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АМКУ ВИСТУПАЄ ЗА НЕОБХІД-
НІСТЬ ВРЕГУЛЮВАННЯ ПРОБЛЕ-
МНИХ ПИТАНЬ ФУНКЦІОНУВАН-

НЯ РИНКУ АВТОГАЗУ                                             

2 

ЗВІТ АМКУ ПО ГЕМОДІАЛІЗУ 3 

 

7 листопада 2017 року Голова Комітету 
Юрій Терентьєв разом і заступником - 
державним уповноваженим Ніною Си-
доренко, а також Євгеном Костенко 
заступником Директора Департаменту-
начальником відділу розгляду справ 
надали інформацію про основні ре-
зультати роботи Постійно діючої адмі-
ністративної колегії Антимонопольного 
комітету України з розгляду скарг про 
порушення законодавства у сфера пуб-

лічних закупівель у жовтні 2017 року. 

 

 Було розглянуто: 

1) найпоширеніші помилки під час прове-
дення процедури закупівель; 

 

2) показники ефективності діяльності за 
жовтень 2017 року; 

 

3) статистичні дані щодо кількості скарг та 
прийнятих рішень. 

 

За словами  Голови Комітету Юрія Терен-
тьєва, відтепер подібні зустрічі для пред-
ставників ЗМІ та громадськості будуть 
відбуватися щомісяця. Крім того, захід 
буде транслюватись у режимі «лайв» на 
офіційній сторінці АМКУ у соціальній мере-
жі Facebook. 

 

З повною версією відеозапису Звіту можна 
ознайомиться за посиланням : (https://
www.facebook.com/amc.gov.ua/
videos/1926568977361240/) 

Бізнес-сніданок на тему публічні закупі-

влі 

  19 жовтня 2017 року державний уповно-
важений АМКУ Світлана Панаіотіді під 
час бізнес-сніданку, організованого коман-
дою ProZorro, поспілкувалась з бізнесом 
на тему оскаржень публічних закупівель. 

 

Під час зустрічі державний уповноважений 
розповіла про можливості оскарження та 
відповіла на численні запитання присутніх, 
які беруть безпосередню участь у торгах. 

 

    ГОЛОВА АМКУ ЮРІЙ ТЕРЕНТЬЄВ ВІДВІДАВ ХАРКІВ             СПІВРОБІТНИКИ ЦЕНТРАЛЬНОГО АПАРАТУ АМКУ  

                        ІЗ РОБОЧИМ ВІЗИТОМ                                                   НА ЧОЛІ З ГОЛОВОЮ ВІДВІДАЛИ ДНІПРО АМКУ ПРО ПОРУШЕННЯ 
ЗАКОНОДАВСТВА У СФЕРІ 
ПУБЛІЧНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ У 

ЖОВТНІ 2017 РОКУ 

ГОЛОВА АМКУ ЮРІЙ ТЕРЕНТЬЄВ ВІДВІДАВ ЄВРАЗІЙСЬКИЙ ТИЖДЕНЬ ОЕСР 

19 жовтня 2017 в Харкові відбу-
лась зустріч представників 
місцевої бізнес-спільноти з Го-
ловою Антимонопольного 
комітету України Юрієм Теренть-
євим, організована Харківським 
регіональним представництвом 

Європейської Бізнес Асоціації. 

 

Під час заходу зі сторони представ-
ників бізнес-спільноти було озвуче-
но низку питань, з якими стикають-
ся в процесі ведення господарської 
діяльності підприємці, зокрема, 
проблему, пов’язану з підключен-
ням суб’єктів господарювання до 
комунальної інфраструктури, а 

саме, електромереж. Згадано було 
й про проблему фіктивних учас-
ників торгів, що створюються з 
метою скасування тендерів та мож-
ливих інструментів впливу на них. 

 

Подібні заходи стали традиційною 
практикою для відомства, адже такі 
семінари вже пройшли в Одесі, 
Львові, Дніпрі та Києві. 

