію 
Закону? 
Відповідь: Дія Закону не поширюється на 
підтримку: 
- у сфері сільськогосподарського виробництва 
та рибальства, виробництва зброї ї військово-
го спорядження для потреб Збройних Сил 

України, інших утворених відповідно до законів 
України військових формувань, а також право-
охоронних органів спеціального призначення, 
Державної спеціальної служби транспорту, 
Державної служби спецзв’язку та захисту ін-
формації України; 
- господарської діяльності, пов’язаної з інвес-
туванням в об’єкти інфраструктури із застосу-
ванням процедур державних закупівель; на-
данням послуг, що становлять загальний еко-
номічний інтерес, у частині компенсації обґру-
нтованих витрат на такі послуги (перелік пос-
луг, що становлять загальний економічний 
інтерес, встановлюється Кабінетом Міністрів 
України). 
12. Законом не визначено конкретні норми 
з багатьох питань, чи не створюватиме це 
ситуацію правової невизначеності? 
Відповідь: Закон є рамковим документом і 
передбачає розробку низки підзаконних нор-
мативно-правових актів, якими буде визначено 
конкретні норми для кожної з процедур, перед-
бачених Законом. 
До прикладу, наразі Комітетом, спільно з гро-
мадськістю, юридичними компаніями та усіма 
бажаючими, хто має відповідні професійні 
навички, здійснюється розробка критеріїв оцін-
ки допустимості окремих категорій державної 
допомоги суб’єктам господарювання для кон-
куренції. 
13. Який максимальний обсяг державної 
допомоги може надаватись? 
Відповідь: Конкретні розміри державної допо-
моги для конкретного підприємства мають 
визначатися за кожною зі схем державної до-
помоги та залежать від розміру підприємства, 
категорії державної допомоги та інших умов 
надання державної допомоги. 

572      СКАРГ 

 

надійшло до Органу оскарження 

АМКУ в серпні 2017 року, що 

на 366 скарг більше  

ніж у серпні 2016 року 

22   ЗАСІДАННЯ 

 

проведено Органом оскарження 

АМКУ в серпні 2017 року 

969   РІШЕНЬ 

 

прийнято Органом оскарження   

АМКУ в серпні 2017 року, що 

на 711 рішень більше  

ніж у серпні 2016 року 

  

2 серпня 2017 року набрав чинності Закон 
України «Про державну допомогу суб’єктам 

господарювання». 

Зазначеним Законом визначається таке понят-
тя, як незначна державна допомога. 

Незначна державна допомога - державна до-
помога одному суб’єкту господарювання, суку-
пний розмір якої незалежно від її форми та 
джерел не перевищує за будь-який трирічний 
період суму, еквівалентну 200 тисячам євро, 
визначену за офіційним валютним курсом, 
встановленим Національним банком України, 
що діяв на останній день фінансового року. 

Отже, граничне значення розміром у 200 тисяч 
євро встановлюється у якості суми незначної 
допомоги, яку один суб’єкт господарювання 
може одержати від держави впродовж періоду 
до трьох років. 

Суб’єкти господарювання, які 
мають на меті отримати не-
значну державну допомогу 
зобов’язані подати надавачеві 
відомості про господарську 
діяльність, а також про всю 
незначну державну допомогу, 
отриману ними протягом 
останніх трьох років, її форму 
та мету. 

У випадку надання незначної 
державної допомоги, яка не 
стосується безпосередньо 
підтримки експортних опера-
цій або переважного викорис-
тання продукції вітчизняного 
виробництва порівняно з імпо-
ртованою продукцією, нада-

вачі такої державної допомоги звільняються 
від обов’язку подавати повідомлення про 
державну допомогу до Антимонопольного 
комітету України. 

Водночас, звертаємо увагу надавачів держа-
вної допомоги на те, що вони зобов’язані 
звітуватися шляхом надавання щорічної ін-
формації до Антимонопольного комітету 
України про усю надану, у тому числі, незнач-
ну державну допомогу. 

Інформація про незначну державну допомогу 
надається з дотриманням вимог Порядку, 
форм та вимог щодо подання Антимонополь-
ному комітету України інформації про чинну 
державну допомогу суб’єктам господарюван-
ня, затвердженого розпорядженням Антимо-
нопольного комітету України від 28 грудня 
2015 року № 43-рп. 

