
Інформація про зміст актуальних питань, порушених у зверненнях громадян 

Актуальні питання Роз’яснення Комітету 

Щодо забезпечення 

людей із органними 

захворюваннями 

препаратом «Лейкеран» 

за рахунок держави. 

Відповідно до Законів України «Про Антимонопольний 

комітет України» та «Про захист економічної конкуренції», 

основними завданнями Антимонопольного комітету України є 

здійснення державного контролю за додержанням законодавства 

про захист економічної конкуренції. 

Закон України «Про захист економічної конкуренції» 

застосовується до відносин органів державної влади, органів 

місцевого самоврядування, органів адміністративно - 

господарського управління та контролю із суб’єктами 

господарювання;  суб’єктів господарювання з іншими суб’єктами 

господарювання, із споживачами, іншими юридичними та 

фізичними особами у зв’язку з економічною конкуренцією.    

Комітет звернувся до заявника щодо надання копій 

підтверджувальних документів та матеріалів ( у разі наявності).  

Разом із цим Комітет з власної ініціативи для з’ясування 

обставин щодо забезпечення лікування хворих на  рідкісні 

(орфанні) захворювання лікарським засобом «Лейкеран» (діюча 

речовина «Хлорамбуцил»), направив вимогу до Міністерства 

охорони здоров’я України. У разі виявлення ознак порушень 

законодавства про захист економічної конкуренції Комітетом буде 

вжито заходів згідно із законодавством. 

Щодо підвищення цін на 

пальне 

Ринки нафти, нафтопродуктів мають стратегічне значення для 

економіки держави, а також є соціально важливими.  

Комітет здійснює дослідження зазначених ринки виключно у 

сфері здійснення контролю за дотриманням законодавства про 

захист економічної конкуренції, а також з метою формування та 

реалізації конкурентної політики, сприяння розвитку конкуренції.  

Органи Комітету постійно досліджують ринки роздрібної 

торгівлі світлими нафтопродуктами, з метою виявлення та 

припинення в діях учасників цих ринків порушень законодавства 

про захист економічної конкуренції у вигляді зловживань 

монопольним (домінуючим) становищем або антиконкурентних 

узгоджених дій з іншими учасниками. 

17 листопада 2017 року в Антимонопольному комітеті 

України відбулася нарада з обговорення актуальних питань захисту 

економічної конкуренції на ринках бензинів та дизельного палива. 

У зазначеній нараді взяли участь представники Міністерства 

енергетики 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 

обумовлено низкою факторів, а саме:  

- зростання котирувань на нафту та нафтопродукти на 

європейських ринках; 

- зростання курсу валют; 

- скорочення обсягів постачання бензинів та дизельного 

палива з Республіки Білорусь через планову зупинку виробничих 

потужностей білоруських нафтопереробних заводів, у зв’язку з чим 

значна кількість оптових трейдерів, представлених на українському 



ринку, були змушені шукати альтернативні джерела постачання 

ресурсу, зокрема в країнах Європи з порівняно більш високими 

цінами; 

- збільшення строків відвантаження нафтопродуктів та брак 

залізничних цистерн для перевезення бензинів та дизельного 

палива; 

- збільшення експлуатаційних/виробничих витрат на 

утримання АЗС. 

- індекс споживчих цін на паливно-мастильні матеріали (за 

даними Міністерства фінансів України) за 10 місяців 2017 року 

становить 113,3%. 

Також не виключено вплив суб’єктивних факторів на 

формування оптових та роздрібних цін на моторні бензини та 

дизельне паливо. 

У разі виявлення на ринках бензинів та дизельного палива 

ознак порушень законодавства про захист економічної конкуренції 

Антимонопольним комітетом України будуть вжиті відповідні 

заходи. 

Щодо нарахування плати 

за ненадані послуги з 

водопостачання 

обласним  комунальним 

виробничим 

підприємством «Дніпро-

Кіровоград» 

Відповідно до частини другої статті 19 Конституції України 

органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх 

посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах 

повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами 

України. 

