
Звіт про базове відстеження результативності розпорядження Антимонопольного комітету 

України від 13.06.2018  № 9-рп «Про внесення змін до 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» 

1. Вид та назва регуляторного акта 

Розпорядження Антимонопольного комітету України від 13.06.2018 

№ 9-рп «Про внесення змін до 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», зареєстроване в Міністерстві юстиції України 11 

липня 2019 року за № 768/33739. 

2. Назва виконавця заходів з відстеження 

Антимонопольний комітет України (далі – Комітет). 

3. Цілі прийняття акта 

Метою прийняття акта є гармонізація положень 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 (далі – Типові вимоги) з 

підходами ЄС щодо критеріїв застосування групового дозволу, практикою 

розгляду справ про порушення законодавства у вигляді антиконкурентних 

узгоджених дій суб’єктів господарювання; вилучення положень, що не мають 

самостійної сфери застосування.  

4. Строк виконання заходів з відстеження результативності 

З 20.07.2020 по 11.08.2020. 

5. Тип відстеження 

Базове відстеження. 

6. Метод одержання результатів відстеження 

Відстеження результативності зазначеного регуляторного акта 

здійснено статистичним шляхом. 

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, 

а також способи одержання даних 

Даними відстеження результативності регуляторного акта є 

статистичні показники, а саме: кількість звернень суб’єктів господарювання 
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на отримання дозволу на здійснення узгоджених дій; кількість звернень 

суб’єктів господарювання за попередніми висновками, висновками щодо 

кваліфікації дій стосовно узгоджених дій та кількість порушень у вигляді 

узгоджених дій, що здійснені без дозволу органів Комітету. 

8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта 

Кількісні значення показників результативності акта (з 11 липня 2019 

року по 31 липня 2020 року) 
1. Кількість звернень суб’єктів 

господарювання на отримання дозволу на 

здійснення узгоджених дій  

 

62 

2. Кількість звернень суб’єктів 

господарювання за попередніми 

висновками, висновками щодо кваліфікації 

дій стосовно узгоджених дій  

 

18 

3. Кількість порушень у вигляді 

узгоджених дій суб’єктів господарювання, 

здійснених без дозволу органів Комітету. 

 

0 

4. Кількість дозволів/заборон на узгоджені 

дії суб’єктів господарювання  

 

61/0 

 

Якісні значення показників результативності акта 

Рівень поінформованості суб’єктів господарювання з основних 

положень акта. З моменту оприлюднення акта на офіційному веб-сайті 

Антимонопольного комітету України пропозицій і зауважень не надходило. 

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня 

досягнення визначених цілей 

Реалізація розпорядження Антимонопольного комітету України 

від 13.06.2018 № 9-рп «Про внесення змін до 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», забезпечить мінімізацію ризиків 

суб’єктів господарювання бути притягнутими до відповідальності за 

порушення законодавства про захист економічної конкуренції за одночасного 

усунення додаткових трансакційних витрат і створення сприятливих умов 

для здійснення ними господарської діяльності. 

 

Голова Комітету         О. ПІЩАНСЬКА  


