
 

МЕМОРАНДУМ 

між Антимонопольним комітетом України та учасниками ринку 

нафтопродуктів про створення сприятливого середовища для 

розвитку добросовісної конкуренції 

 

м. Київ «03» липня 2018 року 

Антимонопольний комітет України (далі - Комітет) в особі Голови Комітету 

Терентьєва Юрія Олександровича, з однієї сторони, та 

Нафтогазова асоціація України (далі - Асоціація) в особі Президента Асоціації Куліка 

Дмитра Валентиновича, а також учасники Асоціації, з другої Сторони (далі разом - 

Сторони), 

виходячи з: 

необхідності створення ефективного конкурентного середовища на ринках оптової та 

роздрібної торгівлі нафтопродуктами, в тому числі скрапленим вуглеводневим газом як 

моторним пальним, ґрунтуючись на засадах рівності всіх учасників ринку перед законом та 

забезпечення однакового й недискримінаційного підходу до них, чесності, прозорості, 

неухильного дотримання чинного законодавства та недопустимості здобуття 

неправомірних переваг у конкуренції внаслідок порушень законодавства будь-якими 

учасниками зазначених ринків, а також пріоритету прав споживачів; 

усвідомлення необхідності оперативного надання учасниками ринків оптової та 

роздрібної реалізації нафтопродуктів та скрапленого вуглеводневого газу як моторного 

пального достовірної інформації про свою діяльність на зазначених ринках з метою 

сприяння оперативному, повному, всебічному та об’єктивному дослідженню органами 

Комітету відповідності дій учасників ринку вимогам законодавства про захист економічної 

конкуренції, а також надання споживачам об'єктивної інформації щодо результатів таких 

досліджень; 

розуміння необхідності вдосконалення механізму подання операторами ринків 

оптової та роздрібної реалізації нафтопродуктів інформації, необхідної Комітету для 

дослідження ринків нафтопродуктів та скрапленого вуглеводневого газу відповідно до 

повноважень, передбачених законодавством про захист економічної конкуренції, зокрема в 

частині захисту інформації; 

загальнонаціонального масштабу діяльності учасників Асоціації та їх присутності 

практично в усіх регіонах України, 

вважають за необхідне укласти цей Меморандум про таке: 



Стаття 1. Сторони погодились посилити взаємодію в частині узгодження обсягу й 

вироблення ефективної та взаємоприйнятної методології подання учасниками Асоціації та 

іншими учасниками ринків оптової та роздрібної реалізації моторного пального (у разі їх 

приєднання до Меморандуму) інформації, необхідної Комітету для дослідження ринків 

торгівлі нафтопродуктами та скрапленим вуглеводневим газом як моторним пальним (далі 

- Інформація), з метою сприяння в реалізації покладених на Комітет завдань та спрощення 

ведення бізнесу в Україні, зокрема, шляхом уникнення дублювання змісту вимог (запитів) 

різних органів Комітету, а також повторного надання на письмові вимоги (запити) органів 

Комітету інформації, яка вже надавалась Комітету в електронному вигляді (крім випадків 

необхідності отримання Комітетом від учасників ринку інформації в письмовій формі 

відповідно до вимог закону). 

Стаття 2. Сторони домовилися створити оновлену електронну інформаційно-

аналітичну базу даних (програмно-апаратний комплекс), яка використовуватиметься для 

регулярного подання Комітету Інформації замість Апаратно-програмного комплексу 

«Аналіз ринку нафтопродуктів» (впровадженого у 2012 році на підставі відповідної Угоди 

між Комітетом, Асоціацією та її окремими учасниками) та забезпечить можливість подання 

Інформації через мережу Інтернет, а також її обробку та аналіз з використанням належних 

технічних та програмних засобів її захисту (далі - Комплекс). 