Основним завданням Антимонопольного комітету України 

згідно зі статтею 3 Закону України «Про Антимонопольний комітет 

України» є участь у формуванні та реалізації конкурентної 

політики, зокрема, в частині здійснення державного контролю за 

дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції на 

засадах рівності суб’єктів господарювання перед законом та 

пріоритету прав споживачів, запобігання, виявлення і припинення 

порушень законодавства про захист економічної конкуренції. 

Відповідно до підпункту 2 пункту 3 Положення про 

Державну службу України з питань і безпечності харчових 

продуктів та захисту споживачів, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 2 вересня 2015 року № 667, одним 

із основних завдань Держпродспоживслужби є здійснення 

державного нагляду (контролю) за дотримання законодавства про 

захист прав споживачів. Згідно з підпунктом 6 пункту 4 цього 

Положення Держпродспоживслужба відповідно до покладених 

завдань у сфері здійснення державного нагляду (контролю) за 

дотриманням законодавства про захист прав споживачів: 

перевіряє додержання суб’єктами господарювання, що 

провадять діяльність у сфері послуг, вимог законодавства про 

захист прав споживачів, а також правил надання послуг; 

проводить контрольні перевірки правильності розрахунків із 

споживачами за реалізовану продукцію відповідно до закону; 

накладає на суб’єктів господарювання сфери послуг 

стягнення за порушення законодавства про захист прав споживачів. 

Враховуючи, що питання, порушені у зверненні, не належать 

до повноважень органів Комітету, керуючись частиною третьою 

статті 7 Закону України «Про звернення громадян», Комітет 

надіслав зазначене звернення за належністю для розгляду в 

установленому порядку. 



Щодо неправомірних, дій 

ТОВ «Компанія 

«Еліткомсервіс» 

стосовно відсутності 

опалення в 

опалювальному періоді 

2017/2018 р. та не 

здійснення перерахунку 

за теплопостачання за 

опалювальний період 

2015/2016 р. 

 

Відповідно до статті 6 Закону України «Про житлово-

комунальні послуги» до повноважень Одеської обласної державної 

адміністрації належить забезпечення дотримання вимог 

законодавства у сфері житлово-комунальних послуг, здійснення 

контролю цін/тарифів на житлово-комунальні послуги та 

моніторингу стану розрахунків за них. 

 

Враховуючи, що питання, порушені у зверненні, не належать 

до повноважень органів Комітету, керуючись частиною третьою 

статті 7 Закону України «Про звернення громадян», Комітетом було 

надіслано зазначене звернення за належністю для розгляду в 

установленому порядку. 

Щодо незаконного 

відключення оператором 

ГРМ від послуг 

газопостачання,  

 

Контроль за дотриманням законодавства у сфері 

газопостачання, здійснює, зокрема, Національна комісія, що 

здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 

комунальних послуг. 

Згідно зі статтею 17 Закону України «Про Національну 

комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики 

та комунальних послуг» до функцій та повноважень НКРЕКП 

належать, зокрема:  

- контроль за додержанням ліцензіатами законодавства у 

відповідній сфері регулювання і ліцензійних умов 

провадження господарської діяльності та вживає заходів до 

запобігання порушенням ліцензійних умов;  

- захист прав та законних інтересів споживачів товарів (послуг), 

які виробляються (надаються) суб’єктами господарювання, що 

провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних 

послуг, розгляд звернень таких споживачів та врегулювання 

спорів, надання роз’яснень з питань застосування нормативно-

правових актів Регулятора; 

Враховуючи зазначене та те, що питання викладені у 

зверненні не відносяться до компетенції Комітету, звернення було 

переслане за належністю до НКРЕКП. 

Щодо встановлення 

загальнобудинкового 

вузла обліку природного 

газу мешканцям 

багатоквартирного 

будинку. 

 

Питання щодо процедури встановлення операторами ГРМ 

загальнобудинкових лічильників природного газу та встановлення 

відповідних норм споживання у зв’язку з відмовою мешканців від 

встановлення такого вузла обліку, неможливо вирішити шляхом 

застосування законодавства про захист економічної конкуренції.  

