
Порівняльна таблиця 

до проєкту закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо 

реформи законодавства про захист економічної конкуренції» 

 

Чинна редакція Запропонована редакція робочої групи  

Закон України «Про Антимонопольний комітет України» 

Стаття 7. Повноваження Антимонопольного комітету України 

У сфері здійснення контролю за дотриманням законодавства про захист 

економічної конкуренції Антимонопольний комітет України має такі 

повноваження: 

…. 

4) перевіряти суб'єкти господарювання, об'єднання, органи влади, органи 

місцевого самоврядування, органи адміністративно-господарського управління 

та контролю щодо дотримання ними вимог законодавства про захист 

економічної конкуренції та під час проведення розслідувань за заявами і 

справами про порушення законодавства про захист економічної конкуренції; 

 

 

 

….. 

 

7) у випадках та порядку, передбачених законом, проводити огляд 

службових приміщень та транспортних засобів суб'єктів господарювання - 

юридичних осіб, вилучати або накладати арешт на предмети, документи чи інші 

носії інформації, які можуть бути доказами або джерелом доказів у справі 

незалежно від їх місцезнаходження; 

…… 

 

 

 

Стаття 7. Повноваження Антимонопольного комітету України 

У сфері здійснення контролю за дотриманням законодавства про захист 

економічної конкуренції Антимонопольний комітет України має такі 

повноваження: 

… 

4) перевіряти суб’єкти господарювання, об’єднання, органи влади, органи 

місцевого самоврядування, органи адміністративно-господарського управління 

та контролю у разі наявності ознак порушення законодавства про захист 

економічної конкуренції з метою збирання доказів порушення; 

 

41) перевіряти місця проживання та інші володіння осіб, якщо є достатні 

підстави вважати, що інформація, пов’язана з суб’єктом господарювання та 

порушенням законодавства про захист економічної конкуренції, 

знаходиться в них - на підставі рішення господарського суду; 

… 

7) у випадках, передбачених законом та порядку, встановленому 

Антимонопольним Комітетом України, мати безперешкодний доступ до 

приміщень підприємств, установ та організацій, до місць зберігання 

інформації, що перебуває у володінні, та/або користуванні, та/або 

розпорядженні суб’єкта господарювання, об’єднань, органів влади, органів 

місцевого самоврядування, органів адміністративно-господарського управління 

та контролю (комп’ютерів, засобів електронної комунікації та зберігання 

інформації, серверів, сейфів, робочих місць працівників тощо) незалежно 

від їх місцезнаходження, одержувати копії такої інформації, накладати 

арешт або вилучати предмети чи інші носії інформації, оригінали або 

засвідчені належним чином копії документів, опломбовувати (опечатувати) 

приміщення, системи комунікації чи місця зберігання інформації, 

проводити огляд приміщень та інших володінь суб'єктів господарювання, 
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Пункт відсутній 

об’єднання, органів влади, органів місцевого самоврядування, органів 

адміністративно-господарського управління та контролю; 

… 

19) викликати для надання пояснень, які стосуються розгляду справи про 

порушення законодавства про захист економічної конкуренції, посадових 

осіб, працівників та представників суб'єктів господарювання, об'єднань, 

органів влади, органів місцевого самоврядування, органів адміністративно-

господарського управління та контролю, інших юридичних осіб, їх 

структурних підрозділів, філій, представництв,  інших фізичних осіб. 

Стаття 121. Порядок утворення і діяльності колегіальних органів 

Антимонопольного комітету України 

Постійно діючі адміністративні колегії Антимонопольного комітету 

України утворюються Антимонопольним комітетом України з числа державних 

уповноважених Антимонопольного комітету України у складі трьох осіб. 

Постійно діючу адміністративну колегію очолює перший заступник або 

заступник Голови Антимонопольного комітету України. 

… 

Засідання Антимонопольного комітету України, адміністративної колегії 

Антимонопольного комітету України, адміністративної колегії територіального 

відділення Антимонопольного комітету України є правоможним за умови 

присутності більшості від їх встановленого складу. 

Стаття 121. Порядок утворення і діяльності колегіальних органів 
Антимонопольного комітету України 

Постійно діючі адміністративні колегії Антимонопольного комітету України 

утворюються Антимонопольним комітетом України з числа державних 

уповноважених Антимонопольного комітету України у складі трьох осіб. 

Постійно діючу адміністративну колегію очолює державний уповноважений зі 

складу постійно діючої адміністративної колегії.  

…. 

Засідання Антимонопольного комітету України є правоможним за умови 

присутності більшості від його встановленого складу. Засідання 

адміністративної колегії Антимонопольного комітету України, адміністративної 

колегії територіального відділення Антимонопольного комітету України є 

правоможним за умови присутності всіх її членів. 

Стаття 15. Апарат Антимонопольного комітету України, його територіальних 

відділень 

 

2) проводити перевірки суб'єктів господарювання, 

об'єднань, органів влади, органів місцевого самоврядування, органів 

адміністративно-господарського управління та контролю щодо дотримання 

ними вимог законодавства про захист економічної конкуренції та під час 

проведення розслідувань за заявами і справами про порушення законодавства 

про захист економічної конкуренції; 

3) безперешкодно входити до приміщень підприємств, установ та 

організацій під час проведення перевірок та розслідувань за заявами і справами 

Стаття 15. Апарат Антимонопольного комітету України, його територіальних 

відділень 

 

2) перевіряти суб’єкти господарювання, об’єднання, органи влади, органи 

місцевого самоврядування, органи адміністративно-господарського управління 

та контролю у разі наявності ознак порушення законодавства про захист 

економічної конкуренції з метою збирання доказів порушення; 

 

 

3) у випадках, передбачених законом та порядку, встановленому 

Антимонопольним Комітетом України, мати безперешкодний доступ до 
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про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, за умови 

пред'явлення службового посвідчення і документів, що підтверджують 

проведення перевірки чи розслідування; 

…. 

 

 

 

 

 

 

 

5) у випадках та порядку, передбачених законом, проводити 

огляд службових приміщень та транспортних засобів суб'єктів 

господарювання - юридичних осіб, вилучати або накладати арешт на предмети, 

документи чи інші носії інформації, які можуть бути доказами чи джерелом 

доказів у справі незалежно від їх місцезнаходження; 

…. 

приміщень підприємств, установ та організацій, до місць зберігання 

інформації, що перебуває у володінні, та/або користуванні, та/або 

розпорядженні суб’єкта господарювання, об’єднання, органів влади, органів 

місцевого самоврядування, органів адміністративно-господарського управління 

та контролю (комп’ютерів, засобів електронної комунікації та зберігання 

інформації, серверів, сейфів, робочих місць працівників тощо) незалежно 

від їх місцезнаходження, одержувати копії такої інформації, накладати 

арешт або вилучати предмети чи інші носії інформації, оригінали або 

засвідчені належним чином копії документів, опломбовувати (опечатувати) 

приміщення, системи комунікації чи місця зберігання інформації, 

проводити огляд приміщень та інших володінь суб'єктів господарювання, 

об’єднань, органів влади, органів місцевого самоврядування, органів 

адміністративно-господарського управління та контролю; 

…. 

5) перевіряти місця проживання та інші володіння осіб, якщо є достатні 

підстави вважати, що інформація, пов’язана з суб’єктом господарювання та 

порушенням законодавства про захист економічної конкуренції, 

знаходиться в них 

…. 

 

Стаття 16. Компетенція державного уповноваженого Антимонопольного 

комітету України 

Державний уповноважений Антимонопольного комітету України має такі 

повноваження: 

…. 

4) проводити перевірки суб'єктів господарювання, об'єднань, органів влади, 

органів місцевого самоврядування, органів адміністративно-господарського 

управління та контролю щодо дотримання ними вимог законодавства про захист 

економічної конкуренції та під час проведення розслідувань за заявами і 

справами про порушення законодавства про захист економічної конкуренції; 

5) безперешкодно входити до приміщень підприємств, установ та 

організацій під час проведення перевірок та розслідувань за заявами і справами 

про порушення законодавства про захист економічної конкуренції за умови 

пред'явлення службового посвідчення і документів, що підтверджують 

Стаття 16. Компетенція державного уповноваженого Антимонопольного 

комітету України 

Державний уповноважений Антимонопольного комітету України має такі 

повноваження: 

…. 

4) перевіряти суб’єкти господарювання, об’єднання, органи влади, органи 

місцевого самоврядування, органи адміністративно-господарського управління 

та контролю у разі наявності ознак порушення законодавства про захист 

економічної конкуренції з метою збирання доказів порушення; 

 

5) у випадках, передбачених законом та порядку, встановленому 

Антимонопольним Комітетом України, мати безперешкодний доступ до 

приміщень підприємств, установ та організацій, до місць зберігання 
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проведення перевірки чи розслідування; 

 

 

 

 

 

…. 

 

 

 

7) викликати для надання пояснень під час розгляду заяв і справ про 

порушення законодавства про захист економічної конкуренції посадових осіб і 

працівників суб'єктів господарювання, об'єднань, органів влади, органів 

місцевого самоврядування, органів адміністративно-господарського управління 

та контролю, інших юридичних осіб, їх структурних підрозділів, філій, 

представництв, а також фізичних осіб; 

…. 

9) у випадках та порядку, передбачених законом, проводити огляд 

службових приміщень та транспортних засобів суб'єктів господарювання - 

юридичних осіб, вилучати або накладати арешт на предмети, документи чи інші 

носії інформації, які можуть бути доказами чи джерелом доказів у справі 

незалежно від їх місцезнаходження; 

 

інформації, що перебуває у володінні, та/або користуванні, та/або 

розпорядженні суб’єкта господарювання, об’єднання, органів влади, органів 

місцевого самоврядування, органів адміністративно-господарського управління 

та контролю (комп’ютерів, засобів електронної комунікації та зберігання 

інформації, серверів, сейфів, робочих місць працівників тощо) незалежно 

від їх місцезнаходження, одержувати копії такої інформації, накладати 

арешт або вилучати предмети чи інші носії інформації, оригінали або 

засвідчені належним чином копії документів, опломбовувати (опечатувати) 

приміщення, системи комунікації чи місця зберігання інформації, 

проводити огляд приміщень та інших володінь суб'єктів господарювання, 

об’єднань, органів влади, органів місцевого самоврядування, органів 

адміністративно-господарського управління та контролю; 

 

…. 

7) викликати для надання пояснень, які стосуються розгляду справи про 

порушення законодавства про захист економічної конкуренції, посадових осіб, 

працівників та представників суб'єктів господарювання, об'єднань, органів 

влади, органів місцевого самоврядування, органів адміністративно-

господарського управління та контролю, інших юридичних осіб, їх структурних 

підрозділів, філій, представництв,  інших фізичних осіб. 

…. 

9) перевіряти місця проживання та інші володіння осіб, якщо є достатні 

підстави вважати, що інформація, пов’язана з суб’єктом господарювання та 

порушенням законодавства про захист економічної конкуренції, 

знаходиться в них. 

 

Стаття 17. Компетенція голови територіального відділення Антимонопольного 

комітету України 

Голова територіального відділення Антимонопольного комітету України має 

такі повноваження: 

… 

3) проводити перевірки суб'єктів господарювання, об'єднань, органів влади, 

органів місцевого самоврядування, органів адміністративно-господарського 

Стаття 17. Компетенція голови територіального відділення Антимонопольного 

комітету України 

Голова територіального відділення Антимонопольного комітету України має 

такі повноваження: 

… 

3) перевіряти суб’єкти господарювання, об’єднання, органи влади, органи 

місцевого самоврядування, органи адміністративно-господарського управління 
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управління та контролю щодо дотримання ними вимог законодавства про захист 

економічної конкуренції та під час проведення розслідувань за заявами і 

справами про порушення законодавства про захист економічної конкуренції; 

 

4) безперешкодно входити до приміщень підприємств, установ та організацій під 

час проведення перевірок та розслідувань за заявами і справами про порушення 

законодавства про захист економічної конкуренції за умови пред'явлення 

службового посвідчення і документів, що підтверджують проведення перевірки 

чи розслідування; 

 

 

 

 

 

 

 

…. 

 

6) викликати для надання пояснень під час розгляду заяв і справ про порушення 

законодавства про захист економічної конкуренції посадових осіб і працівників 

суб'єктів господарювання, об'єднань, органів влади, органів місцевого 

самоврядування, органів адміністративно-господарського управління та 

контролю, інших юридичних осіб, їх структурних підрозділів, філій, 

представництв, а також фізичних осіб; 

 

…. 

 

8) у випадках та порядку, передбачених законом, проводити огляд службових 

приміщень та транспортних засобів суб'єктів господарювання - юридичних осіб, 

вилучати або накладати арешт на предмети, документи чи інші носії інформації, 

які можуть бути доказами чи джерелом доказів у справі незалежно від їх 

та контролю у разі наявності ознак порушення законодавства про захист 

економічної конкуренції з метою збирання доказів порушення; 

 

 

4) у випадках, передбачених законом та порядку, встановленому 

Антимонопольним Комітетом України, мати безперешкодний доступ до 

приміщень підприємств, установ та організацій, до місць зберігання 

інформації, що перебуває у володінні, та/або користуванні, та/або 

розпорядженні суб’єкта господарювання, об’єднання, органів влади, органів 

місцевого самоврядування, органів адміністративно-господарського управління 

та контролю (комп’ютерів, засобів електронної комунікації та зберігання 

інформації, серверів, сейфів, робочих місць працівників тощо) незалежно 

від їх місцезнаходження, одержувати копії такої інформації, накладати 

арешт або вилучати предмети чи інші носії інформації, оригінали або 

засвідчені належним чином копії документів, опломбовувати (опечатувати) 

приміщення, системи комунікації чи місця зберігання інформації, 

проводити огляд приміщень та інших володінь суб'єктів господарювання, 

об’єднань, органів влади, органів місцевого самоврядування, органів 

адміністративно-господарського управління та контролю; 

… 

6) викликати для надання пояснень, які стосуються розгляду справи про 

порушення законодавства про захист економічної конкуренції, посадових осіб, 

працівників та представників суб'єктів господарювання, об'єднань, органів 

влади, органів місцевого самоврядування, органів адміністративно-

господарського управління та контролю, інших юридичних осіб, їх структурних 

підрозділів, філій, представництв,  інших фізичних осіб. 

