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Поняття «закупівельних груп» на сьогодні в діючому законодавстві відсутнє. В теперішній 

ситуації, для здійснення спільних закупівель, доводиться виходити з того, що нам на сьогодні пропонує 

законодавство.   

Відповідно до діючого законодавства України будь-яка погоджена конкурентна поведінка 

(діяльність, бездіяльність) суб’єктів господарювання, у тому числі у формі укладення угод, прийняття 

об’єднаннями рішень, а також створення ними суб’єкта господарювання, що призводить до координації 

конкурентної поведінки між засновниками, є узгодженими діями суб’єктів господарювання  (ст. 5 Закону 

«Про захист економічної конкуренції»). 

Так узгодженими діями є: 

 укладення суб'єктами господарювання угод у будь-якій формі, 

 будь-яка інша погоджена конкурентна поведінка (діяльність, бездіяльність) суб'єктів 

господарювання. 

 створення суб'єкта господарювання, об'єднання, метою чи наслідком створення якого є 

координація конкурентної поведінки між суб'єктами господарювання, що створили зазначений 

суб'єкт господарювання, об'єднання, або між ними та новоствореним суб'єктом господарювання, 

або вступ до такого об'єднання. 

 прийняття об'єднаннями рішень у будь-якій формі,  

(Закон України «Про захист економічної  конкуренції» № 2596-IV ст.. 5.) 

 

А тому  з точки зору антимонопольного законодавства закупівельні групи можна розглядати як 

форму обмеження конкуренції з огляду на узгодження дій її учасників.  

На вчинення узгоджених дій необхідний дозвіл АМК України, крім винятків, що прямо встановлені 

нормативно-правовими актами. 

А отже, створення такої групи за загальним правилом та за певних умов потребує попереднього 

дозволу Антимонопольного комітету України. 

Випадки, коли створення закупівельної групи не потребуватиме одержання такого дозволу 

розглянемо пізніше, а зараз поговоримо про законодавчо можливі моделі чи то організаційно-правові 

форми закупівельних груп. 

 

Форми створення закупівельних груп можна  поділити на дві умовні групи: із створенням юридичної 

особи або без створення (договірне). 

Кожна з цих організаційно-правових форм має свої особливості, переваги та недоліки. 

 

1. Закупівельна група як господарське товариство 

 

Господарське товариство це юридична особа, статутний (складений) капітал якої поділений на 

частки між учасниками, яке може існувати в формі повного товариства, коммандитного товариства, 

товариства з обмеженою або додатковою відповідальністю чи акціонерного товариства. 

Повним є товариство, учасники якого відповідно до укладеного між ними договору здійснюють 

підприємницьку діяльність від імені товариства і солідарно несуть додаткову (субсидіарну) відповідальність 

за його зобов'язаннями усім майном, що їм належить. 

Повне товариство створюється і діє на підставі засновницького договору. Засновницький договір 

підписується всіма його учасниками.             

Переваги 
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 кожний учасник повного товариства має право діяти від імені товариства, якщо 

засновницьким договором не визначено, що всі учасники ведуть справи спільно або що 

ведення справ доручено окремим учасникам. 

 у разі спільного ведення учасниками справ товариства для вчинення кожного правочину є 

необхідною згода всіх учасників товариства.  

 якщо ведення справ доручено окремим учасникам повного товариства, інші учасники можуть 

вчиняти правочини від імені товариства за наявності у них довіреності, виданої учасниками, 

яким доручено ведення справ товариства. 

Недоліки 

 особа може бути учасником тільки одного повного товариства. 

 учасник повного товариства не має права без згоди інших учасників вчиняти від свого імені та 

у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб правочини, що є однорідними з тими, які 

становлять предмет діяльності товариства. (У разі порушення цього правила товариство має 

право за своїм вибором вимагати від такого учасника або відшкодування завданих товариству 

збитків, або передання товариству усієї вигоди, набутої за такими правочинами.) 

 у разі недостатності у повного товариства майна для задоволення вимог кредиторів у повному 

обсязі учасники повного товариства солідарно відповідають за зобов'язаннями товариства 

усім своїм майном, на яке може бути звернене стягнення. (Учасник повного товариства 

відповідає за боргами товариства незалежно від того, виникли ці борги до чи після його 

вступу в товариство). 