1.Чи розповсюджується дія Закону України 
«Про державну допомогу суб’єктам госпо-
дарювання» на державну підтримку 
(субсидії) фізичних осіб? 
Відповідь: Ні. Дія Закону розповсюджується 
лише на державну підтримку суб’єктів господа-
рювання, тобто на юридичних або фізичних 
осіб, що здійснюють діяльність з виробництва, 
реалізації, придбання товарів, іншу господар-
ську діяльність. 
 
2. З якого моменту Закон діє в Україні? 
Відповідь: Закон прийнятий Верховною Ра-
дою України 01.07.2014, на сьогоднішній день 
діють лише деякі положення, які дозволяють 
здійснювати підготовку до його впровадження 
(зокрема, розробляти підзаконні нормативно-
правові акти). Закон набуває чинності в повно-
му обсязі з 02.08.2017. 
 
3. Навіщо було приймати цей Закон в Украї-
ні? 
Відповідь: Закон прийнятий Верховною Ра-
дою України на виконання міжнародних зобо-
в’язань України, які виникли, зокрема, внаслі-
док підписання Угоди про асоціацію між Украї-
ною та ЄС, Договору про заснування Енергети-
чного Співтовариства. Закон є рамковим та 
був розроблений на основі нормативно-
правових актів, що регулюють надання держа-
вної допомоги суб’єктам господарювання в 
Європейському Союзі. 
 
4. Що дасть цей Закон громадянам України? 
Відповідь: По-перше, Закон прийнятий з ме-
тою забезпечення захисту та розвитку конкуре-
нції як на внутрішньому, так і на зовнішньому 
ринках, що в свою чергу підвищить рівень інве-

стицій, стимулюватиме розвиток малого та 
середнього бізнесу. По-друге, Закон є одним із 
засобів боротьби з корупційними схемами 
завдяки запровадженню прозорого механізму 
витрачання державних ресурсів та усуненню 
вибірковості заходів державної підтримки окре-
мих суб’єктів господарювання. Такий підхід 
надасть можливість забезпечити ефективність 
управління державними фінансами в Україні в 
цілому, і як наслідок принесе користь кожному 
платнику податків. 
 
5. Що буде з державною допомогою, яка 
існуватиме на день набрання чинності За-
коном у повному обсязі? 
Відповідь: З дня набрання чинності Законом у 
повному обсязі всі надавачі державної допомо-
ги будуть зобов’язані повідомити Антимонопо-
льний комітет України про існуючу станом на 
02.08.2017 державну підтримку з метою визна-
чення її сумісності з правилами конкуренції. 
Порядок, форми та вимоги щодо надання Ан-
тимонопольному комітету України інформації 
про чинну державну допомогу суб’єктам госпо-
дарювання визначено розпорядженням Анти-
монопольного комітету України від 28.12.2015 
№ 43-рп, зареєстрованим в Міністерстві юсти-
ції України 26.01.2016 за № 140/28270. 
Чинна державна допомога, що існуватиме на 
день набрання чинності Законом, у разі її ви-
знання відповідно до рішення Уповноваженого 
органу недопустимою для конкуренції, має 
бути приведена у відповідність із Законом. При 
цьому слід зазначити, що згідно з положення-
ми статті 14 Закону, одним з наслідків визнан-
ня державної допомоги недопустимою для 
конкуренції, є обов'язок її повернення у повно-
му обсязі. 
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ІНФОРМАЦІЙНИЙ ДАЙДЖЕСТ  

АНТИМОНОПОЛЬНОГО КОМІТЕТУ УКРАЇНИ 

АМКУ ЗДІЙСНЮЄ ПЕРЕВІРКУ ОБГРУНТОВАНОСТІ ЗРОСТАННЯ ЦІН НА СКРАПЛЕНИЙ ГАЗ 

За останній тиждень тема зростання розд-
рібної ціни на скраплений газ стала однією 
з найбільш гострих. Враховуючи соціальну 
значимість, таке обговорення охопило 
широке коло представників громадськості - 
свою думку висловили політики, профіль-
ні експерти, та безпосередньо споживачі 
зазначеного продукту. Загалом, серед ос-
новних причин, що могли потенційно впли-
нути на зростання цін на скраплений газ в 
Україні, називають такі: 

 
1. Стрімке обмеження пропозиції внаслідок 
скорочення обсягів постачання з Росії та Біло-
русі (до 90% імпорту, що в свою чергу стано-
вить 70% всього ринку) через одночасну пла-
нову зупинку роботи  виробничих потужностей 
(ремонтні роботи) та створення адміністратив-
них перепон для імпортерів зі сторони Феде-
ральної служби технічного і експортного конт-
ролю РФ, яке на фоні стабільно попиту та 
сезонності призвело до дефіциту. 

