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Голова Антимонопольного комітету 
України Юрій Терентьєв разом з експер-
том Федеральної Торгової Комісії США 
Девідом Френкелем провели презента-
цію, присвячену темі «недобросовісної 
конкуренції» в рамках заходу «Реклама 
без Антимонопольних ризиків» для 
представників бізнесу. Захід було ор-
ганізовано 14 листопада 2017 року в 
рамках  Американської  торговельної 

палати в Україні. 

Презентація стосувалась бачення відом-
ства щодо діяльності суб'єктів господа-
рювання в контексті дотримання ними 
конкурентного законодавства при рекла-
муванні товарів та послуг, з детальним 
розглядом  вітчизняних та американських 
практик. 

У процесі обговорення  було озвучено 
низку питань, пов'язаних з рекомендаціями 
для бізнесу щодо дотримання відповідного 
законодавства, а також процесу фор-
мування доказової бази під час ведення 
Комітет справ, пов’язаних з порушенням 
законодавства про захист економічної 
конкуренції, зокрема, в частині недобро-
совісної конкуренції. 

Юрій Терентьєв: «Подібні заходи є надзви-
чайно важливими з точки зору подальшої 
побудови конструктивного діалогу і 
взаємного розуміння між бізнесом та кон-
тролюючим органом. Подібні ініціативи, на 
думку Комітету, дозволяють нам активніше 
дослухатись до поточних потреб суб’єктів  
господарювання, відповідати на конкретні 
запитання в разі невизначеності чи недо-
статнього розуміння. Ми вітаємо бажання 
бізнесу діяти проактивно, залучаючи 
Комітет в якості дорадчого інструменту. Це 
раціональний підхід – завчасно отримува-
ти консультації, убезпечуючи себе  тим 
самим від ймовірних порушень законодав-
ства». 

1 грудня 2017 року Голова Комітету 
Юрій Терентьєв разом із заступником 
Голови - державним уповноваженим 
Комітету Андрієм Вовком під час прес-
брифінгу презентували основні резуль-
тати роботи Постійно діючої адміністра-
тивної колегії Антимонопольного комі-
тету України з розгляду скарг про пору-
шення законодавства у сфері публічних 

закупівель за листопад 2017 року. 

На прес-брифінгу було розглянуто: 

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

2) показники ефективності діяльності за 
листопад 2017 року; 

3) статистичні дані щодо кількості скарг та 
прийнятих рішень. 

Нагадаємо, що перша зустріч для предста-
вників ЗМІ та громадськості відбулася 7 
листопада цього року. Комітет планує 
проводити такі заходи щомісяця. 
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ГОЛОВА АМКУ ПРОВІВ 
ПРЕЗЕНТАЦІЮ ДЛЯ 
КОМПАНІЙ-ЧЛЕНІВ 
АМЕРИКАНСЬКОЇ 

ТОРГОВЕЛЬНОЇ ПАЛАТИ 

ГОЛОВА АМКУ ВІДВІДАВ МІСТО ВІННИЦЮ ТА ЧЕРКАСИ З РОБОЧИМ ВІЗИТОМ 

16 листопада 2017 року в місті 
Рига (Латвійська Республіка) 
Голова Антимонопольного 
комітету України Юрій Теренть-
єв взяв участь у міжнародній 
конференції з нагоди 25-ї річниці 
створення системи захисту еко-
номічної конкуренції в Латвії 
«Назустріч справедливій конку-
ренції: минуле, сьогодення, май-

бутнє». 

У конференції, крім ювілейного 
пленарного засідання, було обго-
ворено низку актуальних тем щодо 
розвитку економічної конкуренції, а 
саме: 

1. Нові виклики на шляху впро-
вадження конкурентного законо-
давства. 

2. Обмін досвідом з розбудови 
культури конкуренції в Латвії. 

3. Проблеми адвокатування конку-
ренції в умовах сучасних ринків. 

Також суттєву увагу було приділе-
но темі збереження рівноваги між 
конкуренцією та державним регу-
люванням. Провідні міжнародні 
експерти окреслили власний до-
свід із найбільш ефективних прак-
тик та підходів у процесі 
функціонування конкурентних 
відомств. У рамках робочих груп 
було представлено низку найбільш 
значущих справ, технологій до-
слідження ринків тощо. Однією з 
ключових тем для обговорення 
стало зростання економіки шляхом 
підвищення ринкової конкуренції, 
особливо в пострадянських країнах 
з перехідними економіками. 

У заході взяли участь низка євро-
пейських високопосадовців, пред-
ставники конкурентних відомств 

країн ЄС та інших регіонів, 
міжнародних організацій, ділове та 
експертне співтовариство. 

Наступного дня, 17 жовтня 2017 
року Юрій Терентьєв відвідав Пер-
шу міжнародну науково-практичну 
конференцію «Конкурентна політи-
ка: сучасні тенденції та виклики», 
яка приурочена 25-річчю фор-
мування реалізації конкурентної 

політики 
Грузії ( м. 
Тбілісі). 

Теми, що 
було взято 
до обгово-
рення стосу-
вались конку-
рентної 
політики та 
механізмів її 
реалізації, 
міжнародних 
зобов’язань 
та співпраці у 
сфері конку-
ренції, угод, 
які можуть 

спричинити обмеження конкуренції 
та програми звільнення від 
відповідальності, концентрацій та 
проблем щодо запобігання зловжи-
вань суб’єктами господарювання 
монопольним та домінуючим ста-
новищем, державної допомоги, 
публічних закупівель та ін. 