 

АМКУ намагається бути більш 
відкритим у процесі взаємодії із 
бізнесом, постійно налагоджуючи 
конструктивний діалог. Такий фор-
мат дозволяє ефективно до-
сліджувати регіональну проблема-
тику, яка знаходиться у сфері ком-
петенції відомства, а також забез-
печувати якісний контроль за вико-
нанням доручень Комітету. 

 

В цілому захід відвідало понад 17 
представників регіонального бізне-
су, членів ЄБА. 

 

Також Юрій Терентьєв та працівни-
ки Комітету провели робочу нараду 

з керівниками тери-
торіальних відділень 
Харківської, Сумської, 
Донецької та Луганської 
областей, метою якої 
став детальний аналіз 
справ, які знаходяться 
на розгляді, та 
напрацювання рекомен-
дацій щодо їх вирішення. 

 

 

 

5-6 жовтня 2017 Голова Антимо-
нопольного комітету України 
Юрій Терентьєв разом із коле-
гами відвідали м. Дніпро з дво-

денним робочим візитом. 

5 жовтня було проведено зустріч 
із представниками бізнесу, пред-
ставленого в регіоні. Захід було 
організовано за підтримки Дніпро-
петровської обласної ради, а та-
кож регіонального представ-
ництва Європейської Бізнес 
Асоціації. 

 

У процесі обговорення було озву-
чено низку питань, які потребують 
дослідження Комітетом, зокрема, 
залежність річкового транспорту 
від процесу переміщення через 
шлюзи, складність підключення 
підприємств до електромереж, 
заборона продажу алкоголю у 
нічний час та інші. Також було 
надано роз’яснення з приводу 
державної допомоги суб’єктам 
господарювання і особливостей 
участі відомства в процесі 
публічних закупівель. 

 

6 жовтня  Голова АМКУ 
Юрій Терентьєв та 
профільні фахівці Цен-
трального апарату про-
вели робочу нараду з 
керівниками територіаль-
них відділень Київської 
(Олексієм Хмельниць-
ким), Дніпропетровської 
(Олександром Турковсь-
ким),  Запорізької 
(Олександром Білим) та 
Харківської (Ігорем Гей-

дою) областей, метою якої став 
детальний аналіз справ, які знахо-
дяться на розгляді, та напрацюван-
ня рекомендацій щодо їх вирішен-
ня. 

 

Подібні зустрічі, як раніше зазначав 
Юрій Терентьєв,  проходитимуть 
на постійній основні по всій Україні, 
адже такий формат дозволяє 
ефективно досліджувати регіо-
нальну проблематику, що знахо-
диться у сфері компетенції відом-
ства, а також забезпечувати 
якісний контроль за виконанням 
доручень Комітету. 

24 жовтня 2017 року в місті Ал-
мати (Республіка Казахстан) 
Голова Антимонопольного 
комітету України Юрій Теренть-
єв взяв участь у Євразійському 
тижні ОЕСР, а саме, в Діловому 
форумі формату ОЕСР – Євразія 
та семінарі «Посилення конку-
рентоспроможності у країнах 
Євразії з метою підвищення 
продуктивності та пришвидшен-

ня економічного зростання». 

 

Конференція відбувається під 
егідою Організації економічного 
співробітництва та розвитку та за 
підтримки Уряду Республіки Казах-
стан. 

Охоплюючи широке коло актуаль-
них правових та економічних пи-

тань, Євразійський тиждень ОЕСР 
приділить особливу увагу питан-
ням глибоких змін у економіці в 
результаті зростання конкурентос-
проможності як окремих компаній, 
так і цілих секторів економіки та 
визначенню місця конкурентних 
відомств у цьому процесі. 