 

… 

 

8) перевіряти місця проживання та інші володіння осіб, якщо є достатні 

підстави вважати, що інформація, пов’язана з суб’єктом господарювання та 

порушенням законодавства про захист економічної конкуренції, 

знаходиться в них; 
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місцезнаходження; 

 

 

 

Стаття 22. Обов'язковість виконання розпоряджень, рішень та вимог органу 

Антимонопольного комітету України, голови територіального відділення 

Антимонопольного комітету України 

 

 

Розпорядження, рішення та вимоги органу Антимонопольного комітету України, 

голови територіального відділення Антимонопольного комітету України, вимоги 

уповноважених ними працівників Антимонопольного комітету України, його 

територіального відділення в межах їх компетенції є обов'язковими для 

виконання у визначені ними строки, якщо інше не передбачено законом. 

 

 

Невиконання розпоряджень, рішень та вимог органу Антимонопольного 

комітету України, голови територіального відділення Антимонопольного 

комітету України, вимог уповноважених ними працівників Антимонопольного 

комітету України, його територіального відділення тягне за собою передбачену 

законом відповідальність. 

Стаття 22. Обов'язковість виконання розпоряджень, рішень, вимог та викликів 

для надання пояснень, які стосуються розгляду справи органу 

Антимонопольного комітету України, голови територіального відділення 

Антимонопольного комітету України 

 

Розпорядження, рішення, вимоги та виклики для надання пояснень, які 

стосуються розгляду справи, органу Антимонопольного комітету України, 

голови територіального відділення Антимонопольного комітету України, вимоги 

уповноважених ними працівників Антимонопольного комітету України, його 

територіального відділення в межах їх компетенції є обов'язковими для 

виконання у визначені ними строки, якщо інше не передбачено законом. 

 

Невиконання розпоряджень, рішень, вимог та неявка на виклик для надання 

пояснень, які стосуються розгляду справи,  органу Антимонопольного 

комітету України, голови територіального відділення Антимонопольного 

комітету України, вимог уповноважених ними працівників Антимонопольного 

комітету України, його територіального відділення тягне за собою передбачену 

законом відповідальність. 

Стаття 22-1. Обов'язок надання інформації 

Суб'єкти господарювання, об'єднання, органи влади, органи місцевого 

самоврядування, органи адміністративно-господарського управління та 

контролю, інші юридичні особи, їх структурні підрозділи, філії, представництва, 

їх посадові особи та працівники, фізичні особи зобов'язані на вимогу органу 

Антимонопольного комітету України, голови територіального відділення 

Антимонопольного комітету України, уповноважених ними працівників 

Антимонопольного комітету України, його територіального відділення подавати 

документи, предмети чи інші носії інформації, пояснення, іншу інформацію, в 

тому числі з обмеженим доступом та банківську таємницю, необхідну для 

виконання Антимонопольним комітетом України, його територіальними 

відділеннями завдань, передбачених законодавством про захист економічної 

конкуренції та про державну допомогу суб’єктам господарювання. 

 

Стаття 22-1. Обов'язок надання інформації 

Суб'єкти господарювання, об'єднання, органи влади, органи місцевого 

самоврядування, органи адміністративно-господарського управління та 

контролю, інші юридичні особи, їх структурні підрозділи, філії, представництва, 

їх посадові особи та працівники, фізичні особи зобов'язані на вимогу органу 

Антимонопольного комітету України, голови територіального відділення 

Антимонопольного комітету України, уповноважених ними працівників 

Антимонопольного комітету України, його територіального відділення подавати 

документи, предмети чи інші носії інформації, пояснення, іншу інформацію, в 

тому числі з обмеженим доступом, банківську таємницю, податкову звітність,  

незалежно від її місцезнаходження, яка перебуває у їх володінні, та/або 

користуванні, та/або розпорядженні та/або доступна їм, необхідну для 

виконання Антимонопольним комітетом України, його територіальними 

відділеннями завдань, передбачених законодавством про захист економічної 
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Документи, статистична та інша інформація, необхідні для виконання завдань, 

передбачених законодавством про захист економічної конкуренції та про 

державну допомогу суб’єктам господарювання, надаються на вимогу органу 

Антимонопольного комітету України, голови територіального відділення 

Антимонопольного комітету України, уповноважених ними працівників 

Антимонопольного комітету України, його територіального відділення 

безкоштовно. Вимоги органу Антимонопольного комітету України, голови 

територіального відділення Антимонопольного комітету України можуть 

передбачати як одноразове, так і періодичне надання інформації. 

 

Частина відсутня 

 

 

 

 

 

 

… 

Частина відсутня 

 

… 

конкуренції та про державну допомогу суб’єктам господарювання. 

 

Документи, статистична та інша інформація, необхідні для виконання завдань, 

передбачених законодавством про захист економічної конкуренції та про 

державну допомогу суб’єктам господарювання, надаються на вимогу органу 

Антимонопольного комітету України, голови територіального відділення 

Антимонопольного комітету України, уповноважених ними працівників 

Антимонопольного комітету України, його територіального відділення 

безкоштовно. Вимоги органу Антимонопольного комітету України, голови 

територіального відділення Антимонопольного комітету України можуть 

передбачати як одноразове, так і періодичне надання інформації. 

 

Якщо інформація, яку вимагає надати орган Антимонопольного комітету 

України у зв’язку із дослідженням товарного ринку, що проводиться поза 

межами розгляду заяв і справ про порушення законодавства про захист 

економічної конкуренції, вже надавалася протягом дванадцяти місяців, що 

передують дню отримання такої вимоги, будь-якому органу 

Антимонопольного комітету України і не зазнала змін, особа, від якої 

вимагається така інформація, має право не надавати її повторно, 

повідомивши про це орган Антимонопольного комітету України, який 

вимагає надати інформацію, у письмовому вигляді із зазначенням 

реквізитів листа, яким було надіслано інформацію, що вимагається 

… 

Органи Антимонопольного комітету України з метою виконання завдань, 

передбачених законодавством про захист економічної конкуренції, 

отримують безпосередній доступ до автоматизованих реєстрів, баз даних, 

інших систем збирання, зберігання, обробки та пошуку інформації, 

відомостей, держателем (адміністратором) яких є державні органи або 

органи місцевого самоврядування  шляхом надання ідентифікаторів 

доступу. Обробка такої інформації здійснюється органами 

Антимонопольного комітету України із дотриманням законодавства про 

захист персональних даних та забезпеченням таємниці, що охороняється 

законом. 

Доступ до автоматизованих реєстрів, баз даних, інших систем збирання, 

зберігання, обробки та пошуку інформації, відомостей надається органам 
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Антимонопольного комітету України на безоплатній основі на підставі 

договору, укладеного з адміністратором (держателем) відповідних систем, 

реєстрів, баз даних. 

Стаття 23-1. Слухання у справах про надання дозволу на узгоджені дії, 

концентрацію, про порушення законодавства про захист економічної конкуренції 

   

 

Органи Антимонопольного комітету України, які розглядають справу про 

надання дозволу на узгоджені дії, концентрацію, про порушення законодавства 

про захист економічної конкуренції, в тому числі про недобросовісну 

конкуренцію, до прийняття рішення по суті можуть проводити слухання у справі. 

 

Слухання проводиться органом Антимонопольного комітету України, який 

розглядає справу, чи за дорученням голови цього органу одним або декількома 

його членами. 

 

 

Орган Антимонопольного комітету України до слухання у справі залучає осіб, 

які беруть участь у розгляді справи, для надання ними пояснень, доводів та інших 

міркувань, необхідних для встановлення фактичних обставин справи. 

 

У слуханні у справі беруть участь працівники Антимонопольного комітету 

України, його територіальних відділень, а в разі потреби залучаються експерти. 

 

До слухання у справі можуть бути залучені інші особи, якщо заявник, а у справах 

про порушення законодавства про захист економічної конкуренції - заявник і 

відповідач не висловили проти цього обґрунтованих заперечень. 

…. 

 

 

 

 

Частини відсутні 

 

… 

 

 

 

Стаття 23-1. Слухання у справах про надання дозволу на узгоджені дії, 

концентрацію, про порушення законодавства про захист економічної 

конкуренції 

   

Органи Антимонопольного комітету України, які розглядають справу про 

надання дозволу на узгоджені дії, концентрацію, про порушення законодавства 

про захист економічної конкуренції, в тому числі про недобросовісну 

конкуренцію, до прийняття рішення по суті можуть проводити слухання у справі. 

 

Слухання проводиться за клопотанням сторін у справі та учасників 

концентрації або узгоджених дій, а також за власною ініціативою органу 

Антимонопольного комітету України. 

 

 

 

 

 

 

 

За результатами слухання протягом семи робочих днів з дня проведення 

слухання складається протокол, в якому, зокрема,  відображаються 

пояснення учасників слухань та питання, що розглядалися.  

Процес слухання фіксується за допомогою технічних засобів. Аудіо чи 

відеозапис додається до протоколу.  

Особи, які беруть участь у справі, мають право ознайомитися з протоколом 



9 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Орган Антимонопольного комітету України за власною ініціативою чи за заявою 

осіб, які беруть участь у розгляді справи, може провести повністю або частково 

закрите слухання у справі, якщо відкрите слухання може завдати шкоди 

інтересам держави, осіб, які беруть участь у розгляді справи, та інших осіб або 

перешкодити подальшому розгляду справи. 

 

Порядок проведення слухання у справі визначається Антимонопольним 

комітетом України відповідно до цього Закону та інших актів законодавства з 

питань захисту економічної конкуренції. 

слухань та одержати його копію. 

Дані, одержані в процесі слухань, можуть бути доказами у заявах,  справах 

про надання дозволу на узгоджені дії, концентрацію та порушення 

законодавства про захист економічної конкуренції. 

 

Стаття 25. Звернення до суду 

З метою захисту інтересів держави, споживачів та суб'єктів господарювання 

Антимонопольний комітет України, територіальні відділення 

Антимонопольного комітету України у зв'язку з порушенням законодавства про 

захист економічної конкуренції органами влади, юридичними чи фізичними 

особами подають заяви, позови, скарги до суду, в тому числі про: 

визнання недійсними нормативно-правових та інших актів, зокрема рішень, 

наказів, розпоряджень, постанов тощо, органів влади, органів місцевого 

самоврядування, органів адміністративно-господарського управління та 

контролю чи розірвання угоди в разі невиконання ними у встановлені строки 

рішень органів Антимонопольного комітету України про скасування або зміну 

актів, прийнятих органами влади, органами місцевого самоврядування, органами 

адміністративно-господарського управління та контролю, або про розірвання 

угоди; 

стягнення не сплачених у добровільному порядку штрафів та пені; 

припинення порушення законодавства про захист економічної конкуренції; 

зобов'язання виконати рішення органів Антимонопольного комітету 

України; 

Стаття 25. Звернення до суду 

З метою захисту інтересів держави, споживачів та суб'єктів господарювання 

Антимонопольний комітет України, територіальні відділення 

Антимонопольного комітету України у зв'язку з порушенням законодавства про 

захист економічної конкуренції органами влади, юридичними чи фізичними 

особами подають заяви, клопотання, позови, скарги до суду, в тому числі про: 

визнання недійсними нормативно-правових та інших актів, зокрема рішень, 

наказів, розпоряджень, постанов тощо, органів влади, органів місцевого 

самоврядування, органів адміністративно-господарського управління та 

контролю чи розірвання угоди в разі невиконання ними у встановлені строки 

рішень органів Антимонопольного комітету України про скасування або зміну 

актів, прийнятих органами влади, органами місцевого самоврядування, органами 

адміністративно-господарського управління та контролю, або про розірвання 

угоди; 

стягнення не сплачених у добровільному порядку штрафів та пені; 

припинення порушення законодавства про захист економічної конкуренції; 

зобов'язання виконати рішення органів Антимонопольного комітету 

України; 
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безоплатне вилучення товарів з неправомірно використаним позначенням 

та (або) копій виробів іншого суб'єкта господарювання; 

вилучення, накладення арешту на майно, документи, предмети, інші носії 

інформації у місцях проживання та інших володіннях особи; 

 

Пункт відсутній 

 з інших підстав, передбачених законом. 

 

безоплатне вилучення товарів з неправомірно використаним позначенням 

та (або) копій виробів іншого суб'єкта господарювання; 

надання дозволу на проведення перевірок, накладення арешту або 

вилучення документів, предметів, інших носіїв інформації у місцях проживання 

та інших володіннях особи; 

затвердження угоди про врегулювання справи; 

з інших підстав, передбачених законом. 

Стаття 27. Структура, гранична чисельність, штатний розпис, умови оплати 

праці, матеріально-побутового та іншого забезпечення 

Структура, штатний розпис Антимонопольного комітету України та його 

територіальних відділень затверджується Головою Антимонопольного комітету 

України в межах видатків згідно з кошторисом доходів і видатків. Гранична 

чисельність працівників Антимонопольного комітету України та його 

територіальних відділень затверджується Кабінетом Міністрів України. 

 

Оплата праці, матеріально-побутове забезпечення, транспортне та медичне 

обслуговування, надання соціальних гарантій Голові Антимонопольного 

комітету України здійснюються на умовах і в порядку, визначених 

законодавством для міністрів; першому заступнику Голови - для перших 

заступників міністрів; заступникам Голови та державним уповноваженим 

Антимонопольного комітету України - для заступників міністрів; іншим 

працівникам центрального апарату Антимонопольного комітету України - 

для відповідних категорій спеціалістів міністерств; голові територіального 

відділення Антимонопольного комітету України в Автономній Республіці 

Крим і його заступникам – відповідно для заступника Голови Ради 

Міністрів та міністрів Автономної Республіки Крим; головам обласних, 

Київського та Севастопольського міських територіальних відділень 

Антимонопольного комітету України - відповідно для заступників голів 

обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій; 

заступникам голів територіальних відділень в областях, містах Києві та 

Севастополі – відповідно для начальників управлінь, самостійних відділів 

обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій; 

іншим працівникам територіальних відділень – відповідно для спеціалістів 

Стаття 27. Структура, гранична чисельність, штатний розпис, умови оплати 

праці, матеріально-побутового та іншого забезпечення 

Структура, штатний розпис Антимонопольного комітету України та його 

територіальних відділень затверджується Головою Антимонопольного комітету 

України в межах видатків згідно з кошторисом доходів і видатків. Гранична 

чисельність працівників Антимонопольного комітету України та його 

територіальних відділень затверджується Кабінетом Міністрів України. 

