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РИНКИ, ЩО ПОТРАПИЛИ «ПІД ПРИЦІЛ» 
АМКУ У 2015 – 2020 РОКАХ:

Роздрібна торгівля 
моторними бензинами 
та дизельним паливом 
(рекомендації № 11 – рк від 
02.09.2015);

Роздрібна торгівля ДП та 
СВГ в Хмельницькій обл. 
(рішення Хмельницького ТВ 
АМКУ № 58-р/к від 30.06.2016)

Роздрібна торгівля А–95 
та ДП через мережі АЗС 
(рішення № 480-р від 
28.10.2016/штраф)

Роздрібна торгівля СВГ 
через мережі АЗС 
Харківської обл. (рішення 
№ 148-р/к 26.10.2017/штраф) 

Змова на торгах 
ДП «НАЕК «Енергоатом» 
(рішення № 592-р від 
25.10.2018/штраф)

Роздрібна торгівля СВГ 
через мережі АЗС 
(рішення №315-р від 
21.06.2018)

Роздрібна торгівля А–95 
та ДП через мережі АЗС 
(рішення № 329-р від 
14.05.2019/штраф)

Роздрібна торгівля А–95 
та ДП через мережі АЗС 
(рекомендації від 5.12.2019)

Роздрібна торгівля А–95 
та ДП через мережі АЗС 
(дослідження січень 2020 - …)



УЧАСНИКИ РИНКІВ, ЩО ПОТРАПИЛИ 
«ПІД ПРИЦІЛ» АМКУ У 2015 – 2020 РОКАХ:

ТОВ «ОККО-Рітейл» — 34 848 090 грн. + рекомендації + 2 882 011 грн. 
ТОВ «Вест петрол маркет» — рекомендації 
ПП «ОККО нафтопродукт» — 77 880 872 грн. + рекомендації 
ПП «ОККО-Бізнес Контракт» — 3 202 735 грн. 
ПП «ОККО-Контракт» — 14 154 грн. 
ТОВ «ОККО – Схід» — 315 591 грн.

ТОВ «ВОГ Рітейл» — 1 026 061 грн. + 54 036 332 грн. + рекомендації 
ТОВ «ВОГ Ритейл» — 14 759 905 грн. + 4 181 108 грн. 
ТОВ «Золотий екватор» — 16 194 532 грн.
ТОВ «Імпорт Транс Сервіс» — 5 172 607 грн. 
ТОВ «Нафтотрейд ресурс» — 5 438 962 грн. 
ТОВ «ВОГ АЕРО ДЖЕТ» — 4 639 453 грн.

ГРУПА «ОККО» 
119 143 453 грн

ГРУПА «WOG»
105 448 960 грн 



ТОВ «Альянс Холдинг» — 39 711 226 грн. + 2 рекомендації 
ТОВ «Сокар петролеум» — 29 713 480 грн. (27 179 668 грн. 
                                                   + 2 533 812 грн. + 2 рекомендації) 
ПІІ «АМІК Україна» — 12 529 975 грн. + 2 рекомендації

УЧАСНИКИ РИНКІВ, ЩО ПОТРАПИЛИ 
«ПІД ПРИЦІЛ» АМКУ У 2015 – 2020 РОКАХ:

ПП «Компанія «Надежда» — 20 867 грн.
ТОВ «Євростандарт-Автогаз» — 3 453 грн. 
ТОВ «Л.В.» — 21 491 грн.
ТОВ «Газ постачання» — 8 072 656 грн. 
ТОВ «Монтажналадка» — 1 068 147 грн. 
ТОВ «Надежда ритейл» — 2 714 469 грн. 
ТОВ «Надежда Закарпаття» — 70 235 грн. 

ГРУПА 
«НАДЕЖДА»
11 971 318 грн 



УЧАСНИКИ РИНКІВ, ЩО ПОТРАПИЛИ 
«ПІД ПРИЦІЛ» АМКУ У 2015 – 2020 РОКАХ:

ТОВ «Факторінг груп» – 4 547 728 грн. 
ТОВ «Авантаж 7» – 3 270 513 грн. 
ТОВ «Параллель-М ЛТД» – 1 438 354 грн. 
ТОВ «Укрпостач - Нафтотрейд» – 329 533 грн.
ПАТ "УКРГАЗВИДОБУВАННЯ" – 204 101,5 грн.  
ТОВ «Айас» – 136 000 грн.
ТОВ «ТК «Фаро» – 136 000 грн. 
ПрАТ «Укрнафта» – 136 000 + 2 рекомендації 
ПП "РОД-НИК" – 164 619,4 грн. 
ТОВ "ХАРКІВРЕГІОНГАЗ" – 145 678,39 грн. 
ТОВ "ТАТНЄФТЬ-АЗС-Україна" – 115 998,17 грн.  
ТОВ "СТЕЙТ ОІЛ" –  34 825,44 грн. 
ТОВ "ТРІУМФ 15" – 25 084,18 грн 
ПП ФІРМА "ЛІЛІЯ" – 24 001,4 грн. 
ПП "МАРШАЛ" – 18 985,19 грн. 
ТОВ "БРЕНТ ОЙЛ" – 2 005,17 грн. 
ТОВ "АЛЬЯНС 2004" – 1 825,36 грн.
ТОВ "АВТО-ГАЗ" – 1 599,45 грн.
ТОВ ФІРМА "КРАФТ" – 1 508,3 грн.
ФОП Трет'якова Олексія Петровича – 1 494,39 грн.

ФОП Фунікова В’ячеслава Єгоровича – 1 196,8 грн. 
ТОВ "ОЛЬГА" – 1 027,93 грн. 
ПФ "НІКОЛЬ" – 914,56 грн.
ТОВ ФІРМА "ПРОМАГРОСЕРВІС" – 801,69 грн. 
ПП "СХІД-НАФТА" – 714,62 грн.
ФОП Чубабрія Акакія Георгійовича – 619,44 грн. 
ТОВ "БЕЛКОМ" – 526,41 грн.
ФОП Волков Віктор Григорович – 501,69 грн. 
ФОП Шутько Сергій Миколайович – 595,17 грн. 
ПП "ІЛАНТ" – 2 685,95 грн.
ФОП Тринова Світлана Петрівна – 165,41 грн. 
ФОП Кісіль Володимира Михайловича – 141,13 грн.
ТОВ «Укрпалетсистем» – рекомендації 
ТОВ «Глуско рітейл» – рекомендації 
ПАТ «Кло» – рекомендації
СП ТОВ «Кершер» – рекомендації 
ТОВ «Веста Сервіс» – рекомендації 
ТОВ ВТФ «Авіас» – рекомендації 
ТОВ «Бел Оіл» – рекомендації 
ТОВ «БРСМ-Нафта» – рекомендації 



ЩО 
СПІЛЬНОГО 
МІЖ 
ПОКАРАНИМИ?
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АМКУ їх вважає 
лідерами ринку 
(мають можливість суттєво 
впливати на умови 
функціонування ринків), 
оскільки:

Мають в сукупності більше 12% від 
загальної кількості АЗС в Україні 

Реалізували в сукупності через 
власні АЗС більше 
34% високооктанових бензинів 
та 29% дизельного палива

Роздрібна торгівля під брендом 
операторів здійснювалась 
більш ніж на ста регіональних 
ринках 

Учасники ринків, що мають меншу 
ринкову владу, застосовують цінову 
політику «дотримання у фарватері»

Учасники ринків, що мають 
меншу ринкову владу, 
закуповують СВГ у відповідачів 
(виключно в рамках рішення щодо СВГ)

Були активними учасниками 
біржових аукціонів 
(виключно в рамках рішення щодо СВГ)

Є основними імпортерами СВГ 
(в рамках рішення щодо СВГ)

Є найбільшими учасниками 
відносин у сфері оптової 
реалізації СВГ 
(виключно в рамках рішення щодо СВГ)



КОЛИ АМКУ ВИХОДИТЬ «НА ПОЛЮВАННЯ» 
НА ПАЛИВНОМУ РИНКУ?

22.01.2016

04.09.2017

21.12.2017

05.12.2019

cічень 2020

розпочато розгляд справи щодо схожих дій на ринках роздрібної торгівлі 
А-95 та ДП через мережі АЗС протягом січня 2013 – січня 2016 років

розпочато розгляд справи щодо схожих дій на ринках роздрібної 
торгівлі СВГ через мережі АЗС протягом липня – вересня 2017 року 

розпочато розгляд справи щодо схожих дій на ринках роздрібної 
торгівлі А-95 та ДП через мережі АЗС протягом 2017 року

надано рекомендації щодо встановлення цін при торгівлі А-95 та ДП

розпочато поглиблене дослідження відповідності дій учасників 
ринків нафтопродуктів вимогам конкурентного законодавства



СКІЛЬКИ 
ТРИВАЄ 
«ПОЛЮВАННЯ» 
АМКУ НА 
ПАЛИВНОМУ 
РИНКУ?