 

У рамках Євразійського тижня 
ОЕСР буде проведено семінар на 
тему: «Посилення конкурентоспро-
можності у країнах Євразії з метою 
підвищення продуктивності та при-
швидшення економічного зростан-
ня» у рамках Ділового форуму 
формату ОЕСР – Євразія. Семінар 
складається з двох інтерактивних 
панелей. У рамках першої панелі 
представниками державних струк-
тур та зацікавлених осіб країн 

Європи та Азії 
буде обговорено 
питання стиму-
лювання конку-
ренції для при-
швидшення 
темпів економіч-
ного розвитку. У 
заході беруть 
участь представ-
ники конкурент-
них відомств 13 
країн. Друга па-
нель присвячена 
питанням опера-

тивного налагодження ділових 
контактів. 

 

Під час Євразійського тижня ОЕСР 
заплановано три виступи Голови 
Комітету Юрія Терентьєва, в яких 
він проінформує присутніх про 
удосконалення правозастосовчих 
підходів і практики АМКУ, застосу-
вання методів економічного 
аналізу під час розслідувань та 
розгляду справ, підвищення рівня 
обізнаності у сферах державної 
допомоги та конкуренції серед 
парламентарів, урядовців та суд-
дів, прогрес у приведенні націо-

нального законодавства та підза-
конних актів у сфері конкуренції та 
державної допомоги у 
відповідність до законодавства ЄС 
згідно з Угодою про асоціацію між 
Україною та ЄС, ознайомить з 
прогресом у виконанні рекомен-
дацій ОЕСР, викладених в Огляді 
законодавства і політики у сфері 
забезпечення конкуренції в Україні 
за 2016 рік. 

         © Антимонопольний комітет України 
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20 жовтня 2017 року в Антимонопольному 
комітеті України відбулося п’яте засідання 
наглядової ради проекту Twinning 
«Підтримка інституційної спроможності 
Антимонопольного комітету України з про-
ведення досліджень ринків та ефектив-
ності застосування конкурентного законо-
давства з метою наближення до стандартів 
ЄС». 
 
Учасників засідання привітала державний 
уповноважений Комітету, керівник Проекту від 
України, Анна Артеменко, яка висловила 
подяку європейським експертам за плідну 
співпрацю, а також підтримку у зміцненні інсти-
туціонального потенціалу Антимонопольного 
комітету України з метою ефективності право-
застосування конкурентного законодавства та 

здійснення досліджень ринків для сприяння 
конкуренції у важливих секторах національ-
ної економіки. 
 
На засіданні було представлено для затвер-
дження протокол четвертого засідання 
наглядової ради проекту, а також постійний 
радник проекту Вольфган Якобі представив 
квартальний звіт Проекту, окресливши ре-
алізовані заходи за всіма компонентами та 
визначивши плани на наступний звітний 
період. 
 
У заході взяли участь керівник Проекту від 
Федеративної Респубніки Німеччина Вольф-
Дітер Плессінг, керівник Проекту від Респуб-
ліки Литва Шарунас Кезераускас, перший 
секретар Делагації ЄС в Україні Хосе Ма-

нуель Ернандес та представник від 
Центру адаптації державної служби 
до стандартів Європейського Союзу 
Юлія Федина. 
 
Нагадаємо, що метою Проекту є 
надання Україні допомоги у захисті 
та розвитку конкуренції шляхом гар-
монізації правозастосування та ад-
вокатування конкуренції зі стандар-
тами ЄС через тісну співпрацю 
національного конкурентного відом-
ства з конкурентними відомствами 
країн-членів ЄС. Реалізація Проекту 
відбувається за підтримки конкурент-
них відомств Федеративної Респуб-
ніки Німеччина та Республіки Литва. 
 

18 жовтня 2017 року під керівництвом дер-
жавного уповноваженого Антимонопольно-
го комітету України Анни Артеменко відбу-
лась робоча зустріч із питань застосування 
статті 3 Закону України “Про державну до-
помогу суб'єктам господарювання” в ча-
стині сільськогосподарського виробництва 

та рибальства. 