 
2. Відсутність стабілі-
заційного запасу, що 
дозволив би компен-
сувати дефіцит, пов’я-
зана з браком сховищ 
для зберігання скрап-
леного газу. 
 
3. Нестача транспорт-
ної інфраструктури 
(недостатня кількість 
цистерн для рівномір-
ного та своєчасного 
розподілу обсягів газу 
на території України). 
 
Перш за все, варто 
зазначити, що Анти-
монопольний комітет 
України повідомляв у 
червні 2017 року Кабі-
нет Міністрів України, 
а також Адміністрацію 
Президента, Раду 

Національної Безпеки і Оборони, Комітет Вер-
ховної Ради України з питань паливно-
енергетичного комплексу, ядерної політики та 
ядерної безпеки  щодо ризиків, пов’язаних з 
можливістю суттєвих цінових коливань на 
ринку нафтопродуктів та скрапленого газу, 
зокрема, враховуючи значну імпортозалеж-
ність галузі. Зокрема, Комітетом було рекоме-
ндовано вживати заходів щодо стимулювання 
ввезення в Україну сирої нафти, нарощування 
обсягів виробництва нафтопродуктів на вітчиз-
няних нафтопереробних заводах, створення 
стратегічних запасів нафтопродуктів, диверси-
фікації джерел поставок нафтопродуктів з 
метою забезпечення стабільності функціону-
вання ринків та зменшення залежності України 
від імпорту. (Скан-копія листа додається). 
 
За результатами такого повідомлення, віце-
прем’єр-міністром України Володимиром Кісті-
оном, було надане доручення Міністерству 
енергетики та вугільної промисловості України 
у співпраці з Міністерством економічного роз-
витку і торгівлі України та Державною Фіскаль-
ною Службою України надати рекомендації 
щодо шляхів вирішення проблеми, окресленої 
Антимонопольним комітетом України. (Скан-
копія листа додається). 
 
Комітету наголошує, що кризової ситуації мож-
ливо було б уникнути в разі своєчасного вико-
нання цього доручення в повному обсязі. 
 
Як зазначив Голова Антимонопольного коміте-
ту України Юрій Терентьєв: «Поряд з існуван-
ням об’єктивних причин стрімкого зростання 

цін на скраплений газ, ми не виключаємо й  
наявності суб’єктивних факторів, що можуть 
свідчити про ознаки порушення законодавства 
про захист економічної конкуренції. Ми неод-
мінно знайдемо відповідь на це питання. Впев-
неність у цьому надають результати  екстре-
ної тематичної наради за головування Пре-
м’єр-міністра України, а також повна підтримка 
Президента України, що особисто доручив 
всім органами державної влади, залученим до 
процесу, максимально сприяти роботі відом-
ства». 
 
Ще 21 серпня 2017 року Комітет направив  
вимоги про надання інформації  найбільш 
потужним гравцям ринку. Крім цього з метою 
повного та об’єктивного з’ясування причин 
кризових обстави, що склались на ринку скра-
пленого газу, Комітет викликав для надання 
пояснень виробників та імпортерів скраплено-
го газу, а також експертів та інших осіб. 
 
23 серпня 2017 року Голова АМКУ доручив 
всім територіальним відділенням здійснити 
аналіз відповідності вимогам законодавства 
про захист економічної конкуренції дій опера-
торів роздрібних ринків  при встановленні 
ними цін на АГЗС. (Скан-копія листа додаєть-
ся). 
 
За результатами проведеного аналізу  Коміте-
том  будуть вжиті  передбачені законодавст-
вом заходи. 
 
  

 © Антимонопольний комітет України 

Результати розгляду справи про концентрацію у вигляді набуття компанією «Bayer Aktiengesellschaft» контролю над компанією «Monsanto Company» 

Антимонопольним комітетом України заве-
ршено розгляд справи про концентрацію 
за участю компаній «Bayer Aktiengesell-
schaft» (м. Леверкузен, Німеччина) та 
«Monsanto Company» (м. Вілмінгтон, США) 
щодо горизонтального та вертикального 
злиття на ринках хімічних засобів захисту 
рослин та насіння сільськогосподарських 

культур та овочів. 

 

В рамках розгляду справи Комітетом було 
проведено дослідження в ході якого були 
опитані конкуренти, дистриб’ютори, експертів 
та споживачі. 

