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Антимонопольний комітет Укра-
їни продовжує вивчати та дослід-
жувати ринки України з метою ви-
значення меж окремих товарних 
ринків та можливого монопольно-
го (домінуючого) становища окре-
мих суб’єктів господарювання чи 
узгоджених дій окремих учасників 
відповідних ринків. У 2016 р. АМКУ 
акцентував свою увагу на досліджен-
ні ринку паливно-енергетичних ре-
сурсів, фінансового сектору, фар-
мацевтичного ринку, сфери обігу 
підакцизних товарів, ринку мережі 
оптової торгівлі продуктами харчу-
вання тощо. 

 
Правові підстави 
для направлення вимог 
про надання інформації
Фахівці-державні службовці 

АМКУ, задля дослідження товарних 
ринків та ринків послуг, розгляду 
заяв і справ про порушення зако-
нодавства про захист економічної 
конкуренції або з ініціативи орга-
нів АМКУ, надсилають суб’єктам 
господарювання письмові вимоги 
про надання відповідної інформа-
ції. Варто зазначити, що суб’єкти 
господарювання зобов’язані нада-
ти відповідну інформацію за отри-
маним запитом. Вимоги органів 
АМКУ про надання інформації мо-
жуть передбачати як одноразове, 
так і періодичне надання інформа-
ції з метою постійного моніторингу 

цін на продукцію чи на послуги на 
відповідному ринку.

Відповідно до ст. 7 Закону Украї-
ни «Про Антимонопольний комітет 
України», у сфері здійснення контро-
лю за дотриманням законодавства 
про захист економічної конкурен-
ції при розгляді заяв і справ про по-
рушення законодавства про захист 
економічної конкуренції, проведенні 
перевірки та в інших передбачених 
законом випадках АМКУ має повно-

важення вимагати від юридичних 
осіб, інших суб’єктів господарюван-
ня, їх структурних підрозділів, філій, 
представництв, посадових осіб та 
працівників, фізичних осіб надати ін-
формацію, в тому числі з обмеженим 
доступом. При цьому законодавство 
визначає інформацію як відомості у 
будь-якій формі та вигляді, які збере-
жені на будь-яких носіях (листуван-
ня, книги, помітки, ілюстрації, кар-
ти, діаграми, органіграми, малюнки, 
схеми, фотографії, голограми, кіно-, 
відео-, мікрофільми, звукові записи, 
бази даних комп’ютерних систем або 
повне чи часткове відтворення їх 
елементів), пояснення осіб та будь-
які інші публічно оголошені чи до-
кументовані відомості. 

Таким чином, АМКУ та його ор-
гани вправі запитувати й отриму-
вати від суб’єктів господарювання 
практично будь-яку інформацію як 
у формі письмових пояснень на по-
ставлені запитання, так і у вигляді 
долучених, належним чином заві-
рених копій документів, які можуть 
мати гриф «з обмеженим досту-
пом», «конфіденційна інформація» 
чи навіть «комерційна таємниця». 
Копії документів чи їх оригінали, 
іншу інформацію суб’єкти госпо-
дарювання надають безкоштовно. 

Інформація, отримана органом 
АМКУ від суб’єкта господарюван-
ня, не передається жодним третім 
особам і використовується АМКУ 
лише для проведення досліджень на 
відповідних ринках, розгляду заяв 
про порушення законодавства про 
захист економічної конкуренції, 
з’ясування обставин справи про по-
рушення законодавства про захист 
економічної конкуренції.