Під час виступу Голова Комітету 
поінформував аудиторію про 
вплив конкуренції на підвищення 
продуктивності суб’єктів господа-
рювання, економічне зростання та 
про основні підходи поліпшення 
стану конкуренції, а також розповів 
про поточний прогрес реформ, 
пов’язаних з розвитком конкурент-
ного законодавства в Україні.  Зо-
крема, про підвищення прозорості 
діяльності Комітету шляхом 
публікації рішень; створення націо-
нальної системи контролю та 
моніторингу державної допомоги; 
удосконалення системи контролю 
за концентраціями суб’єктів госпо-
дарювання; розробку рекомен-
даційних роз’яснень щодо прин-
ципів визначення розмірів 
штрафів, а також розробку реко-
мендаційних роз’яснень щодо 
оцінки горизонтальних концентра-
цій. 

 

Про адвокатування конкуренції 
на ринках електроенергії 
України та запобігання можли-
вим порушенням конкурентно-
го законодавства на цих рин-
ках у період трансформацій, 
що відбуваються на енергетич-
них ринках України, розповіла 
перший заступник Голови - 
державний уповноважений 
Антимонопольного комітету 
України Марія Ніжнік 1 листо-
пада 2017 року під час II Legal 
Energy Forum: «На сьогодні 
перехід до конкурентної мо-
делі ринку електроенергії ста-
вить перед відомством та 
усією енергетичною спільно-
тою важливі завдання стосов-
но розвитку та захисту конку-

ренції». 

За її словами, приєднавшись до 
Договору про заснування Енерге-
тичного Співтовариства, Україна 
взяла на себе зобов’язання за-
стосовувати правила Третього 
енергетичного пакета ЄС, впро-
вадження якого передбачає За-
кон України «Про ринок елек-
тричної енергії». І Україна ці зо-
бов'язання успішно виконує, 
адже реформи ринку електрое-
нергії дають можливість розвива-
ти конкуренцію на ринках 
електроенергії та на суміжних 
ринках, а також залучати інве-
стиції у цю галузь. 

Також для енергетики є актуаль-
ним питання державної допомо-
ги, оскільки зобов’язання України 
щодо державної допомоги у 
енергетичній сфері (на відміну 
від інших галузей економіки) 
вступили в силу з 2011 року та не 
передбачають перехідних поло-

жень. 

«Насамперед, має бути знайдений 
баланс між державною підтримкою 
учасників ринку і створенням здо-
рової конкуренції між ними. Зважа-
ючи на висококонцентрований 
ринок генерації електричної енергії 
України, одним із завдань, яке має 
бути реалізовано найближчим 
часом, є зняття бар'єрів для імпор-
ту електроенергії і запровадження 
конкуренції між виробниками 
електроенергії», - зауважила Марія 
Ніжнік. 

Під час доповіді Марія Ніжнік також 
окреслила найбільш вагомі про-
блеми, що стримують розвиток 
конкуренції на енергетичних рин-
ках, нагадала учасникам про ре-
зультати проведеного Комітетом 

комплексного досліджен-
ня ринків електричної 
енергії та енергетично-
го вугілля, а також стан 
виконання рекомен-
дацій, які були надані 
Комітетом органам 
влади за результатами 
такого дослідження. 

Питання оскарження 
рішень Антимонополь-
ного комітету України, 
передусім на прикладі 
справи ПАТ 
«Газпром», були пред-

метом обговорення під час ІV Сесії 
«Енергетичні спори», одним із 
доповідачів якої був Даніїл Федор-
чук, директор Юридичного депар-
таменту Антимонопольного коміте-
ту України. 

Під час виступу Даніїл Федорчук 
розповів про загальну процедуру 
оскарження та виконання рішень 
Комітету, окреслив факти у справі 
ПАТ «Газпром», зокрема, розповів 
про деталі судового та виконавчо-
го провадження у справі. 

15 листопада 2017 року Голова 
Антимонопольного комітету 
України Юрій Терентьєв відвідав 
місто Вінницю з робочим візи-

том. 

Цей візит став завершальним у 
цьогорічній серії зустрічей керів-
ництва Комітету з працівниками 
територіальних відділень відомства 
та місцевою бізнес-спільнотою. 
Голови територіальних відділень 
Вінницької, Тернопільської, Хмель-
ницької та Чернівецької областей 
відзвітували про роботу місцевих 
осередків та отримали методичні 
рекомендації від фахівців централь-
ного апарату та міжнародних 
експертів. 

За результатами зустрічей Комітет 
спрямує свою роботу на узагаль-
нення та систематизацію регіональ-
ної проблематики, що потенційно 
знаходиться у сфері компетенції 
відомства,  з метою подальшого  її 
дослідження на предмет пору-
шень законодавства про захист 
економічної конкуренції як складо-
вої плану роботи Комітету на 
наступний рік. 

16 листопада перший заступник 
Голови Антимонопольного коміте-
ту України Марія Ніжнік зустрілась 
із місцевими підприємцями та 
відповіла на численні запитання. 
Тематика, яка була піднята в рам-

ках зустрічі, стосувалась ціноутво-
рення на соціально значущі групи 
продовольчих товарів, фармацев-
тичну продукцію, питання, пов’язані 
з роботою ліцензіатів НКРЕКП та ін. 

АМКУ продовжує вести відкритий 
діалог із бізнесом, вбачаючи у 
цьому важливу складову ефектив-
ної роботи відомства. 

Того ж дня Марія Ніжнік разом із 
директором Юридичного департа-
менту АМКУ Даніїлом Федорчуком 
провели лекцію для студентів До-
нецького національного університе-
ту імені Василя Стуса, що тимчасо-
во провадить свою діяльність у м. 
Вінниця. Представники відомства 
ознайомили студентів з основними 
повноваженнями роботи Антимоно-
польного комітету України, резуль-
татами його діяльності за останні 
роки, а також окреслили перспекти-
ви кар’єрних можливостей для кан-
дидатів на посади у відомстві. 