Командитне товариство 

Командитним товариством є товариство, в якому разом з учасниками, які здійснюють від імені 

товариства підприємницьку діяльність і солідарно несуть додаткову (субсидіарну) відповідальність за 

зобов'язаннями товариства усім своїм майном (повними учасниками), є один чи кілька учасників 

(вкладників), які несуть ризик збитків, пов'язаних із діяльністю товариства, у межах сум зроблених ними 

вкладів та не беруть участі в діяльності товариства. 

Особливості: 

 управління діяльністю командитного товариства здійснюється повними учасниками у 

порядку, встановленому для повного товариства. 

 вкладники не мають права брати участі в управлінні діяльністю командитного товариства та 

заперечувати проти дій повних учасників щодо управління діяльністю товариства (можуть 

діяти від імені товариства тільки за довіреністю). 

 у разі ліквідації командитного товариства, після розрахунків з кредиторами, вкладники мають 

переважне право перед повними учасниками на одержання вкладів у порядку та на умовах, 

встановлених законом і засновницьким договором (меморандумом).  

 

Товариство з обмеженою відповідальністю. 
Оптимальною формою господарського товариства для цілей Закупівельної групи слід вважати 

товариство з обмеженою відповідальністю. 
Особливості: 

 Товариством з обмеженою відповідальністю є засноване одним або кількома особами 

товариство, статутний капітал якого поділений на частки, розмір яких встановлюється 

статутом. 
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 Учасники товариства з обмеженою відповідальністю не відповідають за його зобов'язаннями 

і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю товариства, у межах вартості своїх вкладів. 

Переваги:  

 окрема юридична особа;  

 акумулювання спільного прибутку;  

 відокремленість від діяльності учасників.  

Недоліки: 

 необхідність змінювати статутні документи, статутний фонд при прийнятті нових 

членів;  

 необхідність згоди/висновку АМКУ на створення; 

 вирішення усіх питань діяльністю учасниками/учасником, які мають сукупно більше 

50% у статутному капіталі .  

 

2. Кооператив 

 

Кооператив – це юридична особа, утворена фізичними та/або юридичними особами, які добровільно 

об'єдналися на основі членства для ведення спільної господарської та іншої діяльності з метою задоволення 

своїх економічних, соціальних та інших потреб на засадах самоврядування. Це господарська організація, 

утворена у складі двох або більше підприємств з метою координації їх виробничої, наукової та іншої 

діяльності для вирішення спільних економічних та соціальних завдань; утворюються підприємствами на 

добровільних засадах 

Серед кооперативів слід виділити окрему його форму – споживчий кооператив, що створений для 

організації торговельного обслуговування, заготівель сільськогосподарської продукції, сировини, 

виробництва продукції та надання інших послуг з метою задоволення споживчих потреб його членів. 

Кооператив може мати торговельно-закупіпельний напрям діяльності (ч.2 ст. 6 ЗУ «Про 

кооперацію»). 

Переваги: 

 окрема юридична особа;  

 відокремленість ризиків;  

 список членів та асоційованих членів затверджується  загальними зборами;  

 кожен член кооперативу має один  голос. 

Недоліки:  

 асоційовані члени не приймають участі в управлінні кооперативом; 

 необхідність згоди/висновку АМКУ на створення 

  

 

3. Договірна форма існування закупівельних груп: 

 

Інколи діяльність закупівельних груп носить неформальний характер, коли фактично проводяться 

неконкурентні узгоджені дії між суб’єктами господарювання. Як правило, в таких випадках 

використовуються агентські договори. 

Наприклад за договором доручення одна сторона (повірений) зобов'язується вчинити від імені та за 

рахунок другої сторони (довірителя) певні юридичні дії. Правочин, вчинений повіреним, створює, змінює, 

припиняє цивільні права та обов'язки довірителя 
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За договором комісії одна сторона (комісіонер) зобов'язується за дорученням другої сторони 

(комітента) за плату вчинити один або кілька правочинів від свого імені, але за рахунок комітента: 

 може бути укладений на визначений строк або без визначення строку,  

 з визначенням або без визначення території його виконання, з умовою чи без умови щодо 

асортименту товарів, які є предметом комісії.  

 комітент може бути зобов'язаний утримуватися від укладення договору комісії з іншими 

особами 

 комітент повинен виплатити комісіонерові плату (комісійну винагороду) в розмірі та порядку, 

встановлених у договорі комісії 

 

Переваги:  

 відсутність необхідності створення окремої юридичної особи;  

 складність доведення узгоджених дій між окремими суб'єктами.  

