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Ключовим завданням конкурентного відомства є 
забезпечення дотримання законодавства та зу-
пинення порушень, які спотворюють нормальні 
конкурентні відносини, а також накладення санк-
цій на злісних порушників. Одним із найбільш сер-
йозних видів порушень є зловживання монополь-
ним становищем. 
Варто зазначити, що саме собою монопольне ста-
новище не є порушенням, адже воно може бути 
викликане різними факторами. Багато компаній є 
суб’єктами природної монополії або ж мають 
унікальний продукт. Тут головне слідкувати, чи 
не використовується таке становище для того, 
щоб отримувати надприбутки і наживатися на 
клієнтах, чи щоб боротися з конкурентами. 
У четвертому кварталі Комітет прийняв низку рі-
шень саме за результатами розслідування фактів, 
які могли свідчити про зловживання окремими ком-
паніями своїм монопольним становищем.

Справа Бурштинського енергоострова
Чи не найгучнішим розслідуванням, яке завершив 
Комітет у четвертому кварталі 2020 року, стало 
зловживання монопольним становищем групою 
ДТЕК у складі АТ «ДТЕК Західенерго» та ТОВ «Д.Трей-
дінг» у торговій зоні «Острів Бурштинської ТЕС».
«Острів Бурштинської ТЕС» – особлива зона на За-
ході України в межах Івано-Франківської, Львівської 
та Закарпатської областей. Наразі ця територія 
об’єднана з європейськими енергосистемами, 
але від’єднана від іншої частини України. Близько 
90% електроенергії на цьому «острові» виробляє АТ 
«ДТЕК Західенерго».
Комітет встановив, що «ДТЕК Західенерго», почина-
ючи з 29 липня 2019 року, зменшувало в заявках на 
продаж електричної енергії у сегменті «ринок на 
добу наперед» (РДН) обсяги запропонованої елек-
тричної енергії в години мінімального навантажен-
ня. Це призвело до зростання обсягів продажів АТ 
«ДТЕК Західенерго» електричної енергії у сегменті 
«балансуючий ринок» за більш високими цінами.
Окрім цього, товариство встановлювало в заявках 
РДН завищені та економічно необґрунтовані ціни в 
години максимального навантаження. Такі дії було 
неможливо вчинити без збереження значних часток 
АТ «ДТЕК Західенерго». Цьому посприяла і практи-
ка, до якої вдавалося ТОВ «Д.Трейдінг», обмежуючи 
доступ імпортованої електричної енергії з терито-

рії Словаччини в торгову зону «Острів Бурштинської 
ТЕС». ТОВ також мало вигоду від цих дій, встановлюю-
чи в двосторонніх договорах прив’язку вартості елек-
троенергії до цін, які сформувалися на РДН. 
Постраждалими від таких дій енергетичних компа-
ній виявилися всі, хто живе або працює на території 
енергоострова. Бізнес напряму отримав значно 
вищі тарифи. Громадяни частково були захищені 
від апетитів енергетиків завдяки ПСО – механізму 
покладання спеціальних обов’язків на учасників 

ринку з метою забезпечення доступності електро-
енергії для населення. Однак і вони відчули на собі  
здорожчання електрики за рахунок зростання цін 
на товари, вироблені у зазначених регіонах.
За результатами розслідування Антимонопольний 
комітет прийняв рішення, яким визнав дії АТ «ДТЕК 
Західенерго» порушенням у вигляді зловживання 
монопольним (домінуючим) становищем, а дії ТОВ 
«Д.Трейдінг» такими, що призвели до порушень з 
боку АТ «ДТЕК Західенерго», які в свою чергу забез-
печили ТОВ «Д.Трейдінг» додатковий дохід.
Рішенням Комітету за вказані порушення на АТ «ДТЕК 
Західенерго» було накладено штра-
фи у розмірі понад 176 млн грн, а 
на ТОВ «Д.Трейдінг» – більше 99,2 
млн грн. Відповідно, загальна сума 
штрафів, накладена на групу ДТЕК 
за зловживання монопольним ста-
новищем, перевищила 275 млн грн.

Ексклюзивні лічильники «від своїх» 
Багаторічна практика роботи Антимонопольного 
комітету демонструє, що енергетичні ринки серед 
тих, де зловживання монопольним становищем 
відбуваються найчастіше. Водночас монополісти у 
цьому сегменті постійно вигадують нові схеми отри-
мання додаткових незаконних прибутків як для себе, 
так і для компаній, які діють з ними у чіткій зв’язці.
Наприкінці грудня Комітет наклав штрафи на за-
гальну суму більше 380,2 млн грн на 18 суб’єктів 
господарювання, які входять до складу групи РГК, за 
порушення антимонопольного законодавства у ви-
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СІЧЕНЬ
Комітет надав рекомендації теплопостачальним 
компаніям та органам місцевого самовряду-
вання в різних регіонах щодо зниження розміру 
нарахувань за опалення і гарячу воду протягом 
опалювального періоду 2019/2020 року у зв’язку 
зі зменшенням ціни на природний газ.
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гляді зловживання монопольним (домінуючим) становищем.
Ці компанії з листопада 2016 року по липень 2018 року вису-
вали для участі суб’єктів господарювання у публічних закупів-
лях побутових лічильників газу необґрунтовані додаткові вимо-
ги щодо наявності протоколу випробування з позитивними 
висновками за РМ 081/39.434-2014.
Вказаний протокол – це програма досліджень лічильників, яка 
була розроблена на замовлення АТ «Дніпрогаз» представника-

ми ДП «Укрметртестстандарт» і не є обов’язковим документом. 
Більше того, за даними ДП вона була розроблена виключно для 
добровільного застосування з метою підготовки рекомендацій 
щодо особливостей експлуатування типових лічильників газу.
Що цікаво, під час розгляду справи було встановлено, що АТ 
«Харківміськгаз» згідно з Програмою випробувань РМ 081/39.434-
2014 на власному полігоні провело випробування лише лічиль-
ників САМГАЗ та GALLUS. Надалі при проведенні процедур заку-
півель побутових лічильників газу на електронному майданчику 
«ProZorro» Група РГК надавала переваги саме лічильникам ви-
робництва САМГАЗ та GALLUS, які пройшли випробування за 
вказаною Програмою.
Саме тому висування додаткових умов під час тендерних за-
купівель щодо наявності у суб’єктів господарювання протоколу 
за РМ 081/39.434-2014 з позитивним висновком 
призвело до ущемлення інтересів суб’єктів го-
сподарювання, лічильники яких не пройшли ви-
пробування за вказаною програмою, та штучно 
створило неконкурентні переваги лічильникам 
виробництва САМГАЗ та GALLUS у порівнянні з 
лічильниками інших виробників. 

Неконкурентне цифрове телебачення
Ще однією важливою справою стало розслідування, яке стосува-
лося ТОВ «Зеонбуд» – монополіста на загальнодержавному рин-
ку телекомунікаційних послуг із розповсюдження у цифровому 
форматі T2 телевізійних програм загальнонаціональних телера-
діоорганізацій. Фактично компанія стала єдиним постачальни-
ком таких послуг після відключення ефірного мовлення у анало-
говому форматі та переходу України на цифрове мовлення.
Із вересня 2011 року по грудень 2019 року компанія встанов-
лювала економічно необґрунтовані тарифи, які 
неможливо було б встановити за умов існування 
значної конкуренції на ринку.
Такі дії «ЗЕОНБУД» визнано зловживанням моно-
польним (домінуючим) становищем, а на ТОВ 
«ЗЕОНБУД» накладено штраф у розмірі 25,7 млн 
грн та зобов’язано припинити порушення.