10 листопада 2017 року в Черка-
сах відбулась зустріч представ-
ників місцевого бізнесу з Голо-
вою Антимо-
нопольного 
комітету 
України 
Юрієм Те-

рентьєвим. 

 

У процесі 
зустрічі було 
озвучено ряд 
проблем об-
ласті, зокрема, 
проблему, 
пов’язану з 
взаємодією 
суб’єктів господарювання з поста-
чальниками електроенергії. Саме 
на цій темі загострив увагу пред-
ставник місцевого об’єднання 
підприємців, навівши приклад 
ПАТ «Азот». 

 

Подібні заходи стали тра-
диційною практикою для 
відомства, адже такі семінари 
вже пройшли в Одесі,Львові, 
Дніпрі, Києві та Харкові. Крім 
того,  представники Комітету 
провели робочу нараду з 
керівниками територіальних 
відділень Черкаської, Кірово-
градської та Полтавської об-

ластей, для дослідження поточних  
справ та напрацювання рекомен-
дацій щодо їх вирішення. 

 

АМКУ й 
надалі 
налагод-
жуватиме 
конструк-
тивний 
діалог з 
бізнесом та 
до-
сліджувати 
регіональну 
проблема-
тику, що 
знаходить-

ся у сфері компетенції відомства, 
посилюючи власну ефективність. 

 

         © Антимонопольний комітет України 
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«На сьогодні діє недосконалий механізм 
компенсації субсидій учасникам ринку, що 
породжує багатомісячну затримку ро-
зрахунків учасникам процесу постачання та 
споживання газу, одним із шляхів вирішен-
ня цієї ситуації є запровадження монетиза-
ції пільг, які надаються споживачам», - про 
це 2 листопада 2017 року під час засідання 
круглого столу «За яких умов споживачі 
газу зможуть вільно обирати постачальни-
ка» зазначив державний уповноважений 
Антимонопольного комітету України Ва-

лерій Полюхович. 

 

 

 

 

 

 

У ході обговорення державний уповноважений 
наголосив на необхідності запровадження 
недискримінаційного та прозорого механізму 
доступу незалежних постачальників на ринок 
постачання природного газу для потреб побу-
тових споживачів і наданні можливості поста-
чальникам,  на яких покладено спеціальні 
обов’язки, придбавати ресурс безпосередньо 
в ПАТ «Укргазвидобування» та ПАТ «ДАТ 
«Чорноморнафтогаз», а також інших газовидо-
бувних  підприємств. 

 

Валерій Полюхович звернув увагу на відсут-
ності критеріїв щодо вибору суб'єктів, на яких 
покладаються спеціальні обов'язки. На думку 
Комітету, такі критерії повинні бути чітко визна-
ченими, прозорими, недискримінаційними та 
не повинні обмежувати постачальників, ство-
рених відповідно до законодавства держав-
сторін Енергетичного Співтовариства. 

Водночас, державний 
уповноважений заува-
жив, що при розробці 
формул для визначен-
ня ціни газу необхідно 
не допускати включен-
ня до ціни вітчизняно-
го газу необґрунтова-
них складових, які 
призводять до штучно-
го її зростання. 

 

 

 

17 листопада 2017 року в Антимонополь-
ному комітеті України під головуванням 
державного уповноваженого Валерія По-
люховича відбулася нарада з обговорен-
ня актуальних питань захисту економічної 
конкуренції на ринках бензинів та дизель-
ного палива. У зазначеній нараді взяли 
участь представники Міністерства енерге-
тики та вугільної промисловості України, 
Державної фіскальної служби України, 
учасники оптової та роздрібної торгівлі 
нафтопродуктами та експерти ринку. 

Під час наради оператори ринку зазначили, 
що зростання цін на нафтопродукти протягом 
вересня – листопада 2017 року було обумов-
лено низкою факторів, а саме: 
- зростання котирувань на нафту та нафто-
продукти на європейських ринках; 
- зростання курсу валют; 

- скорочення обсягів постачання бензинів та 
дизельного палива з Республіки Білорусь че-
рез планову зупинку виробничих потужностей 
білоруських нафтопереробних заводів у зв’яз-
ку з чим значна кількість оптових трейдерів, 
представлених на українському ринку, були 
змушені шукати альтернативні джерела поста-
чання ресурсу, зокрема в країнах Європи, з 
порівняно більш високими цінами; 
- збільшення строків відвантаження нафтопро-
дуктів та брак залізничних цистерн для пере-
везення бензинів та дизельного палива; 

- збільшення експлуатаційних/
виробничих витрат на утримання 
АЗС. 
Водночас, Антимонопольний 
комітет України продовжує від-
слідковувати ситуацію на ринках 
світлих нафтопродуктів на пред-
мет дотримання учасниками за-
значених ринків вимог законодав-
ства про захист економічної конку-
ренції. 
«Наявність об’єктивних факторів 
для зростання роздрібних цін на 
нафтопродукти не виключає мож-
ливе існування також і суб’єктив-
них факторів такого зростання. 
Особливу увагу Комітет приділяє 
ситуації щодо одночасного,  си-

стематичного підняття цін на нафтопродукти 
та встановлення їх на однаковому рівні окрем-
ими операторами ринку, оскільки зазначене 
може бути зумовлене вчиненням антиконку-
рентних узгоджених дій», - зазначив Валерій 
Полюхович. 