Недоліки:  

 необхідність створення /підбору агента; все замикається на двосторонньому договорі 

і можливість контролю з боку інших осіб є незначною;  

 ризик господарської діяльності агента може стати перешкодою для досягнення мети 

діяльності Закупівельної групи;  

 неможливість фіксації спільної позиції усіх учасників щодо здійснення дій по спільних 

закупівлях; інакше - «узгодженні дії».  

 

4. Господарська асоціація 

 

Ще одним варіантом, прийнятним для створення закупівельної групи є об’єднання підприємств у 

формі господарської організації, що утворюються підприємствами на добровільних засадах у складі двох або 

більше підприємств з метою координації їх виробничої, наукової та іншої діяльності для вирішення спільних 

економічних та соціальних завдань. 

Асоціація є організаційно-правововою формою об'єднань підприємств і є 

різновидом господарського об’єднання, це договірне об'єднання, створене з метою постійної координації 

господарської діяльності підприємств, що об'єдналися, шляхом централізації однієї або кількох виробничих 

та управлінських функцій, для задоволення переважно господарських потреб учасників асоціації. 

Господарський кодекс України від 16 січня 2003 року № 436-IV (ст. 120)  

Особливості: 

 у статуті асоціації повинно бути зазначено, що вона є господарською асоціацією; 

 асоціація не має права втручатися у господарську діяльність підприємств - учасників асоціації;  

 за рішенням учасників асоціація може бути уповноважена представляти їх інтереси у відносинах з 

органами влади, іншими підприємствами та організаціями.  

 

За загальним правилом для створення господарської асоціації потрібен дозвіл АМК України. В 

такому випадку асоціація може здійснювати господарську діяльність. 

 

Розпорядженням АМК України від 30.11.2006р. № 511р затверджено Типові вимоги до створення 

господарської асоціації для загального звільнення від попереднього одержання дозволу органів АМК 

України на її створення 

Вимоги( які повинні бути зазначені в статуті): 
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 Асоціація утворюється лише як договірне об'єднання, яке не є господарським товариством чи 

підприємством. Філії, представництва, інші відокремлені підрозділи Асоціації відкриваються без 

створення юридичної особи. 

 Засновники (учасники) Асоціації не отримують прямих прибутків (дивідендів) від 

задекларованої її діяльності.  

 Метою (предметом) діяльності Асоціації є лише координація господарської діяльності учасників 

без права втручання в їх діяльність, прийняття управлінських рішень.  

 Асоціація має бути вільною для вступу (виходу) нових учасників.   

 Асоціація не здійснює самостійно підприємницької діяльності й не укладає будь-яких договорів 

щодо спільної підприємницької діяльності, не засновує і не виступає співзасновником суб'єктів 

господарювання, не здійснює контролю або управління.  

 Асоціація та її учасники не здійснюють будь-яких узгоджених дій, що можуть обмежити 

конкуренцію між учасниками Асоціації.  

 Асоціація не допускає можливості здійснення вирішального впливу на господарську діяльність 

засновників (учасників) або погодження їх конкурентної поведінки 

 

В такому випадку Асоціація та її учасники не здійснюють будь-яких узгоджених дій, що можуть 

обмежити конкуренцію між учасниками Асоціації зокрема, узгоджених дій, які стосуються:  

 ціни, за якою продається товар; 

 кількості товару, що виробляється;  

 відміни знижок на ціну або встановлення єдиних знижок;  

 кредитних договорів, що розповсюджуються на покупців;  

 розподілу територій, придбання чи реалізації товару між учасниками узгоджених дій.  

 

Варіант асоціації створеної у відповідності до Типових вимог також має ряд особливостей, які 

обов’язково варто враховувати: 

 необхідність внесення змін до статуту у випадку прийняття нових членів 

 засновники (учасники) Асоціації не отримують прямих прибутків (дивідендів) від  діяльності 

 асоціація не здійснює самостійно підприємницької діяльності й не укладає будь-яких 

договорів (контрактів) щодо спільної підприємницької діяльності, не засновує і не виступає 

співзасновником суб'єктів господарювання, не здійснює контролю або управління. 

