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«КОНКУРЕНЦІЯ» 

 Квітень-червень 2021 року 
 

Антимонопольний комітет України 

Південне міжобласне територіальне відділення   
   

 

 ТОВ «СІТІАЕРО ПАРКІНГ» взяті до уваги рекомендації Відділення 
 

 

У 2020 році Південним міжобласним 

територіальним відділенням АМКУ (далі — 

Відділення) проводилось дослідження ринку 

надання послуг з тимчасового зберігання 

транспортних засобів на автомобільних 

стоянках біля Міжнародних аеропортів 

України, зокрема, Міжнародного аеропорту 

“Одеса”. 

 

За результатами проведеного дослідження 22 

грудня 2020 року адміністративна колегія 

Південного міжобласного територіального 

відділення АМКУ надала ТОВ “СІТІАЕРО 

ПАРКІНГ” обов’язкові для розгляду 

рекомендації припинити дії, які містять ознаки 

порушення законодавства про захист 

економічної конкуренції, передбаченого 

пунктом 2 статті 50 та пунктом 1 частини 2 

статті 13 Закону України “Про захист 

економічної конкуренції” у вигляді 

встановлення умов придбання товару, які 

неможливо було б встановити за умов 

існування значної конкуренції на ринку. 

 

Дії, які містили ознаки порушення, полягали у 

встановленні вартості послуг в’їзду та 

паркування на автостоянках № 1, № 3, та № 5 

у розмірі 30 грн за кожні 30 хвилин, біля 

нового пасажирського терміналу 

Міжнародного аеропорту “Одеса”, з якого 

здійснюються всі вильоти та прильоти за 

відсутності можливості отримати безкоштовно 

послугу в’їзду для здійснення 

посадки/висадки пасажирів без отримання 

послуги паркування. 

 

У березні 2021 року ТОВ “СІТІАЕРО 

ПАРКІНГ” поінформувало Відділення про 

перегляд вартості послуг автостоянки № 1, де 

з 01.05.2021 діятимуть нові умови 

безкоштовної висадки/посадки пасажирів, а 

саме: до 10 хвилин — безкоштовно. Крім того, 

ТОВ “СІТІАЕРО ПАРКІНГ” зазначає, що нові 

прейскуранти також враховують умови 

концепції організації руху та розміщення 

автотранспорту в аеропорту “Одеса”, що була 

розроблена аеропортом за ініціативи 

Міністерства інфраструктури України та 

відповідає досвіду міжнародних аеропортів 

Європи з цього питання. 

 

Відділення постійно здійснює контроль за 

дотриманням суб’єктами господарювання та 

органами влади законодавства про захист 

економічної конкуренції. 

У разі виявлення порушень законодавства про 

захист економічної конкуренції, просимо 

повідомити Відділення на електронну пошту 

od@amcu.gov.ua, або за телефоном (048) 722-

52-63, або подати заяву відповідно до Правил 

https://amcu.gov.ua/zvernutisya-do-amku 
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ШАНУВАЛЬНИКАМ ГРУЗИНСЬКИХ ВИН! 

 

 

 В ході проведення Відділенням 

дослідження на предмет дотримання суб’єктами 

господарювання законодавства про захист від 

недобросовісної конкуренції на ринку 

виробництва та реалізації виноградних вин 

встановлено, що на лицьовій стороні етикетки 

вина «Алазанская долина «Kolkheti» одночасно 

розміщувалось позначення «Kolkheti», 

історичний малюнок, напис літерами, схожими з 

грузинським алфавітом, та інформація 

«Зроблено в Україні». 

 «Kolkheti» (Колхеті) – це грузинська назва 

Колхіди (історична область та одна з 

найдавніших грузинських  держав) та 

національного парку Грузії. 

 Сукупність текстової та графічної 

інформації, розміщеної таким чином на етикетці 

продукції, може створити у споживача уявлення 

про те, що зазначена продукція має відношення 

до Республіки Грузія. 

 Крім того, Відділенням встановлено, що до 

складу продукції не входили виноматеріали 

грузинського походження, продукція 

реалізовувалась через дрібні торговельні мережі. 

Отже, виробник з Одеського регіону міг би 

посилити конкурентну позицію та отримати 

неправомірні переваги в конкуренції не завдяки 

власним досягненням, а шляхом поширення 

неточних відомостей щодо походження 

зазначеної продукції. 