Враховуючи практику діяльності 
органів АМКУ, необхідно відзначити, 
що фахівці АМКУ можуть у закон-
ний спосіб отримувати інформацію з 
будь-яких інших джерел (листування 
через електронну пошту, записи на 
сторінках соціальних мереж, статті 
у друкованих ЗМІ), долучати таку 
інформацію до матеріалів справи та 
процесуально оформлювати отрима-
ну інформацію (шляхом складання 
протоколу вилучення документів 
у суб’єкта господарювання або ін-
ших документів, які мають бути до-
лучені до справи). У випадку, якщо 
відбуватиметься незаконне отри-
мання інформації, таку вилучену 
інформацію можуть визнати неза-
конною, відповідно, і доказ у спра-
ві про порушення законодавства 
про захист економічної конкуренції 
не враховуватиметься.  

Як правильно відповідати 
на інформаційні запити АМКУ

Ігор ДИКУНСЬКИЙ, 
партнер DLF attorneys-at-law

Андрій ЖАРІКОВ, 
юрист DLF attorneys-at-law
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На чому варто 
акцентувати увагу 
У разі отримання письмової ви-

моги органу АМКУ суб’єкту госпо-
дарювання, насамперед, необхідно 
звернути увагу на такі моменти:

• за якою підставою та з якою 
метою орган АМКУ надіслав вимогу 
про надання інформації; 

• чи підписана така вимога упов-
новаженою особою АМКУ/відповід-
ним органом АМКУ; 

• дату отримання вимоги та кін-
цевий строк надання інформації на 
питання вимоги;

• кількість сформульованих ви-
мог від органу АМКУ;

• визначити чіткий період, за який 
АМКУ просить надати інформацію; 

• у якій формі та в який спосіб (у 
письмовій, матеріальній, табличній 
формі, засобами електронної пошти, 
факсом тощо) необхідно надати ін-
формацію АМКУ;  

• чи додані до вимоги органу АМКУ 
таблиці, які суб’єкту господарюван-
ня необхідно заповнити;

• на яку електронну адресу АМКУ 
необхідно відіслати інформацію на 
питання вимоги.

У випадку, якщо у вимозі орга-
ну АМКУ є значна кількість питань 
та необхідно підготувати великий 
обсяг узагальненої інформації чи 
зробити значну кількість завірених 
копій документів (договорів, листів, 
бухгалтерських документів тощо), 
суб’єкту господарювання варто 
звернутися до органу АМКУ з пись-
мовим клопотанням про продов-
ження строку підготовки та надання 
інформації на вимогу або на окремі 
питання вимоги. Таке клопотання 
може бути викладене у простій пись-
мовій формі на офіційному фірмово-
му бланку суб’єкта господарювання, 
але з обов’язковим обґрунтуванням 
причини продовження строку на-
дання інформації на вимогу АМКУ. 
Якщо причини є обґрунтованими, 
зазвичай, орган АМКУ задовольняє 
такі клопотання повністю або при-
наймні частково. 

Нерідко вимоги органів АМКУ 
включають загальне питання, на 
зразок «надання іншої додаткової 
інформації, яка, на думку суб’єкта 
господарювання, сприятиме пов-
ному та об’єктивному проведенню 
дослідження Комітетом питань…». 
Суб’єкту господарювання необхід-
но надати таку інформацію, а у ви-
падку її відсутності – обов’язково 
повідомити орган АМКУ, що такою 
додатковою інформацією суб’єкт 
гос подарювання не володіє. У тако-
му разі орган АМКУ не матиме юри-
дичних підстав вважати, що суб’єкт 
господарювання не надав відповіді 
на окреме запитання у вимозі. Іг-
норування такого запитання нада-
ватиме органу АМКУ формальну 
підставу порушити справу про по-
рушення законодавства про захист 
економічної конкуренції (через по-
дання інформації на вимогу органу 
АМКУ у неповному обсязі).

З метою узагальнення великого 
обсягу інформації, яку запитує ор-

ган АМКУ, суб’єкт господарювання 
може подавати узагальнену інфор-
мацію на питання вимоги у формі 
таблиці з відповідними роз’яснен-
нями. Надання інформації у таб-
личній формі має бути зрозумілим 
для фахівців АМКУ та не викликати 
додаткових запитань з їхнього боку.  