Основною метою розробки Комплексу є забезпечення оперативного надання 

Інформації Комітету з метою сприяння в роботі останнього для забезпечення об’єктивності 

та неупередженості досліджень ринку пального, які будуть здійснювати органи Комітету, 

застосування однакового підходу до всіх учасників ринку, вжиття в межах повноважень 

Комітету та чинного законодавства своєчасних заходів з метою припинення дій, що містять 

ознаки порушення законодавства про захист економічної конкуренції, в тому числі 

недобросовісної конкуренції, усунення причин виникнення порушень та умов, що їм 

сприяють, та недопущення ущемлення інтересів споживачів. 

Стаття 3. Сторони погодились, що обсяг Інформації, яку будуть надавати учасники 

Асоціації та інші суб’єкти (у разі їх приєднання до Меморандуму) Комітету за допомогою 

Комплексу, та строки її подання будуть узгоджені Сторонами цього Меморандуму окремою 

угодою. 

Стаття 4. Сторони домовились, що розробка Комплексу здійснюється на замовлення 

та за рахунок Асоціації відповідно до технічних характеристик, попередньо узгоджених з 

Комітетом. Після створення Комплексу всі майнові права інтелектуальної власності на 

нього належатимуть Асоціації. Асоціація відповідає за технічне обслуговування, 

функціонування мереж зв’язку та електроживлення, поточний ремонт, налаштування, 

підтримку працездатності 

Комплексу, а також забезпечує внесення до Комплексу змін, доповнень і 

оновлень, погоджених з Комітетом. Доступ до Інформації, яку передаватимуть 

суб’єкти господарювання з використанням Комплексу, буде мати лише суб’єкт 

господарювання, який її надає, і Комітет. Комплекс та Інформацію, наявну в ньому 

(передану Комітету за його допомогою), Комітет буде використовувати виключно з 



метою виконання Комітетом завдань, покладених на нього законом, та у спосіб, 

передбачений законом. 

Стаття 5. Комітет та Асоціація зобов'язуються зберігати конфіденційність та 

вживати належних заходів для збереження Інформації, що надаватиметься Комітету з 

використанням Комплексу та буде визначена як інформація з обмеженим доступом 

(конфіденційна інформація, комерційна таємниця тощо) відповідно до законодавства 

України, в тому числі у випадках, коли рішення Комітету, прийняті в межах його 

компетенції з використанням такої Інформації, підлягатимуть оприлюдненню згідно з 

чинним законодавством. 

Стаття 6. Учасники Асоціації та інші суб’єкти (у разі їх приєднання до 

Меморандуму) забезпечуватимуть своєчасне надання Інформації через Комплекс у 

повному обсязі. 

Стаття 7. Будь-який учасник ринків оптової та роздрібної реалізації 

нафтопродуктів та скрапленого вуглеводневого газу як моторного пального може 

приєднатися до цього Меморандуму. Таке приєднання є добровільним та здійснюється 

в індивідуальному порядку шляхом письмового повідомлення Комітету та Асоціації.  

Стаття 8. При здійсненні співпраці відповідно до цього Меморандуму Сторони 

у разі потреби можуть створювати робочі групи для розробки питань, що мають на 

меті реалізацію положень Меморандуму.  

Стаття 9. Учасники ринків оптової та роздрібної реалізації нафтопродуктів та 

скрапленого вуглеводневого газу як моторного пального, що підписали цей 

Меморандум або приєдналися до нього, зобов’язуються протягом місяця з дати 

припинення здійснення торгівлі нафтопродуктами та скрапленим газом письмово 

повідомити про це Комітет. Дія Меморандуму для такої сторони припиняється з дати 

отримання Комітетом такого повідомлення. 

Стаття 10. Сторони вживатимуть усіх залежних від них заходів, що будуть 

необхідними чи сприятимуть реалізації цього Меморандуму.  

Стаття 11. За згодою Сторін до Меморандуму можуть бути внесені зміни та 

доповнення, що становитимуть його невід’ємну частину. 

Стаття 12. Цей Меморандум набирає чинності з дати його підписання 

Сторонами. 

Стаття 13. Текст Меморандуму складений в п’ятнадцяти примірниках на 

чотирьох аркушах українською мовою, по одному примірнику для кожної із  Сторін. 

 


