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Ідентифікатор Назва Опис Частота оновлення Ключові слова Підстава та призначення збору інформації

Гіперпосилання на 

сторінку набору 

даних

Формати ресурсів
Назва 

розпорядника

Ідентифікатор 

розпорядника

Відповідальна 

особа
Email відповідальної особи

285f0453-f239-449f-be7c-

e70a9b358cb0

Довідник підприємств, установ 

(закладів) та організацій 

розпорядника інформації та 

організацій, що належать до 

сфери його управління, у тому 

числі їх ідентифікаційних 

кодів, офіційних веб-сайтів, 

адрес електронної пошти, 

телефонів та адрес.

Довідник містить інформацію про назви, 

адреси, офіційні веб-сайти тощо 

безпосередньо Антимонопольного 

комітету, а також підпорядкованих йому 

територіальних відділень, та про 

підпорядковану Комітету установу

Щокварталу

адреса електронної пошти, 

години прийому, номер 

телефону, офіційний веб-сайт

Закон України “Про державну реєстрацію 

юридичних осіб, фізичних осіб-

підприємців та громадських формувань”, 

Закон України “Про центральні органи 

виконавчої влади”, ЗУ "Про 

Антимонопольний комітет України"

https://data.gov.ua/d

ataset/285f0453-f239-

449f-be7c-

e70a9b358cb0

XLSX

Антимонопольни

й комітет 

України

00032767

Журавель 

Олена 

Миколаївна

juravel@amcu.gov.ua

3509c898-8e79-4ebe-b287-

f1fcbb7a9898

Інформація про організаційну 

структуру розпорядника 

інформації

Набір містить інформацію про структурні 

підрозділи Антимонопольного комітету 

України

Щокварталу

організаційна структура, 

організаційна структура 

Антимонопольного, 

департаменти 

Антимонопольного, 

управління 

Антимонопольного

Закон України "Про Антимонопольний 

комітет України", наказ Міністерства 

юстиції України “Про затвердження 

Правил організації діловодства та архівного 

зберігання документів у державних 

органах, органах місцевого 

самоврядування, на підприємствах, в 

установах і організаціях” від 18.06.2015 № 

1000/5, постанова Кабінету Міністрів 

України від 21.10.2015 №835, зі змінами та 

доповненнями

https://data.gov.ua/d

ataset/3509c898-

8e79-4ebe-b287-

f1fcbb7a9898

XLSX

Антимонопольни

й комітет 

України

00032767

Журавель 

Олена 

Миколаївна

juravel@amcu.gov.ua

9a5e535b-3cf1-4d38-8c01-

dab68de767ed

Звіти, у тому числі щодо 

задоволення запитів на 

інформацію

Набір містить звіти Антимонопольного 

комітету про діяльність за рік, звіти про 

дослідження товарних ринків, звіти про 

розгляд запитів про доступ до публічної 

інформації

Щомісяця

про діяльність за рік, за 

результатами дослідження, 

про дослідження ринку, 

отримання запитів, звіт 

АМКУ, список звітів

Закон України "Про Антимонопольний 

комітет України", Закон України "Про 

доступ до публічної інформації"

https://data.gov.ua/d

ataset/9a5e535b-3cf1-

4d38-8c01-

dab68de767ed

XLSX, архів ZIP

Антимонопольни

й комітет 

України

00032767

Журавель 

Олена 

Миколаївна

juravel@amcu.gov.ua

9a1decb4-7f5e-45ef-b3da-

a79ea5dd869b

Інформація про систему обліку, 

види інформації, яка 

зберігається розпорядником

Набір містить інформацію про назву 

програмного забезпечення 

Антимонопольного комітету України, що 

використосується для ведення системи 

обліку документів

Щокварталу
версія пз, види інформації, 

назва пз

Постанова Кабінету Міністрів УКраїни від 

21.10.2015 №835, зі змінами

https://data.gov.ua/d

ataset/9a1decb4-7f5e-

45ef-b3da-

a79ea5dd869b

XLSX

Антимонопольни

й комітет 

України

00032767

Журавель 

Олена 

Миколаївна

juravel@amcu.gov.ua

920e9144-668e-4071-bddb-

ced1d5ef6884

Реєстр наборів даних, що 

перебувають у володінні 

розпорядника інформації

Набір містить реєстр (перелік) наборів 

відкритих даних, що перебувають у 

володінні Антимонопольного комітету. 