Дані питання лежать у площині застосування законодавства 

у сфері газопостачання, контроль за яким здійснює, зокрема, 

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг (далі – НКРЕКП). 

У зв’язку з тим, що до органів Комітету надходять чисельні 

звернення щодо встановлення загальнобудинкових (а не 

квартирних) засобів обліку природного газу, Комітет, зважаючи на 

соціальну важливість порушеного питання, звернувся до Кабінету 

Міністрів України з проханням доручити НКРЕКП та 

Міненерговугілля України вжити заходів для врегулювання 

проблемних питань у правовідносинах побутових споживачів 

природного газу (мешканців багатоквартирних будинків) та 

Операторів ГРМ при встановленні останніми загальнобудинкових 



засобів обліку природного газу, шляхом внесення змін до 

відповідних нормативно-правових актів, що регулюють порядок 

встановлення загальнобудинкових та квартирних лічильників 

природного газу. 

На вищезазначене звернення Комітету, Кабінет Міністрів 

України надав доручення Міненерговугілля України та НКРЕКП 

знайти узгоджене рішення щодо шляхів врегулювання порушеного 

питання. 

На виконання вказаного доручення Кабінету Міністрів 

України Міненерговугілля повідомило Комітет, що «без обліку на 

сьогодні залишається категорія споживачів (населення), яка 

використовує природний газ тільки для приготування їжі. 

Основними проблемними питаннями щодо запровадження 

індивідуального обліку у абонентів (населення), які 

використовують природний газ тільки для приготування їжі є: 

1) велика загальна проблема в коштах для встановлення 

приладів індивідуального обліку (понад 4,6 млрд грн). 

2) значні терміни встановлення приладів 

індивідуального обліку  

(більше десяти років при встановленні по 280 тис. лічильників 

наявними на сьогодні бригадами». 

Крім того, Міненерговугілля зазначило, що «на сьогодні 

фінансування робіт з оснащення лічильниками газу населення 

здійснюється за рахунок коштів газорозподільних підприємств, що 

передбачені в структурі тарифу на послуги розподілу природного 

газу, а не за рахунок виділених бюджетних коштів на встановлення 

індивідуальних лічильників газу». 

Разом з тим, згідно з інформацією, наданою НКРЕКП, «з 

метою недопущення зростання тарифів на розподіл природного 

газу, ліцензіатами з 01.10.2015 провадяться заходи щодо 

забезпечення споживачів обліком природного газу, зокрема, в 

частині запровадження масштабного встановлення будинкового 

обліку природного газу, що в середньому розрахунково потребує в 

5 разів менше коштів, ніж у разі забезпечення індивідуальним 

обліком».  

При цьому, НКРЕКП наголосило на тому, що встановлення 

індивідуальних лічильників передбачено лише там, де не 

заплановано встановлення будинкових лічильників природного 

газу, проте побутовий споживач може встановити лічильник газу 

за рахунок інших джерел, не заборонених законодавством, у тому 

числі за власні кошти або за рахунок коштів, зокрема місцевого 

бюджету, при цьому роботи зі встановлення вузлів обліку 

природного газу відносяться до конкурентного ринку та можуть 

виконуватися будь-якими суб’єктами господарювання, які мають 

відповідний дозвіл на виконання цих робіт. 

Звертаємо увагу на те, що згідно з підпунктом 1 пункту 5 

Тимчасового положенням про порядок проведення розрахунків за 

надання населенню послуг з газопостачання в умовах 

використання загальнобудинкового вузла обліку, затвердженого 



постановою Кабінету Міністрів України від 16 травня 2002 р. № 

620 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 27 січня 

2016 р. № 46) обсяги спожитого мешканцями будинку (будинків) 

природного газу, обладнаного будинковим вузлом обліку, 

визначаються у будинках, де не встановлено квартирних 

лічильників газу, - за показаннями будинкового вузла обліку з 

подальшим розподілом обсягів спожитого газу між споживачами 

пропорційно кількості осіб, зареєстрованих у квартирі або іншому 

ізольованому житловому приміщенні. 

