
Issue Industry Problem/Proposed resolution 

Concentrations Legal & Accounting 

Доповнити винятки із загального правила про необхідність одержання попереднього 
дозволу, вказані в п.5 ст.26 Закону Про захист економічної конкуренції, "внутрішніми" 
концентраціями/ узгодженими діями, тобто тими, в складі учасників яких відсутні 
"нерезиденти України" (за умови збереження такої умови до завершення розяглду 
відповідної заяви). 

Concentrations Tobacco industry 
Change of mid-management with qualified staff. It goes without saying that their salaries 
must be fair and sufficient. The qualified Committee's top-management activity is virtually 
ruined by the incompetent mid-range staff 

Concentrations Manufacturing Enforcement needs to be harmonized with the best EU practices 

Concentrations Healthcare 
Short-term: Continue practice of dialog on burning issues with AMCU    Long term: Define 
more specifically sphere of authority of AMCU, as now it looks very broad, which are not 
common for similar authorities in other countries. 

Concentrations Legal & Accounting 

 
1. Уточнити визначення терміну "концентрація" 
2. Покращити практику застосування спрощеної процедури 
3. Покращити комунікацію з департаментом концентрацій та ДУ під час розгляду заяв 

Concentrations Banking & Finance 
вважаю законодавсто таким, що відповідає міжнародним нормам. Проте виконання не є 
досконалим, зрозумілим та прозорим 

Concentrations Legal & Accounting 
Більше чіткості в Положенні про концентрації - особливо щодо спрощеної процедури отримання 
довзолу. Є питання із строками розгляду заяв та процедури консультацій щодо заяви. 

Concentrations Energy 

Переглянути Методику визначення відносин контролю, розробити і прийняти зміни до 
законодавства щодо виключення продавця з учасників концентрації, розробити 
практичні рекомендації на підставі Commission Consolidated Jurisdictional Notice under 
Council Regulation (EC) No 139/2004 on the control of concentrations between undertakings 
(2008/C 95/01) та запровадити практику видачі Best Practice Guidelines 

Concentrations Wholesale & Retail 
Проаналізувати та застосувати (скопіювати) найкращі практики країн ЄС в 
галузі антимонопольного законодавства, ініціювавши та змінивши локальне 
законодавство відповідним чином. 



Concentrations Government (Embassy) 

espite the recent amendments and the release of the Horizontal Merger 
Guidelines, significant limitations on the AMCU's evidence gathering powers 
frustrate effective merger control and prevent the current law from comporting 
with international best practices. 
In the short term, AMCU's evidence gathering powers must be enhanced. Merger 
analysis is inherently fact-intensive, and as long as parties can ignore AMCU 
information requests without fear of meaningful punishment, merger control in 
Ukraine will never comport with international norms. Firms who ignore document 
requests must face sanctions that incentivize compliance by creating a meaningful 
and enforceable deterrent to their misconduct. 
 
In the long term, the quality of merger review will only improve if AMCU is given 
the resources -- including human resources -- necessary to do the job. Retaining 
and developing deep expertise in competition economics and policy is absolutely 
crucial in this regard. A terribly underfunded agency such as the AMCU cannot be 
expected to attract and retain the human capital necessary to improve their 
performance. Devising a dedicated funding stream -- such as increasing merger 
filing fees, and allowing AMCU to retain such funds -- is one way other competition 
agencies have stabilized their funding and secured their institutional 
independence. 
 
The recently released OECD Peer Review of Competition Law and Policy in Ukraine 
details many of these concerns, and provides an accurate and balanced portrayal 
of the challenges facing the development of merger policy in Ukraine. 

Investigations 
and fines 

Information & Communication Technologies 

У переважній своїй більшості Антимонопольний комітет (особливо територіальні 
відділення) в основному виконує повноваження органів захисту прав споживачів, 
абсолютно не здійснюючи доведення впливу порушень на конкуренцію. Часто не 
досконалим та упередженим є підхід територіальних відділень до визначення товарних та 
територіальних меж ринку, географічні межі ринку звужуються спеціально для зменшення 
кількості потенційних конкурентів, а при визначенні товарних меж ринків не враховується 
існування товарів замінників (товарних груп). Територіальними відділеннями не 
розглядається замінність товарів з точки зору споживача. Скарги споживачів (навіть якщл 
це одна скарга і відсутні масові звернення) не пересилаються за належністю до галузевих 
огранів державного нагляду та контролю. 

Investigations 
and fines 

поштові послуги, логістика Недобросовісна конкуренція - наразі, концетрація - раніше 

Investigations 
and fines 

Legal & Accounting Розгляд справ про недобросовісну конкуренцію 



Investigations 
and fines 

Tobacco industry There should be no political pressure on the Committee 

Investigations 
and fines 

Healthcare 
Оскарження участі у тендерах. Спрощення процедури оскарження. Зменшення вартості 
збору. Здійснення узагальнення практики. 

Investigations 
and fines 

Manufacturing 
More transparent dialogue between AMC and the parties involved with the purpose of clarifying 
circumstances, understanding the market etc. More clarity and transparency in terms of investigative 
procedure. 

Investigations 
and fines 

Wholesale & Retail 
Перевірки, запит інформації щодо можливих порушень у сфері недоброчесної 
конкуренції (поширення інформації що вводить в оману) . 

Investigations 
and fines 

Energy 

Обвинувачення в антиконкурентних узгоджених діях на ринку роздрібної реалізації 
пального Не допущення АМКУ у розслідуваннях висувати обвинувачення щодо 
операторів роздрібногь ринку нафтопродуктами без наявності фактів порушень; АМКУ 
відійти від практики припущень, що порушення мало місце якщо наприклад ціни на 
стелі АЗС подібні в кількох операторів АЗС без відповідних фактів порушень; 
зобов'язати АМКУ/українські суди враховувати в рослідуваннях/розгляді справ 
економічну складову ціноутворення, економічну аргументацію операторів і реалії ринку 
з надзвичайно високою конкурецією і значним тіньовим сектором, що дуже часто 
"невидний" для АМКУ і невраховувється ним. Внести зміни в базовий закон про захист 
економічної конкуренції прибравши з нього право АМКУ штравувати за паралельні дії, 
ціноутворення. якщо немає фактів порушень; передати розгляд спорів АМКУ в 
юрисдикцію адмін судів України. 