Як показує практика, часто 
суб’єк ти господарювання при от-
риманні вимоги органу АМКУ нама-
гаються надати всю наявну інфор-
мацію. Слід зазначити, що органу 
АМКУ необхідна лише та інформа-
ція, яка стосується предмету дослі-
дження (ринку дослідження) та яка 
зазначена у питаннях вимоги АМКУ. 
Не варто надсилати одразу копії всіх 
документів, які можуть мати стосу-
нок до предмета дослідження, якщо 
такої прямої вимоги немає. Достат-
ньо буде обмежитися письмовими 
поясненнями щодо порушених у ви-
мозі питань. Вже у випадку отри-
мання додаткової вимоги із зазна-
ченням необхідності подання копії 
відповідних документів можна буде 
надати такі документи. 

Орган АМКУ у своєму запиті про 
надання інформації може зазна-
чити строк, протягом якого необ-
хідно підготувати й надати відпо-
відну інформацію (переважно 10, 
15 або 30 календарних днів). Бува-
ють ситуації, коли у запитах орга-
ну АМКУ зазначена кількість днів 
для надання відповіді, але у вимо-
зі її немає (наприклад, «…з дати 
отримання вимоги Комітету»). 
У таких випадках суб’єкти господа-
рювання зіштовхуються з трудно-
щами у визначенні точної дати, з 
якої починається відлік строку, про-
тягом якого необхідно підготувати 
та надати інформацію, що запиту-
ється. Відповідно до судової прак-
тики, відлік строків починається з 
дати отримання (вручення) запиту 
органу АМКУ. Необхідно пам’ята-
ти, що поштове відправлення на-
лежить адресату тільки з моменту 
вручення йому (дата відправлення 
такого поштового відправлення не 
грає ролі). 

Види інформаційних 
порушень та штрафні санкції
У випадку неподання суб’єктом 

господарювання інформації, надан-
ня інформації у неповному обсязі 
чи надання недостовірної інфор-
мації на суб’єкта господарювання 
може бути накладено значні штраф-
ні санкції, які передбачені законо-

давством про захист економічної 
конкуренції. 

Так, відповідно до ст. 50 Закону 
України «Про захист економічної 
конкуренції», порушеннями зако-
нодавства про економічну конку-
ренцію є:

• Неподання інформації у стро-
ки, встановлені органами АМКУ 
чи нормативно-правовими актами. 
Під неподанням інформації маєть-
ся на увазі неподання інформації 
на жодне з питань вимоги органу 
АМКУ та/або з порушенням строку 
надання інформації, зазначеного 
у вимозі.

• Подання інформації в неповно-
му обсязі у встановлені строки. Під 
поданням інформації в неповному 
обсязі мається на увазі подання ін-
формації у строки, вказані у вимозі 
органу АМКУ, але не на всі питання, 
які були зазначені у вимозі. 

• Подання недостовірної інфор-
мації. Під поданням недостовірної 
інформації мається на увазі подан-
ня інформації у строки, які були 
зазначені у вимозі органу АМКУ, 

але інформація, надана у відповідь 
на одне чи декілька питань вимоги, 
була неточною, вигаданою тощо. 
Тобто орган АМКУ мав можливість 
перевірити або звірити з інших дже-
рел таку інформацію та визначити, 
чи є вона достовірною, та порушити 
відповідну справу про порушення 
законодавства про захист еконо-
мічної конкуренції проти суб’єкта 
господарювання, якщо відбудеться 
такий випадок. 