Водночас, варто зазначити, що відповідно до положень 

глави 4 розділу ІХ Кодексу газорозподільних мереж (далі – Кодекс 

ГРМ), якщо побутовий споживач, який не забезпечений 

лічильником газу (індивідуальним або загальнобудинковим), 

відмовляється від його встановлення за рахунок Оператора ГРМ 

(що підтверджується актом про порушення, складеним відповідно 

до вимог глави 5 розділу ХІ цього Кодексу), фактичний об’єм 

спожитого (розподіленого/поставленого) природного газу 

(алокація) по побутовому споживачу за відповідний календарний 

місяць визначається за граничними об’ємами споживання 

природного газу населенням, визначеними у додатку 10 до цього 

Кодексу. 

Згідно з положеннями пункту 1 глави 7 розділу VI Кодексу 

ГРМ Оператор ГРМ в установленому законодавством порядку має 

право припинити/обмежити газопостачання (розподіл природного 

газу) на об’єкт споживача (у тому числі побутового споживача) з 

дотриманням Правил безпеки систем газопостачання та 

нормативних документів, що визначають порядок 

обмеження/припинення природного газу, зокрема, у випадку 

відмови споживача від встановлення лічильника газу, що 

здійснюється за ініціативи та за кошти Оператора ГРМ, з 

урахуванням Закону України «Про забезпечення комерційного 

обліку природного газу». 

Разом з цим, у разі надходження до Комітету проектів 

нормативно-правових актів та/або інших пропозицій від 

відповідних державних органів щодо врегулювання вищезазначеної 

проблемної ситуації, вони будуть розглянуті в межах компетенції 

та у встановленому законодавством порядку. 

Щодо неправомірного, 

нарахування публічним 

акціонерним 

товариством «Львівгаз» 

обсягів спожитого 

природного газу. 

 

Контроль за дотриманням законодавства у сфері 

газопостачання, здійснює, зокрема, Національна комісія, що 

здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 

комунальних послуг. 

Згідно зі статтею 17 Закону України «Про Національну 

комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики 

та комунальних послуг» до функцій та повноважень НКРЕКП 

належать, зокрема:  

 контроль за додержанням ліцензіатами законодавства у 

відповідній сфері регулювання і ліцензійних умов 

провадження господарської діяльності та вживає заходів до 

запобігання порушенням ліцензійних умов;  

 захист прав та законних інтересів споживачів товарів 

(послуг), які виробляються (надаються) суб’єктами 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1379-15/print1452601809537814#n1297
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1379-15/print1452601809537814#n1435
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3533-17


господарювання, що провадять діяльність у сферах 

енергетики та комунальних послуг, розгляд звернень таких 

споживачів та врегулювання спорів, надання роз’яснень з 

питань застосування нормативно-правових актів Регулятора; 

 бере участь у регулюванні платіжно-розрахункових відносин 

на ринках у сферах енергетики та комунальних послуг. 

Враховуючи зазначене та те, що питання викладені в 

зверненні не відносяться до компетенції Комітету, зазначене 

звернення було переслане за належністю до НКРЕКП. 

Щодо дій ПАТ 

«Київобленерго» 

стосовно приєднання до 

електричних мереж 

 

Вирішення питань, порушених у зверненні щодо дій ПАТ 

«Київобленерго» стосовно приєднання до електричних мереж, 

регулюються законодавством у сфері енергетики, а тому не можуть 

бути вирішені із застосуванням положень законодавства про захист 

економічної конкуренції. 

Відповідно до статті 6 Закону України «Про ринок 

електричної енергії» органом державного регулювання діяльності в 

електроенергетиці є Національна комісія, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг                                                    

( далі – НКРЕКП). 

Відповідно до статті 1 Закону України «Про Національну 

комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики 

та комунальних послуг» (далі – Закон), НКРЕКП є постійно діючим 

незалежним державним колегіальним органом, метою діяльності 

якого є державне регулювання, моніторинг та контроль за 

діяльністю суб’єктів господарювання у сферах енергетики та 

комунальних послуг. 