Investigations 
and fines 

Legal & Accounting 
Розслідування ринків фармацевтичних препаратів. Штрафи за антиконкурентні 
узгдожені дії фарм компаній та дистрибьюторів. При цьому, чітко визначених правил, 
або хоча б гайдлайнс що можна робити, а що не можна - немає. 

Investigations 
and fines 

Healthcare 

In the current practice of AMCU request for materials and data requires enormous amount of 
extra work and efforts. AMCU does not take into account crisis nature of business 
environment in Ukraine, where a lot of unstadard decisions have to be taken in order to stay 
on the market. AMCU has to look more into practices applied in EU. 

Investigations 
and fines 

Banking & Finance 
питання бізнесової діяльності у банківській сфері та великих корпорацій. у 
короткостроковій - залучення інституту омбудсменів. у довгостроковій - створення 
засобів поширення інформації, публічності та можливості контролю з боку суспільства. 

Investigations 
and fines 

Banking & Finance 

В большей части вопросы касаются раскрытия банковской тайны в отношении 
субъектов, против которых открыто производство. Требования АМКУ 
противоречат порядку раскрытия банковской тайны, установленного НБУ. В 
результате имеют место факты применения санкций к банам, 
руководстующимся исключительно правилам НБУ. Был привлечен 
БизнесОмбудсмен. Результатов нет. На данный момент идет судебный 
процесс по этому вопросу.  Необходим согласованный между НБУ и АМКУ 
порядок раскрытия банковской тайны. 



Investigations 
and fines 

Legal & Accounting 

Методика визначення розміру штрафів має бути затверджена юридично 
(принаймні зареєстрована Мінюстом). З часом - бажано на рівні Закону. Є 
загальне розуміння, але по деталям (наприклад: як і хто визначає розмір 
коефіцієнтів для нарахування штрафу) залишається достатньо питань. 
Закріплювати можливість суду переглядати розмір штрафу - як на мене - 
завчасно. Нині довіри до судів набагато меше, ніж до АМКУ. З більшою 
чіткістю та зрозумілістю Методики визначення штрафів - питання щодо 
перегляду судом розміру штрафу має відпасти. Потребують значного 
доопрацювання процесуальні аспекти різної взаємодії бізнесу та АМКУ. 

Investigations 
and fines 

Energy 

Необхідно більш чітко врегулювати процесуальні питання розгляду справ, 
прав та обовязків сторін у процесі шляхом перегляду Тимчасових правил 
розгляду справ, розробити і прийняти зміни до законодавства щодо 
можливості оскарження у судовому порядку розмірів штрафів. 

Investigations 
and fines 

Legal & Accounting 

Впровадження конкретних (чітких) строків проведення розслідувань АМКУ 
щодо недобросовісної конкуренції? впровадженння вичерпного переліку 
конкретних підстав призупинення / зупинення АМКУ розгляду справки щодо 
недобросовісної конкуренції, впровадження зрозумілих і єдиних правил 
(методології) проведення опитувань споживачів в рамках розслідувань щодо 
недобросовісної конкуренції. 

Investigations 
and fines 

Information & Communication 
Technologies 

1. Антиконкурентні практики з боку іншіх гравців на ринку мобільного 
(рухомого) зв’язку: становлення занижених цін на дзвінки всередині мережі; 
встановлення завищених цін на дзвінки на інші мережі; що обмежує свободу 
абонента у виборі оператора а також спричиняє витіснення інших гравців з 
ринку - створення так званого "ефекту зв’язаності";                        2. 
зловживання ринковою владою у вигляді завищення абонентської плати в 
регіонах, де у оператора існує домінуюче положення;               Вирішенням 
вищезазначених проблем є: а. Визнати Відповідачів такими, що займають 
монопольне (домінуюче) становище на ринку послуг рухомого (мобільного) 
зв’язку. б. Визнати дії Відповідачів такими, що порушують законодавство про 
захист економічної конкуренції.  в. Прийняти рішення про припинення 
Відповідачами порушення законодавства про захист економічної конкуренції 
г. Прийняти рішення про накладання штрафу на Відповідачів за порушення 
законодавства про захист економічної конкуренції д. Прийняти рішення про 
орієнтацію цін Відповідачів на собівартість 



Investigations 
and fines 

Banking & Finance 

Намагання прописувати умови тендерів під когось, обмежувати допуск інших 
до де-яких бізнесів. Короткостроково - за втручанням АМКУ, довгостроково - 
розвиток законодавства та прозора судова система 

Investigations 
and fines 

Banking & Finance 

- Щодо БТ клієнтів банку. Комітет вимагає від банків надання будь-якої 
інформації про діляьність клієнта , в тому числі, його контрагентів, 
призначення платежу,, інш. Проте спеціальне законодавство встановлює 
умови розкриття банками такої інформації на вимогу Комітету.  1. надання 
інформації щодо кокретного клиіента за конретними операціми за його 
рахунком (списання /зарахування коштів) . 2. надання іншої інофрмації 
(контрагенті, призначення платежу, тощо ) - тільки за рішенням суду.  Є певні 
колізія між вимогами Комітету , та ЗУ Про банки та банківську діяність.  НБУ 
може притягати до відповідальності банки за недотримання вимог про 
розкриття БТ. Комітет , не зважаючи на такі норми НБУ, вимагає БТ від банків, 
та за не надання іноформації штрафує банки.                               - Щодо 
використанні невірного підходу , за яким Комітет вважає банк монополістом у 
відносинах зі своїми клієнтами. Комітет не враховує , що кліенти самостійно 
обирають банк, у будь-який час вправі припинити видносини з банком. При 
укладанні договорів з клієнтами банк допримується вимог законодавства про 
захист прав споживачів. Відповідно послуги банку не можуть бути такими, що 
кліенти не можуть отримувати від інших банків. 

Investigations 
and fines 

Legal & Accounting 
Недобросовісна конкуренція. Обрахування штрафів  

Investigations 
and fines 

Wholesale & Retail 

Через надзвичайно широкі повноваження та розмите законодавство АМК має 
можливість притягувати до відповідальності суб'єктів господарювання без 
наявності доказів та підстав. Можливі шляхи вирішення проблеми: 1. 
Наявність чітких повноважень у АМК; 2. Наявність чіткого переліку підстав для 
притягнення до відповідальності. 