9 місяців 

16 місяців до 2 місяців 

8 місяців 
тривало розслідування схожих 
дій на ринках роздрібної торгівлі 
світлими нафтопродуктами через 
мережі АЗС протягом січня 2013 
– січня 2016 років

тривало розслідування 
схожих дій на ринках 
роздрібної торгівлі СВГ через 
мережі АЗС протягом липня 
– вересня 2017 

тривало розслідування схожих 
дій на ринках роздрібної торгівлі 
бензином А-95 та дизельним 
паливом через мережі АЗС 
протягом 2017 року

тривав збір інформації перед наданням 
рекомендацій щодо встановлення 
роздрібних цін на високооктанові 
бензини та ДП на рівні, який існував 
би за умов значної конкуренції



ЧОМУ 
УЧАСНИКИ ПАЛИВНИХ РИНКІВ 
ПОТРАПЛЯЛИ «ПІД ПРИЦІЛ» АМКУ?

1
2
3

«Співпадіння думок» або відмова 
від відкритої цінової конкуренції

Встановлення та підтримання 
на інформаційних табло АЗС 
подібних між собою роздрібних
цін реалізації пального

Схоже підвищення цін на СВГ
при його реалізації у роздріб



ПО ЯКИМ ДОПОМІЖНИМ ТОЧКАМ 
АМКУ НАВОДИТЬ ЗБРОЮ НА 
«ПАЛИВНИХ ОДНОДУМЦІВ»?
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2
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одночасна або майже одночасна 
(з інтервалом у декілька днів) 
зміна (збільшення або 
зменшення) роздрібних цін;

системність такої зміни 
(більше 10 разів на рік);

утримання у період між датами 
змін роздрібних цін на 
однаковому рівні;

коефіцієнт кореляції – від 0,96;

різні джерела ресурсного 
наповнення за постачальниками, 
країнами походження, їх 
співвідношення між собою, 
умовами та вартістю;

відсутність взаємозв’язку між 
змінами цін та вартістю пального 
відповідно до європейських 
біржових котирувань, українських 
біржових котирувань, зокрема на 
Товарній біржі «Українська 
Енергетична Біржа», на аукціонах
на території України та коливаннями 
курсу долара США та євро, ПРИ ЦЬОМУ

значно нижча ступінь зв’язку між 
рядами даних середньої вартості 
придбання, ніж між рядами даних 
роздрібних цін на інформаційних табло;

різний обсяг залишків товару на дату, 
що передувала даті зміни роздрібних 
цін;

різний рівень забезпеченості 
товарообороту;

різний розмір та структура основних 
елементів витрат, які безпосередньо 
пов’язані з реалізацією товару та 
впливали на рівень роздрібних цін



ціни реалізації СВГ як у опт, так і у роздріб суттєво 
випереджали темпи зростання закупівельних цін (рішення № 
315 – р від 21.06.2018);

отримання (можливість отримання) відповідачами додаткових 
вигод, у тому числі у вигляді додаткових доходів, від 
підвищення цін на СВГ (рішення № 315 – р від 21.06.2018);

інші оператори установлювали суттєво інші ціни (рішення № 
480-р від 28.10.2016, рішення № 329-р від 14.05.2019);

різні середні роздрібні ціни реалізації зі знижками, на відміну 
від цін на інформаційних табло (рішення № 480-р від 28.10.2016, 
рішення № 329-р від 14.05.2019);

застосування складних та непрозорих програм лояльності, 
умов проведення акцій та надання знижок, внаслідок чого 
споживач позбавлений інформації щодо розміру можливих 
фактичних роздрібних цін (рішення № 480-р від 28.10.2016).

ПЕРЕМІННІ ДОПОМІЖНІ ТОЧКИ 
«ПРИЦІЛЮВАННЯ» АМКУ НА «ПАЛИВНИХ 
ОДНОДУМЦІВ»:

роздрібні ціни реалізації А-95 та ДП у відповідачів протягом 
досліджуваного періоду були найвищими порівняно з іншими 
операторами ринку (рішення № 480-р від 28.10.2016);

обсяг залишків забезпечував можливість безперебійної 
роздрібної реалізації, а відповідачі не відчували дефіциту 
(рішення № 480-р від 28.10.2016, рішення № 315 – р від 
21.06.2018);

рівень зростання цін суттєво випереджав рівень зростання 
попиту (рішення № 315 – р від 21.06.2018);

придбавали за значно вищими за ринкові цінами у суб’єктів 
господарювання, пов’язаних відносинами контролю (рішення 
№ 329 – р від 14.05.2019, рішення № 315 – р від 21.06.2018);

стрімке зростання середніх роздрібних цін на скраплений газ 
у всіх регіонах України (рішення № 315 – р від 21.06.2018);
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«ПРИЦІЛ» НА ДЕФІЦИТ
РИНОК БАЧИТЬ ДЕФІЦИТ, БО:

1 2 3 4

5 6 7 8

9 10 11

вступ в дію обмеження 
ФСТЕК Росії, які призвели 
до втрати великих 
постачальників при 
неможливості зміни річних 
контрактів;

скорочення обсягів 
постачання з Росії 
та Білорусії, внаслідок 
зупинки на ремонт 
кількох заводів;

зростання цін у 
вітчизняних виробників 
та тенденційне 
зменшення їх обсягів 
виробництва;

необхідність 
диверсифікації каналів 
постачання, що 
викликає додаткові 
витрати та ризики;

недостатність транспортної 
інфраструктури для 
рівномірного та своєчасного 
транспортування при зміні 
постачальників;

недоотримання 
законтрактованих 
обсягів 
імпортного 
товару;

затримки з 
доставкою 
вагонів 
перевізником;

стрімке падіння запасів 
та залишків до критичного 
мінімуму, відсутність 
стабілізаційного запасу;

брак сховищ 
для 
зберігання 
товару;

простої 
АГЗП в 
різних 
регіонах;

прогнози високого (в тому 
числі сезонного) зростання 
попиту,  які несподівано 
лише частково 
виправдались



«ПРИЦІЛ» НА ДЕФІЦИТ
АМКУ НЕ БАЧИТЬ ДЕФІЦИТ, БО:

оператори наростили поставки через інших постачальників;
оператори імпортували товару більш ніж в попередньому періоді, 
в тому числі з Російської Федерації та Білорусії;
несуттєве зростання попиту, а в окремі періоди навіть зменшення;
при більш суттєвому зростанні попиту в інші періоди оператори не 
здійснювали стрімкого підняття цін, а іноді навпаки їх зменшували;
у окремих операторів у період стрімкого підняття цін попит 
навпаки зменшився;
прогнози зростання попиту дозволяли операторам заздалегідь 
підготуватись до цього, а не підтвердження таких прогнозів, 
навпаки, повинно було викликати зниження цін;
оператори завчасно знали про ремонт заводів;
оператори відмовлялись від придбання товару на вітчизняних 
аукціонах або придбавали у незначних обсягах;
оператори в основному реалізовували імпортний товар, 
отже не залежали від коливань цін на вітчизняний;

обсяги придбання та фактичні обсяги запасів та залишків 
задовольняли існуючий попит, а їх зменшення було незначним;
обсяги придбання збільшувались в період стрімкого зростання 
цін та були більшими за обсяги реалізації в опт і роздріб;
при менших залишках оператори не підвищували так стрімко ціни;
підвищення цін відбувалось в період зростання обсягів запасів та 
залишків майже до звичайного рівня та отримання необхідних 
обсягів імпорту;
в інші період при аналогічних обсягах запасів та залишків 
відбувалось зменшення цін; 
недоотримання законтрактованих обсягів відбулось після 
зростання цін;
затримки з доставкою вагонів були незначними та відбувались 
після підвищення цін;
операторами не надано доказів того, що простій АГЗП був 
викликаний саме відсутністю товару.



ВПЛИВ ПРОЦЕСУАЛЬНОЇ ПОВЕДІНКИ 
ВІДПОВІДАЧІВ НА «ПРИЦІЛЮВАННЯ» АМКУ

АМКУ РОБИВ 
«ПОСТРІЛ» 
НЕЗАЛЕЖНО 
ВІД ТОГО, ЩО 
ВІДПОВІДАЧІ:

Однак рівень співробітництва учасників 
ринку з АМКУ впливав на розмір санкції. 
Оператори, що сприяли розслідуванню, 
отримували менші штрафи.

давали чи не давали пояснення;

допускали чи не допускали 
на перевірку;

«грифували» чи «не грифували» інформацію;

доносили чи не доносили активно свою 
позицію до ЗМІ;

залучали чи не залучали Раду бізнес 
омбудсмена в Україні.



1

2
3

4
5
6
7

«ПРИЦІЛ» 
БЕЗ ПОСТРІЛУ 
АБО ПРИВОДИ 
ДЛЯ 
ЗАСТОСУВАННЯ 
ЗАХОДІВ 
АДВОКАТУВАННЯ 
(РЕКОМЕНДАЦІЙ):

давали чи не давали пояснення;

допускали чи не допускали 
на перевірку;

«грифували» чи «не грифували» інформацію;

доносили чи не доносили активно свою 
позицію до ЗМІ;

залучали чи не залучали Раду бізнес 
омбудсмена в Україні.