СУДИ ПІДТВЕРДИЛИ СУДИ ПІДТВЕРДИЛИ 
ПРАВОМІРНІСТЬ ШТРАФУПРАВОМІРНІСТЬ ШТРАФУ

Для українського сьогодення цілком 
звичним є оскарження порушниками 
рішень Антимонопольного комітету 
України та небажання сплачувати 
накладених Комітетом у рамках чин-
ного законодавства штрафів. 
Однією з таких справ було накла-
дення Комітетом штрафів на суму 
3 млн грн на ТОВ «ХАРКІВРЕГІОНГАЗ» 
за зловживання монопольним стано-
вищем. Це рішення було прийняте 
19 липня 2019 року. Тоді тимчасова 
адміністративна колегія Антимоно-
польного комітету прийняла рішення 
у справі про зловживання на ринку 
послуг з реалізації скрапленого газу 
для побутових потреб населення (у 
балонах) у межах негазифікованих 
населених пунктів Харківської об-
ласті. Колегія встановила, що това-
риство, починаючи з кінця 2015 року і 
до 2018 року включало завищені екс-
плуатаційні витрати до ціни реаліза-
ції скрапленого газу для населення 
Харківської області.
Зазначені дії призвели до встанов-
лення завищених цін реалізації одно-
го балона скрапленого газу, які не-
можливо було б встановити за умов 
існування значної конкуренції на від-
повідному ринку.
Судова тяганина тривала більше 
року. Спочатку правомірність рі-
шення АМКУ підтвердили госпо-
дарські суди. А в жовтні цього року 
Верховний суд у складі колегії суддів 
Касаційного господарського суду 
відмовив ТОВ «ХАРКІВРЕГІОНГАЗ» у 
прийнятті до розгляду касаційної 
скарги. Таким чином українські суди 
підвередили право-
мірність прийнятого 
Комітетом рішення 
та накладення на по-
рушника конкурент-
ного законодавства 
штрафу.

ЛЮТИЙ
АМКУ надав рекомендації Укртрансгазу та Опе-
ратору газотранспортної системи України щодо 
недопущення створення бар’єрів для входу газо-
видобувних підприємств на ринки природного 
газу. Учасників ринку зобов’язали утриматися 
від дій, які можуть призводити до спотворення 
конкуренції.

БЕРЕЗЕНЬ
ВООЗ оголосила пандемію. АМКУ почав ретельно 
досліджувати факти необґрунтованого піднят-
тя цін на лікарські засоби та предмети гігієни. 
Також Комітет здійснює моніторинг рекламних 
матеріалів лікарських засобів та методів профі-
лактики, пов’язаних з COVID-19, щодо розповсю-
дження неправдивої інформації.
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Рекомендації – один із важливих інструментів пра-
возахисту та адвокатування конкуренції. Вони ча-
сто стають найефективнішим способом впливу 
на порушників і відновлення економічної конку-
ренції. По-перше, це інструмент найшвидшої ре-
акції Комітету. По-друге, вони дають можливість 
запобігати порушенням конкурентного законо-
давства та усувати їх без застосування жорстких 
штрафних санкцій, судової тяганини чи втручання 
в господарську діяльність. Саме тому рекоменда-
ції ще називають «м’яким правозастосуванням». 
АМКУ має повноваження надавати рекомендації 
не тільки суб’єктам господарювання, а й органам 
влади, місцевого самоврядування, адміністратив-
но-господарського управління та контролю. Вони 
можуть стосуватися 
як припинення дій або 
бездіяльності, які міс-
тять ознаки порушень, 
так і усунення причин 
виникнення цих по-
рушень і умов, що їм 
сприяють. 
Попри назву реко-
мендації не носять 
«декларативний» ха-
рактер, а є обов’яз-
ковими для розгляду. 
Про їх розгляд та ви-
конання потрібно зві-
тувати перед Коміте-
том. Проте, саме цей 
інструмент дає можливість представникам бізнесу, 
влади та конкурентному відомству знайти найкра-
щий шлях вирішення проблем. Адже варто пам’ята-
ти, що АМКУ не ставить перед собою завдання зни-
щувати бізнес. Більше того, у багатьох випадках м’які 
заходи можуть спрацьовувати набагато краще.

Від ліків до автомобілів
Четвертий квартал був багатим на рекомендації, які 
надавалися органами Комітету. Вже вкотре під при-
ціл АМКУ потрапили виробники ліків, які намагалися 
отримати додаткові прибутки за рахунок панічних на-
строїв у період карантинних заходів.
У жовтні Комітет рекомендував семи виробникам 
не перебільшувати властивості своєї продукції і не 
приписувати їй властивості, які не підтверджені відпо-

відно до чинного законодавства, та не поширювати 
у рекламі лікарських засобів неповну або неточну 
інформацію, яка може ввести споживачів в оману. 
А вже наступного місяця такі самі рекомендації от-
римали ще шість фармацевтичних компаній. 
Так само не вперше розглядалася справа, де фі-
гурантом був виробник «іноземного» алкоголю. 
АМКУ закликав «Одеський коньячний завод» при-
пинити порушення законодавства про захист від 
недобросовісної конкуренції та не використовува-
ти на етикетках написи й зображення, які можуть 
викликати у споживача враження, що продукція 
«GRANDE FRANCE» має відношення до Францї. 
Ще один постійний фігурант – АТ «Укрзалізниця». 
Цього разу компанія під час пропозиції укладен-

ня єдиного Договору 
про надання послуг 
з організації переве-
зення вантажів заліз-
ничним транспортом 
автоматично нав’я-
зувала замовникам 
умови щодо викори-
стання своїх вагонів. 
АМКУ зобов’язав під-
приємство забезпе-
чити клієнтів вільним 
вибором окремих 
послуг.
Не обійшлося й без 
операторів мобіль-
ного зв’язку. ПАТ «Ки-

ївстар» були надані рекомендації припинити поши-
рення неповної та неточної інформації про послугу 
«Ідеальний роумінг» та неправдивих відомостей про 
нарахування грошових коштів на бонусний рахунок 
при замовленні послуги «Ідеальний роумінг». На такі 
дії компанії скаржилося чимало її клієнтів.
Ще більше скарг було від українських мандрівників, 
яким доводилося миритися з курсовими махінаці-
ями туроператорів. Тому в грудні минулого року 
були ухвалені рекомендації з вимогою припинити 
вводити споживачів в оману та вказувати вартість 
своїх турів у доларах з подальшим перерахунком 
на гривні за «власним» курсом. Адже всім добре 
відомо, що такий курс значно перевищує вартість 
валюти, встановлену НБУ або на міжбанківському 
ринку. Рекомендації отримали «Пегас Туристик»,  

ЗАХИСТ КОНКУРЕНЦІЇ БЕЗ ШТРАФІВЗАХИСТ КОНКУРЕНЦІЇ БЕЗ ШТРАФІВ

Після синхронного стрибка цін АМКУ розпочав 
щоденний моніторинг цін на основні продукти 
харчування. Комітет відкрив справу за ознака-
ми схожих дій, які призвели (або могли б при-
звести) до обмеження конкуренції і відразу ж 
надав рітейлу обов’язкові до розгляду рекомен-
дації. Уже за 2 тижні ціни пішли вниз.

Верховний суд поставив крапку в справі про-
ти ДП «Укрспирт» та підтвердив правомірність 
рішення АМКУ про зловживанням монопольним 
становищем на ринку оптової реалізації спирту 
етилового ректифікованого та накладення штра-
фу у розмірі 33 млн грн.
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«Тез Тур», «Джоін Ап!», «Тревел Профешнл Груп»,  
«Туристична компанія «Анекс Тур», «ТТВК»,  «Компас 
Україна», «Альф туристичний оператор»,  «Корал 
Тревел» та «Музенідіс тревел Україна». Останні у 
переліку дві компанії зреагували на вимоги Коміте-
ту ще на етапі прийняття рішення та припинили вка-
зувати на своїх сайтах недостовірну інформацію.
Також напередодні нового року рекомендації 
надали ТОВ «Ніко Прайм Мегаполіс». Компанію 
зобов’язали  припинити поширювати на інтер-
нет-ресурсах неточні відомості у вигляді реклами 
автомобілів за неактуальною на момент поширен-
ня реклами ціною.