 

 Відповідно до статті 151 Закону України 

«Про захист від недобросовісної конкуренції» 

поширенням інформації, що вводить в оману, є 

повідомлення суб’єктом господарювання, 

безпосередньо або через іншу особу, одній, 

кільком особам або невизначеному колу осіб, у 

тому числі в рекламі, неповних, неточних, 

неправдивих відомостей, зокрема, внаслідок 

обраного способу їх викладення, замовчування 

окремих фактів чи нечіткості формулювань, що 

вплинули або можуть вплинути на намір цих осіб 

щодо придбання (замовлення) чи реалізації 

(продажу, поставки, виконання, надання) 

товарів, послуг цього суб’єкта господарювання. 

Керуючись ч. 6 ст. 14 Закону України «Про 

Антимонопольний комітет України», 

адміністративна колегія Південного МТВ АМКУ 

27 квітня 2021 року рекомендувала             

виробнику виноградного вина здійснити заходи 

для запобігання порушенням законодавства про 

захист від недобросовісної конкуренції шляхом 

інформування споживачів у спосіб, що не 

вводитиме в оману. 

 

 До уваги споживачів! 

 У разі виявлення аналогічних ситуацій на 

ринку реалізації виноробної продукції, просимо      

повідомити Відділення на електронну 

пошту od@amcu.gov.ua, або за телефоном  (048) 

722-52-63. 
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НЕВИЗНАЧЕНА ШВИДКА ДОПОМОГА! 

 

 

Співробітниками Відділення у квітні 

2021 року у м. Одеса виявлено рекламну 

інформацію  “ПРОГРАМА ЗДОРОВ’Я 

“ШВИДКА МЕДИЧНА ДОПОМОГА” 500 

грн/рік” в кліниці Святої Катерини. 

За інформацією кліники, клієнт укладає 

договір із ТОВ “Свята Катерина — Одеса”, за 

умовами якого медичний заклад зобов’язаний 

протягом року з дати укладання договору надати 

пацієнту медичну послугу, яка включає один 

виклик бригади швидкої медичної допомоги та 

одну послугу з невідкладної діагностики стану 

пацієнта, яка необхідна пацієнту у зв’язку із 

викликом бригади швидкої медичної допомоги”. 

 

На теперішній час вищезазначена рекламна 

інформація на рекламних конструкціях за сьома 

адресами у м. Одеса та офіційній сторінці в 

мережі Інтернет www.svekaterina.ua не 

розповсюджується. 
 

Рекламна інформація може асоціюватись у 

споживачів з можливістю придбати за 500 грн 

послугу “ШВИДКА МЕДИЧНА ДОПОМОГА” з 

невизначеною кількістю разів протягом 

календарного року. 

 

Стимулювання зацікавленості споживачів 

шляхом поширення у рекламі неточної 

інформації про умови може надавати 

неправомірні переваги на ринку надання 

медичних послуг та ставити його у більш вигідне 

становище у порівнянні з іншими суб’єктами 

господарювання, які дотримуються вимог 

конкурентного законодавства на цьому ринку. 

 

Керуючись частиною шостою статті 14 

Закону України “Про Антимонопольний комітет 

України“, адміністративна колегія Південного 

міжобласного територіального відділення 

Антимонопольного комітету України  20.05.2021 

рекомендувала ТОВ “Свята Катерина — Одеса” 

інформувати споживачів щодо умов надання 

послуг у спосіб, що не вводитиме в оману. 
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АТ «Миколаївобленерго» та АТ «Херсонобленерго» отримали обов’язкові  

для розгляду рекомендації 

 

 

 

Відділенням проведено дослідження 

регіональних ринків послуг з доступу до 

елементів інфраструктури об’єкта 

електроенергетики.  

За результатами дослідження у діях таких 

операторів систем розподілу електричної енергії 

як АТ «Миколаївобленерго» та  АТ 

«Херсонобленерго», що надають зазначені вище 

послуги з доступу широкому колу операторів та 

провайдерів телекомунікацій, виявлено ознаки 

порушення законодавства про захист 

економічної конкуренції.  

Встановлено, що АТ 

«Миколаївобленерго», а також  АТ 

«Херсонобленерго» включали до умов договорів 

з доступу до елементів інфраструктури об’єктів 

енергетики, що належать кожному з них, які 

укладаються з операторами, провайдерами 

телекомунікацій для забезпечення надання їм 

відповідної послуги, ряд таких умов реалізації 

своєї послуги з доступу, які не відповідають 

вимогам законодавства, зокрема, Договору з 

доступу до елементів інфраструктури об’єкта 

електронергетики, що є додатком 2 до Правил 

надання доступу до інфраструктури об’єкта 

електроенергетики, затверджених постановою 

Кабінету Міністрів України від 18.07.2018                   

№ 853.  
Такі умови договорів можуть призвести до 

ущемлення інтересів усіх операторів та 

провайдерів телекомунікацій, що одержують 

зазначену послугу від АТ «Миколаївобленерго» 

та АТ «Херсонобленерго», покладати на них 

додаткові фінансові зобов’язання, які не 

передбачені законодавством.  