практично незмінний 
рівень роздрібних цін на 
А-95 та ДП на АЗС або 
навіть його зростання;

зниження середніх ціни 
крупного опту більш ніж 
на 15%;

зниження курсу долара 
США до гривні більш ніж 
на 10%;

зниження середніх роздрібні 
ціни більш ніж на 4,5%;

відсутність обґрунтування 
рівня встановлених цін на 
АЗС;

зниження ціни на нафту 
марки Brent до 50%;

зниження котирувань Platt’s 
Prem10ppm Fob Med більш 
ніж на 40%;

ПРИ ЦЬОМУ



ПП «Компанія «Надежда» — 20 867 грн.
ТОВ «Євростандарт-Автогаз» — 3 453 грн. 
ТОВ «Л.В.» — 21 491 грн.
ТОВ «Газ постачання» — 8 072 656 грн. 
ТОВ «Монтажналадка» — 1 068 147 грн. 
ТОВ «Надежда ритейл» — 2 714 469 грн. 
ТОВ «Надежда Закарпаття» — 70 235 грн. 

прем’єр-міністр України А. Яценюк на 
нараді з питань ціноутворення на ринку 
нафтопродуктів та якості нафтопродуктів 
доручив АМКУ перевірити, чи є змова на 
ринку нафтопродуктів щодо ціни 
пального:

Якщо ціна на нафту падає, то це об’єктивно повинно впливати на кінцеву ціну для 
споживача. Другий базовий компонент – валютний курс. Якщо курс стабільний і 
ціна на нафту падає, то це безпосередньо впливає на зменшення ціни на 
автозаправній станції. Якщо курс має інші параметри і ціна на нафту має інші 
параметри, то це також в результаті повинно відображатися на вартості 
нафтопродуктів… За дивним збігом обставин основні оператори поділилися на 
групи, і ці групи дуже синхронно і швидко приймають рішення про зміну ціни.

22 січня 
2016 
(в день початку АМКУ 
розслідування схожих дій)

30 серпня 
2017
(за тиждень до початку 
розслідування АМКУ схожих дій) 

(через 6 днів після надання 
АМКУ рекомендацій)

президент України 
П.Порошенко заявив:

Хочу підкреслити, що ми провели необхідні консультації з урядом, я говорив з 
прем'єр-міністром, у нас абсолютно чіткі й узгоджені підходи. Позиція перша: 
Антимонопольний комітет повинен вжити всіх заходів, щоб не допустити 
монопольного становища і зростання ціни, будуть перевірені всі 
постачальники газу. І якщо буде виявлено факт отримання високих прибутків, 
ті, хто це допустив, будуть звільнені, і ситуація буде повернута в норму.

Статистика дня і проблема тижня, а можливо і місяця. Маржа продавців бензину 
А-95 зросла за рік з 8% до біля 21%. На мою думку, це забагато. Курс посилюється, 
інфляція зменшується, а ціни на пальне не падають. Міністерство вивчає ситуацію 
і буде приймати всі можливі дії повністю у відповідності до закону.

ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК МІЖ «ПОЛЮВАННЯМ» АМКУ ТА ПОЗИЦІЄЮ 
КЛЮЧОВИХ ДЕРЖАВНИХ СТЕЙКХОЛДЕРІВ:

“

“

“11 грудня 
2019

Міністр розвитку економіки 
Т.Милованов опублікував на 
власній сторінці Фейсбук наступне:



ЧОМУ 
УЧАСНИКИ 
РИНКІВ 
ПОТРАПЛЯЛИ 
В «ПРИЦІЛ» 
АМКУ 
ДО 2015?

синхронне підняття цін на А-95 (2008);
припинення продажу операторами в м. Дніпрі 
пального за готівку (2008);

безпідставне підвищення цін на пальне (2009); 

синхронне підняття цін на бензини покращеної якості 
– преміум-клас (2011);

підвищення та утримання цін на А-95 без об’єктивних 
економічних підстав (2012);

синхронне підняття цін на А-95 (2014);

стабільне придбання операторами  ринку А-95 та ДП 
покращеної якості (преміум-клас) майже в два рази 
менше ніж обсяг його реалізації, та навпаки щодо 
звичайного А-95 та ДП (2014). 



ПАТ «КОНЦЕРН ГАЛНАФТОГАЗ» на придбання частки 
в статутному капіталі ТОВ «ВАРУНА-ВЕСТ» 
(рішення №531-р від 20.10.2015)

ПП «ОККО-НАФТОПРОДУКТ» на одержання в суборенду 
активів у вигляді двох цілісних майнових комплексів — 
автозаправних станцій, що знаходяться в оренді у 
ТОВ «ГЕОМАКС-РЕСУРС» 
(рішення №598-р, 599-р, 600-р від 01.12.2015)

компанії «VIDINCAL LIMITED» (м. Нікосія, Кіпр) на набуття 
контролю над ТОВ «АРКА» 
(рішення №56-р від 09.02.2016)