 договори закупівель можуть укладатися напряму між учасниками асоціації та виробниками. 

 

Діяльність такої Асоціації фінансується виключно за рахунок: 

 разових (вступних) і періодичних (членських) внесків учасників Асоціації;  

 пасивних доходів відповідно до податкового законодавства;  

 надходжень, які отримує Асоціація від заходів з організації та проведення лекцій, семінарів, 

конференцій, тренінгів та інших освітніх заходів. 

 

5. Адміністрування фінансових активів для придбання товарів у групі 
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Адміністрування фінансових активів для придбання товарів у групі - фінансова послуга, що 

надається ліцензіатом і передбачає залучення грошових коштів учасників групи, об'єднання цих коштів з 

метою придбання та розподілу товарів між учасниками групи. 

Група - наперед визначена кількість учасників, періодичні платежі яких об'єднуються ліцензіатом 

для придбання товару кожному її учаснику; 

Учасники групи укладають з ліцензіатом договір про надання послуг з адміністрування фінансових 

активів для придбання товарів у групі, за яким одна сторона (ліцензіат) за винагороду зобов'язується 

забезпечити придбання певного товару другій стороні (учаснику групи) за рахунок об'єднаних періодичних 

платежів учасників групи, а друга сторона зобов'язується сплатити поточну ціну цього товару шляхом 

внесення періодичних платежів та винагороду ліцензіату; 

Ліцензування діяльності з адміністрування фінансових активів для придбання товарів у групах 

здійснюється Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг 

(далі - Нацкомфінпослуг). Фінансова установа може провадити діяльність з адміністрування фінансових 

активів для придбання товарів у групах тільки після отримання ліцензії. Умови, яким має відповідати заявник 

для отримання ліцензії на провадження діяльності з адміністрування фінансових активів для придбання 

товарів у групах визначені Ліцензійними умовами провадження діяльності з адміністрування фінансових 

активів для придбання товарів у групах, що затв. Розпорядженням Нацкомфінпослуг 09.10.2012  № 1676.  

Ліцензіат укладає договір поставки з постачальником на постачання товарів для учасників групи. 

Договір поставки може бути укладений до або після формування групи, але цей договір має набути чинності 

до початку внесення учасниками групи періодичних платежів. 

Далі ліцензіат створює групу (забороняється створювати групи з невизначеною кількістю її учасників 

або змінювати кількість учасників групи після створення групи). Акумулює платежі учасників та придбає 

товар у постачальника. Сплачені учасником групи періодичні платежі не є власністю ліцензіата та не можуть 

бути передані учаснику групи у вільне розпорядження, за винятком випадків їх повернення внаслідок 

розірвання договору про адміністрування. 

Учасник групи набуває право на отримання певного товару в постачальника за результатами 

розподілу цього товару в групі відповідно до внутрішніх правил та договору про адміністрування. Розподіл 

товару є відкритим заходом, ліцензіату забороняється встановлювати будь-які обмеження щодо присутності 

учасників груп під час розподілу товару та засідань комісії з розподілу товару (далі - комісія). 

Після припинення дії всіх договорів про адміністрування з учасниками цієї групи ліцензіат закриває 

групу.  

Учасники групи сплачують винагороду ліцензіату за надання ним послуг з адміністрування 

фінансових активів для придбання товарів у групах та періодичні платежі на умовах, у порядку та строки, 

визначені договором про адміністрування. 

Отже, відповідно до даних Ліцензійних умов саме адміністратор групи визначає товар, постачальника 

та кількість учасників у кожній групі, що фактично виключає вплив на процес прийняття ним рішень самими 

учасниками. При цьому, встановлюються чіткі вимоги до адміністратора, а вся його діяльність 

контролюється Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових 

послуг. 

Однак, оскільки на практиці така форма здійснення закупівель це себе не показала, то є ризик того, 

що така діяльність з придбання товарів у групах відповідно до вимог даних ліцензійних умов буде підпадати 

під контроль Антимонопольного комітету України як узгоджені дії. 

 

6. Закупівельні групи неприбуткових організацій підприємців 

 

Отже, неприбуткова організація – це самостійний господарюючий суб’єкт, який має права 

юридичної особи і здійснює діяльність, передбачену установчими документами, має самостійний баланс, 

поточні рахунки в банках, печатку, веде бухгалтерський облік, подає звітність відповідно до законодавства, 

не має на меті отримання прибутку. 
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Законом встановлено ряд вимог до неприбуткових підприємств, установ та організацій: (п.133.4.1. 