З огляду на ознаки монопольного 

становища кожного з операторів систем 

розподілу електроенергії на ринку надання 

послуги з доступу до інфраструктури об’єктів 

електроенергетики у відповідних 

територіальних межах, такі дії містять ознаки 

порушення, передбаченого пунктом 2 статті 50, 

пунктом 1 частини другої статті 13 Закону 

України «Про захист економічної конкуренції» у 

вигляді зловживання монопольним 

(домінуючим) становищем на ринку шляхом 

встановлення таких умов реалізації товару, які 

неможливо було б встановити за умов існування 

значної конкуренції на ринку. 

Враховуючи наведене, адміністративна 

колегія Південного МТВ АМКУ 13.05.2021 

рекомендувала АТ «Миколаївобленерго» та АТ 

«Херсонобленерго» припинити дії, які містять 

ознаки порушення законодавства про захист 

економічної конкуренції, шляхом приведення 

умов договорів з доступу до елементів 

інфраструктури об’єкта електроенергетики у 

відповідність до вимог законодавства.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Адміністративна колегія Південного МТВ АМКУ надала 

ТОВ «Енергокомфорт» обов’язкові для розгляду рекомендації 

 

 
 

Відділенням проведені дослідження 

регіональних ринків комунальних послуг у сфері 

теплопостачання. Одним із учасників ринку 

надання послуг з постачання теплової енергії в 

місті Миколаєві є ТОВ «Енергокомфорт», яке за 

допомогою системи автономного опалення 

забезпечує співвласників багатоквартирного 

будинку тепловою енергією для потреб опалення 

на підставі договору, укладеного з колективним 

споживачем (ОСББ «Наш дом»). 

За результатами аналізу умов цього 

договору встановлено, що ТОВ 

«Енергокомфорт» не визначило розміри штрафів 

за перевищення ним нормативних строків 

проведення аварійно-відновних робіт та за 

ненадання послуги, надання її не в повному 

обсязі або невідповідної якості, чим звузило 

коло прав споживача та власної відповідальності 

за порушення умов цього договору. 

Законодавство у сфері надання житлово-

комунальних послуг прямо зобов’язує 

виконавця комунальної послуги готувати та 

укладати із споживачами договори про надання 

комунальних послуг, до яких відноситься й 

послуга з постачання теплової енергії, згідно з 

типовим договором, затвердженим Кабінетом 

Міністрів України або іншими уповноваженими 

законом державними органами відповідно до 

закону. 

З огляду на ознаки монопольного 

становища ТОВ «Енергокомфорт» на вказаному 

ринку, адміністративна колегія Південного МТВ 

АМКУ 15 квітня 2021 року надала 

ТОВ «Енергокомфорт» обов’язкові для розгляду 

рекомендації припинити дії, які містять ознаки 

порушення законодавства про захист 

економічної конкуренції, зокрема шляхом 

приведення договору з колективним споживачем 

про надання послуги з постачання теплової 

енергії у відповідність до вимог типового 

договору, затвердженого Кабінетом Міністрів 

України. 

Одночасно з цим, Відділення звертає увагу 

учасників ринку надання послуг з постачання 

теплової енергії на неухильне дотримання вимог 

законодавства про захист економічної 

конкуренції, зокрема в частині відповідності 

умов укладених договорів про надання послуги з 

постачання теплової енергії умовам типових 

договорів, затверджених Кабінетом Міністрів 

України. 

 

 

 

 

 

 

 

ОСОБИСТИЙ ПРИЙОМ ГРОМАДЯН КЕРІВНИКИ 

ВІДДІЛЕННЯ 

ПРОВОДЯТЬ ЗА ТАКИМ ГРАФІКОМ: 

 

Корчак Дмитро Володимирович - голова Південного 

міжобласного територіального відділення Антимонопольного 

комітету України 

Графік прийому громадян: середа з 15.00 до 17.00 

РЕКВІЗИТИ ВІДДІЛЕННЯ 

 

Місце знаходження: 

65012, м. Одеса,  

вул. Канатна, 83 

Тел.: (048) 728-36-34, 

(048) 722-52-63 

 


