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Відповідно	до	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»).

З	огляду	на	це,	створення	та	діяльність	
закупівельних	груп	є	формою	узгоджених	
дій	суб’єктів	господарювання.



На вчинення узгоджених дій необхідний дозвіл
АМК України, крім винятків, що прямо встановлені
нормативно-правовими актами.

Вчинення антиконкурентних узгоджених дій, які
призвели чи можуть призвести до недопущення,
усунення чи обмеження конкуренції, забороняється
і тягне за собою відповідальність згідно з законом.



Узгоджені дії можуть бути дозволені відповідними
органами Антимонопольного комітету України, якщо їх
учасники доведуть, що ці дії сприяють:
Ø вдосконаленню виробництва, придбанню або
реалізації товару;
Ø техніко-технологічному, економічному розвитку;
Ø розвитку малих або середніх підприємців;
Ø оптимізації експорту чи імпорту товарів;
Ø розробленню та застосуванню уніфікованих
технічних умов або стандартів на товари;
Ø раціоналізації виробництва.



Заява	про	одержання	дозволу	на	узгоджені	дії	суб’єктів	
господарювання	подається	до	Антимонопольного	комітету	України,	
якщо:

qучасники	узгоджених	дій	зареєстровані	в	різних	регіонах	та	діють	
на	ринках,	що	охоплюють	територію	понад	одного	регіону	України
qузгоджені	дії	охоплюють	територію	декількох	регіонів	України
qучасником	узгоджених	дій	є	транснаціональна	корпорація,	особа,	
що	має	постійне	місцезнаходження	за	межами	України,	
підприємство,	яке	має	стратегічне	значення	для	економіки	та	
безпеки	держави.

В	інших	випадках	заява	подається	до	територіального	відділення	
Комітету	за	місцем	реєстрації	(діяльності)	учасників	узгоджених	дій.



Вимоги до заяви визначено у
Положенні про порядок подання
заяв до органів Антимонопольного
комітету України про надання
дозволу на узгоджені дії
(Положення про узгоджені дії),
затвердженому розпорядженням
АМКУ від 12.02.2002 р. №26-р, зі
змінами.



Заява	про	надання дозволу подається	у	письмовій	
формі	і	повинна	містити	(1):

üнайменування органу, до якого подається заява;
üпосилання на відповідний нормативно-правовий акт (пункт, частина, стаття),
що передбачає звернення до Комітету, відділення;
üнайменування, реквізити заявника та його представника (орган державної
влади, орган місцевого самоврядування, орган адміністративно-господарського
управління та контролю, суб'єкт господарювання, фізична особа,
представництво іноземного суб'єкта господарської діяльності в Україні тощо);
üзміст узгоджених дій, про надання дозволу на які звертається заявник;
üзміст позитивного суспільного ефекту від узгоджених дій, змін
в узгоджених діях з підстав, передбачених частиною першою статті 10 Закону
України "Про захист економічної конкуренції", а саме того, що ці дії сприяють:



Заява	про	надання дозволу подається	у	письмовій	
формі	і	повинна	містити	(2):

üвдосконаленню	виробництва,	придбанню	або	реалізації	товару;
üтехніко-технологічному,	економічному	розвитку;
üрозвитку	малих	або	середніх	підприємців;
üоптимізації	експорту	чи	імпорту	товарів;
üрозробленню	та	застосуванню	уніфікованих	технічних	умов	або	стандартів	на	
товари;
üраціоналізації	виробництва;
üнайменування,	реквізити	(поштова	адреса,	факс,	телефон	та	ін.)	
учасника(ів) узгоджених дій;
üперелік	документів	і	відомостей,	що	додаються	до	заяви	про	
надання дозволу.



До	заяви	про	надання дозволу додаються	такі	
документи	(1):

У випадку, якщо установчі документи потребують державної
реєстрації, нотаріального посвідчення, - копії установчих
документів, у тому числі копії установчих документів суб'єктів
господарювання, що створюються, до їх державної реєстрації.

Після одержання дозволу органу Комітету та державної
реєстрації документів, передбачених частиною першою
пункту до органу Комітету у десятиденний строк з моменту
відповідної державної реєстрації подаються їх копії.



До	заяви	про	надання дозволу додаються	такі	
документи	(2):

У випадку укладення угод, прийняття рішень об'єднаннями, що містять
відкладальну умову щодо набуття угодою, рішенням об'єднання чинності лише у
разі одержання дозволу органу Комітету - копії укладених договорів (угод),
прийнятих об'єднаннями рішень.

У випадку укладення інших угод, прийняття рішень об'єднаннями, що не
потребують державної реєстрації, - проект рішення об'єднання, проект угоди
(договору), підписаний всіма сторонами рішення, угоди (договору), із
зазначенням, що цей проект не є підставою встановлення, зміни або припинення
прав і обов'язків.

Після одержання дозволу органу Комітету на рішення об'єднання, укладення угоди
(договору) у встановленій формі у десятиденний строк з моменту прийняття
рішення, укладення угоди (договору) до органу Комітету подається копія рішення,
укладеної угоди (договору).