Investigations 
and fines 

Manufacturing 

Дуже повільне отримання від сусідніх великих підприємств дозволів для 
проведення робіт пов'язаних з оцінкою впливу цих підприємств на 
середовище території проведення геологорозвідувальних робіт або відмова в 
проведенні таких робіт. Такі питання повинні вирішуватись вдосконаленням 
законодавства, зокрема екологічним законом та актами дозвільного 
характеру. 



Investigations 
and fines 

Wholesale & Retail 

Питання так званої картельної змови серед представників вітчизняного 
рітейлу, що тягнеться протягом декількох років, зайвдаючи певних 
репутаційних втрат компаніям-міжнародним інвесторам в економіку України. 
Чекаємо на результати засідання апеляційного суду. 

Investigations 
and fines 

Healthcare 

unfair tender requirements (criteria favors a competitor); bid-rigging during tender 
process         solution: fair and transparent tendering processes;  independent and 
neutral antimonopoly comittee; no influence by KOLs (doctors) on the tendering 
process 

Investigations 
and fines 

Government (Embassy) 

Fine evasion remains one of the most significant obstacles to the creation of robust 
competition in Ukraine. With no fear of effective sanctions for misconduct, firms 
will continue to ignore the competition laws with impunity, and even the best 
competition authority will be powerless to stop them from doing so A major 
problem arises when firms facing fines transfer their assets to related entities and 
subsequently declare themselves bankrupt. The current legal environment rewards 
firms for doing so, by placing AMCU so low on the list of creditors that the fine will 
never be collected. More fundamentally, in these circumstances, the law currently 
does not hold parent firms liable for the fines imposed on their subsidiaries -- even 
in the event of fraud, abuse, or injustice created by explicitly underhanded efforts 
to avoid paying the fine. The ability of firms to engage in this manipulation erodes 
effective competition law enforcement, and other nations facing this problem -- 
most recently and notably, Germany -- have taken legislative steps to remedy it.  A 
related problem concerns successor liability, and the ability of firms to either 
merge or restructure themselves to avoid paying fines. Allowing liability for the 
fines to carry over to both legal successors-in-interest and economic successors-in-
interest is critical to resolving this problem, and is necessary to move Ukraine 
closer to international best practices Again, the OECD Peer Review of Competition 
Law and Policy in Ukraine, which was issued earlier this year, provides many 
detailed recommendations that address the fundamental difficulty of fixing fine 
evasion in Ukraine. 

Judicial Review Healthcare Рішення АМК мають переглядатись судом повністю 

Judicial Review 
Information & Communication 
Technologies 

Суди не досліджують правильність визначення меж ринків, наявності конкурентів на 
ринку, становища субєктів господарювання на ринку, правильності розрахунку розміру 
штрафу. Судді у переважній більшості не знайомі з Методикою, не розуміють яким 
чином АМКУ приходить до висновку про існування монопольного становища. Суди не 
перевіряють вплив порушення на конкуренцію. 



Judicial Review Energy 

Господарські суди України не розгялдаються праву по суті, не дають оцінку 
доказів і аргументації позивачів до АМКУ; суди повторюють позицію АМКУ у 
своїх рішеннях, фактично не здіснюючи перевірки законності рішення; хибна 
практика того, що думка АМКУ вважається останньою істиною без права 
перегляду за позовом сторони по справі. Учасники ринку багато в чому 
позбавлені належного судового перегляду рішень АМКУ. 

Judicial Review Banking & Finance 

Ранее упоминал о судебном процессе, связанном с наложением штрафа на 
банк в связи с неполным раскрытием банковской тайны по закпросу АМКУ. На 
данный момент апелляционная инстанция поддержала банк. Ожидается 
рассмотрение дела в кассационном суде. 

Judicial Review 

Legal & Accounting 

Це актуально для клієнтів з енергетики, тютюну та фармдистрибуції АМКУ 
давно пора ретельно вивчити діяльність великих фармдистриб'юторів 
Напрацювання практики та її публікація даватиме достатньо бази для 
висновків та корегування поведінки Методику визначення монопольного 
становища можно доопрацьовувати, але загалом вона прийнятна 

Judicial Review 
Legal & Accounting 

Питання оскарження рішень АМК, зокрема у звязку із високими штрафами. Шляхом 
прийняття закону, який врегулює відповідні питання. 

Judicial Review 
Energy 

Необхідне внесення змін до законодавства щодо можливості перегляду розмірів 
штрафів. 

Judicial Review 

Banking & Finance 

Справа за позовом банку про скасування рішення АМКУ стосовно стягнення 
штрафу. Перша інстанція на користь Комітету , Апеляційна інстанція - на 
користь банку. Комітетом подано касаційну скаргу. Комітет штрафував банк за 
не надання на вимогу Комітету інф., що є БТ кліента (не надання інформації 
про найменування контрагентів клієнта, призначення платежу, інш.) . 

Judicial Review 

Wholesale & Retail 

Недостатнє дослідження судами матеріалів справи поов'язаних з АМК, 
упереджене ставлення судів до суб'єктів господарювання в зв'язку з тим, що 
спори з АМК пов'язані з наповненням бюджету 

Judicial Review Wholesale & Retail питання "картельної змови" рітейл-мереж 

Judicial Review 

Healthcare 

claims which are submitted to antimonopoly comittee very often aren't treated in 
a fair manner. court cases will take very long time and are quite of expensive. 
Ukrainian law is contradictory, inconsistent and doesn't follow western standards 

Judicial Review Wholesale & Retail Обвинувачення в картельні змові рітейлерів від 2015 року. Вирішення - суд. 



Judicial Review Government (Embassy) 

Improving the judicial system is absolutely essential to improving the competitive 
climate in Ukraine. Competition cases are highly fact-based, and often require a 
sensitivity to, and an understanding of, principles of economics and competition 
policy. None of this seems to happen in the courts. Ukraine's courts remain stuck 
in an excessively rigid and overly-formalistic approach that too often elevates 
formalities over evaluating each case on its own merits, and applying facts to the 
law. Without clear governing principles of law (beyond the language of the law 
itself), without a clear understanding of the policies that animate the given 
statutes, and without an appreciation for the importance of precedent, policy, and 
logic in judicial decision-making, competition decisions will continue to appear 
completely arbitrary in nature, and competition law will simply not take deep hold 
in Ukraine. Moreover, the judicial system itself has been used as a tool to stymie 
competition. Delaying tactics, frivolous appeals, and decisions made without 
adherence to principle contribute to an environment that allows parties to use the 
courts to game the system and to delay, and ultimately prevent, the speedy 
administration of justice.  