На зустрічі були присутні представники Урядо-
вого офісу з питань європейської та євроат-

лантичної інтеграції Кабінету Міністрів України, 
Міністерства аграрної політики та продоволь-
ства України, Державного агентства рибного 
господарства України, Проекту технічної допо-
моги Європейського Співтовариства 
«Підтримка Антимонопольного комітету 
України у впроваджені правил державної до-
помоги», публічного акціонерного товариства 
«Аграрний фонд» (м. Київ), Асоціації тваринни-
ків України. 

451     СКАРГ 

 

надійшло до Органу оскарження 

АМКУ у жовтні 2017 року 

21   ЗАСІДАННЯ 

 

проведено Органом оскарження 

АМКУ у жовтні 2017 року 

828  РІШЕНЬ 

 

прийнято Органом оскарження   

АМКУ у жовтні 2017 року 
 

12 жовтня 2017 року державний уповнова-
жений Валерій Полюхович  взяв участь у 
«LPG Ukraine international conference 2017», 
виступаючи з доповіддю «Ринок скрапле-
ного вуглеводневого газу України: су-
часний  стан та основні  проблеми 
функціонування». 
 
У своїй доповіді Валерій Полюхович розповів 
про основні проблеми функціонування  ринку 
СВГ та можливі шляхи їх врегулювання. 
 
«Станом на сьогодні ринок скрапленого газу 
функціонує у складних умовах. Імпортозалеж-
ність, недостатня розвиненість інфраструкту-
ри, «тіньова» реалізація та зростання кількості 
незаконних газових модулів безумовно впли-
вають на цінову ситуацію на ринку. Водночас, 
з огляду на стабільне зростання споживчого 
попиту на скраплений газ, не виключений 
вплив і суб’єктивних чинників на ціноутворен-
ня, зокрема, внаслідок можливої координації 
конкурентної поведінки між учасниками ринку. 

Наразі Комітет здійснює збір та аналіз до-
казів у справі за ознаками антиконкурентних 
узгоджених дій на ринку скрапленого газу, в 
тому числі шляхом проведення виїзних поза-
планових перевірок учасників ринку», - підсу-
мував державний уповноважений Комітету 
Валерій Полюхович. 
 

12 жовтня 2017 року у рамках проведення 
Третього українського газового форуму 
державний уповноважений Антимоно-
польного комітету України  Валерій Полю-
хович взяв участь в обговорені спеціаль-
ної теми, пов’язаної зі стратегією розвит-
ку найбільшої державної компанії нафто-
газового комплексу України – НАК 
«Нафтогаз України», під назвою 
«Доступна енергія для України». 
 
Під час обговорення Валерій Полюхович 
зазначив про необхідність дотримання норм 
Третього енергетичного пакету ЄС та Закону 
України «Про ринок природного газу» в ча-
стині анбандлінгу, зокрема щодо відокрем-
лення Оператора ГТС. 
 
Також державний уповноважений наголосив 
на необхідності повної лібералізації ринку 

природного газу і ро-
звитку конкуренції для 
всіх категорій спожи-
вачів, в тому числі 
населення та 
підприємств теплоко-
муненерго. 

       ВІДБУЛОСЬ П'ЯТЕ ЗАСІДАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ПРОЕКТУ TWINNING   В АМКУ ВІДБУЛАСЯ РОБОЧА ЗУСТРІЧ ІЗ ПИТАННЯ НАДАННЯ ДЕРЖАВНОЇ                                                                                       

                                                                                                                                                                    ДОПОМОГИ В АГРОПРОМИСЛОВОМУ СЕКТОРІ 
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ІНФОРМАЦІЙНИЙ ДАЙДЖЕСТ  

АНТИМОНОПОЛЬНОГО КОМІТЕТУ УКРАЇНИ 

 АМКУ ПУБЛІКУЄ ЗВІТ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ДОСЛІДЖЕННЯ                 АМКУ СХВАЛИВ ЗВІТ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ДОСЛІДЖЕННЯ                             
РИНКІВ ОБЛАДНАННЯ ТА ВИТРАТНИХ МАТЕРІАЛІВ   ДЛЯ ГЕМОДІАЛІЗУ                  НА РИНКУ ПОСЛУГ ЛОЦМАНСЬКОГО ПРОВЕДЕННЯ СУДЕН 