ТОВ «ОККО-СХІД» на одержання в оренду активів у 
вигляді цілісного майнового комплексу — автозаправної 
станції, та належить ПАТ «КОНЦЕРН ГАЛНАФТОГАЗ» 
(рішення №189-р від 12.04.2016)

«ПРИЦІЛ» НА КОНЦЕНТРАЦІЮ. 
АМКУ НАДАНО ДОЗВІЛ:

ПІІ «АМІК УКРАЇНА» на придбання частки в статутному капіталі 
ТОВ «ЛУКОЙЛ АВІЕЙШЕН УКРАЇНА» та «ЛУК АВІА ОЙЛ» 
(рішення №288-р, 289-р від 29.06.2016)

компаніям «RAÍZEN ENERGIA S.A.» (м. Сан-Паулу, Бразилія) та 
«WILMAR SUGAR PTE. LTD.» (м. Сінгапур, Сінгапур) на створення 
спільного підприємства (Сінгапур) 
(рішення №324-р від 12.07.2016)

ПП «КОМПАНІЯ «НАДЕЖДА» на придбання активів, які 
забезпечують здійснення господарської діяльності з оптової 
реалізації скрапленого газу, що належать ТОВ «ФІНАНСОВА 
КОМПАНІЯ «ФАКТОР ПЛЮС» (рішення № 349-р від 02.08.2016)

набуття контролю компанією «WILMAR SUGAR PTE. LTD.» 
(м. Сінгапур, Сінгапур) разом із компанією «RAÍZEN ENERGIA 
S.A.» (м. Сан-Паулу, Бразилія) над компанією «Raízen Açúcar 
LTDA» (м. Сан-Паулу, Бразилія) (рішення №347-р від 02.08.2016)



«ПРИЦІЛ» НА КОНЦЕНТРАЦІЮ. 
АМКУ НАДАНО ДОЗВІЛ:

компанії «GLUSCO ENERGY SA» (м. Женева, 
Швейцарія) на придбання акцій компанії «Rosneft 
Management Company Limited» (м. Нікосія, Кіпр) 
(рішення №562-р від 22.12.2016)

компанії «GLUSCO ENERGY SA» (м. Женева, 
Швейцарія) на придбання акцій компанії «Fargrade 
Limited» (м. Нікосія, Кіпр) 
(рішення №563-р від 22.12.2016)

ПАТ «КОНЦЕРН ГАЛНАФТОГАЗ» на 
придбання частки у статутному капіталі 
ТОВ «ГРИНСОЛЮШИН» 
(рішення №32-р від 09.02.2017)

компанії «Arawak Energy Ukraine BV» на придбання 
акцій компанії «Geo-Alliance Oil-Gas Public Limited» 
(рішення №5-ртк від 11.05.2017)

ПАТ «КОНЦЕРН ГАЛНАФТОГАЗ» на придбання активів у вигляді 
цілісного майнового комплексу – автозаправної станції, та 
належала ТОВ «ІНВЕСТ-РЕГІОН» 
(рішення №235-р від 01.06.2017)

ТОВ «Епіцентр К» на придбання єдиного майнового комплексу – 
нафтобази, що належить ПАТ «Концерн Галнафтогаз»
(рішення №234-р від 10.05.2018)

ТОВ «ГРУПА КОМПАНІЙ «СОДРУЖЕСТВО» на придбання акцій 
ПАТ «ПІВДЕННА ВИНОКУРНЯ» (рішення №301-р від 14.06.2018)

ПАТ «КОНЦЕРН ГАЛНАФТОГАЗ» на придбання частки в 
статутному капіталі ТОВ «СТАЛІС-ІФ» 
(рішення №731-р від 17.12.2018)

ПАТ «КОНЦЕРН ГАЛНАФТОГАЗ» на придбання частки в 
статутному капіталі ТОВ «НТЕМА-ПЛЮС» 
(рішення №771-р від 27.12.2018)



ЯК «ПРИЦІЛЮЮТЬСЯ» 
ЗАКОРДОНОМ?

Австрія, Західна 
Австралія 
застосовують цінове 
регулювання на 
ринку.

На відміну від першої та другої 
частин статті 6 ЗПЗЕК, частина 
третя цієї статті (схожі дії або 
паралельна поведінка) не є 
типовою для конкурентних 
законів інших країн
(Добровільний експертний огляд 
конкурентного законодавства та 
конкурентної політики ЮНКТАД)

Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо 
конкуренційно-антимонопольної реформи № 2730-1 від 31.01.2020 
народного депутата Павлюка М.В. передбачає скасування 
відповідальності за такий вид порушення та виключення із Закону 
України «Про захист економічної конкуренції» зазначеної норми 
(частини 3 статті 6).