446     СКАРГ 

 

надійшло до Органу оскарження 

АМКУ у листопаді 2017 року 

22   ЗАСІДАННЯ 

 

проведено Органом оскарження 

АМКУ у листопаді 2017 року 

769  РІШЕНЬ 

 

прийнято Органом оскарження   

АМКУ у листопаді 2017 року 
 

У зв’язку зі зростанням у серпні - вересні 
2017 року роздрібних цін на світлі нафто-
продукти, яке могло бути зумовлене на-
явністю в діях учасників ринку ознак пору-
шень законодавства про захист економіч-
ної конкуренції, та оскільки Міністерство 
енергетики та вугільної промисловості 
України (далі – Міненерговугілля) є голов-
ним органом у системі центральних органів 
виконавчої влади, який забезпечує фор-
мування та реалізує державну політику в 
нафтогазопереробному комплексі 
(відповідно до Положення про Міністерство 
енергетики та вугільної промисло-
вості України, затвердженого поста-
новою Кабінету Міністрів України 
від 29 березня 2017 р. № 208), 
Комітет звернувся до  Міненергову-
гілля із запитом про надання інфор-
мації, зокрема, щодо: 
 

 результатів проведеного Міне-
нерговугілля моніторингу ринків 
світлих нафтопродуктів за період січня
-вересня 2017 року;  

 прогнозування Міненерговугіл-
ля розвитку ринків світлих нафтопро-
дуктів до кінця 2017 року; 

 зміни (збільшення або змен-
шення) попиту на бензини моторні та 
дизельне паливо за період січня - 
вересня 2017 року; 

 зміни (збільшення або зменшення) 
пропозиції на бензини моторні та дизельне 
паливо за період січня - вересня 2017 року; 

 скорочення протягом січня - вересня 
2017 року обсягів виробництва бензинів мотор-
них та дизельного палива; 

 скорочення протягом січня - вересня 
2017 року обсягів імпорту бензинів моторних 
та дизельного палива. 
 
Міненерговугілля листом 10.10.2017  повідоми-
ло Комітет, що здійснення моніторингу ринків 
світлих нафтопродуктів, у тому числі аналізу 
цін на нафтопродукти, прогнозування розвитку 
цих ринків, відстеження факторів, які стриму-
ють розвиток конкуренції та/або створюють 
бар’єри для вступу нових суб’єктів господа-
рювання на ці ринки, не віднесено до повнова-
жень Міненерговугілля. 

 
З метою з’ясування відповідності дій учасників 
ринку вимогам законодавства про захист еко-
номічної конкуренції 17 листопада 2017 року 
Антимонопольним комітетом України було 
проведено нараду.  

 
 У зазначеній нараді взяли участь представни-
ки Міністерства енергетики та вугільної проми-
словості України, Державної фіскальної служ-
би України, учасники оптової та роздрібної 
торгівлі нафтопродуктами та експерти ринку. 
 
Під час наради оператори ринку зазначили, що 
зростання цін на нафтопродукти протягом 
вересня – листопада 2017 року було обумов-
лено низкою факторів, а саме:  
 
- зростання котирувань на нафту та 

нафтопродукти на європейських рин-
ках; 
- коливання курсу валют; 
- скорочення обсягів постачан-
ня бензинів та дизельного палива з 
Республіки Білорусь через планову 
зупинку виробничих потужностей 
білоруських нафтопереробних за-
водів, у зв’язку з чим значна кількість 
оптових трейдерів, представлених на 
українському ринку, були змушені 
шукати альтернативні джерела поста-
чання ресурсу, зокрема в країнах 
Європи з порівняно більш високими 
цінами; 
- збільшення строків відванта-
ження нафтопродуктів та брак заліз-
ничних цистерн для перевезення 
бензинів та дизельного палива; 

- збільшення експлуатаційних/
виробничих витрат; 
- індекс споживчих цін на паливно-
мастильні матеріали (за даними Міністерства 
фінансів України) за 10 місяців 2017 року ста-
новить 113,3%. 

 
Водночас, не виключено вплив суб’єктивних 
факторів на формування оптових та роздріб-
них цін на моторні бензини та дизельне пали-
во. 
 
У разі виявлення на ринках бензинів та ди-
зельного палива ознак порушень законодав-
ства про захист економічної конкуренції Анти-
монопольним комітетом України будуть вжиті 
відповідні заходи. 
 
Антимонопольний комітет звернувся до 
Прем’єр-міністра України Гройсмана В.Б.  з 
метою стабілізації цінової ситуації на зазначе-
них ринках, сприяння оперативному виявлен-
ню та припиненню порушень законодавства 
про захист економічної конкуренції з пропо-
зиціями : 
 
1. Розглянути питання щодо внесення змін до 
Положення про Міністерство енергетики та 
вугільної промисловості України, затверджено-
го постановою Кабінету Міністрів України від 
29 березня 2017 р. № 208, в частині віднесен-
ня до завдань Міненерговугілля проведення 
моніторингу ринків нафтопродуктів з метою 
аналізу та прогнозування їх розвитку та в разі 
виявлення в діях суб’єктів господарювання 
можливих ознак порушень законодавства про 
захист економічної конкуренції повідомляти 
Комітет. 
 