 

Оплата праці Голови Антимонопольного комітету України, державних 

уповноважених Антимонопольного комітету України, працівників його 

апарату і територіальних відділень Антимонопольного комітету України, 

працівників Антимонопольного комітету України та його територіальних 

відділень, що здійснюють функції з обслуговування, повинна забезпечувати 

достатні матеріальні умови для незалежного виконання ними службових 

обов’язків з урахуванням характеру та інтенсивності роботи, стимулювати 

досягнення високих результатів у службовій діяльності та сумлінну працю, 

компенсувати фізичні та інтелектуальні затрати працівників. 

Умови оплати праці Голови Антимонопольного комітету України і 

державних уповноважених Антимонопольного комітету України 

визначаються з урахуванням особливостей цього Закону. 

Умови оплати праці державних службовців Антимонопольного комітету 

України та його територіальних відділень встановлюються відповідно до 

Закону України "Про державну службу". 

Умови оплати праці працівників, що виконують функції з обслуговування 

апарату і територіальних відділень Антимонопольного комітету України 
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міністерств Автономної Республіки Крим, управлінь, самостійних відділів 

обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій. 

При цьому посадові оклади працівників Антимонопольного комітету 

України та його територіальних відділень, службові обов'язки яких 

полягають у безпосередньому виконанні функцій, визначених статтею 2 

Закону України "Про державний захист працівників суду і правоохоронних 

органів", встановлюються на тридцять відсотків вище відповідних окладів 

державних службовців. 

Умови оплати праці державних службовців Антимонопольного комітету 

України та його територіальних відділень встановлюються відповідно до 

Закону України "Про державну службу". 

визначаються постановою Кабінету Міністрів України. 

Установлюються такі посадові оклади Голові Антимонопольного комітету 

України, державним уповноваженим Антимонопольного комітету України, 

працівникам апарату і територіальних відділень Антимонопольного 

комітету України відповідно до розміру прожиткового мінімуму, 

встановленого для працездатних осіб на 1 січня календарного року: 

Голова Антимонопольного комітету України – 30; 

державний уповноважений Антимонопольного комітету України – 29; 

керівник апарату Антимонопольного комітету України – 28; 

директор (керівник) департаменту – 27 

заступник директора (керівника) департаменту - 25 

начальник (керівник) самостійного управління – 26 

заступник начальника (керівника) самостійного управління - 24 

начальник (керівник) самостійного відділу – 23 

заступник начальника (керівника) самостійного відділу - 21 

завідувач самостійного сектору - 22 

начальник (керівник) відділу у складі управління (департаменту) - 20 

заступник начальника (керівника) відділу у складі управління 

(департаменту)  - 19 

завідувач сектору у складі департаменту - 18 

головний спеціаліст - 16 

провідний спеціаліст - 14 

спеціаліст – 12 

працівник, що виконує функції з обслуговування апарату Комітету - 10 

голова територіального відділення Антимонопольного комітету України – 

24; 

заступник голови територіального відділення - 18 

начальник (керівник) відділу територіально відділення - 16 
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заступник начальника (керівника) відділу - 14 

завідувач сектору територіально відділення - 12 

головний спеціаліст територіально відділення - 11 

провідний спеціаліст територіально відділення - 10 

спеціаліст територіально відділення - 9 

працівник, що виконує функції з обслуговування територіального 

відділення – 8 

Голові, державним уповноваженим Антимонопольного комітету України 

виплачується: 

надбавка за вислугу років у розмірі 3 відсотків посадового окладу за кожен 

календарний рік залежно від стажу роботи, до якого зараховуються період 

роботи на посаді, раніше набутий стаж державної служби та періоди роботи, 

передбачені статтею 46 Закону України “Про державну службу”, але не 

більше 50 відсотків посадового окладу; 

надбавка за інтенсивність праці в розмірі до 100 відсотків посадового 

окладу; 

премія відповідно до їх особистого внеску в загальні результати роботи у 

межах коштів, передбачених у кошторисі на преміювання працівників 

Антимонопольного комітету України відповідно до затвердженого 

Антимонопольним комітетом України Положення про преміювання; 

матеріальна допомога на оздоровлення під час надання щорічної відпустки 

у розмірі, що не перевищує середньомісячної заробітної плати зазначених 

посадових осіб. 

Голові, державним уповноваженим Антимонопольного комітету України 

може надаватися матеріальна допомога для вирішення соціально-

побутових питань у розмірі, що не перевищує середньомісячної заробітної 

плати працівника. 

 

Рішення про виплату та конкретний розмір надбавки за вислугу років, 

надбавки за інтенсивність праці, премії, матеріальної допомоги на 

оздоровлення, матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових 

питань Голові, державним уповноваженим Антимонопольного комітету 
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України приймається в порядку, установленому Головою 

Антимонопольного комітету України, в межах затвердженого фонду оплати 

праці. 

При цьому рішення про виплату надбавки за інтенсивність праці, премії, 

матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань: 

Голові Антимонопольного комітету приймається за погодженням з 

Міністром Кабінету Міністрів України згідно з поданням  керівника 

апарату Антимонопольного комітету України 

першому заступнику та заступнику Голови Антимонопольного комітету 

України приймається за погодженням з Головою Антимонопольного 

комітету України згідно з поданням керівника апарату Антимонопольного 

комітету України. 

Розмір та порядок встановлення надбавок, премій, інших виплат 

державним службовцям апарату і територіальних відділень 

Антимонопольного комітету України, визначаються Законом України 

"Про державну службу". 

Закон України «Про захист економічної конкуренції» 

Стаття 1. Визначення термінів 

Терміни, що вживаються в цьому Законі, мають таке значення: 

…  

контроль - вирішальний вплив однієї чи декількох пов’язаних юридичних 

та/або фізичних осіб на господарську діяльність суб’єкта господарювання чи 

його частини, який здійснюється безпосередньо або через інших осіб, зокрема 

завдяки: праву володіння чи користування всіма активами чи їх значною 

частиною; праву, яке забезпечує вирішальний вплив на формування складу, 

результати голосування та рішення органів управління суб’єкта 

господарювання; укладенню договорів і контрактів, які дають можливість 

визначати умови господарської діяльності, давати обов’язкові до виконання 

вказівки або виконувати функції органу управління суб’єкта господарювання; 

заміщенню посади керівника, заступника керівника спостережної ради, 

правління, іншого наглядового чи виконавчого органу суб’єкта господарювання 

особою, яка вже обіймає одну чи кілька із зазначених посад в інших суб’єктах 

господарювання; обійманню більше половини посад членів спостережної ради, 

Стаття 1. Визначення термінів 

Терміни, що вживаються в цьому Законі, мають таке значення: 

… 

контроль - це можливість однієї або декількох юридичних та/або фізичних осіб 

мати вирішальний вплив на господарську діяльність суб’єкта господарювання 

чи його частини, який здійснюється безпосередньо або через інших осіб, 

зокрема завдяки: праву володіння чи користування всіма активами чи їх 

значною частиною; праву, яке забезпечує вирішальний вплив на формування 

складу, результати голосування та рішення органів управління суб’єкта 

господарювання; укладенню договорів і контрактів, які дають можливість 

визначати умови господарської діяльності, давати обов’язкові до виконання 

вказівки або виконувати функції органу управління суб’єкта господарювання; 

заміщенню посади керівника, заступника керівника спостережної ради, 

правління, іншого наглядового чи виконавчого органу суб’єкта господарювання 

особою, яка вже обіймає одну чи кілька із зазначених посад в інших суб’єктах 

господарювання; обійманню більше половини посад членів спостережної ради, 



14 
 

правління, інших наглядових чи виконавчих органів суб’єкта господарювання 

особами, які вже обіймають одну чи кілька із зазначених посад в іншому 

суб’єкті господарювання. Пов’язаними особами є юридичні та/або фізичні 

особи, які спільно або узгоджено здійснюють господарську діяльність, у тому 

числі спільно або узгоджено чинять вплив на господарську діяльність суб’єкта 

господарювання. Зокрема, пов’язаними фізичними особами вважаються такі, які 

є подружжям, батьками та дітьми, братами та (або) сестрами; 

 

 

суб’єкт господарювання - юридична особа незалежно від організаційно-правової 

форми та форми власності чи фізична особа, що здійснює діяльність з 

виробництва, реалізації, придбання товарів, іншу господарську діяльність, у 

тому числі яка здійснює контроль над іншою юридичною чи фізичною особою; 

група суб’єктів господарювання, якщо один або декілька з них здійснюють 

контроль над іншими. Суб’єктами господарювання визнаються також органи 

державної влади, органи місцевого самоврядування, а також органи 

адміністративно-господарського управління та контролю в частині їх діяльності 

з виробництва, реалізації, придбання товарів чи іншої господарської діяльності. 

Господарською діяльністю не вважається діяльність фізичної особи з придбання 

товарів народного споживання для кінцевого споживання; 

… 

товар - будь-який предмет господарського обороту, в тому числі продукція, 

роботи, послуги, документи, що підтверджують зобов’язання та права (зокрема 

цінні папери); 

… 

термін відсутній  

правління, інших наглядових чи виконавчих органів суб’єкта господарювання 

особами, які вже обіймають одну чи кілька із зазначених посад в іншому 

суб’єкті господарювання. Пов’язаними особами є юридичні та/або фізичні 

особи, які спільно або узгоджено здійснюють господарську діяльність, у тому 

числі спільно або узгоджено чинять вплив на господарську діяльність суб’єкта 

господарювання. Зокрема, пов’язаними фізичними особами вважаються такі, які 

є подружжям, батьками та дітьми, братами та (або) сестрами; 

… 

 

суб’єкт господарювання - юридична особа незалежно від організаційно-правової 

форми та форми власності чи фізична особа, що здійснює діяльність з 

виробництва, реалізації, придбання товарів, іншу господарську діяльність, у 

тому числі яка здійснює контроль над іншою юридичною чи фізичною особою; 

група суб’єктів господарювання, пов’язаних відносинами контролю. 

Суб’єктами господарювання визнаються також органи державної влади, органи 

місцевого самоврядування, а також органи адміністративно-господарського 

управління та контролю в частині їх діяльності з виробництва, реалізації, 

придбання товарів чи іншої господарської діяльності. Господарською діяльністю 

не вважається діяльність фізичної особи з придбання товарів народного 

споживання для кінцевого споживання; 

… 

товар - будь-який предмет господарського обороту, в тому числі продукція, 

роботи, послуги, документи, що підтверджують зобов’язання та права (зокрема 

цінні папери); 

… 

інше володіння - транспортний засіб, земельна ділянка, гараж, інші будівлі 

чи приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та 

іншого призначення тощо, які знаходяться у володінні, користуванні, 

розпорядженні особи або суб’єкта господарювання. 

 

Стаття 6. Антиконкурентні узгоджені дії суб’єктів господарювання 

…..  

5. Особа, що вчинила антиконкурентні узгоджені дії, але раніше за інших 

Стаття 6. Антиконкурентні узгоджені дії суб’єктів господарювання 

… 

Виключити   
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учасників цих дій добровільно повідомила про це Антимонопольний комітет 

України чи його територіальне відділення та надала інформацію, яка має суттєве 

значення для прийняття рішення у справі, звільняється від відповідальності за 

вчинення антиконкурентних узгоджених дій, передбаченої статтею 52 цього 

Закону. 

 Органи Антимонопольного комітету України на підставі вмотивованого 

клопотання в інтересах розслідування справи про порушення законодавства про 

захист економічної конкуренції забезпечують конфіденційність інформації про 

особу. 

Не може бути звільнена від відповідальності особа, визначена у цій частині, 

якщо вона: 

не вжила ефективних заходів стосовно припинення нею антиконкурентних 

узгоджених дій після повідомлення про них Антимонопольному комітету 

України; 

була ініціатором чи забезпечувала керівництво антиконкурентними 

узгодженими діями; 

не надала всіх доказів або інформації стосовно вчинення нею порушення, про 

які їй було відомо та які вона могла безперешкодно отримати. 

 

Стаття 22. Концентрація суб’єктів господарювання 

1. З метою запобігання монополізації товарних ринків, зловживання 

монопольним (домінуючим) становищем, обмеження конкуренції органи 

Антимонопольного комітету України здійснюють державний контроль за 

концентрацією суб’єктів господарювання (далі - концентрація). 

 

2. Концентрацією визнається: 

1) злиття суб’єктів господарювання або приєднання одного суб’єкта 

господарювання до іншого; 

 

2) набуття безпосередньо або через інших осіб контролю одним або кількома 

суб’єктами господарювання над одним або кількома суб’єктами господарювання 

чи частинами суб’єктів господарювання, зокрема, шляхом: 

 

Стаття 22. Концентрація суб’єктів господарювання 

1. З метою запобігання суттєвого обмеження конкуренції, яке може бути 

наслідком набуття або посилення монопольного (домінуючого) становища, 
органи Антимонопольного комітету України здійснюють державний контроль за 

концентрацією суб’єктів господарювання (далі - концентрація). 

2. Концентрацією визнається: 

1) злиття або приєднання суб’єктів господарювання або частини 

суб’єктів господарювання, які не були пов’язані відносинами контролю між 

собою;  

 

2) набуття одним або декількома суб’єктами господарювання прямого 

або опосередкованого контролю над цілим або частинами одного або 

декількох інших суб’єктів господарювання, зокрема, шляхом: 

 

а) безпосереднього або опосередкованого придбання, набуття у власність 
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а) безпосереднього або опосередкованого придбання, набуття у власність 

іншим способом активів у вигляді єдиного майнового комплексу або 

структурного підрозділу суб’єкта господарювання, одержання в управління, 

оренду, лізинг, концесію чи набуття в інший спосіб права користування 

активами у вигляді єдиного майнового комплексу або структурного підрозділу 

суб’єкта господарювання, в тому числі придбання активів суб’єкта 

господарювання, що ліквідується; 

 

б) призначення або обрання на посаду керівника, заступника керівника 

спостережної ради, правління, іншого наглядового чи виконавчого органу 

суб’єкта господарювання особи, яка вже обіймає одну чи кілька з перелічених 

посад в інших суб’єктах господарювання, або створення ситуації, при якій 

більше половини посад членів спостережної ради, правління, інших наглядових 

чи виконавчих органів двох чи більше суб’єктів господарювання обіймають одні 

й ті самі особи; 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) створення суб’єкта господарювання двома і більше суб’єктами 

господарювання, який протягом тривалого періоду буде самостійно 

здійснювати господарську діяльність, але при цьому таке створення не 

призводить до координації конкурентної поведінки між суб’єктами 

господарювання, що створили цей суб’єкт господарювання, або між ними 

та новоствореним суб’єктом господарювання; 

4) безпосереднє або опосередковане придбання, набуття у власність іншим 

способом чи одержання в управління часток (акцій, паїв), що забезпечує 

досягнення чи перевищення 25 або 50 відсотків голосів у вищому органі 

управління відповідного суб’єкта господарювання. 