Виконано: транспортування газу та чесні етикет-
ки на спиртному
Про позитивні результати рекомендацій можуть 
свідчити декілька яскравих прикладів. Наприкінці 
літа АМКУ розглянув заяву ДП «Укрхімтрансаміак» про 
можливе зловживання монопольним (домінуючим) 
становищем на ринку транспортування природного 
газу АТ «УКРТРАНСГАЗ». За результатами опрацюван-
ня заяви Комітет надав товариству рекомендації усу-
нути порушення та перерахувати вартість фактично 
виконаних робіт (наданих 
послуг) із припинення/від-
новлення транспортування 
газу ДП «Укрхімтрансаміак». 
У підсумку ці рекомендації 
були виконані.
Рекомендації часто доводять свою ефективність при 
порушеннях законодавства про захист від недобро-
совісної конкуренції. Так, Антимонопольний комітет 
визнав виконаними рекомендації ПМП «ЛОЦМЕН», 
ТОВ «Українська дистрибуційна компанія» та ТОВ 
«СП Аквавінтекс». Йшлося про недопущення поши-
рення на етикетках коньяків «AZNAURI», «GUDAURI», 
«SHEREULI», а також у рекламі, відомостей, які мо-
жуть бути сприйнятими як інформація про іноземне 
походження цих напоїв. 
Підприємства оформлювали етикетки написами 
грузинською мовою, зображеннями грузинського 
прапора. У рекламі – використовували сцени гру-
зинського застілля з місцевими стравами, поба-
жаннями, костюмами. А інформація про україн-
ське походження напоїв вказувалась непомітно. Це 
могло ввести в оману споживачів та дати їм хибне 
враження, що вони купують грузинські коньяки. 
Водночас зазначимо, що іншим рішенням ТОВ «СП 
Аквавінтекс» було оштрафоване на 693 тис. грн за 
повідомлення неточних відомостей на етикетках та 
контретикетках вин «ALAZANI VALLEY SHEREULI», які 

могли свідчити та бути сприйнятими як інформація 
про грузинське походження напоїв. Хоча насправ-
ді зазначені вина виготовлялися в Україні. До такого 
кроку АМКУ вдався, оскільки рекомендації товари-
ство виконало не повністю.
Також рішенням АМКУ було закрито провадження 
у справах про порушення ПрАТ «Одесавинпром» 
та АТ «Коблево». ПрАТ «Одесавинпром» рекомен-
дували не поширювати на етикетках та контрети-
кетках вина українського виробництва «GEORGIAN 
HISTORY» і «AZNAURI» інформації, яка в пересічного 
споживача могла викликати асоціацію про інозем-
не походження. АТ «Коблево» були надані аналогіч-
ні рекомендації щодо вина з позначенням «ALIKO».
Наостанок згадаємо про закриття справи про по-
рушення ТОВ «Збаразький горілчаний завод». Під 
час розслідування було встановлено, що компа-
нія при виробництві та реалізації своєї алкоголь-
ної продукції (горілка «ORIGINAL», настойка «MED 
KALGAN», горілка «CLASSIC», горілка особлива 
«DELICATE», горілка «ORGANIC») використовувала 
без дозволу оформлення упаковки і художні рі-
шення, схожі на дизайн продукції ТОВ «ЛВН Лімітед» 
(горілка особлива «НЕМИРІВ», настоянка «МЕДОВА 

З ПЕРЦЕМ», горілка особлива «БЕРЕЗОВА», горілка 
особлива «М’ЯКА»). Такий недобросовісний підхід 
міг привести до сплутування продукції. Окрім того, 
відповідач неправомірно використовував позна-
чення «organic» у маркуванні алкогольної продукції. 
Задля усунення порушень Комітет надав ТОВ «Зба-
разький горілчаний завод» обов’язкові для розгляду 
рекомендації, які товариство взяло до уваги і повні-
стю виконало. Дизайн на пляшках – кольорову гаму 
етикеток, спосіб розміщення домінуючих написів 
– кардинально змінили. Було припинено і викори-
стання позначення «organic» у маркуванні. Отже, 
враховуючи зазначене, АМКУ провадження у спра-
ві закрив без використання штрафних санкцій.
Як бачимо, рекомендації АМКУ – дієвий інстру-
мент, який дає можливість швидко припинити пору-
шення, що і є головним завданням роботи держав-
них органів. Та найголовніше, такий підхід уберігає  
підприємців від великих штрафів і банкрутства, що 
могло б стати причиною втрати роботи багатьма 
українцями й недоотримання сплат у вигляді подат-
ків до державного та місцевого бюджетів.

Комітет надав рекомендації виробникам ліків, 
рекламним холдингам та українським телека-
налам, а саме: утриматись від реклами лікар-
ських засобів, зміст якої стосується лікування 
та профілактики коронавірусів, без належного 
обґрунтування, зокрема без наявності офіційних 
рекомендацій МОЗ України.

КВІТЕНЬ
АМКУ надав Групі «МХП», найбільшому виробни-
ку курятини в Україні, обов’язкові для розгляду 
рекомендації: не вчиняти дій, які можуть при-
звести до обмеження обсягів виробництва та 
реалізації на внутрішньому ринку, за відсутності 
альтернативних джерел реалізації чи придбання.
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Ринки постачання газу споживачам перебува-
ють під постійним контролем АМКУ. Адже поста-
чання блакитного палива є надзвичайно важли-
вим напрямком, який зачіпає інтереси мільйонів 
українців. Останнім часом до Комітету регулярно  
надходять заяви на дії постачальників природно-
го газу та операторів газорозподільних систем 
(операторів ГРМ) щодо створення перешкод для 
зміни побутовими споживачами постачальника 
природного газу, що стало можливим після за-
провадження в Україні відкритого газового ринку.
Заявники, зокрема, вказують на наступні бар’єри:
1. Включення постачальниками природного 
газу побутових споживачів до власного реєстру 
споживачів без згоди споживача.
2. Ненадання операторами ГРМ постачальни-
кам та побутовим споживачам ЕІС-кодів – унікаль-

них позначень, які використовуються для реєстрації 
споживача у реєстрі того чи іншого постачальни-
ка на Інформаційній платформі оператора га-
зотранспортної системи.
3. Виставлення необґрунтованих рахунків за 
послуги з постачання та розподілу природного газу 
у разі виявлення побутовим споживачем наміру 
змінити постачальника природного газу.
4. Відключення побутових споживачів у разі ви-
явлення побутовим споживачем наміру змінити по-
стачальника природного газу.

За наявною в Комітеті інформацією, окремі опе-
ратори ГРМ не зазначали у квитанціях ЕІС-код. Такі 
дії операторів створювали необґрунтовані бар’єри 
для можливості зміни побутовими споживачами 
постачальника та призводили до спотворення кон-
куренції на ринку постачання природного газу.
Окрім цього, постачальники ініціювали на Інфор-
маційній платформі оператора ГТС процедуру 
зміни постачальника за відсутності отриманих 
від побутових споживачів заяв-приєднання. Такі дії 
постачальників можуть призводити до досягнен-
ня ними неправомірних переваг у конкуренції на 
ринку постачання природного газу, ущемлення ін-
тересів побутових споживачів природного газу.
Ще однією виявленою проблемою є відсутність 
прозорої й відкритої інформації про вартість газу. 
Наразі постачання природного газу здійснюється 

за цінами, що вільно встановлюються між поста-
чальником та споживачем. Тож постачальник зо-
бов’язаний публікувати на своєму сайті детальну 
інформацію про зміну вартості за п’ять днів до вве-
дення у дію нових тарифів. А Правилами постачан-
ня передбачено, що зміна ціни на природний газ 
може здійснюватися виключно з 1 числа наступно-
го місяця. Відповідно про такі зміни постачальник 
має повідомити своїх клієнтів не пізніше як за 5 днів 
до початку місяця, в якому буде змінено вартість. 
На сайтах деяких газопостачальних компаній ця 
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РИНОК ГАЗУ: ЗАБЕЗПЕЧИТИ КОНКУРЕНЦІЮ РИНОК ГАЗУ: ЗАБЕЗПЕЧИТИ КОНКУРЕНЦІЮ 
ТА ЗАХИСТИТИ СПОЖИВАЧІВТА ЗАХИСТИТИ СПОЖИВАЧІВ

Протягом квітня 2020 року АМКУ зафіксував 
зниження на АЗС роздрібних цін на бензин А-95 
та дизельне пальне до 2 гривень за літр. Такому 
позитивному результату посприяло вчасне реа-
гування Комітету на ситуацію на ринку пально-
го, надання рекомендацій продавцям, а також 
робота, проведена з ключовими гравцями ринку.