2. Доручити Міненерговугілля відновити роботу 
щодо розрахунку й оприлюднення вітчизняних 
індикативних цін на нафтопродукти (розробити 
та затвердити прозору і єдину методику ро-
зрахунку індикативних цін на паливо). 
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ІНФОРМАЦІЙНИЙ ДАЙДЖЕСТ  

АНТИМОНОПОЛЬНОГО КОМІТЕТУ УКРАЇНИ 

  АДВОКАТУВАННЯ КОНКУРЕНЦІЇ НА РЕГІОНАЛЬНИХ РИНКАХ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ 
                                                                                
 

Державним уповноваженим Панаіотіді Світ-
ланою, разом із відділом ринку фармацевти-
ки, в особі заступника директора департамен-
ту Ізотової Анжеліки, було проведено дослі-
дження питань впливу на конкуренцію на 
регіональних ринках роздрібної торгівлі лі-
карськими засобами дій органів місцевого 
самоврядування щодо надання окремим ап-
течним закладам переваг у здійсненні їх гос-
подарської діяльності порівняно з іншими,  
може призводити або призводить до негатив-
ного впливу на конкуренцію.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Усі суб’єкти господарювання, які здійснюють 
роздрібну торгівлю лікарськими засобами у від-
повідній адміністративно-територіальній одиниці 

області, незалежно від їх форми власності, є 
учасниками відповідного регіонального ринку 
роздрібної торгівлі лікарськими засобами. Згідно 
із конкурентним законодавством України, підхо-
ди органів місцевого самоврядування та місце-
вої виконавчої влади, що мають представляти 
інтереси територіальних громад, мають бути 
однаковими до всіх учасників регіональних рин-
ків роздрібної торгівлі лікарськими засобами. 
Як свідчить практика, органами місцевого самов-
рядування можуть прийматися рішення, реаліза-
ція яких на безпосередньо може впливати на 
стан конкуренції на регіональному ринку. 
Зокрема, органами місцевого самоврядування 
може встановлюватися різний розмір орендної 
ставки для аптечних закладів в залежності від їх 
форми власності, а саме, аптечним закладам 
комунальної форми власності орендна ставка 
значно нижча, ніж аптечним закладами приват-
ної форми власності. 
Всі ці соціальні заходи Уряду передбачають 
залучення до їх реалізації якомога більшої кіль-
кості аптек, що має сприяти дієвій конкуренції, 
направленій на покращення задоволення потреб 
населення у отриманні життєво необхідних ліків. 
І жодна Урядова програма або захід не ставлять 
залежність від форми власності або підпорядку-
вання аптечного закладу та не надають будь-
яких преференції окремим суб’єктам господарю-
вання.   
Отже, встановлення окремим комунальним апте-
чним закладам нижчої порівняно з конкурентами 
орендної ставки, створює для них більш сприят-
ливі умови для конкуренції, в той час як для 
інших аптечних закладів умови залишаються 
незмінними. 

Від дій органів місцевого самоврядування напря-
му залежить питання допущення чи не допущен-
ня аптечних закладів до участі в реалізації всіх 
перелічених заходів та ініціатив Уряду у регіо-
нах. 
Нажаль, деякі органи місцевого самоврядування 
штучно створюють адміністративні бар’єри для 
розвитку конкуренції на регіональних ринках 
роздрібної торгівля лікарськими засобами, зок-
рема, у вигляді не допущення аптечних закладів 
до участі у соціальних програмах та встановлен-
ня різних розмірів орендних ставок.  
Враховуючи ситуацію, що склалася,  
1) З метою адвокатування конкуренції, ефектив-
ного та дієвого розвитку конкуренції на регіо-
нальних ринках роздрібної торгівлі лікарськими 
засобами, задля підвищення доступності 
лікарських засобів для населення, Антимоно-
польний комітет рекомендував усім обласним 
радам України та Київській міській раді: 
 - уживати заходів щодо встановлення 
рівних умов здійснення господарської діяль-
ності для всіх суб’єктів господарювання неза-
лежно від форми власності, які є учасниками 
регіональних ринків роздрібної торгівлі лікарсь-
кими засобами. 
 - запровадити прозорий та недис-
кримінаційний підхід до встановлення орендних 
ставок за використання нерухомого майна спіль-
ної власності територіальних громад області та 
міста Києва. 
У свою чергу, територіальні відділення Антимо-
нопольного комітету нададуть рекомендації ана-
логічного змісту всім міським та районним ра-
дам. 
2) З  метою усунення ознак порушень законодав-

ства про захист економічної конкуренції і 
умов, що їм сприяють, Антимонополь-
ний комітет України надав Полтавській 
обласній раді обов’язкові для розгляду 
рекомендації щодо скасування 
відповідних рішень, які встановлюють 
нерівні умов для конкуренції для аптеч-
них закладів в Полтавській області та 
встановити прозорий та недис-
кримінаційний підхід до встановлення 
орендних ставок за використання неру-
хомого майна спільної власності тери-
торіальних громад Полтавської області. 
3) З метою усунення причин виникнення 
порушень законодавства про захист 
економічної конкуренції і умов, що їм 

сприяють Антимонопольний комітет 
України надав Кагарлицькій районній 
раді та Кагарлицькій районній державній 
адміністрації і обов’язкові для розгляду 
рекомендації забезпечити рівні умови 
участі в Урядовій програмі «Доступні 
ліки» для всіх суб’єктів господарювання, 
що здійснюють роздрібну торгівлю 
лікарськими засобами в Кагарлицькому 
районі Київської області. 