іншим способом активів у вигляді єдиного майнового комплексу або 

структурного підрозділу суб’єкта господарювання, одержання в управління, 

оренду, лізинг, концесію чи набуття в інший спосіб права користування 

активами у вигляді єдиного майнового комплексу або структурного підрозділу 

суб’єкта господарювання, в тому числі придбання активів суб’єкта 

господарювання, що ліквідується; 

 

б) укладення договорів, угод та/або придбання в інший спосіб прав, що 

дозволяють визначати умови господарської діяльності, давати обов'язкові 

до виконання розпорядження або виконувати функції органу управління 

суб'єкта господарювання та/або забезпечити вирішальний вплив на 

формування органу управління, на результати голосувань чи прийняття 

рішень органами суб’єкта господарювання;  

в) безпосереднє або опосередковане придбання, набуття у власність іншим 

способом чи одержання в управління часток (акцій, паїв), що забезпечує 

можливість вирішального впливу, у тому числі, досягнення чи перевищення 25 

або 50 відсотків голосів у вищому органі управління відповідного суб’єкта 

господарювання; 

г) призначення або обрання на посаду керівника, заступника керівника 

спостережної ради, правління, іншого наглядового чи виконавчого органу 

суб’єкта господарювання особи, яка вже обіймає одну чи кілька з перелічених 

посад в інших суб’єктах господарювання, або створення ситуації, при якій 

більше половини посад членів спостережної ради, правління, інших наглядових 

чи виконавчих органів двох чи більше суб’єктів господарювання обіймають одні 

й ті самі особи; 

 

3) створення суб’єкта господарювання двома і більше суб’єктами 

господарювання, який буде самостійно та повнофункціонально здійснювати 

господарську діяльність протягом тривалого періоду; 
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3. Не вважаються концентрацією: 

 

1) створення суб’єкта господарювання, метою чи внаслідок створення якого 

здійснюється координація конкурентної поведінки між суб’єктами 

господарювання, що створили зазначений суб’єкт господарювання, або між 

ними та новоствореним суб’єктом господарювання. Такі дії розглядаються як 

узгоджені дії відповідно до абзацу другого частини першої статті 5 цього 

Закону; 

 

 

3. Не вважаються концентрацією: 

 

1) створення суб’єкта господарювання двома і більше суб’єктами 

господарювання, який не буде самостійно та повнофункціонально 

здійснювати господарську діяльність протягом тривалого періоду. Такі дії 

розглядаються як узгоджені дії відповідно до абзацу другого частини першої 

статті 5 цього Закону; 

Стаття 24. Випадки, в яких необхідне отримання дозволу на концентрацію 

суб'єктів господарювання  

  

1. Концентрація може бути здійснена лише за умови попереднього 

одержання дозволу Антимонопольного комітету України чи адміністративної 

колегії Антимонопольного комітету України у випадках, передбачених 

частиною другою статті 22 цього Закону та іншими нормативно-правовими 

актами, якщо: 

 

1) сукупна вартість активів або сукупний обсяг реалізації товарів учасників 

концентрації, з урахуванням відносин контролю, за останній фінансовий рік, у 

тому числі за кордоном, перевищує суму, еквівалентну 30 мільйонам євро, 

визначену за офіційним валютним курсом, установленим Національним банком 

України, що діяв в останній день фінансового року, при цьому вартість (сукупна 

вартість) активів або обсяг (сукупний обсяг) реалізації товарів в Україні не менш 

як у двох учасників концентрації, з урахуванням відносин контролю, перевищує 

суму, еквівалентну 4 мільйонам євро, визначену за офіційним валютним курсом, 

установленим Національним банком України, що діяв в останній день 

фінансового року, у кожного; або 

2) сукупна вартість активів або сукупний обсяг реалізації товарів в Україні 

суб'єкта господарювання, щодо якого набувається контроль, або суб'єкта, 

активи, частки (акції, паї) якого набуваються у власність чи одержуються в 

управління і користування, або хоча б одного із засновників створюваного 

суб'єкта господарювання, з урахуванням відносин контролю, за останній 

фінансовий рік перевищує суму, еквівалентну 8 мільйонам євро, визначену за 

Стаття 24. Випадки, в яких необхідне отримання дозволу на концентрацію 

суб'єктів господарювання 

 

1. Концентрація може бути здійснена лише за умови попереднього 

одержання дозволу Антимонопольного комітету України чи адміністративної 

колегії Антимонопольного комітету України:  

 

 

1) у випадках, передбачених пунктом першим, підпунктом «г» пункту 

другого та пунктом третім частини другою статті 22 цього Закону, якщо: 

сукупні вартісні показники усіх учасників концентрації, у тому числі за 

кордоном, перевищують суму, еквівалентну 30 мільйонам євро, і при цьому 

вартісні показники в Україні не менш як у двох учасників концентрації 

перевищують суму, еквівалентну 4 мільйонам євро у кожного; або 

вартісні показники в Україні хоча б одного учасника концентрації, 

перевищують суму, еквівалентну 8 мільйонам євро, і при цьому обсяг 

реалізації товарів хоча б одного іншого учасника концентрації, у тому числі 

за кордоном, перевищує суму, еквівалентну 150 мільйонам євро.  

2) у випадках, передбачених підпунктами «а» - «в» пункту другого 

частини другої статті 22 цього Закону, якщо: 

сукупні вартісні показники в Україні всіх учасників концентрації 

перевищують суму, еквівалентну 30 мільйонам євро, і при цьому вартісні 

показники в Україні суб'єкта господарювання, над яким або частиною 
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офіційним валютним курсом, установленим Національним банком України, що 

діяв в останній день фінансового року, і при цьому обсяг реалізації товарів хоча 

б одного іншого учасника концентрації, з урахуванням відносин контролю, за 

останній фінансовий рік, у тому числі за кордоном, перевищує суму, 

еквівалентну 150 мільйонам євро, визначену за офіційним валютним курсом, 

установленим Національним банком України, що діяв в останній день 

фінансового року. 

 

 

2. При розрахунку обсягів реалізації товарів учасників концентрації 

використовується сума доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, 

послуг) за вирахуванням суми податку на додану вартість, акцизного податку, 

інших податків або зборів, базою для оподаткування в яких є оборот, за останній 

фінансовий звітний рік, що передував поданню заяви. Кошти, отримані від 

реалізації товарів у межах однієї групи суб'єктів господарювання, пов'язаних 

відносинами контролю, якщо такий облік ведеться, не враховуються.  

 

 

 

 

Частини відсутні 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

якого набувається контроль, перевищують суму, еквівалентну 2 мільйону 

євро; або 

вартісні показники в Україні суб'єкта господарювання, над яким або 

над частиною якого набувається контроль, перевищує суму, еквівалентну 2 

мільйону євро, і при цьому обсяг реалізації товарів хоча б одного іншого 

учасника концентрації, у тому числі за кордоном, перевищує суму, 

еквівалентну 150 мільйонам євро.  

 

2. Для цілей розрахунку показників, зазначених у частині першій цієї 

статті: 

вартісними показниками учасника концентрації є сукупна вартість 

активів станом на останній день останнього фінансового року або сукупний 

обсяг реалізації товарів суб’єкта господарювання за останній фінансовий 

рік;  

еквіваленти сум в євро у національній валюті України визначаються за 

офіційним валютним курсом, установленим Національним банком 

України, що діяв в останній день фінансового року. 

При розрахунку обсягів реалізації товарів учасників концентрації 

використовується сума доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, 

робіт, послуг) за вирахуванням суми податку на додану вартість, акцизного 

податку, інших податків або зборів, базою для оподаткування в яких є 

оборот, за останній фінансовий звітний рік, що передував поданню заяви.  

3. При розрахунку вартісних показників учасників концентрації не 

враховуються вартісні показники суб’єктів господарювання та частин 

суб'єктів господарювання (незалежно від наявності у таких частин статусу 

юридичної особи), відносини контролю з якими припиняються внаслідок 

концентрації. 

4. Для цілей розрахунку вартісних показників учасників концентрації 

сукупність правочинів, передбачених пунктом 2 частини другої статті 22 

цього Закону, вчинених протягом двох років між одними й тими ж 

суб’єктами господарювання, що впливають або можуть вплинути на умови 

обороту товарів на одному й тому ж ринку та суміжних з ним ринках, 

вважаються однією концентрацією суб’єктів господарювання на дату 

вчинення останнього правочину. 
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3. Якщо учасниками концентрації виступають комерційні банки, для розрахунку 

вартості активів та обсягів реалізації використовується десята частина вартості 

активів комерційного банку. У випадках, коли учасниками концентрації є 

страховики, для розрахунку вартості активів страховика використовується 

сума неттоактивів, а для розрахунку обсягів реалізації товарів - сума 

доходів від страхової діяльності, визначених відповідно до законодавства 

України про страхову діяльність. 
4. Порядок обчислення порогових показників, що використовуються для цілей 

цієї статті, а також його особливості стосовно окремих категорій суб’єктів 

господарювання встановлюються Антимонопольним комітетом України. 

 

5. Концентрація, яка потребує дозволу відповідно до частини першої цієї статті, 

забороняється до надання дозволу на її здійснення. До надання такого дозволу 

учасники концентрації зобов’язані утримуватися від дій, які можуть призвести 

до обмеження конкуренції та неможливості відновлення початкового стану. 

 

6. Дозвіл на концентрацію не надається, якщо така концентрація заборонена 

відповідно до Закону України "Про санкції". 

 

5. Якщо учасниками концентрації виступають комерційні банки, для 

розрахунку вартості активів та обсягів реалізації використовується десята 

частина вартості активів комерційного банку.  

 

 

6. Порядок обчислення показників, що використовуються для цілей цієї статті, а 

також його особливості стосовно окремих категорій суб’єктів господарювання 

встановлюються Антимонопольним комітетом України. 

 

7. Концентрація, яка потребує дозволу відповідно до частини першої цієї 

статті, забороняється до надання дозволу на її здійснення. До надання такого 

дозволу учасники концентрації зобов’язані утримуватися від дій, які можуть 

призвести до обмеження конкуренції та неможливості відновлення початкового 

стану. 

8. Дозвіл на концентрацію не надається, якщо така концентрація заборонена 

відповідно до Закону України "Про санкції". 

Стаття 25. Підстави надання дозволу на концентрацію суб'єктів 

господарювання 

1. Антимонопольний комітет України чи адміністративна колегія 

Антимонопольного комітету України надають дозвіл на концентрацію у разі, 

якщо вона не призводить до монополізації чи суттєвого обмеження конкуренції 

на всьому ринку чи в значній його частині. 

 

Стаття 25. Підстави надання дозволу на концентрацію суб'єктів 

господарювання 

1. Антимонопольний комітет України чи адміністративна колегія 

Антимонопольного комітету України надають дозвіл на концентрацію у разі, 

якщо вона не призводить до суттєвого обмеження конкуренції, яке може бути 

наслідком набуття або посилення монопольного (домінуючого) становища. 

Стаття 30. Розгляд справи про узгоджені дії, концентрацію суб’єктів 

господарювання 

1. У разі виявлення підстав для заборони узгоджених дій, концентрації 

відповідні органи Антимонопольного комітету України розпочинають розгляд 

справи про узгоджені дії чи концентрацію, про що приймається розпорядження 

та письмово повідомляється особа, яка подала заяву. Разом із повідомленням 

про початок розгляду справи надсилається перелік інформації, яку заявник 

повинен надати для прийняття органами Антимонопольного комітету України 

Стаття 30. Розгляд справи про узгоджені дії, концентрацію суб’єктів 

господарювання 

1. У разі виявлення підстав для заборони узгоджених дій, концентрації 

відповідні органи Антимонопольного комітету України розпочинають розгляд 

справи про узгоджені дії чи концентрацію, про що приймається розпорядження 

та письмово повідомляється особа, яка подала заяву. Разом із повідомленням 

про початок розгляду справи надсилається перелік інформації, яку заявник 

повинен надати для прийняття органами Антимонопольного комітету України 
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рішення у справі. 

 

Інформація щодо прийняття розпорядження про початок розгляду справи про 

узгоджені дії, концентрацію (назва та організаційно-правова форма учасників 

узгоджених дій, концентрації, вид узгоджених дій, концентрації) підлягає 

оприлюдненню на офіційному веб-сайті Антимонопольного комітету України 

протягом 10 робочих днів з дня прийняття такого розпорядження. 

…   

3. Строк розгляду справи про узгоджені дії чи концентрацію не повинен 

перевищувати трьох місяців. Перебіг строку починається з дня подання 

заявником (заявниками) у повному обсязі інформації та отримання висновку 

експерта згідно з частинами першою та другою цієї статті. Якщо протягом 

строку розгляду справи органами Антимонопольного комітету України рішення 

не прийнято, вважається, що на узгоджені дії чи концентрацію надано дозвіл. 

 

рішення у справі. 

 

Інформація щодо прийняття розпорядження про початок розгляду справи про 

узгоджені дії, концентрацію (назва та організаційно-правова форма учасників 

узгоджених дій, концентрації, вид узгоджених дій, концентрації) підлягає 

оприлюдненню на офіційному веб-сайті Антимонопольного комітету України 

протягом 10 робочих днів з дня прийняття такого розпорядження. 

…  

3. Строк розгляду справи про узгоджені дії чи концентрацію не повинен 

перевищувати трьох місяців. Цей строк може бути продовжено на один 

місяць, якщо учасники концентрації нададуть пропозиції щодо зобов’язань 

відповідно до частини другої статті 31 цього Закону. Перебіг строку 

починається з дня подання заявником (заявниками) у повному обсязі інформації 

та отримання висновку експерта згідно з частинами першою та другою цієї 

статті. Якщо протягом строку розгляду справи органами Антимонопольного 

комітету України рішення не прийнято, вважається, що на узгоджені дії чи 

концентрацію надано дозвіл. 