Податкового кодексу України): 

 утворена та зареєстрована в порядку, визначеному законом, що регулює діяльність 

відповідної неприбуткової організації; 

 установчі документи якої містять заборону розподілу отриманих доходів (прибутків) або їх 

частини серед засновників (учасників), членів такої організації, працівників (крім оплати їхньої 

праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших 

пов'язаних з ними осіб; 

 установчі документи якої передбачають передачу активів одній або кільком неприбутковим 

організаціям відповідного виду або зарахування до доходу бюджету у разі припинення 

юридичної особи (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення). 

Положення цього абзацу не поширюється на об'єднання та асоціації об'єднань співвласників 

багатоквартирних будинків; 

 внесена контролюючим органом до Реєстру неприбуткових установ та організацій. 

Законом України «Про громадські об’єднання» від 22 березня 2012 року № 4572-VI  у ст. 1 визначено 

поняття громадського об'єднання - це добровільне об'єднання фізичних осіб та/або юридичних осіб 

приватного права для здійснення та захисту прав і свобод, задоволення суспільних, зокрема економічних, 

соціальних, культурних, екологічних, та інших інтересів. 

Громадська спілка як вид громадського об’єднання в, засновниками якого є юридичні особи 

приватного права, а членами (учасниками) можуть бути юридичні особи приватного права та фізичні особи. 

Громадські об'єднання мають право реалізовувати свою мету (цілі) шляхом укладення між собою на 

добровільних засадах угод про співробітництво та/або взаємодопомогу, утворення відповідно до цього 

Закону громадських спілок, а також в інший спосіб, не заборонений законом. 

Громадська спілка здійснює свою діяльність в межах, що встановлені чинним законодавством та 

своїм Статутом. 

Переваги: 

 створення не потребує дозволу Антимонопольного комітету України; 

 має право бути учасником цивільно-правових відносин, набувати майнові і немайнові права 

відповідно до законодавства; 

 має право здійснювати відповідно до закону підприємницьку діяльність безпосередньо, 

якщо це передбачено статутом, або через створені юридичні особи, якщо така діяльність 

відповідає меті (цілям) громадської спілки та сприяє її досягненню.  

 засновувати з метою досягнення своєї статутної мети (цілей) засоби масової інформації; 

 громадська спілка чи створена ним юридична особа може бути виконавцем державного 

замовлення відповідно до закону. 

Недоліки: 

 повинна бути вільною для вступу нових членів в т.ч. фізичних осіб; 

 діяльність строго обмежена законом та статутом і має бути спрямована на здійснення та 

захист прав і свобод, задоволення суспільних інших інтересів її членів; 

 доходи від підприємницької діяльності використовуватись виключно на цільовій основі - на 

виконання статутних завдань; 

 після припинення діяльності (ліквідації) усі доходи мають передані іншому громадському 

об’єднанню чи зараховані до бюджету.  
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Отже, громадська спілка може слугувати як форма діяльності закупівельних груп, однак варто 

звернути увагу на те, що громадська спілка може діяти лише в строгих рамках, що встановлені для неї чинним 

законодавством та статутом. Варто також зазначити, що громадська спілка може слугувати ефективним 

інструментом для інформаційної та пропагандиської діяльності закупівельних груп, особливо враховуючи її 

можливість співпраці з органами державної влади.  

 

ВИМОГИ АНТИМОНОПОЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА 

 

Узгоджені дії суб’єктів господарювання можна умовно поділити на такі види: 

 такі що забороняються - антиконкурентні узгоджені дії; 

 такі що дозволяються і не потребують дозволу АМК України і які прямо передбачені чинним 

законодавством;  

 такі, на які АМК може дати дозвіл. 

 

Так, узгоджені дії суб’єктів господарювання, які призвели чи можуть призвести до недопущення, 

усунення конкуренції чи обмеження конкуренції визнаються антиконкурентними узгодженими діями 

суб’єктів господарювання (частина перша ст. 6 Закону «Про захист економічної конкуренції») та 

забороняються, а їх вчинення тягне за собою відповідальність, передбачену законом. 