 © Антимонопольний комітет України 

 

            РІШЕННЯМ АМКУ ВИЗНАНО АНТИКОНКУРЕНТНІ УЗГОДЖЕНІ ДІЇ ТОВ "САНОФІ-АВЕНТІС УКРАЇНА" ТА ДВОХ НАЙБІЛЬШИХ 

ФАРМАЦЕВТИЧНИХ ДИСТРИБ'ЮТОРІВ УКРАЇНИ 

Рішенням Антимонопольного комітету 
України оштрафовано за антиконкурентні 

узгоджені дії: 

 

1) ТОВ «Санофі-Авентіс Україна» - єдиного 
імпортера лікарських засобів Sanofi на 
суму 69 млн. 547 тис. 184 грн та найбільших 
широко асортиментних фармацевтичних 

дистриб’юторів України  

2) ТОВ «БаДМ» на суму 28 млн. 788 тис. 116 

грн та  

3) ТОВ «Оптіма-Фарм, Лтд» на суму 40 млн. 

759 тис. 068 грн. 

За результатами розслідування, яке тривало 
декілька років, Комітет встановив наступне.  

 

У 2010-2011 роках ТОВ «Санофі-Авентіс 
Україна» імпортувало в Україну 174 лікарських 
засоби виробництва групи Sanofi: 27 з них не 
мали замінників (інсуліни, онкопрепарати 
тощо) і 147 мали замінники (один або більше) 
за іншими торговими назвами інших вироб-
ників. 

 

Лікарські засоби Sanofi призначені для ліку-
вання аритмії, епілепсії, цукрового діабету, 
серцево-судинних та онкологічних захво-
рювань тощо. Значна їх кількість є дорогими 
та всі вони можуть закуповуватися за бюд-
жетні кошти. Також у асортименті Sanofi є ряд 
широковідомих лікарських засобів під торгови-
ми назвами Но-Шпа, Ессенціалє, Маалокс, 

Кордарон, Фестал. 

 

Комітетом встановлено, що умови договорів 
ТОВ «Санофі-Авентіс Україна» з Дистриб’юто-
рами можуть призвести до обмеження конку-
ренції на ринках лікарських засобів Sanofi для 
більш дешевих замінників, також відповідні 
угоди забезпечили можливість підвищення цін 
на лікарські засоби 
Sanofi під час їх ре-
алізації через проце-
дури державних 
закупівель. 

 

Відомо, що 
успішний вихід на 
ринок та просування 
генеричних фарма-
цевтичних виробів 
залежить не тільки 
від їх виробництва, 
але й від належної 
дистрибуції фарма-
цевтичними оптови-
ми продавцями та 
дистриб’юторами. 

 

ТОВ «Санофі-Авентіс 
Україна» та найбільші широкоформатні дис-
трибутори ТОВ «БаДМ» та ТОВ «Оптіма-
Фарм, Лтд» у своїх договорах купівлі-продажу 
запровадили специфічні умови продажів та 
надання знижок, що стимулювали дистри-
буцію саме лікарських засобів, що вже давно 

втратили патентний захист та мають багато 
замінників, зокрема, за рахунок продажу 
лікарських засобів, що не мають або мають 
обмежену кількість замінників. 

 

Приймаючи зазначене рішення, Комітет вихо-
див з того, що лікарські засоби є соціально 
вагомим товаром і будь-яке обмеження конку-

ренції 
на 

ньому має значний негативний вплив на кінце-
вого споживача. Тобто будь-які дії великих 
фармкомпаній, таких як ТОВ «Санофі-Авентіс 
Україна» і найбільших дистриб’юторів, метою 
або наслідком яких є обмеження конкуренції з 

боку більш дешевих генеричних лікарських 
засобів, тобто прямих замінників, матиме 
значний негативний соціально-економічний 
ефект. 

Комітет, захищаючи конкуренцію між 
оригінальними лікарськими засобами та їх 
генериками, діє відповідно до найкращих 
практик Європейської Комісії. Вкрай негативне 
ставлення до проявів обмеження конкуренції 
між оригінальними та генеричними препарата-
ми пов’язане з тим, що, як встановлено Євро-
комісією, при виході на ринок генерика, його 
ціна є на 25% нижчою, ніж ціна на оригіналь-
них лікарський засіб, а після виходу генерика 
на ринок протягом двох років його ціна стає на 
40% нижчою за первісні ціни оригінального 
лікарського засобу. Також зниження на майже 
20% зазнає ціна оригінального препарату. 
Крім впливу на ціну відбувається значний 
вплив на обсяг ринку та ринкові частки учас-
ників. Так, за нормальних умов, компанії, що 
випускають генерики, отримують на кінець 
першого року своєї роботи на ринку препарату 
близько 30% обсягу ринку, а на кінець другого 
року – 45% обсягу ринку. 

 

Варто зазначити, що під час вказаних антикон-
курентних узгоджених дій частка продажів 
генеричних препаратів кінцевим споживачам 
була незначною та суттєво не зростала, 
незважаючи на нижчу ціну в порівнянні з 
оригінальними препаратами Sanofi, що прода-
валися з високою торгівельною надбавкою. 

Рішення може бути оскаржене до суду. 
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ІНФОРМАЦІЙНИЙ ДАЙДЖЕСТ  

АНТИМОНОПОЛЬНОГО КОМІТЕТУ УКРАЇНИ 

 

АМКУ ВЗЯВ УЧАСТЬ У СOMPETITION SUMMIT 2017 

Під час розгляду Антимонополь-
ним комітетом України справ № 20-
26.13/84-17 і № 20-26.13/85-17 було 
встановлено, що ТОВ «Іріда» і ТОВ 
«Техморгідрострой Миколаїв» та 
ПП «Інфлот-Данубіус Ейдженсі» і 
ТОВ «Техморгідрострой Миколаїв» 
спотворили результати торгів на 
днопоглиблювальні роботи. Вна-
слідок антиконкурентних узгодже-
них дій учасників вартість дого-
ворів із замовником - ДП 
«Адміністрація морських портів 
України» (АМПУ) було завищено 
майже у два рази. Штраф, який 
було накладено на ТОВ «Іріда» 
склав 1 466 000 грн., ТОВ «Інфлот-
Данубіус Ейдженсі» - 3 640 000 грн, 
ТОВ «Техморгідрострой Миколаїв» 

- 76 430 000 грн. 