Стаття 31. Рішення у справах про узгоджені дії, концентрацію суб'єктів 

господарювання 

  

2. У разі встановлення підстав для заборони узгоджених дій, концентрації, 

органи Антимонопольного комітету України повідомляють їх учасників про 

зміст таких підстав та встановлюють тридцятиденний строк для надання 

учасниками узгоджених дій, концентрації пропозицій щодо зобов’язань, які 

готові взяти на себе учасники таких узгоджених дій, концентрації, що усувають 

відповідний негативний вплив узгоджених дій, концентрації на конкуренцію та 

дозволяють органу Антимонопольного комітету України прийняти рішення про 

надання дозволу на узгоджені дії, концентрацію. Цей строк може бути 

продовжений за клопотанням учасника узгоджених дій, концентрації. 

 

Абзац відсутній 

 

 

Стаття 31. Рішення у справах про узгоджені дії, концентрацію суб'єктів 

господарювання 

2. У разі встановлення підстав для заборони узгоджених дій, концентрації, 

органи Антимонопольного комітету України повідомляють їх учасників про 

зміст таких підстав та встановлюють тридцятиденний строк для надання 

учасниками узгоджених дій, концентрації пропозицій щодо зобов’язань, які 

готові взяти на себе учасники таких узгоджених дій, концентрації, що усувають 

відповідний негативний вплив узгоджених дій, концентрації на конкуренцію та 

дозволяють органу Антимонопольного комітету України прийняти рішення про 

надання дозволу на узгоджені дії, концентрацію. Цей строк може бути 

продовжений за клопотанням учасника узгоджених дій, концентрації. 

 

Після встановлення органами Антимонопольного комітету України 

підстав для заборони концентрації або узгоджених дій учасникам 

концентрації або узгоджених дій надається можливість ознайомитися з 

матеріалами справи з метою забезпечення їхнього права на захист.  
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Зобов’язання, взяті на себе учасниками узгоджених дій, концентрації, мають 

бути пропорційними обґрунтованим загрозам негативного впливу на 

конкуренцію, заявлених узгоджених дій, концентрації, а вимоги щодо 

забезпечення контролю за виконанням учасниками узгоджених дій, концентрації 

взятих на себе зобов’язань не повинні бути надмірними. 

… 

 

 

Зобов’язання, взяті на себе учасниками узгоджених дій, концентрації, 

мають бути пропорційними обґрунтованим загрозам негативного впливу на 

конкуренцію, заявлених узгоджених дій, концентрації, а вимоги щодо 

забезпечення контролю за виконанням учасниками узгоджених дій, концентрації 

взятих на себе зобов’язань не повинні бути надмірними. 

…  

Стаття 34. Плата для відшкодування витрат, пов'язаних із розглядом заяв 

…  

2. Плата справляється:  

із заяв про надання дозволу на концентрацію - у розмірі 1200 неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян, а в разі сплати суми збору відповідно до абзацу 

четвертого цієї частини за надання попередніх висновків з цих питань – у 

розмірі 880 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; 

із заяв про надання дозволу на узгоджені дії - у розмірі 600 неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян, а в разі сплати суми збору відповідно до абзацу 

четвертого цієї частини за надання попередніх висновків з цих питань - у розмірі 

280 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;  

із заяв про надання висновків відповідно до статей 14 та 29 цього Закону - у 

розмірі 320 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;  

за видачу додаткових примірників завірених копій рішень з питань, 

передбачених цією частиною, - у розмірі 0,5 неоподатковуваного мінімуму 

доходів громадян за кожен примірник. 

 

Стаття 34. Плата для відшкодування витрат, пов'язаних із розглядом заяв 

…  

2. Плата справляється:  

із заяв про надання дозволу на концентрацію - у розмірі 2500 неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян, а в разі сплати суми збору відповідно до абзацу 

четвертого цієї частини за надання попередніх висновків з цих питань – у 

розмірі 1500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; 

із заяв про надання дозволу на узгоджені дії - у розмірі 1500 неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян, а в разі сплати суми збору відповідно до абзацу 

четвертого цієї частини за надання попередніх висновків з цих питань - у розмірі 

1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;  

із заяв про надання висновків відповідно до статей 14 та 29 цього Закону - у 

розмірі 750 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;  

за видачу додаткових примірників завірених копій рішень з питань, 

передбачених цією частиною, - у розмірі 0,5 неоподатковуваного мінімуму 

доходів громадян за кожен примірник. 

Стаття 36. Підстави для початку розгляду справи 

1. Органи Антимонопольного комітету України розпочинають розгляд справи 

про порушення законодавства про захист економічної конкуренції за: 

заявами суб’єктів господарювання, громадян, об’єднань, установ, організацій 

про порушення їх прав внаслідок дій чи бездіяльності, визначених цим Законом 

як порушення законодавства про захист економічної конкуренції; 

Стаття 36. Підстави для початку розгляду справи 

1. Органи Антимонопольного комітету України розпочинають розгляд справи 

про порушення законодавства про захист економічної конкуренції за: 

заявами суб’єктів господарювання, громадян, об’єднань, установ, організацій 

про порушення їх прав внаслідок дій чи бездіяльності, визначених цим Законом 

як порушення законодавства про захист економічної конкуренції; 
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поданнями органів державної влади, органів місцевого самоврядування, органів 

адміністративно-господарського управління та контролю про порушення 

законодавства про захист економічної конкуренції; 

власною ініціативою органів Антимонопольного комітету України. 

У разі надходження від заявника клопотання про можливість настання 

негативних наслідків, пов’язаних із поданням заяви, та з метою захисту його 

інтересів розгляд справи про порушення законодавства про захист економічної 

конкуренції розпочинається за власною ініціативою органів Антимонопольного 

комітету України. 

2. У випадках, коли дії чи бездіяльність, що містить ознаки порушення 

законодавства про захист економічної конкуренції не має відчутного впливу на 

умови конкуренції на ринку, заявнику може бути відмовлено у розгляді справи. 

Частина відсутня 

поданнями органів державної влади, органів місцевого самоврядування, органів 

адміністративно-господарського управління та контролю про порушення 

законодавства про захист економічної конкуренції; 

власною ініціативою органів Антимонопольного комітету України. 

У разі надходження від заявника клопотання про можливість настання 

негативних наслідків, пов’язаних із поданням заяви, та з метою захисту його 

інтересів розгляд справи про порушення законодавства про захист економічної 

конкуренції розпочинається за власною ініціативою органів Антимонопольного 

комітету України. 

2. У випадках, коли дії чи бездіяльність, що містить ознаки порушення 

законодавства про захист економічної конкуренції не має відчутного впливу на 

умови конкуренції на ринку, заявнику може бути відмовлено у розгляді справи. 

3. Органи Антимонопольного комітету України мають право не 

розпочинати розгляд справи за заявами суб’єктів господарювання, 

громадян, об’єднань, установ, організацій, поданнями органів державної 

влади, органів місцевого самоврядування, органів адміністративно-

господарського управління та контролю, якщо зазначені в заяві ознаки 

порушення законодавства про захист економічної конкуренції не 

відповідають встановленим Антимонопольним комітетом України 

пріоритетам його діяльності. 

Про відмову в розгляді справи, яка не відповідає встановленим пріоритетам 

діяльності Антимонопольного комітету України, Антимонопольний комітет 

України, адміністративна колегія територіального відділення 

Антимонопольного комітету України приймає мотивоване розпорядження. 

Стаття 37. Початок розгляду справи 

 

1. У разі виявлення ознак порушення законодавства про захист економічної 

конкуренції, в тому числі наслідків такого порушення, органи 

Антимонопольного комітету України приймають розпорядження про початок 

розгляду справи. 

 

2. Розпорядження про початок розгляду справи надсилається відповідачу 

протягом трьох робочих днів з дня його прийняття. У разі коли відповідача 

визначено після початку розгляду справи, йому протягом трьох робочих днів 

Стаття 37. Початок розгляду справи 

 

1. У разі виявлення ознак порушення законодавства про захист економічної 

конкуренції, в тому числі наслідків такого порушення, органи 

Антимонопольного комітету України приймають розпорядження про початок 

розгляду справи. 

 

2. Розпорядження про початок розгляду справи надсилається відповідачу 

протягом трьох робочих днів з дня його прийняття. У разі коли відповідача 

визначено після початку розгляду справи, йому протягом трьох робочих днів 
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надсилається розпорядження про залучення до участі у справі як відповідача 

разом з розпорядженням про початок розгляду справи. 

 

3. Повідомлення про початок розгляду справи надсилається заявнику та третім 

особам. 

 

Частина відсутня 

надсилається розпорядження про залучення до участі у справі як відповідача 

разом з розпорядженням про початок розгляду справи.  

 

3. Повідомлення про початок розгляду справи надсилається заявнику та третім 

особам. 

 

4. У разі необхідності проведення перевірки суб’єкта господарювання, 

об’єднання, органу влади, органу місцевого самоврядування, органу 

адміністративно-господарського управління та контролю органи 

Антимонопольного комітету України мають право не направляти 

розпорядження про початок розгляду справи та повідомлення про початок 

розгляду справи до моменту проведення такої перевірки, але не пізніше ніж 

20 робочих днів після винесення розпорядження про початок розгляду 

справи. 

Стаття 44. Вилучення доказів, накладення арешту 

1. Вилучення письмових та речових доказів, зокрема документів, предметів 

чи інших носіїв інформації, що можуть бути доказами чи джерелом доказів у 

справі про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, 

проводиться на підставі розпорядження державного уповноваженого 

Антимонопольного комітету України чи голови територіального відділення 

особисто або уповноваженими ними працівниками Антимонопольного комітету 

України, його територіального відділення у випадках, якщо: 

 

докази не було надано і є достатні підстави вважати, що документи, 

предмети чи інші носії інформації, які можуть бути доказами чи джерелом 

доказів у справі, знаходяться у певному місці; 

 

існує загроза, що відповідні документи, предмети чи інші носії інформації 

можуть бути знищені. 

 

2. У разі вилучення оригіналів письмових доказів Антимонопольний 

комітет України чи його територіальне відділення на клопотання особи, в якої 

вилучено відповідні докази, протягом трьох днів з дня внесення клопотання 

Стаття 44. Вилучення доказів, накладення арешту 

1. Вилучення письмових та речових доказів, зокрема документів, предметів чи 

інших носіїв інформації, що можуть бути доказами чи джерелом доказів у справі 

про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, проводиться 

на підставі розпорядження державного уповноваженого Антимонопольного 

комітету України чи голови територіального відділення особисто або 

уповноваженими ними працівниками Антимонопольного комітету України, його 

територіального відділення за наявності хоча б однієї з таких обставин: 

докази не було надано і є достатні підстави вважати, що документи, предмети чи 

інші носії інформації, які можуть бути доказами чи джерелом доказів у справі, 

знаходяться у певному місці;  

 

існує загроза, що відповідні документи, предмети чи інші носії інформації 

можуть бути знищені. 

 

2. У разі вилучення оригіналів письмових доказів Антимонопольний комітет 

України чи його територіальне відділення на клопотання особи, в якої вилучено 

відповідні докази, протягом трьох днів з дня подання клопотання надає цій особі 

завірені копії цих доказів. Завірені Антимонопольним комітетом України чи 
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надає цій особі завірені копії цих доказів. Завірені Антимонопольним комітетом 

України чи його територіальним відділенням копії письмових доказів мають 

силу оригіналу при пред’явленні їх іншим особам. 

 

3. Якщо вилучення письмових доказів утруднено, наприклад через їх 

численність або внаслідок того, що тільки частина з них має значення для 

справи, уповноважені працівники Антимонопольного комітету України чи його 

територіальних відділень можуть отримувати витяги з них, засвідчені в 

установленому порядку особою, якій належать документи. 

 

За клопотанням осіб, у яких було вилучено оригінали письмових доказів, ці 

докази можуть бути повернені після закінчення строку оскарження відповідного 

рішення органу Антимонопольного комітету України до господарського суду. У 

матеріалах відповідної справи залишається копія письмового доказу, засвідчена 

в установленому порядку особою, якій повертається оригінал. 

В окремих випадках речові докази після огляду та дослідження їх 

відповідним органом Антимонопольного комітету України можуть бути 

повернуті за клопотанням осіб, від яких вони були одержані, до закінчення 

розгляду справи, якщо задоволення такого клопотання можливе без шкоди для 

розгляду справи. 

4. У разі, коли вилучити докази немає можливості, державний 

уповноважений, голова територіального відділення Антимонопольного комітету 

України чи уповноважені ними працівники Антимонопольного комітету 

України, його територіального відділення накладають арешт на предмети, 

документи, інші носії інформації, що можуть бути доказами чи джерелом 

доказів у справі. 

Абзац відсутній 

 

 

5. Вилучення чи накладення арешту на майно, предмети, документи, інші 

носії інформації проводиться у робочий час незалежно від їх місцезнаходження, 

в тому числі в службових приміщеннях та транспортних засобах, що належать 

суб’єкту господарювання, на робочих місцях працівників на підставі 

розпорядження державного уповноваженого чи голови територіального 

його територіальним відділенням копії письмових доказів мають силу оригіналу 

при пред’явленні їх іншим особам. 

 

3. Якщо вилучення письмових доказів ускладнено, наприклад через їх 

численність або внаслідок того, що тільки частина з них має значення для 

справи, уповноважені працівники Антимонопольного комітету України чи його 

територіальних відділень можуть отримувати витяги з них, засвідчені належним 

чином особою, якій належать документи. 

 

За клопотанням осіб, у яких було вилучено оригінали письмових доказів, ці 

докази можуть бути повернені після закінчення строку оскарження відповідного 

рішення органу Антимонопольного комітету України до господарського суду. У 

матеріалах відповідної справи залишається копія письмового доказу, засвідчена 

в установленому порядку особою, якій повертається оригінал. 

 

В окремих випадках речові докази після огляду та дослідження їх відповідним 

органом Антимонопольного комітету України можуть бути повернуті за 

клопотанням осіб, від яких вони були одержані, до закінчення розгляду справи, 

якщо задоволення такого клопотання можливе без шкоди для розгляду справи. 