Стаття 17 Закону визначає функції та повноваження НКРЕКП, 

відповідно до яких, НКРЕКП, зокрема: 

- розробляє та затверджує нормативно-правові акти, зокрема, 

ліцензійні умови провадження господарської діяльності у сферах 

енергетики та правила користування (постачання) товарами та 

послугами на роздрібних ринках; 

- контролює додержання ліцензіатами законодавства у 

відповідній сфері регулювання і ліцензійних умов провадження 

господарської діяльності та вживає заходів до запобігання 

порушенням ліцензійних умов. 

- затверджує типові та схвалює примірні договори відповідно 

до закону. 

Відповідно до статті 21 Закону НКРЕКП розглядає скарги 

споживачів щодо порушення їхніх прав та інтересів суб’єктами 

господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та 

комунальних послуг, зокрема, щодо дотримання суб’єктами 

господарювання ліцензійних умов та інших питань, розгляд яких 

віднесено законом до компетенції НКРЕКП.  

Виходячи з вищенаведеного, враховуючи положення 

Меморандуму про посилення співпраці на ринках електричної 

енергії, природного газу та у сферах теплопостачання, 

водопостачання та водовідведення, підписаного 29 вересня 2016 

року між Антимонопольним комітетом України та НКРЕКП, 

вирішення зазначеного питання належить до компетенції НКРЕКП. 

Відповідно до зазначеного, розгляд питань, зазначених у 

зверненні, відносяться до повноважень НКРЕКП/ 



Щодо зміни вартості 

тарифу інтернет-

провайдером. 

 

Відповідно до частини першої статті 17 Закону України 

«Про телекомунікації» органом державного регулювання у сфері 

телекомунікацій є Національна комісія, що здійснює державне 

регулювання у сфері зв’язку та інформатизації (далі – НКРЗІ). 

Згідно зі статтею 18 цього Закону НКРЗІ забезпечує державний 

нагляд за додержанням суб’єктами ринку законодавства про 

телекомунікації, контроль за якістю телекомунікаційних послуг та 

задоволенням попиту споживачів. 

Постановою Кабінету Міністрів України від 11 квітня 2012 

року № 295 затверджені Правила надання та отримання 

телекомунікаційних послуг (далі – Правила). Правила регулюють, 

зокрема, відносини між операторами, провайдерами 

телекомунікацій та споживачами послуг. 

Пунктом 85 Правил передбачено, що НКРЗІ розглядає 

відповідно до законодавства звернення споживачів щодо надання 

та отримання послуг, отримує з цією метою від операторів, 

провайдерів необхідні документи та інформацію і вживає у межах 

повноважень заходів до захисту прав споживачів. 

Щодо проведення 

перевірки правомірності 

підвищення цін на 

продукти харчування та 

товари повсякденного 

вжитку на території 

Миколаївської області на 

більший відсоток, ніж 

підвищення соціальних 

виплат та заробітної 

плати по Миколаївській 

області у період з січня 

2017 року по червень 

2017 року. 

Комітет розглядає питання обґрунтованості ціни у разі 

наявності ознак порушення законодавства про захист економічної 

конкуренції (зловживання (монопольним) домінуючим становищем 

на ринку або антиконкурентних узгоджених дій суб’єктів 

господарювання тощо). 

Ринки соціально важливих товарів (продуктів харчування, 

товарів повсякденного вжитку) є здебільшого конкурентними, ціни 

на них встановлюються відповідно до закону попиту і пропозиції. 

Комітетом здійснюється дослідження на таких ринках, 

зокрема м’яса курячого, яєць курячих харчових, крупи гречаної, 

олії рафінованої, цукру, солі харчової. 

Перевірка невідповідності розмірів соціальних виплат 

існуючим цінам на продовольчі товари не входить до повноважень 

органів Комітету. З порушеного у зверненні питання заявник може 

звернутися до Міністерства соціальної політики України (01601, м. 