* Відповідно до частини другої статті 52 Закону «Про захист економічної конкуренції» вчинення 

антиконкурентних узгоджених дій суб’єктів господарювання тягне за собою накладення 

штрафу на їхніх учасників у розмірі до 10 відсотків загального річного доходу (виручки) за рік, 

що передує року накладення штрафу. У разі наявності незаконно одержаного прибутку, який 

перевищує десять відсотків такого доходу (виручки), штраф накладається у розмірі, що може 

сягати потрійного розміру незаконно одержаного прибутку (частина друга ст. 52 Закону 

України «Про захист економічної конкуренції»). 

 

Стаття 7 Закону України «Про захист економічної конкуренції» прямо зазначає, що не вважаються 

антиконкурентними і, відповідно, не тягнуть за собою відповідальності, будь-які добровільні узгоджені дій 

малих або середніх підприємців щодо спільного придбання товарів, які не призводять до суттєвого 

обмеження конкуренції та сприяють підвищенню конкурентоспроможності малих або середніх 

підприємців. 

Для цілей законодавства про захист економічної конкуренції малим чи середнім підприємцем 

вважається суб’єкт господарювання, доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за рік 

чи вартість активів якого не перевищує суми, еквівалентної 500 тисячам євро, якщо на ринках, на яких діє 

цей підприємець, є конкуренти із значно більшою ринковою часткою (абз. п’ятий ст. 1 Закону України «Про 

захист економічної конкуренції»);  

При цьому, дане положення містить два не до кінця визначених поняття: «не призводять до 

суттєвого обмеження конкуренції» та «сприяють підвищенню конкурентоспроможності малих або 

середніх підприємців». В такому разі варто звернутись до встановленихАнтимонопольним комітетом 

Типових вимог до узгоджених дій суб'єктів господарювання для загального звільнення від попереднього 

одержання дозволу органів Антимонопольного комітету України на узгоджені дії суб'єктів господарювання, 

затверджені розпорядженням АМКУ від 12.02.2002 № 27-р, зі змінами. 

До прикладу, згідно з Типовими вимогами до узгоджених дій суб'єктів господарювання для 

загального звільнення від попереднього одержання дозволу органів Антимонопольного комітету України на 
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узгоджені дії суб'єктів господарювання дозволяються і не потребують попереднього дозволу органів 

Антимонопольного комітету будь-які горизонтальні узгоджені дії (тобто узгоджені дії між конкурентами), 

змішані узгоджені дії (тобто дії, всі або частина учасників яких є фактичними чи потенційними конкурентами 

на одному ринку), якщо: 

 жоден з учасників цих дій не займає монопольного (домінуючого) становища на будь-

якому товарному ринку, та не має виключних чи переважних прав і повноважень, наданих 

державою; 

 сукупна частка всіх учасників узгоджених дій на будь-якому задіяному ринку не досягає 15 

відсотків (п. 2.2 Типових вимог до узгоджених дій). 

Втім, дія норми Типових вимог  не поширюється на горизонтальні або змішані узгоджені дії суб’єктів 

господарювання, які стосуються, серед іншого: встановлення цін придбання товарів; розподілу ринку за 

територіальним принципом, асортиментом товарів, обсягом їх придбання, за колом продавців чи за іншими 

ознаками; обмеження, у тому числі припинення придбання товарів 

В разі, якщо суб’єкти господарювання мають намір здійснювати узгоджені дії, які не підпадають під 

вимоги ст. 7 Закону України «Про захист економічної конкуренції» та Типових вимог до узгоджених дій, то 

такі суб’єкти господарювання повинні звернутись до органів антимонопольного комітету для одержання 

відповідного дозволу. Вчинення відповідних дій без отримання дозволу створює ризик визнання таких дій 

порушенням законодавства про захист економічної конкуренції та притягнення до відповідальності. 

 

Одержання дозволу на узгоджені дії  

Закон України «Про захист економічної конкуренції» передбачає можливість здійснення узгоджених 

дій суб’єктів господарювання, навіть якщо вони призводять чи можуть призвести до недопущення, усунення 

чи обмеження конкуренції, якщо їх учасники доведуть, що ці дії сприяють, зокрема: 

 вдосконаленню виробництва, придбанню або реалізації товару; 

 техніко-технологічному, економічному розвитку; 

 розвитку малих або середніх підприємців; 

 оптимізації експорту чи імпорту товарів; 

 розробленню та застосуванню ініфікованих технічних умов або стандартів на товари; 

 раціоналізації виробництва. 