 

4. У разі, коли вилучити докази немає можливості, державний уповноважений, 

голова територіального відділення Антимонопольного комітету України чи 

уповноважені ними працівники Антимонопольного комітету України, його 

територіального відділення накладають арешт на предмети, документи, інші 

носії інформації, що можуть бути доказами чи джерелом доказів у справі. 

Відсутність особи, в якої вилучаються докази, або керівника суб’єкта 

господарювання, в якого вилучаються докази, не перешкоджає їх 

вилученню. 

 

5. Вилучення чи накладення арешту на майно, предмети, документи, інші носії 

інформації проводиться незалежно від їх місцезнаходження, в тому числі в 

приміщеннях суб’єктів господарювання, об’єднаннь, органів влади, органів 

місцевого самоврядування, органів адміністративно-господарського управління 
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відділення Антимонопольного комітету України; у місцях проживання та інших 

володіннях осіб - на підставі рішення господарського суду. 

 

Про вилучення чи накладення арешту на майно, предмети, документи, інші 

носії інформації складається протокол, в якому зазначаються дата його 

складання, прізвище та посада особи, яка провела вилучення, наклала арешт, 

перелік вилучених чи тих, на які накладено арешт, предметів, документів, інших 

носіїв інформації чи майна. Протокол підписується двома уповноваженими 

працівниками Антимонопольного комітету України, його територіальних 

відділень, які провели вилучення, наклали арешт. Протокол також підписують 

особи, які були присутніми при вилученні, накладенні арешту. 

У разі відмови осіб від підписання протоколу в ньому робиться запис про 

це. Особа має право подати пояснення і зауваження стосовно змісту протоколу, 

які додаються до протоколу, а також викласти мотиви своєї відмови від його 

підписання. 

Копія протоколу про вилучення, накладення арешту надається суб’єкту 

господарювання, документи, предмети, інші носії інформації у якого були 

вилучені, арештовані, або вручається представнику суб’єкта 

господарювання. 

 

 

 

 

6. Повернення вилучених предметів, документів, інших носіїв інформації 

оформляється протоколом у порядку, встановленому для вилучення. 

 

Про повернення чи зняття арешту з майна, предметів, документів, інших 

носіїв інформації державний уповноважений Антимонопольного комітету 

України, голова територіального відділення Антимонопольного комітету 

України приймає розпорядження. 

7. Антимонопольний комітет України, його територіальні відділення 

забезпечують зберігання письмових та речових доказів. 

та контролю на робочих місцях працівників на підставі розпорядження 

державного уповноваженого чи голови територіального відділення 

Антимонопольного комітету України; у місцях проживання та інших володіннях 

осіб - на підставі рішення суду.  

Про вилучення чи накладення арешту на майно, предмети, документи, інші 

носії інформації складається протокол, в якому зазначаються дата його 

складання, прізвище та посада особи, яка провела вилучення, наклала арешт, 

перелік вилучених чи тих, на які накладено арешт, предметів, документів, інших 

носіїв інформації чи майна. Протокол підписується двома уповноваженими 

працівниками Антимонопольного комітету України, його територіальних 

відділень, які провели вилучення, наклали арешт. Протокол також підписують 

особи, які були присутніми при вилученні, накладенні арешту. 

 

У разі відмови осіб від підписання протоколу в ньому робиться запис про це. 

Особа має право подати пояснення і зауваження стосовно змісту протоколу, які 

додаються до протоколу, а також викласти мотиви своєї відмови від його 

підписання. 

Копія протоколу про вилучення, накладення арешту надається суб’єкту 

господарювання, документи, предмети, інші носії інформації у якого були 

вилучені, арештовані, а у разі його відсутності -  представнику або 

присутньому працівнику. У разі проведення вилучення у місцях 

проживання чи інших володіннях осіб – особі якій на праві 

володіння/користування/розпорядження належить дане володіння. У разі 

відсутності зазначених осіб копія протоколу надсилається поштою не 

пізніше наступного дня після закінчення проведення перевірки. 

6. Повернення вилучених предметів, документів, інших носіїв інформації 

оформлюється протоколом у порядку, встановленому для вилучення. 

 

Про повернення чи зняття арешту з майна, предметів, документів, інших носіїв 

інформації державний уповноважений Антимонопольного комітету України, 

голова територіального відділення Антимонопольного комітету України 

приймає розпорядження. 

 

7. Антимонопольний комітет України, його територіальні відділення 
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За утаювання, розтрату чи втрату предметів, документів, інших носіїв 

інформації особи, яким вони передані на зберігання, несуть 

відповідальність, передбачену законом. 

забезпечують зберігання вилучених доказів та майна. 

Незабезпечення належного обліку та умов зберігання,  передачі вилучених 

доказів та майна,  яке  спричинило  їх втрату, пошкодження, псування, 

погіршення властивостей, завдяки яким вони мають доказове значення, є 

підставою для притягнення до передбаченої законом  відповідальності  осіб,  з  

вини  яких  настали   вказані наслідки. 

Стаття відсутня  

 

Стаття 44-1. Проведення перевірки 

1. Під час розгляду справи про порушення законодавства про захист 

економічної конкуренції можуть проводитися перевірки.  

2. Перевірка суб’єктів господарювання, об’єднання, органів влади, 

органів місцевого самоврядування, органів адміністративно-

господарського управління та контролю у разі наявності ознак порушення 

законодавства про захист економічної конкуренції з метою збирання 

доказів порушення, проводиться на підставі розпорядження органу 

Антимонопольного комітету України чи голови територіального відділення 

Антимонопольного комітету України. 

Перевірка у місцях проживання та інших володіннях осіб проводиться на 

підставі рішення господарського суду. Рішення господарського суду про 

надання дозволу на проведення перевірки не підлягає розголошенню до 

початку проведення такої перевірки працівниками Антимонопольного 

комітету України, його територіальних органів. 

3. Порядок проведення перевірок, у тому числі, зміст та форма 

розпорядження, передбачені частиною другою цієї статті Закону, 

затверджуються Антимонопольним комітетом України. 

4. Перевірка здійснюється комісією з числа посадових осіб 

Антимонопольного комітету України, його територіального відділення у 

складі не менше трьох осіб. 

Члени цієї комісії з проведення перевірки мають право: 

1) мати безперешкодний доступ до приміщень підприємств, установ та 

організацій, до місць зберігання інформації, що перебуває у володінні, 

та/або користуванні, та/або розпорядженні суб’єкта господарювання, 

об’єднання, органу влади, органу місцевого самоврядування, органу 

адміністративно-господарського управління та контролю, інших осіб 

(комп’ютерів, засобів електронної комунікації та зберігання інформації, 
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серверів, сейфів, робочих місць працівників тощо) незалежно від їх 

місцезнаходження;  

2) одержувати копії або витяги такої інформації, вилучати предмети чи 

інші носії інформації, оригінали або засвідчені належним чином копії 

документів та продовжувати аналіз та відбір копій або витягів такої 

інформації в приміщеннях органу Антимонопольного комітету України чи 

експертних установ;   

3) опломбовувати (опечатувати) приміщення, системи комунікації чи 

місця зберігання інформації на період та в обсязі необхідному для 

перевірки;  

4) проводити огляд приміщень та інших володінь;  

5) вимагати від керівника, посадових осіб та інших працівників або 

представників суб’єкта господарювання, об’єднання, органів влади, органів 

місцевого самоврядування, органів адміністративно-господарського 

управління та контролю, який перевіряється, інших осіб, усних або 

письмових пояснень щодо фактів, документів (зокрема змісту приміток, 

кодів тощо), що стосуються мети та предмету перевірки; 

6) застосовувати фото- і відеозйомку, аудіо- чи відеозапис, інші технічні 

чи програмно-технічні засоби; 

7) забороняти особам, що перебувають у приміщенні під час проведення 

перевірки, а також особам, які під час проведення такої перевірки увійшли 

в приміщення, вчиняти будь-які дії з документами, предметами та іншими 

носіями інформації незалежно від місць їх зберігання до моменту 

закінчення перевірки. 

5. Перевірка може проводиться із залученням поліцейських, 

працівників митних та інших правоохоронних органів, в тому числі при 

створенні перешкод у проведенні перевірки або як запобіжний захід. 

6. Фіксація ходу та результатів проведення перевірки здійснюється у 

акті проведення перевірки. 

Акт проведення перевірки підписується працівниками Антимонопольного 

комітету України та керівником суб’єкта господарювання, об’єднання, 

органу влади, органу місцевого самоврядування, органу адміністративно-

господарського управління та контролю, у а разі його відсутності -  

представником або присутнім працівником. Уразі проведення перевірки у 
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місцях проживання та інших володіннях осіб – власником майна чи її 

представником, або особою, яка на законних підставах перебуває у 

зазначених місцях чи її представником.  

У разі відмови осіб від підписання акта проведення перевірки в ньому 

робиться запис про це. Особа має право подати пояснення і зауваження 

стосовно змісту акта проведення перевірки, які додаються до акта 

проведення перевірки, а також викласти мотиви своєї відмови від його 

підписання. 

Копія акта проведення перевірки надається керівнику суб’єкта 

господарювання, об’єднанню, органу влади, органу місцевого 

самоврядування, органу адміністративно-господарського управління та 

контролю, у а разі його відсутності -  представнику або присутньому 

працівнику. У разі проведення перевірки у місцях проживання чи інших 

володіннях осіб – власнику майна або його представнику. У разі відсутності 

зазначених осіб копія акта проведення перевірки надсилається поштою не 

пізніше наступного дня після закінчення проведення перевірки. 

7. Про опломбування (опечатування) приміщень, систем комунікації чи 

місць зберігання інформації та зняття пломб (печаток) вносяться відомості 

до акта проведення перевірки. 

Стаття 45. Сприяння проведенню розгляду справи про порушення 
законодавства про захист економічної конкуренції 

Для забезпечення проведення розгляду справи про порушення законодавства 

про захист економічної конкуренції, зокрема виконання дій, 

передбачених статтею 44 цього Закону, органи Національної поліції, інші 

правоохоронні органи, митні органи зобов’язані надавати у межах наданих їм 

прав допомогу Антимонопольному комітету України, його територіальним 
відділенням. 

Стаття 45. Сприяння проведенню розгляду справи про порушення 

законодавства про захист економічної конкуренції 

Для забезпечення проведення розгляду справи про порушення законодавства 

про захист економічної конкуренції, зокрема виконання дій, передбачених 

статтею 44 цього Закону, органи Національної поліції, інші правоохоронні 

органи, митні органи зобов’язані надавати у межах наданих їм прав допомогу 

Антимонопольному комітету України, його територіальним відділенням, в тому 

числі матеріали кримінальних проваджень в частині, яка стосується 

вчинення порушення законодавства про захист економічної конкуренції. 

Стаття відсутня Стаття 46-1. Врегулювання у справах про антиконкурентні узгоджені дії та 

зловживання монопольним (домінуючим) становищем на ринку 

1. До суб’єкта господарювання, який вчинив порушення законодавства 

про захист економічної конкуренції у вигляді антиконкурентних 

узгоджених дій або зловживання монопольним становищем, може 

застосовуватися процедура врегулювання у справі, крім суб’єкта 

господарювання, який звільняється від відповідальності відповідно до 52-1 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2210-14#n392
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цього Закону.   

2. Процедура врегулювання у справі може бути розпочата після 

направлення попередніх висновків у справі про порушення законодавства 

про захист економічної конкуренції та до прийняття рішення у справі 

органом Антимонопольного комітету України. 

3. Відповідач, після отримання попередніх висновків у справі, може 

подати клопотання до відповідного органу Антимонопольного комітету 

України про врегулювання справи. Врегулювання здійснюється шляхом 

підписання угоди про врегулювання справи між відповідним органом 

Антимонопольного комітету України та відповідачем, яка затверджується 

господарським судом. 

4. Істотними умовами угоди про врегулювання справи є: 

визнання відповідачем факту вчинення порушення, зазначеного в 

попередніх висновках; 

визнання відповідачем розміру штрафу; 

зменшення розміру штрафу на 15 відсотків, який мав бути накладений у 

випадку незастосування процедури врегулювання органом 

Антимонопольного комітету України; 

5. Затверджена господарським судом угода про врегулювання справи є 

підставою для прийняття рішення у справі щодо цього відповідача 

відповідно до умов даної угоди. 

Порядок затвердження угоди про врегулювання справи визначається 

Господарським процесуальним кодексом України.  
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Стаття 50. Порушення законодавства про захист економічної конкуренції 

Порушеннями законодавства про захист економічної конкуренції є: 

 …. 

16) створення перешкод працівникам Антимонопольного комітету України, його 

територіального відділення у проведенні перевірок, огляду, вилученні чи 

накладенні арешту на майно, документи, предмети чи інші носії інформації; 

…. 

20) обмежувальна діяльність об’єднань, заборонена згідно зі статтею 21 цього 

Закону. 

 

Пункт відсутній 

Стаття 50. Порушення законодавства про захист економічної конкуренції  

Порушеннями законодавства про захист економічної конкуренції є: 

…  

16) створення перешкод працівникам Антимонопольного комітету України, його 

територіального відділення у проведенні перевірок, огляду, вилученні майна, 

документів, предметів чи інших носіїв інформації; 

…. 

 

20) обмежувальна діяльність об’єднань, заборонена згідно зі статтею 21 цього 

Закону; 

 

21) неявка посадових осіб, працівників та представників суб’єктів 

господарювання на виклик органів Антимонопольного комітету України, 

голови територіального відділення у встановлені органами 

Антимонопольного комітету України, головою його територіального 

відділення строки для надання пояснень, які стосуються розгляду справи 

про порушення законодавства про захист економічної конкуренції; 

22) самочинне розпломбування (розпечатування) приміщень, систем 

комунікації чи місць зберігання інформації, опломбованих (опечатаних) 

працівниками Антимонопольного комітету України, його територіального 

відділення. 

Стаття 52. Штрафи 

… 

2. За порушення, передбачені: 

…. 

пунктами 9, 13-18 статті 50 цього Закону, накладаються штрафи у розмірі до 

одного відсотка доходу (виручки) суб’єкта господарювання від реалізації 

продукції (товарів, робіт, послуг) за останній звітний рік, що передував року, в 

якому накладається штраф. 