Monopoly 
position 

Information & Communication 
Technologies 

Не застосовується або неправильно застосовується пункт 4.3. Методики. 
Досить часто необгрунтовано звужуються товарні межі ринків до не 
простопослуги, а послуги наданої за конкретною технологією. Надзвичайно 
часто необгрунтовано звужуються територіальні межі ринків у тому числі до 
вулиць або частин вулиць. Майже не розглядається замінність товару з точки 
зору споживача. Слід переглядати текст Методики. 

Monopoly 
position 

Energy 
Спроби АМКУ звинуватити у зловживанні монопольним становищем для оператора з 
незначною часткою ринку, на підставі довільного визначення меж території "ринку", що 
перевіряється 

Monopoly 
position 

Banking & Finance 

завищення цін, надання ресурсів, ринкові переваги. у короткостроковій - 
більш незалежні контролі та експертизи, застосування інституту омбудсменів. 
у довгостроковій - поширення інформації, залучення суспільства до контролю 
та оцінки репутації підприємств 



Monopoly 
position 

Banking & Finance 

Подход АМКУ в части монопольного (доминирующего) положения на рынке 
не выдерживает никакой критики.  Недавно банк был признан монополистом 
на рынке клиентов банков. Иными словами, любая точка продаж является 
монополистом для своих клиентов, которые выбрали этого продавца для 
покупки товара/услуги и т.п. АМКУ не учитывает, что основным условием на 
рынке является наличие конкуренции на момент вступления в догвоорные 
отношения (т.е. до момента фактического оказанияулуги/продажи товара). 
Конкуренции или монополизма не может быть, когда реч идет об исполнении 
договора (продажи товара, включая гарантийное обслуживание и/или 
оказания услуги, в тои числе длящейся услуги) и т.п. В случае нарушения этих 
услувий должна быть договорная ответственность и ответственность за 
нарушение законодательства о защите прав потребтелей (если имеет место), 
но никак не признание монополистом лица, уже оказывающего 
услугу/продавшему товар потребителю (при условии, что на момент 
заключения договора отсутствовали основания для признания такого субъекта 
монополистом). В целом, АМКУ не должен быть вовлечен в вопросы защиты 
прав потребителей. то не должно быть его функцией. 

Monopoly 
position 

Legal & Accounting 

Це актуально для клієнтів з енергетики, тютюну та фармдистрибуції. АМКУ 
давно пора ретельно вивчити діяльність великих фармдистриб'юторів. 
Напрацювання практики та її публікація даватиме достатньо бази для 
висновків та корегування поведінки. Методику визначення монопольного 
становища можно доопрацьовувати, але загалом вона прийнятна 

Monopoly 
position 

Humanitarian and charitable activity still waiting for the adoption of The law on social services № 4607 

Monopoly 
position 

Energy 

Необхідно переглянути Методику визначення монопольного становища на ринку 
шляхом більш чіткого визначення коллективної монополії, застосування сучасних 
методів економічного аналізу, необхідності дослідження як структурних так і 
поведінкових ознак монопольного (домінуючого) становища, усунути протиріччя щодо 
надто загального переліку ознак (основних і додаткових) ринкової влади і монопольного 
становища, що дублюються, із наближенням до підходів, що використовуються в 
практиці і документах Європейської Комісії. 

Monopoly 
position Wholesale & Retail 

Епіцентр 



Monopoly 
position 

Information & Communication Technologies 

1. Антиконкурентні практики з боку іншіх гравців на ринку мобільного 
(рухомого) зв’язку: встановлення занижених цін на дзвінки всередині мережі; 
встановлення завищених цін на дзвінки на інші мережі; що обмежує свободу 
абонента у виборі оператора а також спричиняє витіснення інших гравців з 
ринку - створення так званого "ефекту зв’язаності";    2. зловживання 
ринковою владою у вигляді завищення абонентської плати в регіонах, де у 
оператора існує домінуюче положення; Вирішенням вищезазначених проблем 
є: а. Визнати Відповідачів такими, що займають монопольне (домінуюче) 
становище на ринку послуг рухомого (мобільного) зв’язку.  б. Визнати дії 
Відповідачів такими, що порушують законодавство про захист економічної 
конкуренції.   в. Прийняти рішення про припинення Відповідачами порушення 
законодавства про захист економічної конкуренції  г. Прийняти рішення про 
накладання штрафу на Відповідачів за порушення законодавства про захист 
економічної конкуренції  д. Прийняти рішення про орієнтацію цін Відповідачів 
на собівартість 

Monopoly 
position 

Healthcare 

Державний Експертний Центр МОЗ України є єдиною експертною установою щодо 
лікарських засобів. Це сприяє викристанню становища монополіста - упередженості 
експертів, бюрократизації, порушенням термінів процедур, які прописані в нормативних 
документах та Наказах МОЗ, якість самої процедури експертизи під великим 
питанням... 

Monopoly 
position Гірничо-видобувна 

Виробники селітри, Постачальники дизельного палива, Медицинські послуги, 
Автомобільні перевезення пасажирів 

Monopoly 
position 

Wholesale & Retail 

АМК часто зловживає поняттями ринку та домінуючим становленням на 
ринку. Проблема може бути вирішена шляхом впровадження чітких критеріїв 
домінуючого становища на ринку. 

Monopoly 
position 

Wholesale & Retail 

Стрктура з централізованої дистрибуції тютюнових виробів в Україні - компанія 
"Мегаполіс"-"Тедіс". Проблему можна вирішити шляхом доведення факту 
монополії на ринку доставки тютюнових виробів в україна та 
поділити/ліквідувати структуру компанії "Мегаполіс"-"Тедіс", сприяти 
виведенню на ринок нових дистрибуторських компаній, не пов'язаних 
"Мегаполіс"-"Тедіс". 