ТРАВЕНЬ
Розпочався новий проєкт ЄС з Антимонопльним 
комітетом України – Twinning «Підтримка Анти-
монопольного комітету України в подальшому 
наближенні законодавства, процедур та правоза-
стосування до практик ЄС у сфері антитрасту та 
контролю за концентраціями».

Змінити постачальника газу може Змінити постачальника газу може 
кожен громадянин кожен громадянин 



ІНФОРМАЦІЙНИЙ ДАЙДЖЕСТ  
АНТИМОНОПОЛЬНОГО КОМІТЕТУ УКРАЇНИ №

 2
8/

20
20

©Антимонопольний комітет України

інформація була відсутня. Через це споживачі не 
могли порівняти пропозиції на ринку та обрати 
більш вигідного постачальника. Це призводило до 
спотворення конкуренції на ринку та ущемлення 
інтересів українців. Більше того, відсутність інфор-
мації про вартість могла призводити до встанов-
лення постачальниками цін значно вищих за ті, які 
склалися в умовах конкуренції.
Ще одним питанням, яке може впливати на вар-
тість блакитного палива, є наявність у постачальни-
ків доступу до природного газу. Створення штучних 
бар’єрів може призвести до неможливості вико-
нання постачальниками договірних зобов’язань пе-
ред своїми клієнтами та переходу споживачів до 
постачальника «останньої надії».
Слід наголосити, що ціна газу постачальника «ос-
танньої надії» є нижчою за ціни інших компаній. 
Через це багато українців не поспішають уклада-
ти договори з іншими постачальниками до завер-
шення граничного строку отримання газу від по-
стачальника «останньої надії». 
Враховуючи все вищезазначене, Комітет надав 
обов’язкові для розгляду рекомендації: 
1. Учасникам газового ринку  – утриматись 
від дій, які можуть призводити до недопущення, об-
меження, усунення чи спотворення конкуренції на 
ринку постачання природного газу, зокрема, при 
зміні споживачами постачальника, встановленні 
цін на природний газ.
2. ТОВ «Оператор газотранспортної системи 
України» – невідкладно інформувати Національ-
ну комісію, що здійснює державне регулювання 
у сферах енергетики та комунальних послуг про 
виявлені факти маніпулювання на ринках природ-

ного газу та Антимонопольний комітет України про 
виявлені в діях суб’єктів ринку природного газу оз-
наки порушень законодавства про захист еконо-
мічної конкуренції.
3. Національній комісії, що здійснює держав-
не регулювання у сферах енергетики та комуналь-
них послуг:
 o Унести зміни до нормативно-пра-
вових актів, які регулюють питання постачання при-
родного газу з метою недопущення вчинення по-
стачальниками природного газу дій, які можуть 
призводити до негативних наслідків для конкуренції 
на ринку природного газу.   
 o Унести зміни до Порядку здійснення 
Національною комісією, що здійснює державне 
регулювання у сферах енергетики та комунальних 
послуг, моніторингу ринків у сферах енергетики 
та комунальних послуг, затвердженого постано-
вою НКРЕКП від 17.09.2017 № 1120, включивши до 
основних індикаторів / показників, що підлягають  
моніторингу на роздрібному ринку природного 
газу, індикатор «дотримання встановлених законо-
давством строків інформування споживачів щодо 
зміни ціни на природний газ».
 o Невідкладно інформувати Анти-
монопольний комітет України про виявлені під 
час проведення перевірок факти, що можуть 
свідчити про порушення законо-
давства про захист економічної 
конкуренції, а також про виявлені 
під час проведення моніторингу 
порушень та/або обмежень кон-
куренції на ринках природного 
газу.

7

На початку опалювального сезону актуальним пи-
танням було забезпечення безперебійної роботи  
газотранспортної системи. Газопостачальні під-
приємства укладають договори транспортування 
природного газу з Оператором ГТС, однією з умов 
яких є належне фінансове забезпечення. Кодекс 
ГТС передбачає, що таким забезпеченням може 
бути банківська гарантія або грошові кошти.
З жовтня 2020 року почали діяти нові вимоги до бан-
ків. Оператор ГТС більше не приймав банківські га-
рантії, видані фінустановами, які Нацбанк не вніс 
до переліку системно важливих банків. 
Комітет вважає, що встановлення таких критеріїв 
надає переваги окремим фінансовим установам 

відносно конкурентів та створює перешкоди для 
розвитку конкуренції:
• обмежує можливість учасників газового 
ринку вибирати банківську установу, яка надає га-
рантію;
• обмежує банки у можливості провадити 
діяльність та отримувати прибуток у сфері фінан-
сового забезпечення виконання зо-
бов’язань.
З метою припинення порушення 
у вигляді антиконкурентних дій ор-
ганів влади Комітет надав НКРЕКП 
обов’язкові для розгляду відповідні 
рекомендації.

БАНКІВСЬКІ ГАРАНТІЇ:  РЕКОМЕНДАЦІЇ НКРЕКПБАНКІВСЬКІ ГАРАНТІЇ:  РЕКОМЕНДАЦІЇ НКРЕКП

АМКУ попередив авіаперевізників про відпові-
дальність за продаж квитків на міжнародні рей-
си, які могли не відбутися через продовження 
карантину і закриті кордони. А також про відпо-
відальність за замовчування і надання неповної 
інформації щодо повернення коштів за квитки. 
Компаніям надані відповідні рекомендації. 

ЧЕРВЕНЬ
Дано старт реформі регіональних підрозді-
лів АМКУ. Замість відділень у кожній облас-
ті почалося формування шести міжобласних 
відділень: Північного (Київ), Східного (Харків), 
Південно-Східного (Дніпро), Південного (Оде-
са), Південно-Західного (Хмельницький) та 
Західного (Львів).



©Антимонопольний комітет України

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ДАЙДЖЕСТ  
АНТИМОНОПОЛЬНОГО КОМІТЕТУ УКРАЇНИ№

 2
8/

20
20

8

«НЕСИР» ТА «НЕМАСЛО»: НЕДОБРОСОВІСНИХ ВИРОБНИКІВ «НЕСИР» ТА «НЕМАСЛО»: НЕДОБРОСОВІСНИХ ВИРОБНИКІВ 
ПРИТЯГНЕНО ДО ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА СПОТВОРЕННЯ КОНКУРЕНЦІЇПРИТЯГНЕНО ДО ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА СПОТВОРЕННЯ КОНКУРЕНЦІЇ

Якість – перше, про що турбуються люди, оби-
раючи продукти харчування. Зазвичай звертають 
увагу і на дату виготовлення того чи іншого това-
ру, і на строки зберігання, а багато хто і на склад 
продукту. Проте, на жаль, не завжди інформа-
ція, зазначена на упаковці, відповідає дійсності. 
Яскраві приклади введення в оману споживачів 
можна побачити у «молочних» справах, рішення 
по яким Антимонопольний комітет України вино-
сив протягом листопада – грудня 2020 року. 
Низка недобросовісних виробників молочної про-
дукції виготовляли суміші з невідомими складни-
ками, рослинними та немолочними жирами, при 
цьому називаючи такі продукти вершковим мас-
лом та твердим сиром. А отже, пропонували лю-
дям підробки у гарній обгортці. 