Відповідно до ст. 52 Закону Украї-
ни «Про захист економічної конку-
ренції», органи АМКУ можуть на-
класти за кожне зазначене вище 
порушення штраф у розмірі до 1% 
доходу (виручки) суб’єкта госпо-
дарювання від реалізації продукції 
(товарів, робіт, послуг) за останній 
звітний рік, що передував року, в 
якому накладено штраф. Варто за-
значити, що при підготовці відпові-
дей на вимогу органу АМКУ суб’єкт 
господарювання може вчинити од-
ночасно декілька інформаційних 
порушень (наприклад, надати ін-
формацію з порушенням строків, 
встановлених органом АМКУ, та 
надати недостовірну інформацію 
на одне чи більше питань вимоги). 
У такому випадку орган АМКУ має 
право (якщо факти порушення до-
ведено) накласти на суб’єкт госпо-
дарювання один штраф (у розмірі 
до 1% виручки за останній звітній 

рік) за невчасне подання інформації 
на вимогу органу АМКУ та другий 
штраф (у розмірі до 1% виручки за 
останній звітній рік) за подання не-
достовірної інформації. 

Суб’єктам господарювання також 
необхідно врахувати, що протягом 
5-ти днів з дня сплати штрафу суб’єкт 
господарювання зобов’язаний надіс-
лати до АМКУ документи, що під-
тверджують сплату штрафу (копію 
платіжного доручення з відміткою 
банку). За кожний день прострочен-
ня сплати штрафу стягується пеня в 
розмірі 1,5% від суми штрафу.

Практика останніх місяців пока-
зує, що на добросовісних суб’єктів 
господарювання, які вчинили ін-
формаційні порушення ненавмис-
но, органи АМКУ можуть накладати 
штрафи в рамках базового розміру 
штрафу за такі порушення. Відпо-
відно до затверджених минулого 
року Рекомендаційних роз’яснень 
№16-рр «Щодо застосування поло-
жень ч. 2, 5 ст. 52 Закону України 
«Про захист економічної конкурен-
ції», ч. 1, 2 ст. 21 Закону України 
«Про захист від недобросовісної кон-
куренції», базовий розмір штрафу за 
інформаційні порушення визнача-
ється в діапазоні від 27 тис. грн до 
136 тис. грн. При цьому остаточний 
розмір штрафу коригується з ураху-
ванням обтяжувальних та пом’як-
шувальних обставин.

Враховуючи те, що більшість 
суб’єктів господарювання вчиня-
ють інформаційні порушення через 
незнання вимог спеціального зако-
нодавства про захист економічної 
конкуренції, АМКУ у своїх Рекомен-
даційних роз’ясненнях передбачив, 
що базовий розмір штрафу може 
бути зменшено до 50% сукупно у 
випадку надання суб’єктом госпо-
дарювання доказів існування таких 
пом’якшувальних обставин. Пом’як-
шувальними обставинами вважа-
ються: усунення умов, які сприяли 
вчиненню порушення, до прийняття 
відповідного рішення АМКУ; спів-
праця з органами АМКУ, що спри-
яла з’ясуванню обставин справи; 
припинення відповідачем дій/без-
діяльності, що містять ознаки пору-
шення, до прийняття відповідного 
рішення/попереднього рішення ор-
гану Комітету; відшкодування шко-
ди, завданої порушенням, або усу-
нення наслідків порушення в інший 
спосіб до прийняття відповідного 
рішення органу Комітету. Зазначе-
ний перелік пом’якшувальних об-
ставин не є вичерпним. Залежно від 
обставин справи, можуть бути вра-
ховані інші обставини, які свідчать 
про те, що порушник вчинив дії, 
спрямовані на пом’якшення нега-
тивних наслідків порушення для 
конкуренції, інтересів споживачів 
на товарних ринках України. 

У випадку доведених обтяжуваль-
них обставин (наприклад, відмо-
ва від співпраці з органами АМКУ, 
створення перешкод у розслідуван-
ні справи про порушення) базовий 
розмір штрафу може бути збільшено 
до 50% сукупно. 

»Орган АМКУ у своєму запиті 
про надання інформації може 

зазначити строк, протягом якого 
необхідно підготувати й надати 

відповідну інформацію
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