Monopoly 
position Agriculture 

Портовые сборы, злоупотребление монопольным положением АМПУ 



Other Legal & Accounting 

Комплаєнс - було б добре, якби АМКУ (що раніше заявлялося в планах роботи) 
сформував свій підхід до компалаєнс програм (мати на підприєсмтві 
ефективну програсу це плюс чи мінус?). АМКУ міг би видати щось на кшталь 
скелету базової комплаєнс програми, наявність та імплементація якої 
компаніями сприйматиметься позитивно Питання дистрибуції 
(ексклюзивність, знижки та бонуси і т.п.) взагалі не особливо врегульоване - 
має бути вказаний принаймні загальний напрямок що может бути прийнятним 
а що ні. Заявлені такими що готуються рекоменд.роз'яснення були б дуже 
слушними Треба наводити лад в рітейлі - справу АС Нільсен комітет програв, 
але це не означає що у відносинах рітейл - постачальник все гаразд. 
Принаймні рекомендації АМКУ рітейлерам не завадили би 

Other 
Information & Communication 
Technologies 

Есть ощущение, что данный орган в стране не работает или публично свою 
деятельность никак не освещает: за последние 3 года только один эпизод на 
слуху у всех, связанный с арестом активов компании, имеющей монопольное 
положение на рынке сбыта табачных изделий, да и тот имел больше 
политического подтекста, чем гос. контроля за свободой экономической 
конкуренции 

Other Legal & Accounting Так, питання "сірого" імпорту 

Other 

Banking & Finance 

снує практика намагання АМКУ визнати діями, що підпадають під визначення 
концентрації укладання компаніями з уравління активами (КУА) договорів на 
управління активами інституційних інвесторів. Навіть були розглянуті дкілька 
кейсів та прийняті рішення. Але це не відповідає законодавству та суті 
відносин. КУА на підставі договору викоує лише обмежену зарегульовану 
законодавством функцію з управління активами інституту спільного 
інветсування і не здійснює контролю при цьому. Питання необхідно 
врегулювати і припинити хибну практику. 

Other Humanitarian and charitable activity 
Need to be supported with proceeding of the adoption of the law on social services 
# 4607 

Other 
Wholesale & Retail 

Робили запит в державні органи щодо діяльності компаній, що продають 
контрабандний товар. Державні органи відмовили в допомозі 

Other 

Government (Embassy) 

Without rehashing the entirety of the recommendations here, the best and most 
comprehensive look at competition law in Ukraine is the OECD Peer Review on Competition 
Law and Policy, which lays out clearly the numerous statutory reforms that must occur to 
facilitate a more competition-friendly climate. Many of the most important recommendations 
were discussed above. Other provisions -- such as enabling direct enforcement of AMCU 



fines, and establishing some degree of individual liability for violators of the competition laws -
- bear important consideration as well. 

Other Banking & Finance 

Щодо розкриття інформації , про банківські операції клієнтів. Пропозиція - 
внести зміни до закону України Про банки та банківську дільяність - закріпити 
особливі повноваження Комітету на отримання інф. Щодо визнання банку 
монополістом для свої клієнтів . Пропозиція - оцінувати ситуацію в цілому на 
ринку банківських послуг , враховувати , що банк має з клієнтами укладені 
договори відповідно до вимог ЦКУ та законодавства про захист прав 
споживачів. 

Public 
procurements 

Автомобільний бізнес Державні тендери на закупівлю автомобілів. 

Public 
procurements 

Information & Communication Technologies 

При проведении тендеров крупными государственными монополистами, где 
мы хотели бы участвовать как поставщик, имеют место случаи, когда тендер 
объявляется за столь короткий срок до конечной даты подачи коммерческого 
предложения, а требования по предоставлению подтверждающей и 
идентификационной документации столь большие, что очевидно, что 
неподготовленный заранее участник становится в невыгодное положение. 
Решение: унифицировать и минимизировать перечень документов для 
участия в торгах гос. монополистов ( должен быть абсолютно одинаковый 
всегда), установить постоянный лимит времени ( например, 14 календарных 
дней) на подготовку и подачу КП до торгов. 

Public 
procurements Healthcare 

На моє переконання є ознаки змови при участі у тендерах, що має ознаки картелів. 
Проте, такі ознаки перш за все мають розслідуватись правоохоронними органами за 
ознаками вчинення корупційних злочинів 

Public 
procurements Legal & Accounting 

Оскарження результатів тендеру. Проблема - занадто формальні повноваження АМКУ. 
Необхідно надати більше повноважень комітету у цій сфері. 

Public 
procurements Information & Communication Technologies 

Желательно усовершенствование системы Prozorro для закупки (IT) услуг 

Public 
procurements 

Banking & Finance 

загальна інформація про державні закупівлі. у короткостроковій - посилення 
суспільного контролю. у довгостроковій - створення списків підприємств з 
"невідповідною" репутацією, що будуть виключатися з тендерів, також списки 
їх керівників 



Public 
procurements Banking & Finance 

Только как обслуживающий банк и только в части раскрытия информации по 
запросам АМКУ 

Public 
procurements 

Legal & Accounting 

час від часу. Закупівлі - дуже корумпована сфера. Треба обмежити можливості 
зловживання процедурою оскарження - встановити якісь порогові показники 
або інші ліміти - інакше комітет тільки закупівлями і буде займатися. Я б пішов 
кардинальним шляхом і за змову та спотворення результатів торгів ввів би 
дуже жорстку відповідальність - кримінальну! 

Public 
procurements Healthcare 

тендерні закупки ліків. процедура стала більш прозора, закупівлі тепер рідші внаслідок 
складної економічної ситуації в країні 

Public 
procurements Banking & Finance 

Спірні питання по умовам тендерів. Вдосконалення системи Прозоро (короткострокова 
перспектива) та розвиток законодавста 

Public 
procurements 

Banking & Finance 

Основна проблема - прописування умов під конкретного учасника в 
держзакупівлях навіть незважаючи на зміни в законодавстві и введення 
Prozorro. Подання скарги до АМКУ вимагає часу, грошей та зусиль. Але деякі 
сфери діяльності настільки специфічні, що надзвичайно важко пояснити 
Постійно діючій колегії в чому суть порушених прав Скаржника. Варіанти 
вирішення ситуації:  - переведення частини розглядів скарг в режим он-лайн 
(або заочний). Зазвичай очікування своєї черги для розгляду скарги може 
зайняти 4-5 годин. - більш детальне вивчення суті скарги. Іноді складається 
враження, що до Розгляду скарги її читає лише співробітник АМКУ, який під 
час розгляду зачитує суть скарги. 