… 

3. Доход (виручка) суб’єкта господарювання від реалізації продукції (товарів, 

Стаття 52. Штрафи 

… 

2. За порушення, передбачені: 

…. 

пунктами 9, 13-18, 21-22 статті 50 цього Закону, накладаються штрафи у розмірі 

до одного відсотка доходу (виручки) суб’єкта господарювання від реалізації 

продукції (товарів, робіт, послуг) за останній звітний рік, що передував року, в 

якому накладається штраф. 

… 

3. Доход (виручка) суб'єкта господарювання від реалізації продукції (товарів, 
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робіт, послуг) визначається як сумарна вартість доходу (виручки) від реалізації 

продукції (товарів, робіт, послуг) усіх юридичних та фізичних осіб, що входять до 

групи, яка визнається суб’єктом господарювання відповідно до статті 1 цього 

Закону. 

 

4. У разі, коли декілька юридичних та/або фізичних осіб - суб’єктів 

господарювання, які входять до групи, що визнається суб’єктом 

господарювання, вчинили діяння (дії, бездіяльність), які призвели до порушення 

законодавства про захист економічної конкуренції зазначеним суб’єктом 

господарювання, та/або мають права, без яких вчинення порушення було б 

неможливим, та/або отримали чи можуть отримати переваги у конкуренції 

чи інші вигоди, штраф накладається на суб’єкт господарювання в особі 

юридичних та/або фізичних осіб, які вчинили наведені діяння (дії, бездіяльність) 

або отримали чи можуть отримати наведені вигоди. Під вигодою вважається, 

зокрема, можливість впливати на діяльність інших юридичних та/або фізичних 

осіб - суб’єктів господарювання, одержання частини їх прибутку. 

… 

робіт, послуг) визначається як сумарна вартість доходу (виручки) від реалізації 

продукції (товарів, робіт, послуг) усіх юридичних та фізичних осіб, що входять до 

групи, яка визнається суб'єктом господарювання відповідно до статті 1 цього 

Закону та на яких накладається штраф відповідно до частини четвертої цієї 

статті. 

 

4. У разі, коли декілька юридичних та/або фізичних осіб - суб’єктів 

господарювання, які входять до групи, що визнається суб’єктом господарювання, 

вчинили діяння (дії, бездіяльність), які призвели до порушення законодавства про 

захист економічної конкуренції, зазначеним суб’єктом господарювання, штраф 

накладається на суб’єкт господарювання в особі цих юридичних та/або фізичних 

осіб та/або на юридичних та/або фізичних осіб – суб’єктів господарювання, 

які мають вирішальний вплив на діяльність цих юридичних та/або фізичних 

осіб в межах групи. Обов’язок сплати штрафу, накладеного на цих 

юридичних та/або фізичних осіб – суб’єктів господарювання, є солідарним. 

… 

Стаття відсутня 
Стаття 52-1. Підстави та порядок звільнення від відповідальності учасників  

антиконкурентних узгоджених дій 

1. Особи, які вчинили антиконкурентні узгоджені дії, передбачені 

статтею 6 цього Закону, можуть бути звільнені від відповідальності 

повністю або частково.  

2. Звільнення від відповідальності може бути застосоване до особи, що 

вчинила антиконкурентні узгоджені дії, яка звернулася до 

Антимонопольного комітету України чи його територіального відділення із 

заявою про звільнення від відповідальності, поданої до направлення 

попередніх висновків. 

3. Особа, що вчинила антиконкурентні узгоджені дії, але раніше за 

інших учасників цих дій звернулась із заявою про звільнення від 

відповідальності, повністю звільняється від відповідальності за вчинення 

антиконкурентних узгоджених дій, передбаченої статтею 52 цього Закону, 

якщо вона: 

1) розкрила Антимонопольному комітету України чи його 
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територіальному відділенню такі антиконкурентні узгоджені дії; 

2) припинила участь в антиконкурентних узгоджених діях одразу після 

звернення із заявою про звільнення від відповідальності за виключенням 

випадку, коли органом Антимонопольного комітету України повідомлено 

про необхідність подальшої її участі в антиконкурентних діях для 

забезпечення цілісності розслідування справи; 

3) співпрацювала з органами Антимонопольного комітету України; 

4) надала докази, які відсутні в Антимонопольного комітету України чи 

його територіального відділення, та: 

достатні для прийняття розпорядження про початок розгляду справи, якщо 

на момент звернення із заявою про звільнення від відповідальності 

розпорядження про початок розгляду справи за ознаками того самого 

порушення не прийняте; 

мають суттєве значення для прийняття рішення у справі, якщо 

розпорядження про початок розгляду справи прийнято, але в 

Антимонопольного комітету України чи його територіальному відділення 

наявних доказів недостатньо для розслідування справи та прийняття 

рішення у справі. 

4. Для інших заявників, які не можуть бути повністю звільнені від 

відповідальності в тому числі у зв’язку з тим, що таке звільнення отримує 

інший учасник відповідних антиконкурентних узгоджених дій, який раніше 

подав заяву про звільнення від відповідальності, але які бажають отримати 

часткове звільнення від відповідальності та добровільно надали докази 

вчинення антиконкурентних узгоджених дій, що мають суттєве значення 

для прийняття рішення у справі та які відсутні в Антимонопольного 

комітету України чи його територіально відділення, при дотриманні вимог, 

передбачених пунктами 1-3 частини третьої цієї статті, розмір штрафу 

зменшується органом Антимонопольного комітету України від попередньо 

розрахованого розміру штрафу залежно від черговості звернення: 

1) перший заявник – до 50%, 

2) другий заявник – до 30%, 

3) інші заявники – до 20%.  

5. Не може бути звільнений від відповідальності заявник, який: 

1) не відповідає вимогам, передбачених пунктами 1-3 частиною третьою 
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цієї статті; 

2) знищував, фальсифікував або приховував інформацію або докази, що 

стосуються заявлених антиконкурентних узгоджених дій на етапі 

підготовки до звернення із заявою про звільнення від відповідальності до 

Антимонопольного комітету України чи його територіального відділення;  

3) розголосив інформацію про намір звернутися до Антимонопольного 

комітету України чи його територіального відділення із заявою про  

звільнення від відповідальності до моменту такого звернення. 

Від повного звільнення від відповідальності також не може бути звільнений 

заявник, який примушував інших учасників до вчинення цих дій або їх 

продовження. 

6. Особа, що вчинила антиконкурентні узгоджені дії, яка подала заяву 

про звільнення від відповідальності зобов'язана співпрацювати з органами 

Антимонопольного комітету України з моменту подачі заяви до моменту 

прийняття рішення у справі, зокрема, шляхом: 

1) надання всієї необхідної інформації та інших доказів щодо вчинення 

заявлених антиконкурентних узгоджених дій, які перебувають у 

розпорядженні цього суб’єкта господарювання або доступні для нього; 

2) забезпечення можливості отримання органами Антимонопольного 

комітету України пояснень від службових та посадових осіб, які працюють 

у заявника на момент отримання пояснень, а також у разі можливості – 

службових та посадових осіб, які працювали у заявника; 

3) не знищувати, не фальсифікувати та не приховувати інформацію або 

докази, що стосуються заявлених антиконкурентних узгоджених дій; 

4) до винесення рішення у справі не розголошувати інформації про 

подачу, зміст заяви про звільнення від відповідальності та співробітництво 

з органами Антимонопольного комітету України, за виключенням 

випадків, погоджених з органом Антимонопольного комітету України.  

7. Органи Антимонопольного комітету України на підставі 

вмотивованого клопотання в інтересах розслідування справи про 

порушення законодавства про захист економічної конкуренції забезпечують 

конфіденційність інформації про особу, яка звернулася із заявою про 

звільнення від відповідальності до прийняття рішення у справі. 
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Стаття 55. Відшкодування шкоди 

1. Особи, яким заподіяно шкоду внаслідок порушення законодавства про захист 

економічної конкуренції, можуть звернутися до господарського суду із заявою 

про її відшкодування. 

2. Шкода, заподіяна порушеннями законодавства про захист економічної 

конкуренції, передбаченими пунктами 1, 2, 5, 10, 12, 18, 19 статті 50 цього 

Закону, відшкодовується особою, що вчинила порушення, у подвійному розмірі 

завданої шкоди. 

 

Частина відсутня 

 

Стаття 55. Відшкодування збитків 

1. Особи, яким заподіяно збитки внаслідок порушення законодавства про захист 

економічної конкуренції, можуть звернутися до господарського суду із заявою 

про її відшкодування. 

2. Збитки, заподіяні порушеннями законодавства про захист економічної 

конкуренції, передбаченими пунктами 1, 2, 5, 10, 12, 18, 19 статті 50 цього 

Закону, відшкодовується особою, що вчинила порушення, у розмірі завданої 

шкоди.  

 

3. Збитки, завдані суб’єктом господарювання, який звільняється від 

відповідальності відповідно до частини третьої статті 52-1 цього Закону, 

відшкодовується виключно: 

їх покупцям або постачальникам;  

іншим особам, яким завдано збитки, лише якщо відшкодування 

збитків не може бути отримане від інших суб'єктів господарювання, які 

були відповідачами в одній справі про порушення законодавства про захист 

економічної конкуренції. 

Стаття 56. Порядок виконання рішень та розпоряджень органів 

Антимонопольного комітету України, голів територіальних відділень 

Антимонопольного комітету України 

… 

Частина відсутня 

 

Стаття 56. Порядок виконання рішень та розпоряджень органів 

Антимонопольного комітету України, голів територіальних відділень 

Антимонопольного комітету України 

… 

11. У разі, якщо стягнення з особи накладеного органами 

Антимонопольного комітету України штрафу є неможливим внаслідок 

припинення такої особи, доведення до банкрутства або недостатності майна 

в результаті дій його засновників (учасників, акціонерів), які мають право 

давати обов'язкові для відповідача вказівки, правонаступники відповідача, 

засновники (учасники, акціонери), що входять до групи, яка визнається 

суб'єктом господарювання відповідно до статті 1 цього Закону і до якої на 

момент вчинення правопорушення входила особа, на яку органами 

Комітету було накладено штраф, солідарно несуть субсидіарну 

відповідальність щодо сплати накладеного органами Комітету штрафу. 

Господарський процесуальний кодекс України 
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Стаття 20. Справи, що відносяться до юрисдикції господарських судів 

1. Господарські суди розглядають справи у спорах, що виникають у зв’язку із 

здійсненням господарської діяльності (крім справ, передбачених частиною 

другою цієї статті), та інші справи у визначених законом випадках, зокрема: 

… 

Пункт відсутній 

Стаття 20. Справи, що відносяться до юрисдикції господарських судів 

1. Господарські суди розглядають справи у спорах, що виникають у зв’язку із 

здійсненням господарської діяльності (крім справ, передбачених частиною 

другою цієї статті), та інші справи у визначених законом випадках, зокрема: 

… 

7) справи у спорах, що виникають з відносин, пов’язаних із захистом 

економічної конкуренції, обмеженням монополізму в господарській діяльності, 

захистом від недобросовісної конкуренції, в тому числі у спорах, пов’язаних з 

оскарженням рішень Антимонопольного комітету України, а також справи за 

заявами, клопотаннями органів Антимонопольного комітету України з питань, 

віднесених законом до їх компетенції, крім спорів, які віднесені до юрисдикції 

Вищого суду з питань інтелектуальної власності; 

… 

Стаття 247. Справи, що розглядаються в порядку спрощеного позовного 

провадження 

… 

4. У порядку спрощеного позовного провадження не можуть бути розглянуті 

справи: 

… 

5) у спорах, що виникають з відносин, пов’язаних із захистом економічної 

конкуренції, обмеженням монополізму в господарській діяльності, захистом від 

недобросовісної конкуренції; 

… 

Стаття 247. Справи, що розглядаються в порядку спрощеного позовного 

провадження 

… 

4. У порядку спрощеного позовного провадження не можуть бути розглянуті 

справи: 

… 

5) у спорах, що виникають з відносин, пов’язаних із захистом економічної 

конкуренції, обмеженням монополізму в господарській діяльності, захистом від 

недобросовісної конкуренції, крім випадків, передбачених статтями 2521 , 

2522 цього Кодексу ; 

… 

Стаття 248. Строк розгляду справи у порядку спрощеного позовного 

провадження 

1. Суд розглядає справи у порядку спрощеного позовного провадження 

протягом розумного строку, але не більше шістдесяти днів з дня відкриття 

провадження у справі. 

 

Частина відсутня 

Стаття 248. Строк розгляду справи у порядку спрощеного позовного 

провадження 

1. Суд розглядає справи у порядку спрощеного позовного провадження 

протягом розумного строку, але не більше шістдесяти днів з дня відкриття 

провадження у справі, крім випадків, передбачених частинами другою та 

третьою цієї статті.  

2. Клопотання Антимонопольного комітету України, територіального 

відділення Антимонопольного комітету України про надання дозволу на 

проведення перевірок, вилучення документів, предметів, інших носіїв 
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Частина відсутня 

інформації у місцях проживання та інших володіннях особи під час 

розгляду органами Антимонопольному комітету України справ про 

порушення законодавства про захист економічної конкуренції 

розглядається протягом двох робочих днів з моменту надходження.  

3. Клопотання Антимонопольного комітету України, територіального 

відділення Антимонопольного комітету України про затвердження угоди 

про врегулювання справи розглядається протягом десяти робочих днів з 

моменту надходження. 

Стаття 252. Особливості розгляду справи у порядку спрощеного позовного 

провадження 

1. Розгляд справи у порядку спрощеного позовного провадження здійснюється 

судом за правилами, встановленими цим Кодексом для розгляду справи в 

порядку загального позовного провадження, з особливостями, визначеними у 

цій главі. 

Стаття 252. Особливості розгляду справи у порядку спрощеного позовного 

провадження 

1. Розгляд справи у порядку спрощеного позовного провадження здійснюється 

судом за правилами, встановленими цим Кодексом для розгляду справи в 

порядку загального позовного провадження, з особливостями, визначеними у 

цій главі, крім випадків, передбачених статтями 2521, 2522 цього Кодексу. 