Дослідження і порушники
Для початку слід нагадати, що 
вершкове масло та твердий сир 
– це традиційні молочні продукти, 
що виробляються тільки з коров’я-
чого молока та продуктів його 
переробки. Така продукція по-
винна відповідати усім вимогам 
ДСТУ 4399:2005 (масло вершко-
ве) і ДСТУ 6003:2008 (сири тверді). 
У протилежному випадку – якщо 
є будь-які інші домішки, жири 
немолочного походження, стабі-
лізатори чи консерванти тощо – 
вона вже не може називатися ані 
сиром, ані маслом. Саме такі 
«немасло» і «несир» були виявле-
ні у різних регіонах України пред-
ставниками Державної служби 
України з питань безпечності хар-
чової продукції та захисту спожи-
вачів, громадських організацій та 
медіа. На підставі зібраних ними матеріалів з ре-
зультатами досліджень, які отримав Комітет, і було 
розпочато низку справ про порушення законодав-
ства про захист від недобросовісної конкуренції. 

У підсумку АМКУ прийняв рішення про накладан-
ня штрафів щодо десяти різних суб’єктів господа-
рювання, що займаються виготовленням молочки. 
Це ДП «Старокостянтинівський молочний завод», 
ТОВ «Богодухівський молзавод», ТОВ «Деражнян-
ський молочний завод», ТОВ «Вівальді Д», ТОВ «Ін-
тер-мол», ТОВ «Малороганський молочний завод», 
ТОВ «Гайсинський молокозавод», ТОВ «Охтирська 
молочна промислова компанія «Славія», ТОВ «Іва-
арт» та ПП «Сімол».

Годували дітей та пенсіонерів
Варто зазначити, що у деяких зразках досліджува-
ної продукції, що фігурувала у справах Комітету, 
вміст немолочних та рослинних жирів сягав 90 – 100 
%! Найгірше те, що подібний фальсифікат не тільки 
продавався у магазинах і на ринках, а і постачався 

через систему публічних закупівель у школи, дитячі 
садки, будинки-інтернати та лікарні, пансіонати для 
ветеранів та в інші соціально важливі заклади. Тож 
йдеться не лише про недобросовісну конкуренцію 

ЛИПЕНЬ
16 липня Верховна Рада України призначила Го-
ловою Антимонопольного комітету України Оль-
гу Піщанську. Колективу АМКУ новопризначену 
Голову урочисто представив прем’єр-міністр 
Денис Шмигаль.

АМКУ оштрафував ТОВ «Юрія-фарм» за поширен-
ня у рекламному ролику лікарського препарату 
неправдивої інформації про його здатність боро-
тися з коронавірусами. Підприємство порушило 
конкурентне законодавство, вводило в оману 
споживачів та могло отримати перевагу над ін-
шими виробниками лікарських засобів.
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і неповагу до споживача, а й, можливо, про загро-
зу здоров’ю людей. Також доведено, що порушен-
ня деякими виробниками вчинялися неодноразово.
Окрім того, поширення неправдивої інформації 
суб’єктами господарювання щодо складу, спожи-
вчих властивостей, характеристик молочної про-
дукції та інших даних могло надавати їм непра-
вомірні переваги на ринку та поставити в більш 
вигідне становище порівняно з іншими виробника-
ми, які не вдаються до фальсифікацій, та негативно 
вплинути на конкуренцію. Ні для кого не секрет, що 
інформація про склад продукції впливає на намір 
споживачів придбати певний товар. Наприклад, він 
міг би і не купити масло з жирами рослинного похо-
дження, якби відомості про це були вказані на упа-
ковці і була можливість з ними ознайомитись. Також 
підкреслимо, що отримання зазначених переваг у 

конкуренції з іншими виробниками 
масла може призвести до одер-
жання неправомірного прибутку, 
оскільки вартість рослинних жирів 
значно нижча від вартості масла 
солодковершкового, а отже, дода-

вання рослинних жирів до складу продукції дозво-
ляє зменшити її собівартість. 
Деякі відповідачі намагалися виправдатися, що 
жодних негативних наслідків їхні дії не мають. Де-
хто доводив, що обсяг фальсифікованої продукції 
був незначним, інші, що присутність певної част-
ки рослинних жирів у вершковому маслі – це по-
хибка при випробуванні. Проте всі їхні аргументи 
були спростовані Комітетом.

Cума штрафів – більше 140 млн
Відповісти за порушення конкурентного законо-
давства доведеться усім порушникам, сплативши 
штрафи до бюджету. Адже не можна збільшувати 
власний прибуток за рахунок якості життя грома-
дян. Загальна сума штрафів, накладена АМКУ на 
недобросовісних виробників мо-
лочної продукції у 2020 році, стано-
вить понад 140 млн грн. При цьому 
Комітет продовжує розгляд й інших 
подібних справ, рішення по яким 
будуть прийняті в 2021 році.
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Закінчив Національ-
ну академію Служ-
би безпеки України 
за спеціальністю 
правознавство.
З липня 2010 року по 
березень 2015 року 
займав посади опе-
ративного складу ГУ 
КЗЕ СБУ.

З березня 2015 року до 
жовтня 2020 року обіймав 

керівні посади в 1 управлінні 
ГУ КЗЕ СБ України.
12 жовтня цього ж року указом Президента Украї-
ни № 427/2020 призначений на посаду держав-
ного уповноваженого Антимонопольного коміте-
ту України. Виконання своїх посадових обов’язків 
розпочав із 26 жовтня.

Закінчив Київський 
державний педагогіч-
ний інститут та Націо-
нальну академію де-
руправління.
Служив у органах СБУ, 
працював завідувачем 
відділу стратегічних ко-
мунікацій Адміністра-

ції Президента України, 
заступником Керівника 

Управління стратегічних 
розробок  Апарату РНБО, за-

ступником начальника Управління  стратегічних та 
перспективних проектів Секретаріату  КМУ, дирек-
тором Департаменту інформаційно-аналітичного 
забезпечення НАК «Нафтогаз України», проходив 
службу в Службі зовнішньої розвідки України.
У грудні призначений Керівником апарату АМКУ.

Горобець Богдан Вадимович
Державний уповноважений Антимонопольного 
комітету України

Нечай Микола Іванович
Керівник апарату Антимонопольного комітету 
України

Антимонопольний комітет України оштрафував 
ТОВ «Науково-виробнича компанія «Екофарм» на 
3,2 млн грн за поширення неправдивої інформа-
ції про ліки від COVID-19 без належного обґрун-
тування відповідно до чинного законодавства 
та офіційних рекомендацій Міністерства охоро-
ни здоров’я України.

Директор Департаменту моніторингу і контролю 
державної допомоги Оксана Дягілєва увійшла 
до переліку найбільш успішних жінок-юристок у 
номінації «Успішні жінки-юристки: політикині, 
судді, державні службовці, громадські діячки» за 
версією проведеного редакцією «Юридичної Га-
зети» опитування «Ukrainian Women in Law 2020».

НОВІ ОБЛИЧЧЯ КОМІТЕТУНОВІ ОБЛИЧЧЯ КОМІТЕТУ
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За рішенням АМКУ до держбюджету сплачено 
рекордний штраф. Група компаній «Імперіал То-
бакко» сплатила майже 460 млн грн. Відповідне 
рішення Комітет прийняв в рамках справи про 
змову між дистриб’ютором та виробниками ци-
гарок. Загальна сума штрафів, накладена на всіх 
учасників змови, сягнула 6,5 млрд грн.

СЕРПЕНЬ
Президент України Володимир Зеленський 
призначив Ольгу Музиченко державним уповно-
важеним Антимонопольного комітету України. 
28 серпня її призначено першим заступником 
Голови АМКУ - державним уповноваженим.
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Комітет визнав дії АТ «Укрзалізниця», що поляга-
ють у визначенні малодіяльних вантажних стан-
цій і запровадженні відопвідних послуг, зловжи-
ванням монопольним становищем, що призвело 
до ущемлення інтересів суб’єктів господарюван-
ня. На компанію накладено штраф 18,2 млн грн 
та зобов’язано припинити порушення.