Для кожного набору вказаний 

ідентифікаційний номер, назва, формати 

ресурсів, гіперпосилання на сторінку 

набору й інші метадані.

Щокварталу

ідентифікатор, назва 

відкритих даних, опис, 

ключові слова, 

гіперпосилання

Закон України "Про доступ до публічної 

інформації", постанова Кабінету Міністрів 

УКраїни від 21.10.2015 №835, зі змінами

https://data.gov.ua/d

ataset/920e9144-

668e-4071-bddb-

ced1d5ef6884

XLSX

Антимонопольни

й комітет 

України

00032767

Журавель 

Олена 

Миколаївна

juravel@amcu.gov.ua

6177679b-e0e8-4b47-8d11-

a21caffd1ebb

Нормативно-правові акти 

(НПА), акти індивідуальної дії 

(крім внутрішньо 

організаційних), прийняті 

розпорядником інформації, 

проєкти нормативно-правових 

актів, інформація, визначена 

законодавством про засади 

регуляторної політики *

Набір містить чинні нормативно-правові 

акти Антимонопольного комітету 

України, проекти нормативно-правових 

актів, що розроблені Комітетом та 

підлягають обговоренню, гіперпосилання 

на аналіз регуляторного впливу тощо. 

Набір не містить інформацію про акти 

індивідуальної дії Комітету, оскільки 

щодо таких актів створено окремий 

спеціальний набір Комітету "Рішення та 

рекомендації Антимонопольного комітету 

України".

Кожного півріччя

аналіз регуляторного впливу, 

дата оприлюднення, назва 

нормативно-правового акту, 

назва проекту, 

розпорядження

Закон України "Про Антимонопольний 

комітет України", Закону України “Про 

засади державної регуляторної політики у 

сфері господарської діяльності”

https://data.gov.ua/d

ataset/6177679b-

e0e8-4b47-8d11-

a21caffd1ebb

XLSX

Антимонопольни

й комітет 

України

00032767

Журавель 

Олена 

Миколаївна

juravel@amcu.gov.ua

5e5dfd00-8dec-4e4b-bf78-

73dc96118bcd

Інформація про нормативно-

правові засади діяльності

Набор містить інформацію про 

нормативно-правові засади діяльності 

Антимонопольного комітету України

Відразу після 

внесення змін

закон, постанова, 

розпорядження про 

затвердження, правові засади 

діяльності 

Антимонопольного, закон 

про Антимонопольний

Закон України "Про Антимонопольний 

комітет України"

https://data.gov.ua/d

ataset/5e5dfd00-8dec-

4e4b-bf78-

73dc96118bcd

XLSX

Антимонопольни

й комітет 

України

00032767

Журавель 

Олена 

Миколаївна

juravel@amcu.gov.ua

821ec919-d73f-4ae0-9d05-

f3c13f1c1c37

Переліки регуляторних актів із 

зазначенням дати набрання 

чинності, строку проведення 

базового, повторного та 

періодичного відстеження їх 

результативності та інформації 

про місце їх оприлюднення

Набір містить інформацію про 

регуляторні акти Комітету, із зазначенням 

дати набрання чинності, строку 

проведення базового, повторного та 

періодичного відстеження їх 

результативності та інформації про місце 

їх оприлюднення

Щокварталу
про внесення змін до закону, 

розпорядження

Закон України "Про засади державної 

регуляторної політики у сфері 

господарської діяльності"