Public 
procurements 

Government (Embassy) 

The AMCU is significantly overworked and understaffed in its role as an appellate 
body for hearing public procurement disputes. Staff engaged in public 
procurement reviews work incredibly long hours with little pay, often under 
extreme time deadlines. This situation is not sustainable, nor is it conducive to 
fostering a vigorous culture of compliance. While improvements to the public 
procurement process have been made, the system remains prone to abuse in too 
many sectors. Moreover, the lines of authority between AMCU and MEDT over 
public procurement matters remains somewhat unclear.  The OECD Peer Review 
details the public procurement role of the AMCU and proposes recommendations 
to improve the AMCU's work. 

Public 
procurements Healthcare corruption influences public procurement 



Regional Manufacturing 
до прикладу, АМКУ вже четвертий рік розглядає наше клопотання щодо 
надання дозволу на узгоджені дії. 

Regional 
Information & Communication 
Technologies 

Низька підготовка спеціалістів в територіальних відділеннях, не знання 
нормативних документів, якими вони керуються. Часто 
тервідділеннявдаються до перекручування фактів та спотворення дійсності 
задля виконання показників по притягненню до відповідальності. Порушення, 
які тервідділення видумують та розслідування і дослідження, які вони 
проводять у переважній більшості нічого спільного з захистом економічної 
конкуренції не мають. Часто тервідділення втручаються в законну діяльність 
підприємств, запитують надзвичайно велику кількість інформації, яка не 
потрібна для досліджень і розслідувань, надають надзвичайно мало часу для 
підготовки підповідей на вимоги (часто всього 3-5 календарних днів з моменту 
отримання вимоги). Потрібно скоротити кількість відділень в троє і це, 
переконані, жодним чином не вплине на захист конкуренції. Такожпотрібно 
встановити мінімальні строки для вимог тервідділень у мінімум 10 
календарних днів. 

Regional поштові послуги, логістика Недобросовісна конкуренція 

Regional 
Manufacturing 

до прикладу, АМКУ вже четвертий рік розглядає наше клопотання щодо надання 
дозволу на узгоджені дії. 

Regional 
Information & Communication 
Technologies 

Низька підготовка спеціалістів в територіальних відділеннях, не знання 
нормативних документів, якими вони керуються. Часто тервідділення 
вдаються до перекручування фактів та спотворення дійсності задля виконання 
показників по притягненню до відповідальності. Порушення, які тервідділення 
видумують та розслідування і дослідження, які вони проводять у переважній 
більшості нічого спільного з захистом економічної конкуренції не мають. Часто 
тервідділення втручаються в законну діяльність підприємств, запитують 
надзвичайно велику кількість інформації, яка не потрібна для досліджень і 
розслідувань, надають надзвичайно мало часу для підготовки підповідей на 
вимоги (часто всього 3-5 календарних днів з моменту отримання вимоги). 
Потрібно скоротити кількість відділень в троє і це, переконані, жодним чином 
не вплине на захист конкуренції. Також потрібно встановити мінімальні строки 
для вимог тервідділень у мінімум 10 календарних днів. 



Regional Автобізнес 

Питання використання товарних знаків автомобільних брендів, що 
представляє Віннер Імпортс Україна неавторизованими станціями технічного 
обслуговування. Система на сьогодні не досконала, рішення АМКУ не 
виконуються, штрафи не зупиняють "сірі" СТО. Треба більш досконала правова 
система, що реально захищає право на використання товарних знаків. 

Regional 

Legal & Accounting 

Розслідування у справі про недобросовісну конкуренцію. підвищення рівня 
з/п: припускаю, що спеціалісти - безпосередні виконавці хоч, можливо, і 
мають спіставні (для відповідного регіону) умови оплати праці, але 
потребують приведення щонайменше до рівня умов оплаи праці колег з 
центрального апарату, які, на жаль, також, певен, не в усіх відповідають рівню 
відповідальності та обсягу роботи. 

Regional Energy Менш важливі питання 

Regional Banking & Finance Только в части запросов от региональных органов по раскрытия банковской тайны. 

Regional 

Wholesale & Retail 

Регіональні відіділення запитують інформацію, яка вже надавалась АМК 
України. Це питання може бути вирішено шляхом закріплення на 
законодавчому рівні права суб'єктів господарювання відмовляти АМК та/або 
його регіональним відділенням у разі, якщо інформація вже надавалась 
відповідно АМК та/або його регіональним відділенням. 

Regional Wholesale & Retail Запити від територіальних відділень про роботу певних постачальників. 

Regional 
Agriculture 

Злоупотребление монопольным положением АМПУ: навязвывать помимо 
законного сервитута специальной услуги за пользование причалами 

Regional Government (Embassy) 

The AMCU right now is weighed down too heavily by an excessive number of 
regional offices. Streamlining must occur to enable the agency to maximize the 
effective use of its resources and to provide more centralized management across 
the entire agency. The OECD Peer Review noted the challenges posed by AMCU's 
high number of territorial offices. These conflicts are similar in kind to those 
encountered when other competition agencies have sought to centralize their 
work and rationalize the work of their regional offices. 

Regional Legal & Accounting 
Загалом враження не дуже. Як правило є питання по кваліфікації та 
професіоналізму. Треба покращити фінансування АМКУ та набирати 
кваліфікований персонал на всі рівні та у всі регіони 

State aid Legal & Accounting  поки що ні, але в очікуванні формування практики. Практика покаже 

State aid Healthcare again unclear processes with a lot of corruption 



State aid Government (Embassy) 

Resource constraints will be paramount as AMCU embarks on state aid 
enforcement. While AMCU has reached out to international advisors to help 
initiate the state aid program, as discussed earlier, the agency lacks sufficient 
resources to enforce the laws already on the books. Adding state aid to AMCU's 
purview, without granting additional resources for this added responsibility, 
jeopardizes the effectiveness not only of the nascent state aid program, but also of 
the entire AMCU workload. . 

Unfair 
Competition 

Information & Communication 
Technologies 

Випадки недобросовісної конкуренції в частині статті 15-1 Закону мають бути 
переглянуті. При встановленні порушення має обов'язково визначатися, як 
саме окреме порушення вплинуло або могло вплинути на конкуренцію на 
ринку з зазначенням доказів такого впливу. 