Група компаній «Філіп Морріс», до якої входять 
ПрАТ «Філіп Морріс Україна» та ТОВ «Філіп Морріс 
Сейлз енд Дистриб’юшн», сплатила до бюджету 
накладені Антимонопольним комітетом України 
штрафи на загальну суму понад 1 мільярд 181 
мільйон гривень.
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Напередодні новорічних свят АМКУ завершив 
розгляд справи про концентрацію у вигляді 
приєднання компанії «Peugeot S.A.» («PSA») до 
компанії «Fiat Chrysler Automobiles N.V.» («FCA»). 
Ця концентрація є транснаціональною угодою, 
яку розглядали одночасно у 21 юрисдикції.
Оцінюючи наслідки концентрації, Комітет вихо-
див з національних особливостей функціону-
вання задіяних товарних ринків, та зосередив 
особливу увагу на 
визначенні їх товар-
них меж. Для цього 
Комітетом були опи-
тані учасники ринку 
(конкуренти, диле-
ри і дистриб’ютори 
автомобілів) та екс-
перти у цій галузі. 
Також була прове-
дена онлайн зустріч 
із представниками 
Єврокомісії на пред-
мет уніфікації під-
ходів до сегментації 
ринку.
У ході дослідження 
ринків за різними се-
гментами було встановлено, що значною є су-
купна частка учасників концентрації на ринках 
автомобілів Сегментів А (мікроавтомобілі), М 
(мікровени, компактвени та мінівени) і ЛКТЗ (лег-
кі комерційні транспорті засоби) до 3,5 тонн, а 
тому Комітет зосередився на дослідженні саме 
цих товарних ринків.
За результатами аналізу одержаної під час до-
слідження інформації Комітет встановив, що:
• Ринок автомобілів Сегменту А в Україні є 
непопулярним, а попит на такі автомобілі з року 
в рік зменшується. Водночас Група PSA вже 
прийняла рішення про вихід із цього сегменту, а 
прогнозна сукупна частка учасників концентра-
ції на найближчі 3 роки буде нижчою 35 %.
• Зростання попиту на автомобілі Сегмен-
ту ЛКТЗ до 3,5 тонн в Україні спричиняє зростан-

ня обсягу відповідного ринку. На ринку присутня 
продукція 22 автовиробників, які конкурують між 
собою. Спостерігається зменшення сукупної 
частки учасників концентрації.
• Частки конкурентів учасників концентрації 
на ринку автомобілів Сегменту М значно менші за 
сукупну частку Групи PSA і Групи FCA. Разом з цим 
учасники концентрації не планують випускати нові 
транспортні засоби в Сегменті М у найближчі роки, 

а Група FCA взагалі 
припинить після 2023 
року постачання ав-
томобілів Сегменту 
М в Україну. Однак 
сукупна частка Групи 
PSA і Групи FCA на від-
повідному ринку до 
2023 року все ж зали-
шатиметься значною.
Виходячи з цього Ко-
мітетом було вста-
новлено, що заявле-
на концентрація не 
призводить до моно-
полізації та суттєво-
го обмеження кон-
куренції на товарних 

ринках України, окрім ринку оптової торгівлі ав-
томобілями у Сегменті М.
Компанії  «PSA» і «FCA» повідомили Комітет про 
готовність взяти зобов’язання, якими має бути 
обумовлене здійснення відповідної концентра-
ції. Інші учасники ринку не надали своїх заува-
жень і заперечень на запропоновані учасника-
ми концентрації зобов’язання.
Враховуючи зазначене, і те, що зобов’язання 
учасників концентрації, загалом не суперечать 
інтересам учасників ринку оптової та роздріб-
ної торгівлі автомобілями, Комі-
тет надав дозвіл на заявлені дії та 
наклав зобов’язання, якими обу-
мовлено здійснення концентрації 
на ринку оптової торгівлі автомо-
білями Сегменту М в Україні. 

КОНЦЕНТРАЦІЯ ГЛОБАЛЬНОГО МАСШТАБУ: АВТОВИРОБНИКИ ВЗЯЛИ  КОНЦЕНТРАЦІЯ ГЛОБАЛЬНОГО МАСШТАБУ: АВТОВИРОБНИКИ ВЗЯЛИ  
ЗОБОВ’ЯЗАННЯ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНЦІЇЗОБОВ’ЯЗАННЯ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНЦІЇ

З 1 серпня сталися суттєві зміни на ринку 
газу. АМКУ надав газопостачальним компаніям 
рекомендації щодо цін на блакитне паливо для 
населення та своєчасного інформування про їх 
зміну. А також почав поглиблене дослідження 
дій газопостачальних компаній на предмет до-
тримання ними конкурентного законодавства.

ВЕРЕСЕНЬ
Північний апеляційний господарський суд при-
йняв рішення, яким відмовив компанії Лідер-
тано Холдінгс Лтд у задоволенні позову про 
визнання недійсним рішення АМКУ від грудня 
2016 р. про накладення на ТОВ «ТЕДІС Україна» 
штрафів у понад 431 млн грн за зловживання 
монопольним становищем.
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КОМІТЕТ СХВАЛИВ ЗВІТ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ КОМІТЕТ СХВАЛИВ ЗВІТ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ 
ДОСЛІДЖЕННЯ РИНКУ БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГДОСЛІДЖЕННЯ РИНКУ БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ

22 жовтня АМКУ схвалив звіт про результати 
дослідження ринку банківських послуг у кон-
тексті порушення принципу конкурентного 
нейтралітету та лист до Уряду з пропозиція-
ми розглянути можливість усунення бар’єрів 
для розвитку конкуренції в окремих сегментах 
ринку банківських послуг.
Протягом останніх 5 років до Комітету надходять 
скарги щодо:
• неможливості вибору банку за конку-
рентними перевагами 
(ціною на послуги, рівнем 
сервісу тощо) під час от-
римання певних послуг;
• відсутності у при-
ватних банків можливості 
обслуговування окремих 
рахунків;
• наділення банків 
державного сектору ви-
ключним правом обслу-
говувати певну категорію 
осіб.
Комітетом встановлено 
наявність бар’єрів входу 
на окремі сегменти ринку 
банківських послуг. Так, ви-
ключно банки державного 
сектору обслуговують, зо-
крема, рахунки для виплати пенсій військовим 
пенсіонерам (ситуація незмінна більше 20 ро-
ків), рахунки учасників ринку електричної енер-
гії (ринок зі значним обігом коштів), та ще при-
наймні 15 сегментів.
Одночасно на ринку банківських послуг діє 
понад 70 банків, отже, ринок є потенційно кон-
курентним. Тобто допущення лише банків дер-
жавного сектору до надання окремих банків-
ських послуг призвело до того, що:
• приватні банки були обмежені у можли-
вості надання послуг;
• споживачі не могли обирати надавача 
послуг за принципом «ціна/якість».
Аналіз європейського досвіду свідчить, що дер-
жава може втручатись у розвиток банківських 
послуг у випадках, якщо:
• надання такої послуги на вільному ринку 
є неефективним;

• це може сприяти стимулюванню розвит-
ку тих сфер, де недостатня конкуренція серед 
приватних банків.
Зважаючи на поточний рівень концентрації на 
окремих сегментах ринку банківських послуг, 
існує необхідність формування умов для роз-
витку конкуренції між банками всіх форм влас-
ності. Одним із ключових інструментів у цьому 
контексті є створення рівних та прозорих умов 
для здійснення господарської діяльності.

Тому існуючі бар’єри до-
ступу до закритих сегмен-
тів ринку мають бути:
• піддані критичному 
аналізу з точки зору до-
цільності їх існування та 
можливостей зниження;
• переглянуті, зважаю-
чи на наявність значної кіль-
кості потенційних учасників, 
їх стабільність, системну 
важливість тощо.
З метою запобігання по-
рушенню принципу конку-
рентного нейтралітету при 
регулюванні ринку бан-
ківських послуг Комітетом 
схвалено звіт про результа-
ти дослідження та направ-

лено пропозиції Кабінету Міністрів України щодо 
надання доручення центральним органам влади 
зменшити та/або усунути бар’єри для розвитку 
конкуренції в окремих сегментах ринку банків-
ських послуг шляхом вжиття, зокрема наступних 
заходів:
• перевірки доцільності та інших підстав 
збереження бар’єрів;
• внесення на розгляд КМУ пропозицій 
щодо внесення змін до НПА у частині скасуван-
ня виключних прав банків державного сектору 
на обслуговування секторів, суттєвих ризиків для 
яких не прогнозується;
• внесення на розгляд КМУ 
пропозицій щодо запроваджен-
ня конкурентних механізмів від-
бору банків, які обслуговува-
тимуть ті сегменти, щодо яких 
існують суттєві ризики.