https://data.gov.ua/d

ataset/821ec919-d73f-

4ae0-9d05-

f3c13f1c1c37

XLSX

Антимонопольни

й комітет 

України

00032767

Журавель 

Олена 

Миколаївна

juravel@amcu.gov.ua

5837ee59-57f3-4191-8d70-

44ddbf9ad10c

План діяльності з підготовки 

проєктів регуляторних актів із 

зазначенням видів і назв 

проєктів, цілей їх прийняття, 

строків підготовки проєктів, 

найменування органів і 

підрозділів, відповідальних за 

розроблення проєктів 

регуляторних актів, дату їх 

внесення на розгляд 

регуляторного органу та 

посилання на місце 

оприлюднення. 

Набір містить інформацію про план 

Антимонопольного комітету України на 

рік з розробки проектів регуляторних 

актів різних видів, мети їх розробки, 

строків підготовки

Щороку

вид проекту, дата внесення, 

кінець строку розробки, назва 

проекту, ціль прийняття

Ст. 7 та 13 Закону України "Про засади 

державної регуляторної політики у сфері 

господарської діяльності”

https://data.gov.ua/d

ataset/5837ee59-57f3-

4191-8d70-

44ddbf9ad10c

XLSX

Антимонопольни

й комітет 

України

00032767

Журавель 

Олена 

Миколаївна

juravel@amcu.gov.ua

bff074ba-00ae-4ff4-a86b-

efbb4f7f23cd

Інформація про отримане 

майно (обладнання, програмне 

забезпечення) у рамках 

міжнародної технічної 

допомоги**

Інформація про отримане майно 

Антимонопольним комітетом України у 

рамках міжнародної технічної допомоги 

(станом на листопад 2019 року відсутня) 

(в наборі тимчасово міститься фінансовий 

звіт ДП АНТКОМ за 2016, 2017 роки)

Щороку обладнання

Постанова КМУ “Про створення єдиної 

системи залучення, використання та 

моніторингу міжнародної технічної 

допомоги” від 15 лютого 2002 р. № 153 (зі 

змінами), нормативно-правові акти, що 

регулюють облік майна

https://data.gov.ua/d

ataset/bff074ba-00ae-

4ff4-a86b-

efbb4f7f23cd

XLSX

Антимонопольни

й комітет 

України

00032767

Журавель 

Олена 

Миколаївна

juravel@amcu.gov.ua

b9b1752e-92fc-4277-8f0d-

227c40da2eda

Зведений перелік суб’єктів 

природних монополій

Набір містить зведені відомості про 

суб'єктів природних монополій, що діють 

в Україні, їх назву, ЄДРПОУ, товар 

(товарну групу) щодо якої визначено стан 

природної монополії, територію 

діяльності такого суб'єкта, а також про 

назву органу, який формує первинний 

перелік таких суб'єктів, що 

узагальнюється Антимонопольним 

комітетом в Зведений перелік (по усій 

території України, що охоплює усі 

товарні ринки, де існує природна 

монополія).

Щомісяця

зведений перелік, 

найменування суб'єкта 

господарювання, 

найменування товару, орган, 

перелік, природні монополії, 

територія діяльності, товарна 

група, ЄДРПОУ

Частина друга статті 5 Закону України 

«Про природні монополії», Закон України 

«Про Антимонопольний комітет України», 

розпорядження Антимонопольного 

комітету України від 28 листопада 2012 

року № 874-р «Про затвердження Порядку 

складання та ведення зведеного переліку 

суб’єктів природних монополій», 

зареєстроване в Міністерстві юстиції 

України 19.12.2012 за №2119/22431, 

постанова Кабінету Міністрів України від 

21.10.2015 №835, зі змінами та 

доповненнями

https://data.gov.ua/d

ataset/b9b1752e-92fc-

4277-8f0d-

227c40da2eda

XLSX

Антимонопольни

й комітет 

України

00032767

Журавель 

Олена 

Миколаївна

juravel@amcu.gov.ua

8bdd45b8-0684-463a-ba76-

26361c32841a

Рішення та рекомендації 

Антимонопольного комітету

Набір містить тексти рішень та 

рекомендацій Антимонопольного 

комітету України (до 15.08.2018 тексти 

рішень оприлюднювались на старій версії 

порталу відкритих даних)