 

За результатами розгляду справи було вста-
новлено: 

значні частки учасників концентрації на рин-
ках засобів захисту рослин і певного насіння 
сільськогосподарських культур, овочів: 

вертикальне суміщення ринків, за рахунок 
оброблення деякими засобами захисту рос-
лин такого насіння перед його реалізацією; 

співпрацю через дистриб’юторів, які діють як 
на ринку реалізації засобів захисту рослин так 
і на ринку реалізації насіння сільськогосподар-
ських культур і овочів. 

Отже, в результаті концентрації буде існувати 
ймовірність, що такі вертикальні суміщення 
внаслідок здійснення концентрації можуть 
зумовити спотворення  конкуренції шляхом 
обмеження доступу на ринок дистрибуції за-
собів захисту рослин та насіння сільськогос-
подарських культурі  овочів інших виробників 
таких товарів. 

 

Однак враховуючи те, що: 

 

концентрація об’єднує два різні, але взаємо-
доповнюючі бізнеси; 

об'єднані науково-дослідні можливості Групи 
Bayer та Групи Monsanto створять значний 
потенціал для впровадження інноваційних 
продуктів, більш ефективного задоволення 
потреб споживачів та сприятимуть подальшо-
му вдосконаленню продукції, що пропонуєть-
ся учасниками концентрації; 

за рахунок такого поєднання кінцеві споживачі 
зможуть отримати значні і довгострокові пере-
ваги (розширити джерела постачання, підви-
щити зручність використання продукції і вро-

жайність, більш ефективно охоро-
няти навколишнє середовище та 
раціонально використовувати 
ресурси); 

концентрація сприятиме зростан-
ню, інноваціям та стабільності 
виробництва продуктів харчуван-
ня в усьому світі і матиме позити-
вний вплив на глобальні поставки 
продуктів харчування та їх якість. 

 

Враховуючи імовірність негативних наслідків 
та позитивного ефекту концентрації, з метою 
зниження ризиків настання негативних наслід-
ків від концентрації, Комітет обумовив надан-
ня дозволу на зазначену концентрацію вико-
нанням учасниками концентрації певних зобо-

в’язань що стосуються 
не створення перешкод 
доступу на ринки дис-
трибуції засобів захис-
ту рослин та насіння 
сільськогосподарських 
культур та овочів чи 
усунення з ринків засо-
бів захисту рослин та 
насіння сільськогоспо-
дарських культур і ово-
чів суб’єктів господарю-
вання резидентів чи 
нерезидентів України 
продавців/виробників 
засобів захисту рослин 

та насіння сільськогосподарських культур і 
овочів. 

 Учасники концентрації добровільно взяли 
обов’язок виконання покладених на них зобо-
в’язань.  
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ІНФОРМАЦІЙНИЙ ДАЙДЖЕСТ  

АНТИМОНОПОЛЬНОГО КОМІТЕТУ УКРАЇНИ 

 

В АМКУ ОБГОВОРИЛИ СИТУАЦІЮ НА РИНКАХ ОСНОВНИХ 
ПРОДОВОЛЬЧИХ ТОВАРІВ І НАДАННЯ ДЕРЖАВНОЇ 

ДОПОМОГИ В АГРОПРОМИСЛОВОМУ СЕКТОРІ 

9 серпня 2017 року в готелі Hilton 
Kyiv (бульв. Тараса Шевченка, 30, 
Київ) юридична фірма AEQUO про-
вела семінар, присвячений вимо-
гам Антимонопольного комітету 
України (АМКУ) до вертикальних 
дій суб'єктів господарювання сто-
совно постачання та використання 
(дистрибуції) товарів та практич-
ним порадам щодо дотримання 

цих вимог. 

 

Спікерами заходу виступили:  

 

Марія Ніжнік, перший заступник Го-
лови Антимонопольного комітету 
України – державний уповноважений, 

 

Дар'я Чередніченко, головний еконо-
міст АМКУ, 

 

Віктор Талах, заступник директора 
департаменту конкурентної політики 
АМКУ, 

 

Сергій Денисенко, радник практики 
антимонопольного права AEQUO, 

 

Євген Блок, старший юрист практики 
антимонопольного права AEQUO.  

Під час заходу учасники семінару 
мали унікальну можливість почути 

позицію та поставити запи-
тання представникам Антимо-
нопольного комітету України 
та експертам AEQUO. У фоку-
сі дискусії були наступні пи-
тання:  

дозволені вертикальні узго-
джені дії, 

винятки з дозволених узго-
джених дій, 

огляд практики іноземних 
антимонопольних органів, 

перспективи застосування 
нових типових вимог АМКУ, 

рекомендації для бізнесу. 