ЖОВТЕНЬ
Президент України Володимир Зеленський ука-
зом від 12 жовтня призначив Богдана Горобця 
державним уповноваженим Антимонопольного 
комітету України. 

Антимонопольний комітет України завершив 
роботу над пропозиціями до законопроекту 
«Про внесення змін до деяких законів України 
щодо конкуренційно-антимонопольної реформи» 
(№2730 від 14.01.2020). Доопрацьований зако-
нопроект має дати старт реформі Комітету та 
конкуренційної політики держави.
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Пандемія COVID-19 вплинула, без перебільшення, 
на усі сфери життя українців. Кожному довелося 
пристосовуватися до нових умов – як то соціаль-
не дистанціювання, жорсткі карантинні заборони, 
обмеження у пересуванні тощо. Чи не найбільше 
у такій складній ситуації постраждали представ-
ники тих галузей економіки, які забезпечують сус-
пільство різноманітними товарами та послугами. 
Через неможливість повноцінно провадити госпо-
дарську діяльність багато-хто з підприємців втра-
тив доходи або і взагалі опинився на межі закриття.

Коронавірус і фармацевтичні ринки
Від початку оголошення коронавірусної хвороби 
COVID-19 пандемією Антимонопольний комітет 
України посилив контроль за дотриманням законо-
давства про захист еконо-
мічної конкуренції учасника-
ми фармацевтичних ринків. 
Адже у період стрімкого 
розповсюдження хвороби 
такі питання як доступність 
лікарських засобів та ме-
дичних виробів для насе-
лення, їх ціна – надзвичайно 
важливі.
Аналіз ситуації показав, 
що серед основних фак-
торів, які суттєво вплинули 
на фармацевтичні ринки, 
були такі: відсутність про-
токолів лікування корона-
вірусної хвороби на по-
чатковому етапі епідемії; 
недостатня роз’яснювальна 
робота щодо можливих 
профілактичних заходів; 
створення умов для форму-
вання ажіотажного попиту 
на окремі види лікарських 
засобів, у тому числі противі-
русної дії; надто підвищений 
попит на медичні маски.
Органи Комітету, зокрема і територіальні відділення, 
щоденно моніторили ціни на противірусні лікарські 
засоби та засоби індивідуального захисту. Загалом 
дослідження охопило 75 аптечних закладів  приват-
ної та комунальної власності, національних та ло-

кальних мереж.
Комітетом було встановлено, що 
вартість лікарських засобів зроста-
ла на всіх етапах їх реалізації. Проте 
найбільше – на рівні роздрібної тор-
гівлі, в аптеках, до 65%. Що ж стосу-
ється захисних масок, то зростання 
ціни відбувалось за рахунок підви-
щення постачальницько-збутових та торговельних 
надбавок. Тобто як на рівні оптової, так і роздрібної 
торгівлі.
Окрім проведення дослідження, Комітетом у мину-
лому році були вжиті такі заходи:
- Учасникам фармацевтичних ринків надано 
майже пів тисячі рекомендацій щодо дотримання 
вимог законодавства про захист економічної кон-

куренції під час реалізації 
лікарських засобів та засо-
бів індивідуального захисту, 
необхідних для профілак-
тики та лікування COVID-19. 
Серед них – вітчизняні вироб-
ники, імпортери, вітчизняні 
дистриб’ютори, аптечні ме-
режі, учасники регіональних 
ринків роздрібної торгівлі.
- Було розпочато декіль-
ка проваджень у справах за 
ознаками порушення зако-
нодавства про захист еко-
номічної конкуренції у діях 
учасників фармацевтичних 
ринків. Як приклад можемо 
навести справу за ознака-
ми вчинення порушення ТОВ 
«БаДМ». Товариство значно 
підвищило в лютому 2020 
року ціни реалізації масок 
медичних захисних під час 
постачання їх покупцям в 
асортименті разом з іншими 
фармацевтичними товара-
ми. Все це відбувалось в умо-

вах суттєвого підвищення попиту на маски, а до того 
ж – при збереженні незмінних цін закупівлі цих масок 
та за наявності значних їх залишків у ТОВ «БаДМ».
- Ініційована взаємодія з Держпродспожив-
службою з питань отримання інформації щодо 

ПІДТРИМКА ЕКОНОМІКИ І ЗАХИСТ КОНКУРЕНЦІЇ ПІДТРИМКА ЕКОНОМІКИ І ЗАХИСТ КОНКУРЕНЦІЇ 
В УМОВАХ COVID-19В УМОВАХ COVID-19    

Антимонопольний комітет України схвалив нову 
редакцію змін до Закону України «Про державну 
допомогу суб’єктам господарювання». Документ 
розроблений на виконання плану пріоритетних 
дій Уряду, а також в рамках пріоритетів діяльно-
сті Комітету на 2020 рік.

АМКУ отримав нагороду Ukrainian Rail Award 
2020. Відзначено вплив рішень Комітету на 
ринок перевезення вантажів, зокрема, наданих 
АТ «Укрзалізниця» рекомендацій щодо маршрут-
них відправок, які створюють нерівні умови для 
клієнтів, та рішення у справі щодо визначення 
малодіяльних вантажних станцій.
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зростання цін на товари, що мають істотну соціаль-
ну значущість, товари протиепідемічного призна-
чення. 
Повні результати дослідження були викладені у звіті 
«Виявлення та припинення антиконкурентних прак-
тик під час карантинних заходів, запроваджених че-
рез COVID-19», який був затверджений і оприлюдне-
ний у грудні 2020 року. 
У цілому ж Комітет дійшов такого висновку. Врахову-
ючи ситуацію, яка склалася із пандемією COVID-19, 
маючи бажання до об’єднання сумісних зусиль всіх 
гілок влади та фармацевтичного бізнесу, можливо 
досягнути позитивних результатів у розвитку реальної 
конкуренції на фармацевтичних ринках, що дасть 
можливість усім громадянам купувати необхідні 
якісні ліки та медичні вироби за доступними цінами.

Маніпуляції панічними настроями
Особливу увагу Антимонопольний комітет України 
звернув і на сферу реклами різноманітних лікар-
ських засобів. На жаль, вона не завжди була добро-
совісною. Багато виробників подавали неповну або 
неточну інформацію щодо якості лікарських засо-
бів та цін, швидкого ефекту дії, лідерства на ринку, 
«антикоронавірусного ефекту» чи здатності боро-
тися з вірусами. Усе це могло ввести в оману спо-
живачів. Тож низці суб’єктів господарювання АМКУ 
рекомендував припинити дії з ознаками порушень 
законодавства про захист від недобросовісної кон-
куренції. Також було розпочато три справи, по яким 

прийняті рішення про накладання штрафів.
Усі результати були відображені у «Звіті за результа-
тами дослідження з виявлення та припинення недо-
бросовісних практик в сфері реклами лікарських 
засобів, біологічно активних добавок, лікувальних 
процедур, антисептичних та дезінфекційних засо-
бів».
У підсумку АМКУ звернув увагу на те, що дії, які ма-
ють ознаки порушення законодавства про захист від 
недобросовісної конкуренції на вищезазначеному 
ринку, потребують особливих підходів, адже інфор-
мація щодо лікарських та антисептичних засобів, лі-
кувальних процедур є не просто питанням можливо-
го введення в оману, а питанням захисту здоров’я та 
життя людини. Реклама лікарських засобів потребує 
більш виважених підходів, зважаючи на те, що кожен 
з них має як особливості застосування, так і побічні 
ефекти. За таких умов використання неправдивих, 
неточних чи неповних даних може сформувати по-
милкову оцінку про дійсні властивості, швидкість дії, 
якість лікарського засобу. При викладенні у рекламі 
інформації також слід звертати увагу на те, щоб та 
чи інша інформація не містила двояких тверджень. 
Особливо гостро питання чіткості 
формулювань постає щодо рекла-
ми засобів, пов’язаних із лікуванням 
грипу, застуди та інших гострих рес-
піраторних вірусних інфекцій, у пе-
ріод пандемії COVID-19, спричине-
ної коронавірусом SARS-CoV-2.