Київ, вул. Еспланадна, 8/10). 

Щодо інфляції, 

збільшення ставки 

акцизного податку на 

спирт, грошової 

компенсації, збільшення 

купівельної 

спроможності, 

проведення перевірки 

щодо порушення строків 

надання відповіді з боку 

Мінекономрозвитку. 

У зверненні піднімаються питання щодо інфляції, 

збільшення ставки акцизного податку на спирт, грошової 

компенсації, збільшення купівельної спроможності, проведення 

перевірки щодо порушення строків надання відповіді з боку 

Мінекономрозвитку тощо, розгляд яких не належить до 

повноважень Антимонопольного комітету України. 

У випадку наявності у заявника документів, які свідчать про 

можливі ознаки порушення законодавства про захист економічної 

конкуренції, заявник може подати відповідну заяву до Комітету, 

яка має відповідати вимогам, викладеним у пункті 18 Правил 

розгляду заяв і справ про порушення законодавства про захист 

економічної конкуренції 

(http://www.amc.gov.ua/amku/control/main/uk/publish/article/113543). 

Щодо підвищення цін на 

продукти харчування. 

Ціни на продукти харчування є вільними та формуються на 

підставі попиту і пропозиції.  

Комітет розглядає питання обґрунтованості ціни у разі 

існування зловживання (монопольним) домінуючим становищем на 

ринку або антиконкурентних узгоджених дій суб’єктів 

господарювання. 



Комітетом здійснюються дослідження ринків яєць курячих, гречки, 

м’яса птиці, олії соняшникової, цукру та солі.  

Разом з тим, в Комітеті проводяться розслідування справ за 

ознаками вчинення законодавства про захист економічної 

конкуренції на продовольчих ринках, а саме на ринку гречки та 

солі. 

Так, розглядається справа за ознаками порушення, 

передбаченого пунктом  1 статті 50 Закону України «Про захист 

економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених 

дій суб’єктів господарювання, які діють на ринку крупи гречаної.                       

Також в Комітеті розглядається справа за ознаками вчинення 

державним підприємством «Артемсіль» (м. Соледар) порушень, 

передбачених пунктом 2 статті 50 та пунктами 2 і 7 частини другої 

статті 13 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у 

вигляді зловживання монопольним (домінуючим) становищем на 

ринку солі. 

Наразі проводиться аналіз та збір доказів у цих справах. 

У випадку наявності у заявника документів, які свідчать про 

можливі ознаки порушення законодавства про захист економічної 

конкуренції, він можете подати відповідну заяву до Комітету, яка 

має відповідати вимогам, викладеним у пункті 18 Правил розгляду 

заяв і справ про порушення законодавства про захист економічної 

конкуренції  
Одночасно заявнику повідомлено, що питання відставання 

темпів перерахунку соціальних виплат від темпів зміни цін на 

продовольчі товари не входить до повноважень органів Комітету.             

З порушеного у зверненні питання заявник можете звернутися до 

Міністерства соціальної політики України (01601, м. Київ, вул. 

Еспланадна, 8/10). 

Щодо встановлення 

держаної регульованої 

ціни бланку паспорта 

громадянина України для 

виїзду за кордон. 

Відповідно до частин другої та третьої статті 191 

Господарського кодексу України: 

державне регулювання цін здійснюється згідно із Законом 

України «Про ціни і ціноутворення»; 

державні регульовані ціни встановлюються на бланки 

документів, у тому числі суворого обліку, які використовуються 

органами виконавчої влади, іншими державними органами для 

оформлення результатів надання адміністративних послуг (крім 

власних бланків цих органів), відповідно до закону. 

Статтею 192 Господарського кодексу України визначено, що 

політика ціноутворення, порядок встановлення та застосування цін, 

повноваження органів державної влади та органів місцевого 

самоврядування щодо встановлення та регулювання цін, а також 

контролю за цінами і ціноутворенням визначаються законом про 

ціни і ціноутворення, іншими законодавчими актами. 