Unfair 
Competition 

Agriculture 
вирішити через удосконалення законодавства шляхом наблюиження до 
стандарів ЄС 

Unfair 
Competition 

поштові послуги, логістика Недобросовісна конкуренція 

Unfair 
Competition 

Banking & Finance 

Концентрация госбанков, на банковском рынке Украины (53%) создает 
проблему недобросовестной конкуренции. Госбанки имеющие 100% 
гарантию возврата депозитов перетягивают ресурсную базу на себя. это 
создает проблемы для коммерческих банков, которым очень сложно в таких 
условиях конкурировать за депозиты населения. Решение: 1. краткосрочное: 
госбанки должны быть в равных условиях по гарантированию депозитных 
вкладов с другими банками. Они должны, на равных условиях с рынком, 
делать отчисления в "Фонд гарантирования вкладов".  2. долгосрочное: как 
можно быстрее решить проблему приватизации госбанков! 

Unfair 
Competition 

Healthcare 
Реальне додержання законодавства щодо виявлення та повідомлення про конфлік 
інтересів так проведення росслідувань. 

Unfair 
Competition 

Wholesale & Retail на даний момент перевірок і запитів у нас немає. 

Unfair 
Competition 

Экспедиторские услуги в 
железнодорожной сфере 

Сталкиваемся с злоупотреблением монопольным положением со стороны 
Укразализныци неравноправный доступ к инфраструктуре. В первую очередь 
ремонтируются вагоны УЗ, остальные вагоны - по остаточному принципу. В 
краткосрочной перспективе - обеспечение равноправного доступа, запрет 
издания дискриминационных приказов и телеграм. В долгосрочной 
перспективе - передача парка УЗ в управление третьим лицам 



Unfair 
Competition 

Energy Зазначено у попередньому коментарі 

Unfair 
Competition 

Healthcare Addressed in previous answers. 

Unfair 
Competition 

Banking & Finance 

найбільша проблема - частка державного володіння у банківській сфері. у 
короткостроковій - створення механізмів контролю з боку комерційних 
недержавних підприємств/інститутів/асоціацій у довгостроковій - виведення 
банківської системи з державної власності та забезпечення незалежності НБУ 

Unfair 
Competition 

Legal & Accounting 

Питання до упаковки та рекламних матеріалів - дуже частo. Поточні 
опитування в соціальних мережах не є репрезентативними, містять 
обмежений перелік питань, залишають можливості для маніпуляцій як на 
користь регулятора, так і на користь суб’єкта дослідження. Разом з тим, 
розумію обмеженість організаційних, фінансових і кадрових ресурсів для 
проведення опитувань з використанням наукових соціологічних методик і 
підходів. Має сенс ініціювати розробку положення (guidelines), яке б містило 
правила і критерії проведення подібних досліджень, були зрозумілими і 
прозорими для бізнес спільноти. 



Unfair 
Competition 

Information & Communication 
Technologies 

Питання № 1. Занадто довгий строк розгляду справ. Одна із справ з ознаками 
порушення, передбаченого ст. 15-1 Закону України "Про захист від 
недобросовісної конкуренції" була відкрита у 2011 році і станом на 2017 рік не 
знайшла свого вирішення. Увесь це час суб’єкт господарювання вимушений 
знаходитися у підвішеному становищі, постійно витрачати ресурси на надання 
інформації, при тому, що зміст інформації, яка поширювалася, та була 
підставою для початку розгляду справи може вже не розміщуватися. Варіант 
вирішення: Внести зміни до статті 28-1 Закону України "Про захист від 
недобросовісної конкуренції", якими передбачити, що перебіг строку давного 
зупиняється на час розгляду справи, але не більше ніж на строк давності 
притягнення до відповідальності (3 роки) Питання № 2. Прийняття різних 
рішень у аналогічних справах відносно різних суб’єктів господарювання. У 
2011 році Антимонопольним комітетом України відносно операторів рухомого 
(мобільного) зв’язку були відкриті справи за ознаками вчинення порушення, 
передбаченого статтею 15-1 Закону України «Про захист від недобросовісної 
конкуренції», у вигляді поширення операторами мобільного зв’язку 
інформації, що вводить в оману при тарифікації вихідних дзвінків, відносно 
Товариства (№ 27-26.4/47-11 від 23.02.2011), ПрАТ «МТС Україна» (№ 27-
26.4/48-11 від 23.02.2011), ПрАТ «Київстар» (№ 27-26.4/41-11 від 11.02.2011), 
ПрАТ «Українські радіосистеми» (на даний час діяльність вже не 
здійснюється). Активний розгляд зазначених справ відновився у 2015 році, а у 
кінці 2016-2017 році по одній із справ (відносно ПрАТ «МТС Україна» - на 
даний час перейменовано у ПрАТ «ВФ Україна») АМКУ було прийнято 
рішення, а по двом іншим справам – Товариству та ПрАТ «Київстар» надіслано 
подання про попередні висновки у справах. У справі № 27-26.4/48-11 від 
23.02.2011р. відносно ПрАТ «МТС Україна» (ПрАТ «ВФ Україна») 22 грудня 
2016 року АМКУ були надані обов’язкові для розгляду Рекомендації № 28-рк 
(надалі – Рекомендації) наступного змісту: «Інформування споживачів та 
абонентів стосовно тарифікації вихідних дзвінків здійснювати у строк 
встановлений законодавством у чіткій формі та у спосіб, що не вводитиме в 
оману споживачів та абонентів телекомунікаційних послуг». За результатом 
виконання даних рекомендацій на підставі частини 3 статті 46 Закону України 
«Про захист економічної конкуренції» рішенням АМКУ № 133-р 04 квітня 2017 
р. провадження у справі № 27-26.4/48-11 закрито без застосування будь-яких 