В процесі дискусії експерти 
висвітлили критерії, за умови 
дотримання яких, учасники 
вертикальних узгоджених дій 

можуть скористатись «безпечною 
гаванню». Крім того, були обговорені 
жорсткі обмеження та винятки з них із 
прикладами із практики іноземних 
антимонопольних відомств. Предста-
вники АМКУ наголосили, що невідпо-
відність учасника узгоджених дій кри-
теріям «безпечної гавані», не позбав-
ляє такого учасника можливості звер-

нутись за дозволом на узгоджені дії 
до АМК або отримати індивідуальні 
роз’яснення. Експерти відповіли на 
актуальні питання бізнесу та надали 
практичні поради щодо дотримання 
вимог конкурентного законодавства у 
відносинах дистрибуції. 

 

https://aequo.ua/ua/publication/
n e w s /
aquos_business_breakfast_novye_
t r e b o v a n i -
ya_amku_k_distributsii_i_praktich
eskie_sovety_po_ikh_soblyudeniy
u/  

15 серпня 2017 року в Антимонопольному комітеті України під 
керівництвом заступника Голови Комітету – державного уповно-
важеного Ніни Сидоренко та заступника Міністра аграрної полі-
тики та продовольства України з питань європейської інтеграції 
Ольги Трофімцевої відбулося чергове засідання Робочої групи 

з моніторингу продовольчих ринків. 

 

Ніна Сидоренко підкреслила, що метою цього засідання є обговорен-
ня поточної ситуації на ринках основних продовольчих товарів у 
рамках Меморандуму про співпрацю між АМКУ, Міністерством аграр-
ної політики та продовольства України і Державною службою Украї-
ни з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів. 

 

Під час заходу директор Департаменту продовольства Мінагрополі-
тики Микола Мороз окреслив ситуацію на соціально важливих продо-
вольчих ринках України. 

 

Особливу увагу учасники засідання приділили обговоренню ситуації 
на ринку м’яса свинини. 

 

Під час  засідання за участю представників Департаменту моніторин-
гу і контролю державної допомоги, а саме: Тетяни Кулішової, Оксани 
Чабанюк, Яни Ткаченко та Керівника Проекту технічної допомоги ЄС 
«Підтримка у створенні системи контролю державної допомоги в 
Україні» Дайги Лагздіної здійснено огляд чинного законодавства у 
сфері державної допомоги суб’єктам господарювання. Надано відпо-
віді на запитання представників Мінагрополітикистосовно державної 
допомоги суб’єктам господарюванням. Представниками Департамен-
ту моніторингу і контролю за державною допомогою наголошено на 
необхідності здійснення Мінагрополітики моніторингу чинних про-
грам державної допомоги та забезпечення подання повідомлень про 
нову державну допомогу. 

 

Довідково: 

 

Членами Робочої 
групи з моніторингу 
продовольчих ринків 
є представники АМ-
КУ, Мінагрополітики 
України, Держпродс-
поживслужби, Мініс-
терства економічного 
розвитку і торгівлі, 
Д е р ж а в н о ї  с л у ж б и  с та т и с т и к и  У к р а їн и  т а  Н Д І 
«Украгропродпродуктивність». 

 

Центром комплексних досліджень з питань антимонопольної 

політики проводиться опитування. 

Метою опитування є вивчення стану конкурентного середовища 
та наслідків конкурентної політики держави. Просимо вас ви-
словити свої оцінки і судження з цього приводу. Ваша компете-
нтна думка дозволить краще зрозуміти ситуацію, що склалася в 
економіці України, та виробити практичні рекомендації щодо 
удосконалення законодавства про захист економічної конкурен-

ції. 

 

Анкети є анонімними. Отримані від вас дані є конфіденційними і бу-
дуть використані в узагальненому вигляді. 

 

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

 

Як працювати з анкетою: 

Будь ласка, уважно ознайомтеся з анкетою та дайте відповіді на 
запитання. У разі наявності варіантів відповідей виберіть позначкою 
одну або декілька відповідей, які найбільш повно відображають ваше 
бачення досліджуваної проблеми. 