4 жовтня 2017 року на засіданні Антимоно-
польного комітету України було затвер-
джено Звіт за результатами дослідження 
ринків обладнання та витратних ма-
теріалів для гемодіалізу за 2013, 2014 та 9 

місяців 2015 роки. 

 

Дослідження проводилось Відділом ринків 
фармацевтики, в особі заступника Директора 
Департаменту Анжеліки Ізотової, під керів-
ництвом державного уповноваженого Світла-

ни Панаіотіді. 

 

 

Текст Звіту відображає аналіз:  

 

 особливостей 

функціонування ринків 
обладнання та витрат-
них матеріалів для 
гемодіалізу в Україні; 

 

 дій органів влади, за-

кладів охорони здо-
ров’я, що надають 
медичну допомогу хво-
рим на хронічну нирко-
ву недостатність V 
стадії; 

 

 поведінки учасників цих ринків. 

 

 

У Звіті акумульовано всі існуючі проблемні 
питання, які перешкоджають розвитку конку-
ренція на ринках витратних матеріалів для 
гемодіалізу. Рекомендації відображають мож-
ливі шляхи вирішення проблемних питань 
ринків. 

 
 
З повним текмтом Звіту можна ознайомиться 
тут  

19 жовтня 2017 року на засіданні Антимо-
нопольного комітету України було схва-
лено Звіт за результатами дослідження 
системи кваліфікаційної підготовки 
морських лоцманів та їх професійної 
діяльності на ринку послуг лоцманського 
проведення суден, в якому зазначено 
проблемні питання, що виникають під час 
проходження теоретичного і практичного 
навчання, присвоєння кваліфікаційної 
категорії та отримання посвідчення 
морського лоцмана, здійснено аналіз 
ринку лоцманського проведення суден у 
розрізі доцільності/недоцільності за-
стосування правил економічної конкурен-
ції у сфері послуг лоцманського прове-
дення суден. 

За результатами дослідження у сфері надан-
ня послуг лоцманського проведення з метою 
запобігання порушенням законодавства про 
захист економічної конкуренції Міністерству 
інфраструктури України запропоновано: 
 
1. Розглянути можливість внесення змін до 
законодавства, спрямованих на закріплення 
умов, за яких послуга теоретичної підготовки 
для отримання кваліфікації морського лоцма-
на зможе надаватися на конкурентних заса-
дах. Це дозволить виокремити в окремий 
ринок відповідну послугу та сприятиме фор-
муванню повноцінного ринку, що функціонува-
тиме в конкурентному середовищі за ринкови-
ми механізмами та забезпечить ефективний 
його розвиток для задоволення максимальних 

потреб споживачів. 
 
2. Погоджувати порядок 
формування і вартість 
послуг філії «Дельта-
лоцман» ДП «АМПУ» з 
тренажерної підготовки та 
стажування лоцманів, як 
таких, що надаються єди-
ним суб’єктом. 
 
З повною версією Звіту 
можна ознайомиться тут. 

 © Антимонопольний комітет України 

        ГОЛОВА АМКУ ЮРІЙ ТЕРЕНТЬЄВ ВІДВІДАВ З КОЛЕГАМИ  

            БАЛТІЙСЬКУ КОНФЕРЕНЦІЮ З ПИТАНЬ КОНКУРЕНЦІЇ                                                                  АМКУ ВАЖЛИВА ВАША ДУМКА 

10 жовтня 2017 року в місті Вільнюс деле-
гація Антимонопольного комітету України, 
на чолі з Головою Комітету Юрієм Теренть-
євим, приймає участь у 14-й Балтійській 

конференції з питань конкуренції. 