ЛИСТОПАД
Комітет прийняв перші рішення у справах, які 
були розпочаті після масштабного дослідження 
масла солодковершкового. Підтверджено, що ба-
гато виробників додавали в молочну продукцію 
домішки, не передбачені чинним законодавство. 
На виробників накладено штрафи.

ГРУДЕНЬ
АМКУ надав перший дозвіл на придбання об’єк-
тів Укрспирту. Власником активів Немирівсько-
го місця провадження діяльності та зберігання 
спирту стало ТОВ «ЛВН Лімітед» (Група Nemiroff). 

КОМІТЕТ ЗАТВЕРДИВ КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ КОМІТЕТ ЗАТВЕРДИВ КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ 
ДЕРЖАВНОЇ ДОПОМОГИ В УМОВАХ COVID-19ДЕРЖАВНОЇ ДОПОМОГИ В УМОВАХ COVID-19

Непрості обставини, які склалися під час панде-
мії вимагають пильної уваги і особливого підходу 
від різних органів влади. Не залишився осторонь і 
Антимонопольний комітет України. 
У рамках Галузевої робочої групи (ГРГ), до якої 
увійшли представники Міністерства економіки та 
торгівлі, Міністерства фінансів, експерти Європей-
ського Союзу з проєкту підтримки застосування 
правил державної допомоги в Україні, Комітет роз-
робив проєкт Постанови Кабінету Міністрів України 
«Про затвердження Критеріїв оцінки допустимості 
державної допомоги суб’єктам господарювання 
для тимчасових заходів, спрямованих на підтрим-
ку економіки в умовах коронавірусної хвороби 
COVID-19». Документ, який було розроблено з 
урахуванням європейського досвіду, у грудні 2020 
року було схвалено на засіданні Комітету. 

Документ вкрай важливий для підтримки вітчизняної 
економіки у період пандемії. Він не тільки визначає 
правила надання державної допомоги бізнесу, а й 
дає змогу оцінити такі заходи на сумісність з конку-
ренцією й належним функціонуванням ринків това-
рів та послуг. 
Серед ключових кроків, які пропонуються у проєк-
ті, – сприяння інвестиціям для виробництва засобів 
протидії та боротьби з пандемією, а також можли-
вість підтримки державою на суму до 800 000 євро 
суб’єктів господарювання, які зазна-
ли економічних втрат унаслідок по-
ширення COVID-19.
Наразі документ передано на роз-
гляд Кабінету Міністрів України, і 
АМКУ  очікує на якнайшвидше схва-
лення  критеріїв оцінуи. 
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22 грудня Верховний Суд прийняв постанову про 
відмову у задоволенні касаційної скарги ТОВ «Со-
кар Петролеум» щодо визнання недійсним рішен-
ня Антимонопольного комітету України про накла-
дення на низку продавців нафтоподуктів штрафів 
за антиконкурентні узгоджені дії під час торгівлі 
бензином марки А-95 та дизельним пальним.
Таким чином, суд поставив крапку в тяганині у 
частині ТОВ «Сокар Петролеум», яка тривала ще 
з 2016 року, та підтвердив правомірність позиції 
Комітету. Тож 
тепер това-
риство, яке 
реалізує на-
фтопродукти 
під брендом 
SOCAR, має 
сплатити по-
над 2,5 млн 
грн штра-
фу та таку 
ж суму пені, 
яка набігла за 
цей час. Від-
повідно, до державного 
бюджету має надійти по-
над 5 млн грн.
Справа 2016 року була дуже гучною і ви-
кликала чималий резонанс у суспільстві. Тоді АМКУ 
наклав штрафи загальною сумою понад 204,3 млн 
грн одразу на 7 крупних компаній, які здійснювали 
торгівлю під відомими більшості українців бренда-
ми: WOG, OKKO, SHELL, SOCAR, Parallel та Amic.
Під час розслідування було встановлено, що про-
тягом січня 2013 року – січня 2016 року відповідачі 
одночасно або майже одночасно (з інтервалом 
у декілька днів) змінювали роздрібні ціни реаліза-
ції бензину марки А-95 та дизельного пального. 
Такі дії призвели до усунення цінової конкурен-
ції між нафтотрейдерами та спонукали інших 
учасників ринків встановлювати свої роздрібні 
ціни на необґрунтованому рівні. При цьому ана-
ліз ситуації на ринку пального у зазначений пе-
ріод спростував наявність об’єктивних причин 
для підвищення цін. Як наслідок, такі дії фігуран-
тів справи призвели до зниження конкуренції на 
ринку в цілому.

Однак усі компанії, які отримали багатомільйонні 
штрафи, не погодилися з таким рішенням Комі-
тету та вирішили оскаржити накладення штрафів 
у судах. Перше остаточне судове рішення у низ-
ці бензинових справ, яке підтвердило правильність 
вжитих комітетом санкцій, з’явилося вже наприкінці 
2017 року. Тоді відповідну постанову Вищого госпо-
дарського суду України отримало ТОВ «Параллель 
М ЛТД» (бренд Parallel). А вже на початку 2018 року 
аналогічні рішення були прийняті щодо ПІІ «АМІК 

Україна» і ТОВ 
«Альянс Хол-
динг» (бренд 
SHELL). Ці ком-
панії сплати-
ли до бюдже-
ту і штраф, і 
пеню, яка на 
час прийняття 
рішення сяг-
нула розміру 
штрафу.
Справи ін-
ших фігу-
рантів було 
направлено 
на повторний 
розгляд до 
суду першої 
інстанції. Тож 
не дивно, що 
лише у грудні 
2020 року Вер-
ховним Судом 
було прийнято 
остаточне рі-

шення у справі ТОВ «Сокар Петролеум».
Інші справи продовжують розглядатися у різних су-
дових інстанціях. Станом на кінець 2020 року до 
Верховного суду вже подані касаційні заяви ТОВ 
«Золотий екватор» та ТОВ «ВОГ Рі-
тейл». Тож ці дві справи потроху 
наближаються до логічного завер-
шення. Справа ПП «Окко нафто-
продукт» все ще перебуває на 
повторному розгляді у суді першої 
інстанції.

АМКУ наклав штрафи на загальну суму більше 
380,2 млн грн на 18 облгазів, що входять до 
групи РГК, за порушення антимонопольного 
законодавства у вигляді зловживання монополь-
ним (домінуючим) становищем за встановлення 
незаконних додаткових вимог під час тендерів 
на закупівлю газових лічильників.

Ухвалено рекомендації для низки туристичних 
операторів. Комітет вимагає припинити вказува-
ти вартість турів у доларах з подальшим перера-
хунком на гривні за «власним» курсом. Адже та-
кий курс, як правило, значно перевищує вартість 
іноземної валюти, встановлену Національним 
банком України або на міжбанківському ринку.
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АМКУ оштрафував ТОВ «Зеонбуд» на понад 25,7 
млн грн за зловживання монопольним станови-
щем під час надання послуг з трансляції телепро-
грам загальнонаціональних каналів у цифровому 
форматі DVB-T2. Товариство встановлювало 
тарифи на телекомунікаційні послуги без будь-
яких розрахунків та економічних обґрунтувань.

Антимонопольний комітет України визнав дії 
групи ДТЕК (у складі АТ «ДТЕК Західенерго» та 
ТОВ «Д.Трейдінг») у торговій зоні «Острів Бурш-
тинської ТЕС» у досліджуваний період з липня по 
жовтень 2019 року зловживанням монопольним 
становищем та наклав на компанії групи штра-
фи загальною сумою понад 275,2 млн грн.
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