1 2 3

“

За законодавством США 
автозаправки можуть встановлювати 
ціни на підставі публічної інформації 
(«слідкування за цінами» або «паралельне 
ціноутворення»)

Схожість дій за законодавством 
ЄС може бути одним із елементів 
доведення узгодженості поведінки, 
водночас не є самостійним 
складом порушення. 



ЯК «ПРИЦІЛЮЮТЬСЯ» 
ЗАКОРДОНОМ?

ПРИКЛАД ЗВІТУ НА САЙТІ 
ГЕНЕРАЛЬНОГО ПРОКУРОРА 

ШТАТУ ВАШИНГТОН

генеральний прокурор подав до суду на картель найбільших нафтових 
компаній: завищені ціни та штучний дефіцит. Через 15 років судовий процес 
був врегульований на понад 150 млн. дол.

генеральний прокурор подав до суду на картель трьох дистриб'юторів 
нафти за завищені ціни. Компанії виплатили 132 тис дол., які пішли на 
транспортування та енергозбереження в південній частині центрального 
Вашингтона. 

генеральний прокурор підготував доповідь в законодавчий орган штату 
Вашингтон щодо практики роздрібного маркетингу бензину.

опублікований звіт з аналізом підвищення цін на бензин через розвал Exxon 
Valdez, аварія у Вальдес, позапланові проблеми з нафтопереробним 
заводом, низькі запаси - ринок відреагував панічно непропорційно. Літнє 
збільшення попиту завадило зниженню ціни.

звіт щодо причин зростання цін після вторгнення Іраку в Кувейт. Висновок: 
стрибок – є результатом поєднання зростання цін на сиру нафту, 
викликаного стурбованістю з приводу пропозиції, зі зростанням попиту.

прокурор  оскаржив спробу Texaco придбати торгові точки Shell. Було 
досягнуто згоди та Texaco продав окремі з придбаних станцій.

генеральний прокурор оскаржив придбання British Petroleum мережі Exxon. 
Як результат BP продала станції в округах Снохомиш, Кінг і Пірс конкуренту.

Tosco придбала станції Unocal у Вашингтоні. Після виклику Генерального 
прокурора Tosco - виставила на продаж окремі станції та надала місце 
конкурентам на одному зі своїх терміналів.

Shell і Texaco створили спільне підприємство і хотіли зберегти два 
нафтопереробні заводи в Анакортес. Після розслідування вимушені 
були продати нафтопереробний завод Shell - Tesoro, який продовжує 
поставляти газ як на фірмові, так і на брендові станції.

розгляд придбання Exxon національної мережі Mobil. Exxon відмовився 
від роздрібу на північному заході після інциденту з Valdez, тому 
розглядалась покупка Mobil TAPS на Алясці. Exxon був вимушений 
продати частку Mobil в TAPS, для забезпечення доступу 
вантажовідправникам до трубопроводів.

генеральний прокурор оскаржив придбання BР активів розвідки та 
маркетингу Arco. Судовий процес був врегульований, і ВР було 
дозволено придбання за умови продажу активів з розвідки нафти на 
Алясці, які придбав Філіпс. 

генеральний прокурор оскаржив придбання Chevron Texaco через їх 
високу частку у роздрібі. Як результат  Texaco були вимушені продати 
свої активи Shell в Вашингтоні, включаючи частку в нафтопереробному 
заводі в Анакортес, а також його роздрібні та маркетингові активи.

після розгляду угоди про придбання Phillips активів Conoco, Inc Cono
coPhillips вимушений був продати свій термінал в Спокане.

Генеральна прокуратура об'єдналася з Управлінням губернатора і 
Департаментом у справах громади, торгівлі та економічного розвитку 
для вивчення факторів, що впливають на ціни на газ в штаті. Фаза I - збір 
фактів, результати опубліковані у вересні 2007 року. Фаза II - пояснення 
відмінностей в цінах, результати опубліковані в квітні 2008.
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ЯК «ПРИЦІЛЮЮТЬСЯ» ЗАКОРДОНОМ?

ЗВІТ НА САЙТІ 
ГЕНЕРАЛЬНОГО 
ПРОКУРОРА 
ШТАТУ 
КАЛІФОРНІЯ: 

Недопущення підвищення концентрації ринку та зниження конкурентоздатності через 
злиття компаній та недобросовісні практики;

Єдиний штат, що забезпечив продаж НПЗ в результаті глобального злиття Exxon-Mobil; 

Надання «умовних» дозволів на концентрації Texaco-Shell, Arco-BP та Chevron-Texaco;

Будівництво резервуарів на 900 000 млн. барелів як передумова для надання дозволу 
на злиття Valero-Kaneb;

Недопущення перетворення НПЗ Shell Bakersfield на металобрухт завдяки успішному 
пошуку покупця. 