 

У процесі формування доказової бази 
значну частину матеріалів, долучених 
до справи, було надано Національ-
ним антикорупційним бюро України в 
рамках міжвідомчої взаємодії. 

 

Так, розслідуючи кримінальне про-
вадження за фактом зловживання 
службовим становищем та розкра-
дання державних коштів з боку поса-
дових осіб АМПУ, детективи НАБУ 
направили отримані матеріали до 
АМКУ. Зазначені матеріали стали 
підставою для відкриття справ за 
ознаками антиконкурентних узгодже-
них дій. 

 

«Міжвідомча співпраця надзвичайно 
ефективно впливає на якість доказо-
вої бази та розслідувань в цілому. Ми 

й 

надалі плануємо інтенсифікувати 
взаємодію з правоохоронними орга-
нами з метою посилення нашої пози-
ції у процесі розгляду справ у судах. 
Крім того, частина доказів антиконку-
рентних узгоджених дій була отрима-
на детективами НАБУ саме в рамках 
проведення оперативно-розшукових 
заходів. Враховуючи, що викриття 
картелів дуже наближене до опера-
тивно-розшукової діяльності, знов 
постає питання щодо збільшення 
слідчих повноважень Антимонополь-
ного комітету», - зазначила перший 
заступник Голови – державний упов-
новажений Антимонопольного коміте-
ту України Марія Ніжнік. 

 

Нагадаємо, що на початку вересня 
цього року Комітетом було прийнято 
рішення щодо спотворення торгів на 
днопоглиблювальні роботи, яке сто-
сувалося іншої групи суб’єктів госпо-
дарювання. Зокрема, в рамках справи 
№ 20-26.13/77-16 про порушення 
законодавства про захист економічної 
конкуренції ТОВ «ЛІГОС УА» і ТОВ 
«УКРЗВ’ЯЗОКГІДРОБУД» було дове-
дено їх участь в антиконкурентних 
узгоджених діях, що стосувались 
спотворення результатів торгів на 
закупівлю експлуатаційних днопо-
глиблювальних робіт – підчистка дна 
від наносів на внутрішній акваторії 
морського порту «Южний». Штрафні 
санкції для ТОВ 
«УКРЗВ’ЯЗОКГІДРОБУД» склали 2 
227 259 грн. та 20 748 889 грн. - для 
ТОВ «ЛІГОС УА». Зазначене роз-
слідування також проводилось у 
тісній співпраці з детективами НАБУ. 

Директор Департаменту досліджень і розслідувань ринків вироб-
ничої сфери, фармацевтики та рітейлу АМКУ Ігорь Кустовський 
взяв участь у Сompetition Summit 2017, організований та 
профінансований Турецьким конкурентним відомством 1-3 листо-

пада 2017 року з нагоди свого 20-річчя у м. Стамбул. 

Самміт був спрямований на обмін та вивчення досвіду з метою по-
дальшого застосування найкращих світових практик, зокрема, пошуку 
шляхів підвищення ефективності діяльності Антимонопольного коміте-
ту України у питаннях досліджень та аналізу стану конкуренції на рин-
ках виробничої сфери, фармацевтики та рітейлу. 

Доповідачі поділились досвідом оцінки впливу конкурентних відомств 
на економіку ризних країн. 

Ігор Кустовський зазначив, що ознайомлення зі світовими практиками 
сприятиме подальшому вдосконаленню діяльності Комітету щодо ме-
тодологічної бази проведення досліджень та розслідувань стану конку-
ренції на ринках виробничої сфери, фармацевтики та рітейлу, а також 
оцінки економічного ефекту діяльності відомства. 

До Антимонопольного комітету України звертаються суб’єкти 
господарювання щодо проблемних питань взаємодії ванта-
жовідправників з публічним акціонерним товариством 
«Українська залізниця» (далі – ПАТ «Укрзалізниця»), зокрема, в 
частині забезпечення рухомим складом напіввагонів, що знахо-
диться під управлінням філії Центр транспортної логістики ПАТ 

«Укрзалізниця». 

На сьогодні Антимонопольним комітетом України проводиться до-
слідження ринку перевезення вантажів залізничним транспортом, зо-
крема напіввагонами, з метою встановлення відповідності дій ПАТ 
«Укрзалізниця» при забезпеченні вантажовідправників рухомим скла-
дом напіввагонів вимогам законодавства про захист економічної конку-
ренції. 

За наявності у суб’єктів 
господарювання інфор-
мації, яка може бути ви-
користана Комітетом під 
час проведення зазначе-
ного дослідження, пропо-
нуємо надіслати на по-
штову адресу АМКУ: 
03680, м. Київ, вул. Мит-
рополита Липківського, 
45. 

Всю отриману інфор-
мацію буде опрацьовано, перевірено та за доцільності враховано при 
визначенні заходів, необхідних до вжиття за результатами досліджен-
ня. 

На підставі інформації із засобів масової інформації, Антимонопо-
льним комітетом України розпочато дослідження ринку оформ-
лення паспорту громадянина України для виїзду за кордон у час-
тині відповідності вимогам законодавства про захист економічної 
конкуренції дій установ, організацій, суб’єктів господарювання з 
встановлення вимог до обладнання і програмного забезпечення, 
необхідного для надання послуг з оформлення замовлень на 
виготовлення паспорту, а також умов придбання та підключення 

до програмного забезпечення. 