Згідно зі статтею 5 Закону Україну «Про ціни і 

ціноутворення» Кабінет Міністрів України визначає перелік 

товарів, державні регульовані ціни на які затверджуються 

відповідними органами виконавчої влади, якщо інше не визначено 

законом. 

Відповідно до пункту 11 Положення про Державну службу 

України з питань безпечності харчових продуктів та захисту 

споживачів (далі – Держпродспоживслужба), затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 02. 09. 2015 № 667 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/5007-17
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Держпродспоживслужба здійснює державний нагляд (контроль) за 

дотриманням вимог формування, встановлення та застосування 

державних регульованих цін. 

Враховуючи наведене, гр. Прохоренку А.Л повідомлено, що 

розгляд порушеного ним питання не відноситься до повноважень 

Комітету, визначених законодавством. 

Також, гр. Прохоренка А.Л повідомлено, що якщо він 

вважає, що його права порушені внаслідок дій чи бездіяльності ДП 

«Поліграфічний комбінат «Україна», визначені Законом України 

«Про захист економічної конкуренції», як порушення 

законодавства про захист економічної конкуренції, він може 

звернутися до Комітету із відповідною заявою. 

Щодо ситуації  на ринку 

шоколаду. 

 

Протягом останніх трьох років звернень від громадян, скарг 

та заяв про порушення законодавства про захист економічної 

конкуренції на ринку шоколаду до органів Комітету не надходило. 

У зв’язку з цим Комітет не проводив дослідження ринку шоколаду.  

У випадку наявності у заявника  документів, які свідчать про 

можливі ознаки порушення законодавства про захист економічної 

конкуренції на зазначеному ринку, заявник можете подати 

відповідну заяву до Комітету, яка має відповідати вимогам, 

викладеним у пункті 18 Правил розгляду заяв і справ про 

порушення законодавства про захист економічної конкуренції 

(http://www.amc.gov.ua/amku/control/main/uk/publish/article/113543). 

У відповідь на повторне звернення гр. Олійника Комітет 

повідомив, що на аналогічне звернення Комітет відповів листом .               

Також було зазначено, що дослідження ринку шоколаду                   

не проводилося Комітетом внаслідок відсутності підстав для його 

проведення, про що зазначалося у Відповіді.   

При отриманні від заявника заяви про порушення 

законодавства про захист економічної конкуренції, оформленої 

відповідно до пункту 18 Правил розгляду заяв і справ про 

порушення законодавства про захист економічної конкуренції, яка 

буде містити докази наявності ознак порушення законодавства про 

захист економічної конкуренції, Комітетом буде вжито вичерпних 

заходів задля припинення такого порушення.  

Крім того, заявнику було запропоновано ознайомитися із 

оприлюдненою АМКУ на веб-сайті  інформацією 

(http://www.amc.gov.ua/amku/control/main/uk/publish/article/117385), 

що стосується правильного оформлення запитів, звернень, заяв 

тощо, які подаються до Антимонопольного комітету України. 

Щодо підготовки до 

приватизації державного 

підприємства заводу 

«Електроважмаш». 

Питання, наведене в заяві, а саме щодо приватизації 

державного підприємства заводу «Електроважмаш»,  не відносяться 

до компетенції Комітету. 

Разом з тим, відповідно до переліку державних підприємств, 

установ, організацій, що належать до сфери управління 

Міністерства економічного розвитку і торгівлі України державне 

підприємство завод «Електроважмаш» є його підвідомчою 

організацією. 

Правові, економічні та організаційні основи приватизації 

державного майна регулюються Закон України «Про приватизацію 

державного майна». 

Відповідно до статті 4 Закон України «Про приватизацію 

державного майна» державна програма приватизації розробляється 

http://www.amc.gov.ua/amku/control/main/uk/publish/article/113543
http://www.amc.gov.ua/amku/control/main/uk/publish/article/117385


Фондом державного майна України.  

Враховуючи наведене, заява була направлена до 

Міністерства економічного розвитку і торгівлі та Фонду 

державного майна України. 

 