 

Конференція відбувається з нагоди 25-річчя 
заснування Конкурентної Ради Литовської 
Республіки. 

Основними темами обговорення цьогорічної 
Конференції стало реформування Європейсь-
кої Конкурентної Мережі (ECN), що є ефектив-
ним механізмом протидії компаніям, які займа-
ються транскордонною практикою, що об-
межує конкуренцію. 

Також суттєву увагу було приділено темі поси-
лення конкурентних відомств з метою еко-

номічного зростання. Провідні міжнародні 
експерти окреслили власний досвід щодо 
найбільш ефективних практик та підходів у 
процесі функціонування відомств, які займа-
ються конкуренцією. В рамках робочих груп 
було представлено низку найбільш значущих 

справ, технологій дослідження ринків 
тощо. 

«Сильний кадровий потенціал - запору-
ка успішного конкурентного відомства. 
Високопрофесійні спеціалісти створю-
ють передумови для стабільності його 
функціонування. Це можливість - впев-
нено та якісно робити свою справу, 
навіть чинити професійний опір за умо-
ви безпідставного політичного тиску», - 
саме такі слова сказав професор Білл 
Ковачич, один з найбільш авторитетних 
експертів в галузі конкурентного права, 
як висновок, під час спільної дискусії з 
Головою АМКУ паном Терентьєвим. 

Конференція організовується почергово 
кожною країною Балтійського регіону. Її 
формат дозволяє державам-учасницям 

більш плідно та ефективно обмінюватись до-
свідом, обговорювати тенденції розвитку кон-
курентного законодавства. 

 

Для довідки: 

Участь у зазначеній Конференції відбувалась 
за підтримки проекту Twinning «Посилення 
інституційної спроможності Антимонопольного 
комітету України щодо проведення ринкових 
досліджень та ефективного застосування 
конкурентного законодавства відповідно до 
стандартів ЄС». 

В Антимонопольному комітеті України 
розглядаються звернення суб’єктів гос-
подарювання в частині незаконного, на їх 
думку, стягнення УДП 
«Укрінтеравтосервіс» плати за письмову 
інформацію вагових параметрів у пунк-
тах пропуску Чоп-Тиса, Дяково, Ужгород, 
сервісній зоні «Тиса», а також за проїзд 
через сервісну зону до пункту пропуску 
Чоп-Тиса на державному кордоні з Угор-

щиною. 

 

За інформацією заявників, на вагових компле-
ксах у пунктах пропуску Чоп-Тиса, Ужгород, 
Дяково та в сервісній зоні «Тиса», які нале-
жать УДП «Укрінтеравтосервіс» в особі філій 
УДП «Укрінтеравтосервіс-Закарпаття», з пере-
візників стягуються кошти за видачу письмової 
інформації вагових параметрів транспортних 
засобів у розмірі 50 грн. за одиницю, та корис-
тування сервісною зоною з першої хвилини 
заїзду в розмірі 90 грн. 

 

За наявності у вас інформації, яка, на вашу 
думку, може допомог-
ти нам в проведенні 
дослідження, надси-
лайте на електронну 
адресу: 
vap@amcu.gov.ua, 
або на поштову адре-
су Комітету: 03680, м. 
Київ, вул. Митрополи-
та Липківського, 45. 

 

 

Вся отримана інфор-
мація буде опрацьо-
вана та врахована під 
час проведення дос-
лідження. 

 

 

 

 

 
 

1865   

 

 

 порушень припинених 

 

за  січень-жовтень 2017 року 

3 

 1159  

 

опрацьовано проектів норматив-

но-правових актів з питань, що 

позначаються на розвитку конку-

ренції 

за січень-жовтень 2017 року 

1,48    млрд. грн. 