До	заяви	про	надання дозволу додаються	такі	
документи	(3):

У випадку вчинення інших дій чи прийняття рішень, що погоджують
конкурентну поведінку суб'єктів господарювання подаються
проекти відповідних рішень, підписані особами, уповноваженими
на прийняття таких рішень, із зазначенням, що ці проекти не є
підставою встановлення, зміни або припинення прав і обов'язків.

Після одержання дозволу органу Комітету та прийняття
відповідного рішення у десятиденний строк з моменту прийняття
рішення до органу Комітету подається копія прийнятого рішення.



До	заяви	про	надання дозволу додаються	такі	
документи	(4):

У всіх випадках надання дозволу на узгоджені дії до органу Комітету подаються:
v копії установчих документів (установчий договір, статут) суб'єктів
господарювання - учасників узгоджених дій.
vвідомості про узгоджені дії суб'єктів господарювання, які містять інформацію про
зміст заявленої дії та розрахунок вартісних показників.
vвідомості про основні види діяльності кожного учасника узгоджених дій, його
частку на ринку, які, зокрема, містять інформацію про основні види діяльності
суб'єктів господарювання, до складу яких входить учасник узгоджених дій, дані
про їхні частки на загальнодержавному і реґіональному товарних ринках за останні
два роки.
vдокумент, що підтверджує внесення плати за подання заяви про
надання дозволу на узгоджені дії.
vсписок дієздатних фізичних осіб, що є: чоловіком (дружиною), батьками, дітьми,
братами, сестрами фізичних осіб, які входять до складу суб'єктів господарювання -
учасників узгоджених дій.



Якщо учасник узгоджених дій входить до складу об'єднання
підприємств, то також надаються копії установчих документів
(установчий договір, статут) та організаційно-правова
структура цього об'єднання.

Якщо об'єднання виконує щодо підприємств, що входять до
його складу, функції контролю господарської діяльності, то
подаються ще форми звітності та відомості про діяльність
об'єднання та підприємств, що входять до його складу.



Також	до	заяви	додаються	наступні	документи	:

Економічне обґрунтування узгоджених дій та економічне обґрунтування
позитивного ефекту від узгоджених дій, що переважає негативні наслідки
обмеження конкуренції.

Письмові підтвердження повноважень представників учасників узгоджених дій (у
формі договору, доручення чи довіреності учасника(ів) заявленої дії своєму
представнику представляти інтереси учасника(ів) заявленої дії перед органами
Комітету).

Документ, що підтверджує внесення плати за її подання (платіжне доручення на
перерахування плати з відміткою установи банку або квитанція).
Розрахунок вартості (сукупної вартості) активів, обсягу (сукупного обсягу) реалізації
товарів та частки, сукупної частки на ринках товарів кожного
учасника узгоджених дій.



При розгляді заяви в разі потреби в суб'єктів
господарювання - учасників узгоджених дій,
інших юридичних та фізичних осіб може бути
запитана інша інформація, що дає змогу
з'ясувати зміст і наслідки узгоджених дій.



За подання заяв про надання дозволу на узгоджені дії справляється плата у
розмірі 600 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (10 200 гривень).
Подання повторної заяви, в якій обставини, що характеризують узгоджені дії,
концентрацію, суттєво не змінилися, не потребує повторного внесення плати
(частини друга та шоста ст. 34 Закону України «Про захист економічної
конкуренції»).

Неподання до Антимонопольного комітету України, його територіального
відділення документа, що підтверджує сплату збору, є підставою для
залишення заяви без руху на строк, визначений органом Антимонопольного
комітету України, головою його територіального відділення. У разі несплати
суми збору у строк, визначений органом Антимонопольного комітету України,
головою його територіального відділення, заява залишається без розгляду, що
не позбавляє заявника права звернутися до цього органу з повторною заявою.



Заява вважається прийнятою до розгляду протягом 15
днів з дня її надходження, якщо протягом цього часу її не
повернуто у зв’язку з невідповідністю встановленим
Антимонопольним комітетом вимогам і це перешкоджає її
розгляду.

Заява про надання дозволу на узгоджені дії розглядається
протягом 3 місяців з дня прийняття її до розгляду. Заява
про зміни в узгоджених діях, на які було отримано дозвіл,
що не змінюють кола учасників і не поширюються на інші
товарні ринки, розглядається протягом 30 днів.



У разі виявлення підстав для заборони узгоджених дій
органи Антимонопольного комітету України
розпочинають розгляд справи про узгоджені дії, строк
розгляду якої не повинен перевищувати 3 місяців з
моменту одержання всієї інформації, необхідної для
розгляду справи.

Таким чином, мінімальний строк отримання дозволу на
нові узгоджені дії складає 3 з половиною місяці, а
максимальний може перевищити 6,5 місяців.



Таким чином, беручи до уваги, що повна процедури
одержання дозволу на узгоджені дії суб’єктів
господарювання потребує значного часу, то 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.



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 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:	

Øнеобхідність	чи	відсутність	необхідності	одержання	
дозволу	на	узгоджені	дії;
Øможливість	надання	дозволу	на	узгоджені	дії;
Øможливість	відмови	в	наданні	дозволу	на	узгоджені	дії;
Øнедостатність	інформації	для	будь-якого	висновку.



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).

При цьому, 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.



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».

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).

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.