*(частина перша ст. 10 Закону України «Про захист економічної конкуренції»). 

Повна процедура одержання дозволу на узгоджені дії суб’єктів господарювання потребує значного 

часу (від 3,5 до 6,5 міс.), тому у випадках, коли існує обґрунтований сумнів у тому, що створення та/або 

функціонування закупівельних груп може призвести до недопущення, усунення чи обмеження конкуренції, 

доцільно звертатися до Антимонопольного комітету України не за дозволом на відповідні узгоджені дії, а чи 

то за попередніми висновками щодо узгоджених дій суб’єктів господарювання, чи то за висновками щодо 

кваліфікації дій. 

 

Одержання попередніх висновків щодо узгоджених дій суб’єктів господарювання 

Органи Антимонопольного комітету надають суб’єктам господарювання на підставі заяви про 

надання попередніх висновків та доданої до неї інформації попередні висновки стосовно узгоджених дій. 

Предметом попередніх висновків є наявність або відсутність необхідності отримувати дозвіл Комітету на 

відповідні узгоджені дії, а у разі необхідності одержання дозволу – можливість його надання або ж заборони 

заявлених узгоджених дій. Висновки надаються виключно на підставі інформації, наданої заявником, тому у 
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разі її недостатності виникає ризик, що Антимонопольний комітет не зможе зробити належний висновок. 

Заяви про надання попередніх висновків стосовно узгоджених дій розглядаються 1 місяць. 

Попередні висновки надаються у формі листа, в якому зазначається про:  

 необхідність чи відсутність необхідності одержання дозволу на узгоджені дії; 

 можливість надання дозволу на узгоджені дії; 

 можливість відмови в наданні дозволу на узгоджені дії; 

 недостатність інформації для будь-якого висновку 

*(частини перша та друга ст. 29 Закону України «Про захист економічної конкуренції»). 

За розгляд заяви про надання попередніх висновків стосовно узгоджених дій суб’єктів 

господарювання справляється плата у розмірі 320 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (5 440 

гривень). 

Одержання висновку не замінює дозволу на узгоджені дії. Тому в разі висновку про необхідність 

одержання дозволу на узгоджені дії необхідно звернутися до органу Комітету з відповідною заявою. 

 

Одержання висновків щодо кваліфікації дій стосовно створення та/або функціонування 

закупівельних груп 

Антимонопольний комітет України чи його адміністративна колегія можуть надавати суб’єктам 

господарювання на підставі наданої тими інформації висновки у формі рекомендаційних роз’яснень щодо 

відповідності дій суб’єктів господарювання, зокрема, положенням статей 6 та 10 Закону «Про захист 

економічної конкуренції» (ст. 14 Закону України «Про захист економічної конкуренції»). Предметом цих 

роз’яснень є відповідність або невідповідність дій, викладених у заяві суб’єкта господарювання, нормам 

зазначених статей Закону «Про захист економічної конкуренції», які забороняють вчинення 

антиконкурентних узгоджених дій суб’єктів господарювання або здійснення таких дій, що можуть бути 

дозволені, без одержання попереднього дозволу. 

Отримання висновку про те, що заявлені дії не є порушенням заборон, передбачених частиною 

четвертою статті 6 та частиною п’ятою статті 10, дозволяє здійснювати такі дії без ризику притягнення до 

відповідальності за порушення законодавства про захист економічної конкуренції. Навпаки, отримання 

висновку про те, що відповідні дії матимуть ознаки порушення законодавства про захист економічної 

конкуренції, потребує відмови від їх вчинення або їхньої зміни. 

Оскільки висновки щодо кваліфікації дій надаються виключно на підставі інформації заявника, 

повнота та точність такої  є необхідними для убезпечення від можливих ризиків. 

За надання висновків щодо кваліфікації дій справляється плата у розмірі 320 неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян (5 440 гривень) (частина друга ст. 34 Закону України «Про захист економічної 

конкуренції»). Строк надання висновків щодо кваліфікації дій Антимонопольним комітетом не визначений 

нормативними актами, проте на практиці він, як правило, становить один місяць з моменту одержання 

Комітетом заяви. 

 

 

Оксана Гайдукевич  

Адвокат Адвокатського об’єднання  

“Павленко і Партнери”  
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