 

За наявності інформації, 
яка, на вашу думку, може 
допомогти в проведенні 
дослідження, надсилайте 
її на електронну адресу: 
vap@amcu.gov.ua або на 
поштову адресу : 03680, 
м. Київ, вул. Митрополита 
Липківського, 45. Всю 
отриману інформацію 
буде опрацьовано та вра-
ховано під час проведен-
ня дослідження. 

 

ШТРАФ У ПОНАД 80 МЛН ГРН ДЛЯ УЧАСНИКІВ ТОРГІВ, ЯКІ ВДАЛИСЯ ДО 
АНТИКОНКУРЕНТНИХ УЗГОДЖЕНИХ ДІЙ, - РЕЗУЛЬТАТ СПІЛЬНОЇ РОБОТИ АМКУ ТА 

НАБУ 

АМКУ ОШТРАФУВАВ ПРАТ “КИЇВСТАР” 

4             © Антимонопольний комітет України 

За результатами проведеного дослідження достовір-
ності поширеної інформації щодо тарифікації вихід-
них дзвінків у тарифних планах ПрАТ «Київстар», 
Антимонопольним комітетом встановлено порушен-
ня законодавства про захист від недобросовісної 

конкуренції. 

ПрАТ «Київстар» у комунікації про умови тарифікації 
власних послуг мобільного зв’язку поширювало наступні 
твердження:   

1 «Тарифікація вихідних та переадресованих дзвінків є 
посекундною та здійснюється в першу секунду кожної 
хвилини розмови. Секунди з другої по шістдесяту кожної 
хвилини розмови не тарифікуються». 

2  «Тарифікація вихідних та переадресованих дзвінків є 
посекундною. Тарифікується перша секунда кожної хви-
лини розмови в розмірі зазначеної вартості хвилини  
Секунди з другої по шістдесяту кожної хвилини розмови 
не тарифікуються». 

3. «Тарифікація дзвінків здійснюється в першу секунду 
кожної хвилини розмови в розмірі зазначеної вартості 
хвилини. Секунди з другої по шістдесяту не тарифікують-
ся» . 

Отже, споживач, прочитавши Перше  та Друге тверджен-
ня  ПрАТ «Київстар» зі словом «посекундна», може вва-
жати, що тарифікується кожна секунда розмови, почина-
ючи з першої секунди до закінчення розмови. Водночас, 
фактично ПрАТ «Київстар» здійснює тарифікацію вихід-
них дзвінків за повну хвилину. Тобто, незалежно від того, 
проговорив споживач (абонент) 2 секунди, 30 секунд чи 
60 секунд оплата знімається за повну хвилину розмови. 
Отже, твердження Відповідача про умови тарифікації 
вихідних можуть вплинути на наміри споживачів 
(абонентів) щодо придбання послуг ПрАТ 
«Київстар» і є порушенням, передбаченим статтею 
15-1 Закону України «Про захист від недобросовісної 
конкуренції». 

Водночас, Третє твердження Відповідача не містить 
неправдивої інформації про «посекундну тарифіка-
цію». За своєю суттю Третє Твердження є неповним 
та неточним, проте не надає достатніх підстав розу-
мному споживачу/абоненту зробити висновок про 
«посекундну тарифікацію». Проте Третє Твердження 
містить ознаки порушення статті 15-1 Закону України 
«Про захист від недобросовісної конкуренції» та має 
бути доопрацьоване, оскільки споживачу(абоненту) 
незрозуміло, яким чином здійснюється тарифікація, 

виходячи з формулювань Третього Твердження. 

ПрАТ «Київстар» визнав порушення по Першому Твер-
дженню, забрав з усієї своєї комунікації слова 
«посекундна тарифікація» по відношенню до тарифних 
планів, в яких здійснюється похвилинна комунікація. 

 На засіданні 14 грудня 2017 року Комітет постановив: 

1. Визнати дії ПрАТ  «Київстар» з поширення інформації, 
що вводить в оману, шляхом повідомлення невизначено-
му колу осіб неправдивих, неповних, неточних відомос-
тей щодо тарифікації вихідних дзвінків, які можуть впли-
нути на наміри цих осіб щодо придбання послуг ПрАТ 
«Київстар», порушенням, передбаченим статтею 15-1 
Закону України «Про захист від недобросовісної конкуре-
нції». 

 

2. За порушення, зазначене в пункті 1 резолютивної час-
тини цього рішення, відповідно до частини першої статті 
21 Закону України «Про захист від недобросовісної конку-
ренції», накласти на ПрАТ «Київстар» штраф у розмірі 21 
307 597 (двадцять один мільйон триста сім тисяч п’ятсот 
дев’яносто сім) гривень. 

 

3. Зобов’язати ПрАТ «Київстар» у двомісячний  строк з 
дня одержання рішення здійснювати інформування спо-
живачів та абонентів стосовно тарифікації вихідних дзвін-
ків у строк, встановлений законодавством, у чіткій формі 
та у спосіб, що не вводитиме в оману споживачів та або-
нентів телекомунікаційних послуг. 

 

АМКУ ПРОВОДИТЬ  ДОСЛІДЖЕННЯ РИНКУ 
ПЕРЕВЕЗЕННЯ ВАНТАЖІВ ЗАЛІЗНИЧНИМ 

ТРАНСПОРТОМ, ЗОКРЕМА НАПІВВАГОНАМИ 

АМКУ РОЗПОЧАВ ДОСЛІДЖЕННЯ РИНКУ 
ОФОРМЛЕННЯ ПАСПОРТУ ГРОМАДЯНИНА УКРАЇНИ 