Щотижня

про надання дозволу на 

концентрацію, рекомендації, 

рішення, законодавство про 

захист економічної 

конкуренції, номер рішення, 

концентрація, узгоджені дії, 

державна допомога, про 

порушення законодавства про 

захист економічної 

конкуренції, розгляд 

повідомлень про державну 

допомогу

Постанова Кабінету Міністрів УКраїни від 

21.10.2015 №835, зі змінами, ЗУ "Про 

Антимонопольний комітет України", ЗУ 

"Про доступ до публічної інформації"

https://data.gov.ua/d

ataset/8bdd45b8-

0684-463a-ba76-

26361c32841a

Текстові документи 

DOC, DOCX, 

зархівовані в один 

архів ZIP або 7ZIP

Антимонопольни

й комітет 

України

00032767

Журавель 

Олена 

Миколаївна

juravel@amcu.gov.ua

16fcf128-1a28-41d5-8081-

3dfffe68b397
Реєстр державної допомоги

Реєстр державної допомоги містить 

інформацію про реєстраційний номер 

державної допомоги на Порталі державної 

допомоги, назви програм, ЄДРПОУ як 

надавача, так і отримувачів державної 

допомоги (у випадку наявності їх назв у 

повідомленні про державну допомогу та у 

тексті рішення Антимонопольного 

комітету), регіон, в якому вони 

зареєстровані, номер рішення 

Антимонопольного комітету України за 

результатами розгялу повідомлення або 

справи про державну допомогу, його дату, 

суму державної допомоги (якщо така 

містилась у рішенні), а також 

гіперпосилання на відповідну сторінку 

Порталу державної допомоги та на текст 

рішення Антимонопольного комітету за 

результатами розгляду повідомлень та 

справ про державну допомогу.

Щомісяця

дата рішення амку по дд, 

назва програми дд, номер 

рдд, номер рішення амку, 

області, отримувач дд, сума 

дд, ЄДРПОУ, рішення амку 

про результати розгляду 

повідомлення про дд

Стаття 16 Закону України "Про державну 

допомогу суб'єктам господарювання"

https://data.gov.ua/d

ataset/16fcf128-1a28-

41d5-8081-

3dfffe68b397

XLSX

Антимонопольни

й комітет 

України

00032767

Журавель 

Олена 

Миколаївна

juravel@amcu.gov.ua

2d328664-7603-4a6e-acf2-

15afb4e47c15

Зведені відомості про рішення 

органів Комітету про визнання 

вчинення суб’єктами 

господарювання порушень 

законодавства про захист 

економічної конкуренції у 

вигляді спотворення 

результатів торгів (тендерів) та 

накладення штрафу

Набір містить інформацію про номер, дату 

рішення, назву органу Комітету, що його 

прийняв, назву та ідентифікаційний номер 

суб'єкта господарювання, який визнаний в 

рішення порушником законодавства про 

захист економічної конкуренції у вигляді 

спотверення результатів торгів (тендерів), 

а також набір містить інформацію про 

реквізити судових рішень та рішень про 

перевірку чи перегляд відповідних рішень 

органів Комітету, якщо такі мають місце.

Щотижня

зведені відомості про 

рішення амку, порушники на 

торгах, порушники на 

тендерах, рішення, 

порушники у процедурах 

піблічних закупівель, 

публічні закупівлі, ЄДРПОУ

Закон України "Про Антимонопольний 

комітет України", інші Закони

https://data.gov.ua/d

ataset/2d328664-

7603-4a6e-acf2-

15afb4e47c15

XLSX

Антимонопольни

й комітет 

України

00032767

Журавель 

Олена 

Миколаївна

juravel@amcu.gov.ua
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