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

ВИМОГИ АМКУ ДО ДИСТРИБУЦІЇ ТА ПРАКТИЧНІ ПОРАДИ ЩОДО ЇХ ДОТРИМАННЯ 

ДОСЛІДЖЕННЯ РЕГІОНАЛЬНИХ РИНКІВ РЕАЛІЗАЦІЇ ТОВАРІВ, НАДАННЯ ПОСЛУГ І 

ВИКОРИСТАННЯ РОБІТ У ТИМЧАСОВИХ СПОРУДАХ 

4             © Антимонопольний комітет України 

1. Антимонопольним комітетом України спільно з 
територіальними відділеннями проведено дослі-
дження регіональних ринків реалізації товарів, на-
дання послуг і виконання робіт у тимчасових спору-
дах (далі – ТС), метою якого було забезпечення конт-
ролю за дотриманням законодавства про захист 
економічної конкуренції органами місцевого самов-
рядування (далі – ОМС) та іншими органами, устано-
вами та організаціями під час розміщення тимчасо-

вих споруд, аналіз Ринків. 

За результатами дослідження були виявлені проблемні 
питання, що негативно вплива-
ють на конкуренцію, носять 
комплексний характер та не 
можуть бути вирішені виключно 
в межах повноважень Комітету, 
зокрема щодо: 

вимог ОМС щодо надання дода-
ткових, не передбачених Поряд-
ком розміщення тимчасових споруд для провадження 
підприємницької діяльності, затвердженим наказом Міні-
стерства регіонального розвитку, будівництва та житло-
во-комунального господарства України від 21.10.2011 № 
244 (далі – Порядок № 244) документів, для отримання 
паспорта прив’язки/допуску на ринок; 

створення ОМС додаткових, не передбачених Порядком 
№ 244, органів (утворень) та надання їм окремих повно-
важень щодо допуску на Ринок; 

встановлення ОМС різних строків дії паспорту прив’язки 
для різних учасників ринку без наявності об’єктивних 
критеріїв такого визначення; 

встановлення ОМС додаткових, не передбачених Поряд-
ком № 244, підстав анулювання дії паспорту прив’язки 
ТС; 

встановлення різного розміру плати за право користу-
вання місцями для розташування ТС без визначення 
прозорого та об’єктивного механізму її розрахунку; 

звільнення за рішенням ОМС від ТС території на час 
проведення ярмарок; 

визначення ОМС додаткових, не передбачених Поряд-
ком № 244, умов, за яких паспорт прив’язки ТС підлягає 
переоформленню; 

визначення ОМС різного порядку оформлення договору 
про встановлення особистого строкового сервітуту для 
розміщення ТС та негативна для учасників ринку судова 
практика; 

встановлення ОМС мораторію на розміщення ТС; 

неврегульованість порядку демонтажу ТС; 

практична неможливість реалізації права на отримання 
тимчасового місця для розміщення ТС. 

На засіданні Комітету 31 серпня 2017 року схвалено Звіт 
за результатами зазначеного дослідження, в якому ви-
кладено пропозиції Кабінету Міністрів України:  

для забезпечення ефективного та конкурентного функці-
онування ринку реалізації товарів, надання послуг і вико-
нання робіт у тимчасових спорудах надати доручення 
зацікавленим та відповідальним органам ужити заходів 
для нормативного врегулювання проблемних питань, 
викладених у звіті. 

Крім того, територіальним відділенням Комітету, керую-
чись статтею 20 Закону України «Про Антимонопольний 
комітет України», у межах компетенції доручено прове-
дення відповідної роботи з органами місцевого самовря-
дування щодо  вжиття ними заходів для забезпечення 
розвитку конкуренції на ринку реалізації товарів, надання 
послуг і виконання робіт у тимчасових спорудах з ураху-
ванням проблематики, викладеної у звіті. 

12. З метою визначення стану конкуренції та становища 
учасників на ринку розміщення зовнішньої реклами орга-
нами Антимонопольного комітету України проводиться 
дослідження у сфері розміщення зовнішньої реклами.  

Враховуючи особливості адміністративно-територіальної 
одиниці, в межах якої кожним територіальним відділен-
ням проводиться дослідження, інтереси замовника рек-
лами та його цільову аудиторію, органами Комітету відп-
рацьовуються загальні підходи до визначення товарних 
та територіальних меж ринку розміщення зовнішньої 
реклами. 

 За результатами дослідження Комітетом буде підготов-
лено звіт, в тому числі, з пропозиціями щодо змін до 
нормативно-правових актів, які необхідно внести з метою 
попередження та недопущення вчинення порушень зако-
нодавства про захист економічної конкуренції на ринку 
розміщення зовнішньої реклами. 

ДОСЛІДЖЕННЯ СТАНУ КОНКУРЕНЦІЇ В УКРАЇНІ У 2017 РОЦІ 
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