 

 

сума накладених штрафів 

 

 

за  січень-жовтень 2017 року 

http://www.amc.gov.ua/amku/doccatalog/document?id=137831&schema=main
http://www.amc.gov.ua/amku/doccatalog/document?id=137614&schema=main
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ІНФОРМАЦІЙНИЙ ДАЙДЖЕСТ  

АНТИМОНОПОЛЬНОГО КОМІТЕТУ УКРАЇНИ 

АМКУ НАДАНО ДОЗВІЛ НА КОНЦЕНТРАЦІЇ 

 ПРИЙНЯТО РОЗ'ЯСНЕННЯ 

З ПИТАНЬ ЗАСТОСУВАННЯ  

ЗАКОНОДАВСТВА У СФЕРІ 

ДЕРЖАВНОЇ ДОПОМОГИ                                                      

 

 

 

 

У зв’язку з численними надходжен-

нями листів від центральних та 

місцевих органів державної влади, 

органів місцевого самоврядування      

5 жовтня 2017 року Антимонополь-

ним комітетом України було прий-

нято  роз’яснення з питань за-

стосування законодавства про 

державну допомогу № 35-рр/дд, які 

надають відповіді на набільш по-

ширені питання щодо застосування 

законодавства у сфері державної 

допомоги. 

 

1 листопада 2017 року під керівни-
цтвом Директора департаменту 
моніторингу і контролю державної 
допомоги Тетяни Кулішової відбу-
лась робоча зустріч з питань за-
стосування статті 3 Закону Украї-
ни “Про державну допомогу су-
б'єктам господарювання” в части-
ні підтримки господарської діяль-
ності, пов’язаної із інвестуванням 
в об’єкти інфраструктури із засто-
суванням процедур державних 

закупівель. 

 

Метою зустрічі було правильне тлу-
мачення терміну «об’єкти інфрастру-
ктури» та видів об’єктів, які можна 
відносити до об’єктів інфраструкту-
ри, а також обґрунтованого застосу-
вання положень пункту 2 частини 
другої статті 3 Закону. 

 

На зустрічі були присутні представни-
ки Міністерства економічного розвит-
ку і торгівлі України, Національної 
комісії, що здійснює державне регу-
лювання у сферах енергетики та ко-
мунальних послуг, Комітету Верхов-
ної Ради з питань промислової полі-
тики та підприємництва, Проекту тех-
нічної допомоги Європейського Союзу 
«Підтримка Антимонопольного комі-
тету України у впроваджені правил 
державної допомоги», ПАТ 
«Українська залізниця» (м. Київ). 

 

 

 

Антимонопольним комітетом України завершено розгляд заяв про 
надання дозволів на концентрації, внаслідок яких Група Гленкор 
набуде у власність частки в статутному капіталі товариств з об-
меженою відповідальністю «Компанія «Алюміній України», 
«Гуардон Україна» (обидва ‒ м. Київ), «Миколаївський глинозем-
ний завод», «Охорона МГЗ» (обидва ‒ с. Галицинове, Миколаївсь-

ка область). 

 

Враховуючи те, що заявлені концентрації не призводять до монополі-
зації чи суттєвого обмеження конкуренції на товарних ринках України, 
Антимонопольний комітет України надав відповідні дозволи. 

 

При цьому Радою національної безпеки і оборони України було зазна-
чено, що до учасників концентрацій обмежувальні заходи (санкції) не 
застосовуються. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27 жовтня 2017 року директор Юридичного департаменту Даніїл 
Федорчук взяв участь у 10-му засіданні Софійського форуму з 
питань конкуренції, який відбувся в м. Софія (Болгарська Респуб-

ліка). 

 

Форум було організовано Комісією із захисту конкуренції Болгарської 
Республіки спільно з Конференцією Організації Об'єднаних Націй з 
питань розвитку та торгівлі (далі - ЮНКТАД). Основною темою зустрічі 
була «Обмін інформацією між конкурентами» (при картельній змові). 