штрафних санкцій до компанії. Одночасно, у поданні про попередні висновки 
у справі № 27-26.4/47-11 від 23.02.2011р., надісланого Товариству листом 
АМКУ № 127-26/04-4057 від 13.04.2017 (надалі – Попередні висновки), 
пропонується визнати дії Товариства порушенням передбаченим статтею 15-1 
Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції» та накласти 
штраф у розмірі до п'яти відсотків виручки від реалізації продукції (товарів, 
робіт, послуг) за 2016 рік. Вважаємо, що така відмінність у прийнятих АМКУ 
рішеннях відносно ПрАТ «МТС Україна» (ПрАТ «ВФ Україна») та 
запропонованому Попередніми висновками рішенні відносно Товариства є 
порушенням законних інтересів Товариства, а АМКУ припустився порушення 
принципів, на яких має базуватися його рішення, передбачених 
Рекомендаціями № R(80)2, № СМ/Rec (2007)7 Комітету Міністрів Ради Європи, 
Законом України «Про Антимонопольний комітет України», 
Рекомендаційними роз’ясненнями АМКУ № 39-рр від 09 серпня 2016 року, а 
саме: рівності юридичних осіб перед законом, об’єктивності та 
неупередженості, недискримінаційності. Варіанти вирішення: 1. Акцентувати 
увагу Антимонопольного комітету України на необхідність дотримання 
принципів рівності юридичних осіб перед законом, об’єктивності та 
неупередженості, недискримінаційності при прийнятті рішень. 2. Внесення 
змін до Законів України "Про захист економічної конкуренції", "Про захист від 
недобросовісної конкуренції", направлених на гарантування застосування 
вищезазначених принципів Антимонопольним комітетом України. 

Unfair 
Competition 

Rail freight transportation Abuse from PJSC Ukrzaliznytsya of monopoly position at rail freight mark 



Unfair 
Competition 

Legal & Accounting 

- Затягування розгляду справ щодо недобросовісної конкуренції на кілька 
років.- Зупинення / призупинення розгляду справ щодо недобросовісної 
конкуренції на сумнівних підставах. - проведення АМКУ опитувань думки 
споживачів онлайн (сайт АМКУ, сторінка АМКУ у Facebook), що не сприяє 
об'єктивності розслідувань щодо недобросовісної конкуренції, оскільки 
зацікавлені сторони (зокрема, відповідач) можуть впливати на результати 
такого опитування. 

Unfair 
Competition 

Information & Communication 
Technologies 

1. Антиконкурентні практики з боку іншіх гравців на ринку мобільного 
(рухомого) зв’язку: встановлення занижених цін на дзвінки всередині мережі; 
встановлення завищених цін на дзвінки на інші мережі; що обмежує свободу 
абонента у виборі оператора а також спричиняє витіснення інших гравців з 
ринку - створення так званого "ефекту зв’язаності";    2. зловживання 
ринковою владою у вигляді завищення абонентської плати в регіонах, де у 
оператора існує домінуюче положення; Вирішенням вищезазначених проблем 
є: а. Визнати Відповідачів такими, що займають монопольне (домінуюче) 
становище на ринку послуг рухомого (мобільного) зв’язку.  б. Визнати дії 
Відповідачів такими, що порушують законодавство про захист економічної 
конкуренції.   в. Прийняти рішення про припинення Відповідачами порушення 
законодавства про захист економічної конкуренції  г. Прийняти рішення про 
накладання штрафу на Відповідачів за порушення законодавства про захист 
економічної конкуренції  д. Прийняти рішення про орієнтацію цін Відповідачів 
на собівартість 

Unfair 
Competition 

Banking & Finance 
Діяльність КМУ з прийняття протокольних рішень, що зобовязували усі 
бюджетні установи (заклади освіти , учбові заклади, інш. ) переходити на 
обслуговування до Ощадбанку України. 



Unfair 
Competition 

Wholesale & Retail 

Законопроект про «протягування» національного режиму вичерпання прав на 
знаки для товарів і послуг -- проект Закону України «Про внесення змін до 
деяких законодавчих актів України щодо забезпечення публічності і 
недопущення зловживань в сфері реєстрації та обігу знаків для товарів і 
послуг, а також захисту та створення умов для реалізації прав їх власників» 
(реєстраційний № 5419 від 17.11.2016), внесений народними депутатами В.Ю. 
Пташник та іншими. Зміни, які пропонує законопроект, деклараційні і не 
передбачають дійсних норм реалізації положень, що стосуються шляхів 
державної підтримки суб’єктів малого і середнього підприємництва у сфері 
інновацій, науки і промислового виробництва, шляхом сприяння захисту прав 
інтелектуальної власності суб`єктів малого і середнього підприємництва та 
створення умов для попередження порушень таких прав. Більше того, норми 
які пропонує законопроект, вже мають втілення у інших законопроектах. 
Законопроект № 5419 підписали аж 33 народні депутати. Проте, 
ознайомившись із змістом законопроекту, можна відчути певні паралелі. В 
ньому, як і в законопроекті № 2696 від 21.04.2015 р., який отримав тоді 
негативний висновок Головного науково-експертного управління, профільного 
Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти, фахівців і 
громадськості та не був підтриманий Верховною Радою, як раз і закладені 
певні зловживання – ст. 16, що запроваджує національний режим вичерпання 
прав.  Це означає, що імпорт товару буде можливий тільки за згодою власника 
прав на використання торгової марки, що в результаті призведе до 
монопольного становища для крупних товаровиробників на ринку України та 
монопольного встановлення правовласником цін на товари. Особливо 
негативно це відобразиться на постачанні в Україну певних груп товарів, 
наприклад, лікарських засобів. Водночас, встановлення міжнародного режиму 
вичерпання прав дало б можливість, як це зроблено, наприклад, у Вірменії та 
Грузії, знизити ціни на 30 -70%. Крім того в ньому багато інших суперечливих 
норм – статті 9, 10, 20, 21 цього законопроекту. На думку експертів 
національний режим вичерпання прав, закладений в ст.16 цього 
законопроекту, становить загрозу економічній безпеці держави. 



Unfair 
Competition 

Healthcare 

despite the very expensive and time consuming registration process who are 
importing our products although they don't have authorisation from our side (grey 
dealers). this practice creates a huge problem for us for all quality related 
responsibilities. We aren't able to track those goods. solution: only from us 
authorised dealers can import our products using our registration certificates. 
Significant fines for dealers and doctors who are supporting such practices. 

Unfair 
Competition 

Banking & Finance 
Узагальнення практики АМКУ та надання рекомендацій щодо фіксації 
порушень.  (щодо переманювання клієнтів конкурентами, страховий бізнес) 

Unfair 
Competition 

Government (Embassy) 

The same basic issues discussed above apply to enforcement of unfair competition laws as 
well. Enhancing the ability of the AMCU to collect evidence, increasing the punishments 
faced by violators, and improving the resources dedicated to enforcing unfair competition 
laws are all essential to improvement in this area. 

 