На сайті генерального прокурора штату міститься онлайн-форма для оперативного 
та зручного повідомлення про підвищення цін на бензин в Каліфорнії.  

ЗАКОНОДАВСТВО 
ШТАТУ МЕН:

Оптові постачальники моторного палива повинні щорічно надавали генеральному 
прокурору звіти про продажі. Кожні 2 роки генеральний прокурор доповідає 
законодавчому органу про концентрацію роздрібних торгових точок в штаті і 
висловлює рекомендації щодо законодавчих змін. Також генеральний прокурор 
щорічно публікує зведені дані про ринок. 
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початок дослідження ринків бензину та дизельного палива

Бундескартелямт розпочав розслідування проти 5 вертикально-інтегрованих компаній (BP/Aral, Jet (раніше 
Conoco-Philips/Jet), ExxonMobil/Esso, Shell та Total), які контролюють близько 65% ринку продажу бензину та ДП, 
що призводить до завищення ціни 

початок другої частини дослідження, що стосується нафтопереробних ринків та опту

в Бундескартелямт створений відділ прозорості паливного ринку. Учасники ринку зобов’язані в режимі онлайн 
(5 хв) повідомляти у відділ про будь-які зміни цін на Super E5, Super Е10 та ДП. Малі та середні компанії звільнені 
від цього обов’язку. Зазначена інформація може бути доступна для споживачів через мобільні застосунки або 
сайти. Інформація збирається з 14 750 АЗС в Німеччині

2008

квітень 
2012

2012  

1 грудня
2013 

2013 висока концентрація та бар’єри вступу, 
однорідність ключових характеристик продукту, 
низька цінова еластичність, 
стабільність попиту та пропозиції, 
високий рівень прозорості ринку, 
мультиринкові контакти між постачальниками, 

ПРИЧИНИ: круглий стіл OECD щодо 
стану конкуренції на ринках 
бензину та ДП: «паливні 
ринки – яскравий приклад 
ринків, які схильні до 
мовчазної змови або 
стабільної паралельної 
поведінки». 

великі можливості для лідерів ринку 
покарати компанії, що порушують 
умови «мовчазної змови», 
відсутність зовнішнього 
конкурентного тиску на лідерів ринку, 
ресурсна залежність дрібних 
учасників ринку від лідерів.
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висока концентрація та бар’єри вступу, 
однорідність ключових характеристик продукту, 
низька цінова еластичність, 
стабільність попиту та пропозиції, 
високий рівень прозорості ринку, 
мультиринкові контакти між постачальниками, 

1
2
3
4

НІМЕЧЧИНА, БУНДЕСКАРТЕЛЯМТ

між найнижчою та найвищою 
ціною в межах одного міста – 
20 центів на літрі; 

найвищі ціни – зранку, 
найнижчі – ввечері;

протягом дня ціни 
змінюються чотири рази;

стабільні позиції АЗС: дешеві 
залишають дешевими, дорогі 
– дорогими;

квітень
2019

річний звіт Відділу прозорості 
паливних ринків 

БУНДЕСКАРТЕЛЯМТА:
ціни на автомагістралях в середньому 
на 15 центів на літр дорожче ніж в інших 
місцях;

велика різниця в листопаді-жовтні в цінах 
в Південній та Північній частині Німеччини, 
викликана низьким рівнем Рейну та 
пожежею на НПЗ у Вохбурзі;

динаміка цін слідувала цінам на сиру 
нафту, крім жовтня-листопада;

не відбулось скачка цін у свята. 

5
6

7
8
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США
1911

РУМУНІЯ
2012

італійське конкурентне 
відомство у відповідь на 
подану в лютому 2019 заяву 
Transport & Environment 
наклало на енергетичного 
гіганта 
Eni штраф у розмірі 
5 млн. євро за введення 
в оману споживачів 
маркетинговою 
компанією «Дизель +» 
з використанням слів 
«зелене дизельне паливо». 

Верховний суд США 
відповідно до 
Антимонопольного 
акту Шермана 
ухвалив рішення про 
примусовий поділ 
Standard Oil Co., 
Нью-Джерсі на 34 
компанії . Дві з цих 
компаній Exxon і Mobil 
пізніше об'єдналися в 
ExxonMobil.

накладено штраф у 
розмірі 205 млн. євро на 
картель нафтових 
компаній OMV Petrom 
Marketing, OMV Petrom, 
Rompetrol Downstream, 
Eni Romania, MOL Roma-
nia Petroleum Products за 
змову щодо зняття з 
виробництва бензину 
марки ECO Premium, яка 
відбулась в 2007 – 2008. 


