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Системний звіт
«Виклики та
проблеми у
сфері захисту та
контролю за
конкуренцією»

З метою сприяння ефективному здійсненню повноважень, покладених на АМКУ під час прийняття рішень
щодо схвалення угод, які укладаються під час приватизації, забезпечити, щоб не лише АМКУ, але й інші
органи влади відігравали активну роль в процесі усунення деяких з наразі наявних перешкод. Відтак, Рада
рекомендує наступне:a) Визначити точний обсяг обов'язків, які має нести кожен орган влади, який, в межах
своєї компетенції, залучений до процесу приватизації (наприклад, ФДМ України, галузеві регулятори
тощо).b) Запровадити прозору процедуру обміну інформацією між АМКУ та відповідними органами
(включаючи ФДМ України, органи, що здійснюють управління державні підприємства, учасники конкурсу
тощо) для цілей погодження таких угод АМКУ.
АМКУ
ВРУ
ФДМ

В процесі виконання
— коментарі: Верховна Рада України 18.01.2018р. прийняла закон №7066 "Про
приватизацію державного і комунального майна" ("Закон №7066"), який, вступив в
силу 07.03.2018р. та, серед іншого, закріплює повноваження державних органів
приватизації у сфері приватизації.

Внести зміни до Порядку подання заяв до Антимонопольного комітету України про попереднє отримання
дозволу на концентрацію суб'єктів господарювання, щоб передбачити можливість отриманнядозволу на
узгоджені дії у вигляді укладання договору про відмову відконкуренції за спрощеною процедурою, якщо
отримання дозволу на концентрацію суб’єктів господарювання вже відбувається за спрощеною
процедурою.
АМКУ
ВРУ
Внести зміни до пункту 2 частини 2 статті 52 Закону України «Прозахист економічної конкуренції», щоб
забезпечити чітку ідентифікацію учасників, відповідальних за неповідомлення про концентрацію.
АМКУ
ВРУ
Встановити граничні строки розгляду справ про зловживання монопольним (домінуючим) становищем
шляхом внесення змін в розділ VII Закону України «Про захист економічної конкуренції»та/або розділ VII
Правил розгляду заяв і справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції,
затвердженому Розпорядженням АМКУ від 19 квітня 1994 року № 5.
ВРУ
Прийняти Законопроект № 2431, в частині, де, поміж іншого, Методиці розрахунку розміру штрафів
надається статус обов'язкового до застосування нормативного акту.
ВРУ
Забезпечити можливість судового оскарження розміру штрафу,накладеного АМКУ за умови існування
Методики розрахунку розміру штрафів за порушення законодавства про економічну конкуренцію, як
нормативного акту, обов’язкового до застосування як АМКУ, так іорганами судової влади.
ВРУ

В процесі виконання
— коментарі: Зараз АМКУ розробляється законопроект про внесення змін до Закону
України "Про захист економічної конкуренції", які, зокрема, стосуватимуться і
процедури одержання дозволів на концентрацію.

В процесі виконання
— коментарі: Розроблення комплексного законопроекту про внесення змін до
Закону України «Про захист економічної конкуренції», які, зокрема, вдосконалить
норми про одержання дозволів Комітету на концентрацію та притягнення до
відповідальності за здійснення концентрації без дозволу Комітету, заплановано на
2019 рік. Процес підготовки комплексного законопроекту триває.
В процесі виконання
— коментарі: 2. Проект Закону «Про внесення змін до деяких законів України щодо
конкуренційно-антимонопольну реформу # 2730 від 14.01.2020» (Включено до
порядку денного за №485-ІХ від 04.02.2020)
В процесі виконання
— коментарі: 1. Проект Закону «Про внесення змін до деяких законів України щодо
конкуренційно-антимонопольну реформу # 2730 від 14.01.2020» (Включено до
порядку денного за №485-ІХ від 04.02.2020)
В процесі виконання
— коментарі: Проект Закону «Про внесення змін до деяких законів України щодо
конкуренційно-антимонопольну реформу # 2730 від 14.01.2020» (Включено до
порядку денного за №485-ІХ від 04.02.2020)

Внести зміни до статті 40 Закону України «Про захист економічної конкуренції» задля того, щоб:1.1.
встановити максимальні строки для (i) надання додаткових роз’яснень та/або пояснень на запити АМКУ; та
(ii) подання письмових пояснень (заперечень) сторонами, які не згодні з проміжними процесуальними
рішеннями АМКУ у справах про концентрації/ узгоджені дії;1.2. встановити конкретні строки розгляду АМКУ В процесі виконання
клопотань про ознайомлення з матеріалами справи, поданих сторонами; та1.3. прямо встановити право
— коментарі: АМКУ розгляне можливість імплементації даної рекомендації РБО під
зацікавлених сторін подавати клопотання в АМКУ з метою ініціювання слухань стосовно
час підготовки наступного пакету законодавчих змін.
концентрацій/узгоджених дій, при цьому передбачивши, що такі клопотання мають бути обов’язково
розглянуті АМКУ, а по їх суті має бути надана вмотивована відповідь у розумні строки
АМКУ
ВРУ
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Розглянути доцільність зменшення розміру штрафів за участь у антиконкурентних узгоджених діях для
заявників, наступних після першого заявника.
ВРУ

В процесі виконання
— коментарі: Відповідний Проект Закону "Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо забезпечення принципів процесуальної
справедливості та підвищення ефективності проваджень у справах про порушення
законодавства про захист економічної конкуренції" №6746 від 17.07.2017р.
прийнятий у першому читанні 09.11.2017р.

Внести зміни до частини 10 статті 18 Закону України "Про публічні закупівлі", надавши право суб'єктам
оскарження або будь-яким іншим учасникам процедури оскарження подавати додаткові документи, які
стосуються предмету скарги.
АМКУ
ВРУ
Забезпечити допустимість доказів, які подаються в українських судах у формі електронних документів
шляхом:a) внесення змін до частини 1 статті 79 Кодексу адміністративного судочинства України та
відповідних підзаконних нормативних актів про електронний документообіг; або шляхом b) внесення змін
до частини 3 статті 12 Закону України «Про публічні закупівлі» та відповідних положень Кодексу
адміністративного судочинства України щодо доказів, з метою надання адміністративним судам права
доступу до електронної системи закупівель.
ВРУ

Виконано
— коментарі: 19.09.2019 Верховною Радою прийнято Закон України "Про внесення
змін до Закону України "Про публічні закупівлі" та деяких інших законодавчих актів
України щодо вдосконалення публічних закупівель" (законопроект 1076), яким ЗУ
«Про публічні закупівлі» (і, зокрема, останній абзац частини 16 статті 18) викладено
у новій редакції. 19 квітня 2020 року вищезазначені зміни набрали чинності.

Виконано
— коментарі: Частина 9 статті 79 Кодексу адміністративного судочинства України
передбачає допустимість доказів, що подані до суду в електронній формі.