 

Форум був спрямований на обмін та вивчення найкращого світового 
досвіду у забезпеченні більш ефективного розкриття та подолання 

картельних змов, поряд із 
застосуванням більш 
жорстких санкцій, удоскона-
лення впровадження націо-
нальних програм пом’як-
шення відповідальності за 
порушення конкурентного 
законодавства (Leniency). 

 

Нагадаємо, що Софійський 
форум з питань конкуренції 
є спільною ініціативою Бол-
гарської комісії з питань 
захисту конкуренції та 
ЮНКТАД і функціонує як 
щорічна неофіційна плат-
форма для обговорення 
технічної допомоги, обміну 
досвідом та консультацій у 
сфері конкурентної політи-
ки та правозастосування. 

 

 

ДЕРЖАВНА ДОПОМОГА СУБ’ЄКТАМ ГОСПОДАРЮВАННЯ 

АМКУ РОЗПОЧИНАЄ ДОСЛІДЖЕННЯ ЩОДО РИНКУ РЕАЛІЗАЦІЇ АРЕШТОВАНИХ 

АКТИВІВ НА ЕЛЕКТРОННИХ ТОРГАХ 

4             © Антимонопольний комітет України 

В Антимонопольному комітеті України за інформаці-
єю, отриманою від Асоціації «Біржові та електронні 
майданчики», досліджується питання дотримання 
вимог законодавства про захист економічної конку-
ренції під час організації Національним агентством 
України з питань виявлення, розшуку та управління 
активами, одержаними від корупційних та інших зло-
чинів, конкурсного відбору юридичної особи, яка 
здійснюватиме реалізацію арештованих активів на 

електронних торгах. 

 

Так, за інформацією із заяви Асоціації, на електронні 
поштові адреси організаторів торгів (електронних май-
данчиків) 06.10.2017 Національним агентством було 
надіслано запрошення до участі в конкурсі з повідомлен-
ням про необхідність подачі повного пакету документів 
до 11.10.2017 на паперових носіях інформації, а копії 
таких матеріалів, виготовлених шляхом сканування, -  на 
електронну адресу.  

Електронні майданчики вказують на надто короткий 
проміжок часу для підготовки та направлення конкурсної 
документації, що може призвести до обмеження конку-
ренції під час проведення 
конкурсного відбору, а також 
на наявність у документації 
конкурсних торгів дис-
кримінаційних критеріїв.  

 

Для прикладу, зазначено, що 
довідка з органів Фіскальної 
служби України про від-
сутність заборгованості зі 
сплати податків, зборів, ін-
ших обов’язкових платежів, 
необхідність подання якої 
передбачається конкурсною 
документацією, надається 
фіскальним органом не 
раніше ніж 5 робочих днів 
після подання відповідної 
заяви. 

 

На офіційному веб сайті 
Національного агентства з 
розшуку активів зазначено, 

що термін для надання інформації, документів, ма-
теріалів та відомостей для участі у відборі юридичної 
особи, яка здійснюватиме реалізацію арештованих ак-
тивів на електронних торгах, продовжено до 17.10.2017. 

 

Метою проведення зазначеного дослідження є встанов-
лення відповідності вимогам законодавства про захист 
економічної конкуренції порядку проведення конкурсного 
відбору суб’єктів господарювання – електронних майдан-
чиків, які будуть здійснювати реалізацію арештованих 
активів на електронних торгах. 

 

За наявності у суб’єктів господарювання інформації, яка 
може бути використана Комітетом під час зазначеного 
дослідження, пропонуємо надіслати її до 27.11.2017 на 
електронну адресу: vap@amcu.gov.ua. 

 

Вся отримана інформація буде опрацьована, перевірена 
та за доцільності врахована при визначенні заходів, 
необхідних до вжиття за результатами дослідження. 

АМКУ ВЗЯВ УЧАСТЬ У 10-МУ ЗАСІДАННІ 

СОФІЙСЬКОГО ФОРУМУ З ПИТАНЬ КОНКУРЕНЦІЇ 