Стаття відсутня  Стаття 2521. Особливості розгляду справи у порядку спрощеного позовного 

провадження за клопотаннями Антимонопольного комітету України, 

територіального відділення Антимонопольного комітету України 

1. У клопотанні Антимонопольного комітету України, його 

територіального відділення про надання дозволу на проведення перевірок, 

вилучення документів, предметів, інших носіїв інформації у місцях 

проживання та інших володіннях особи під час розгляду Антимонопольним 

комітетом України, його територіальним відділенням справ про порушення 

законодавства про захист економічної конкуренції зазначаються: 

1) найменування суду, до якого подається клопотання; 

2) дата та реєстраційний номер справи про порушення законодавства про 

захист економічної конкуренції в рамках якої необхідно провести 

перевірку, вилучення документів, предметів, інших носіїв інформації у 

місцях проживання та інших володіннях особи; 

3) правова кваліфікація правопорушення; 

4) місцезнаходження та відомості про особу (осіб), щодо якої (яких) 

необхідно провести перевірку, вилучення документів, предметів, інших 

носіїв інформації; 

5) обґрунтування необхідності проведення перевірки, вилучення 
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документів, предметів, інших носіїв інформації у місцях проживання та 

інших володіннях особи. 

2. До клопотання додається копія розпорядження органу 

Антимонопольного комітету України про початок розгляду справи в 

рамках якої необхідно провести перевірку, вилучення документів, 

предметів, інших носіїв інформації у місцях проживання та інших 

володіннях особи. 

3. Суд розглядає клопотання в порядку спрощеного позовного 

провадження без повідомлення учасників справи за наявними у справі 

матеріалами. За клопотанням Антимонопольного комітету України, його 

територіального відділення або з власної ініціативи суду розгляд справи 

проводиться в судовому засіданні з викликом Антимонопольного комітету 

України, його територіального відділення. 

4. За результатами розгляду клопотання про надання дозволу на 

проведення перевірки, вилучення документів, предметів, інших носіїв 

інформації у місцях проживання та інших володіннях особи суд 

постановляє ухвалу про повернення клопотання, задоволення чи відмову у 

задоволенні клопотання.  

5. Суд, встановивши, що клопотання подано без дотримання вимог частин 

першої та другої цієї статті, залишає без руху таке клопотання, про що 

постановляє ухвалу. 

В ухвалі про залишення без руху клопотання зазначаються недоліки, спосіб 

і строк їх усунення, який не може перевищувати трьох робочих днів з дня 

надходження ухвали.  

Повернення клопотання не перешкоджає повторному зверненню з ним до 

суду в установленому порядку після усунення недоліків. 

6. Суд відмовляє у задоволенні клопотання про надання дозволу на 

проведення перевірки, вилучення документів, предметів, інших носіїв 

інформації у місцях проживання та інших володіннях особи у разі, якщо не 

наведено достатніх підстав для необхідності проведення таких дій та/або 

необґрунтовано необхідність проведення таких дій у зазначених в 

клопотанні місцях проживання чи інших володіннях осіб. 

7. Ухвала господарського суду про надання дозволу на проведення 

перевірки, вилучення документів, предметів, інших носіїв інформації у 

місцях проживання та інших володіннях особи не підлягає розголошенню 
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до початку проведення такої перевірки, вилучення працівниками 

Антимонопольного комітету України, його територіальних органів. 

Особи, що порушили вимоги абзацу першого цієї частини несуть 

відповідальність, передбачену законодавством. 

Оприлюднення ухвали про надання дозволу на проведення перевірок, 

вилучення документів, предметів, інших носіїв інформації у місцях 

проживання та інших володіннях особи здійснюється не раніше наступного 

дня за останнім днем закінчення строку дозволу на проведення 

перевірки,зазначеного в ухвалі. 

Стаття відсутня 

 

Стаття 2522. Особливості розгляду клопотань Антимонопольного комітету 

України, територіального відділення Антимонопольного комітету України 

про затвердження угоди про врегулювання справи. 

1. Суд, на підставі клопотання Антимонопольного комітету України, його 

територіального відділення про затвердження угоди про врегулювання 

справи, передбаченої Законом України «Про захист економічної 

конкуренції», протягом трьох днів з дня надходження клопотання, 

відкриває провадження у справі. Під час прийняття рішення про відкриття 

справи, суддя вирішує питання про необхідність виклику учасників справи 

для надання пояснень. 

2. До клопотання додаються копії матеріалів справи та підписана 

відповідачем та Антимонопольним комітетом України, його 

територіальним відділенням угода про врегулювання справи. 

3. За наслідками розгляду клопотання Антимонопольного комітету 

України, його територіального відділення про затвердження угоди про 

врегулювання, суд постановляє ухвалу про її затвердження, якою 

одночасно закриває провадження у справі.  

4. Суд постановляє ухвалу про відмову у затвердженні угоди про 

врегулювання, якщо така угода суперечить закону або порушує права чи 

охоронювані законом інтереси інших осіб. 

Закон України «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення» 
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Стаття 1643. Недобросовісна конкуренція  

Незаконне копіювання форми, упаковки, зовнішнього оформлення, а так 

само імітація, копіювання, пряме відтворення товару іншого підприємця, 

самовільне використання його імені - 

тягне за собою накладення штрафу від тридцяти до сорока чотирьох 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією виготовленої 

продукції, знарядь виробництва і сировини чи без такої. 

Умисне поширення неправдивих або неточних відомостей, які можуть 

завдати шкоди діловій репутації або майновим інтересам іншого підприємця, - 

тягне за собою накладення штрафу від п'яти до дев'яти неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян. 

Отримання, використання, розголошення комерційної таємниці, а також 

іншої конфіденційної інформації з метою заподіяння шкоди діловій репутації 

або майну іншого підприємця – 

тягне за собою накладення штрафу від дев'яти до вісімнадцяти 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 

Стаття 1643. Недобросовісна конкуренція  

Виключити 

Стаття 1661. Зловживання монопольним становищем на ринку 

Нав'язування таких умов договору, які ставлять контрагентів в нерівне 

становище, або додаткових умов, що не стосуються предмета договору, в тому 

числі нав'язування товару, не потрібного контрагенту, обмеження або 

припинення виробництва, а також вилучення з обороту товарів з метою 

створення або підтримки дефіциту на ринку чи встановлення монопольних цін, 

часткова або повна відмова від реалізації чи закупівлі товару за відсутності 

альтернативних джерел постачання або збуту з метою створення або підтримки 

дефіциту на ринку чи встановлення монопольних цін, інші дії, спрямовані на 

створення перешкод доступу на ринок (виходу з ринку) інших підприємців, 

встановлення монопольних цін (тарифів, розцінок) на свої товари, а також 

дискримінаційних цін, що обмежують права окремих споживачів, - 

тягнуть за собою накладення штрафу на керівників (розпорядників 

кредитів) підприємств (об'єднань, господарських товариств тощо) у розмірі до 

п'ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а на осіб, які 

займаються підприємницькою діяльністю, - до тридцяти неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян. 

Стаття 1661. Зловживання монопольним становищем на ринку 

Виключити 
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Стаття 1662. Неправомірні угоди між підприємцями 

Укладення угод, спрямованих на встановлення (підтримання) монопольних 

цін (тарифів), знижок, надбавок (доплат), націнок, розподіл ринків за 

територіальним принципом, асортиментом товарів, обсягом їх реалізації чи 

закупівель або за колом споживачів чи за іншими ознаками з метою їх 

монополізації, усунення з ринку або обмеження доступу на нього продавців, 

покупців, інших підприємців - 

тягне за собою накладення штрафу на керівників (розпорядників кредитів) 

підприємств (об'єднань, господарських товариств тощо) у розмірі до п'ятнадцяти 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а на осіб, які займаються 

підприємницькою діяльністю, - до тридцяти неоподатковуваних мінімумів 

доходів громадян. 

Стаття 1662. Неправомірні угоди між підприємцями 

Виключити 

 

Стаття 1663. Дискримінація підприємців органами влади і управління 

Заборона створення нових підприємств чи інших організаційних форм 

підприємництва в будь-якій сфері діяльності, а також встановлення обмежень на 

здійснення окремих видів діяльності, на виробництво певних видів товарів з 

метою обмеження конкуренції, примушування підприємців до вступу в 

асоціації, концерни, міжгалузеві, регіональні та інші об'єднання підприємств, а 

також до пріоритетного укладення договорів, першочергової поставки товарів 

певному колу споживачів, прийняття рішень про централізований розподіл 

товарів, що призводить до монопольного становища на ринку, встановлення 

заборони на реалізацію товарів з одного регіону республіки в інший, надання 

окремим підприємцям податкових та інших пільг, які ставлять їх у 

привілейоване становище щодо інших підприємців, що призводить до 

монополізації ринку певного товару, обмеження прав підприємців щодо 

придбання та реалізації товарів, встановлення заборон чи обмежень відносно 

окремих підприємців або груп підприємців - 

тягнуть за собою накладення штрафу у розмірі до п'ятдесяти 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 

Стаття 1663. Дискримінація підприємців органами влади і управління 

Виключити 

 

Стаття 1664. Порушення порядку подання інформації та виконання рішень, 

створення перешкод працівникам Антимонопольного комітету  

 

 

Стаття 1664. Порушення порядку подання інформації та виконання рішень, 

неявка на виклик, створення перешкод працівникам Антимонопольного 

комітету України та його територіальних відділень у проведенні перевірок, 

огляду, вилученні майна, документів, предметів чи інших носіїв інформації 
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Неподання, несвоєчасне подання посадовими особами органів виконавчої 

влади та органів місцевого самоврядування, а також керівниками 

(розпорядниками кредитів) підприємств (об'єднань, господарських 

товариств тощо) та особами, які займаються підприємницькою діяльністю, 

інформації або подання завідомо недостовірної інформації Антимонопольному 

комітету України та його територіальним відділенням - 

тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб та керівників у 

розмірі до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а на осіб, 

які займаються підприємницькою діяльністю, - до двадцяти 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Неподання інформації або подання інформації в неповному обсязі 

Антимонопольному комітету України, його територіальному відділенню у 

встановлені органами Антимонопольного комітету України, головою його 

територіального відділення чи нормативно-правовими актами строки або 

подання недостовірної інформації Антимонопольному комітету України, його 

територіальному відділенню посадовими особами органів влади, органів 

місцевого самоврядування, органів адміністративно-господарського управління 

та контролю -  

тягне за собою накладення штрафу від п’ятидесяти до п’ятисот 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.  

Створення перешкод працівникам Антимонопольного комітету 

України, його територіальних відділень у проведенні перевірок, а також у 

проведенні огляду, вилученні майна, предметів, документів чи інших носіїв 

інформації особами зазначеними у частині першій цієї статті – 

тягне за собою накладення штрафу від двох тисяч до десяти тисяч 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 

 

Дії, передбачені частинами першою та другою цієї статті, вчинені особою, 

яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за таке саме 

правопорушення -  

тягнуть за собою накладення штрафу від п’яти тисяч до п’ятнадцяти тисяч 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 

 

Неявка на виклик для надання пояснень, які стосуються розгляду справи 

про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, 

посадових осіб органів влади, органів місцевого самоврядування, органів 

адміністративно-господарського управління та контролю, інших фізичних 

осіб – 

тягне за собою накладення штрафу від п’ятидесяти до п’ятисот 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 

 

Невиконання особами, зазначеними у частині першій цієї статті, рішень, 

попередніх рішень органів Антимонопольного комітету України, чи їх 
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Ухилення осіб, зазначених у частині першій цієї статті, від виконання 

рішень Антимонопольного комітету України та його територіальних відділень, 

чи несвоєчасне виконання їх рішень - 

тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб та керівників у 

розмірі до шести неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а на осіб, які 

займаються підприємницькою діяльністю, - до шістнадцяти неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян. 

виконання не в повному обсязі -  

тягне за собою накладення штрафу від п’ятисот до тисячі 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 

 

Дії, передбачені частиною четвертою та п’ятою цієї статті, вчинені особою, 

яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за таке саме 

правопорушення, -  

тягнуть за собою накладення штрафу від тисячі до двох тисяч 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 

Стаття 221. Районні, районні у місті, міські чи міськрайонні суди (судді)  

Судді районних, районних у місті, міських чи міськрайонних судів розглядають 

справи про адміністративні правопорушення, передбачені частинами першою - 

четвертою та сьомою статті 41, статтями 41-1 - 41-3, 42-1, 42-2, частиною 

першою статті 44, статтями 44-1, 44-3, 46-1, 46-2, 51, 51-2, 51-4, частинами 

другою, четвертою та п’ятою статті 85, статтями 85-1, 88 - 88-2, 89, 90, 91, 91-5, 

92-1, 96-2, 98, 101-103, 103-3, частиною першою статті 106-1, статтями 106-

2, 107-1, частиною другою статті 112, частинами четвертою, сьомою і дев’ятою 

статті 121, частиною четвертою статті 122, статтями 122-2, 122-4, 122-

5, частинами другою і третьою статті 123, статтею 124, частиною третьою статті 

126, частиною четвертою статті 127, статтею 127-1, статтею 130, частиною 

третьою статті 133, статтями 135-1, 139, частиною четвертою статті 

140, статтями 146, 149-1, частиною другою статті 154, статтею 155-1, частинами 

першою, третьою і четвертою статті 156, статтями 160, 162, 162-1, 162-3, 163-1 - 

163-4, частиною другою статті 163-7, статтями 163-12, частинами 

другою і третьою статті 163-17, статтями 164, 164-3, 164-5-164-13, частини третя 

- шоста статті 164-14, статті 164-15-164-19, 166-1 - 166-4, частинами першою, 

другою, дев’ятою та десятою статті 166-6, 166-8 - 166-12, 166-14 - 166-18, 166-

21, 166-22, 166-23, 166-24, 166-25, 166-27, 171-2, 172-4 - 172-20, ), 188-14, 188-16, 

188-17, 188-19, 188-22, 173 - 173-2, 173-4, 174, 177-2, частиною третьою статті 

178, статтею 180-1, частинами першою, другою і третьою статті 181, частиною 

другою статті 182, статтями 183-1 - 185-11, 185-13, 186-1, 186-5 - 186-8, 187, 188, 

188-1, 188-13 (крім справ про адміністративні правопорушення, пов’язані з 

невиконанням законних вимог державного виконавця), 188-14, 188-16, 188-17, 

Стаття 221. Районні, районні у місті, міські чи міськрайонні суди (судді)  

Судді районних, районних у місті, міських чи міськрайонних судів розглядають 

справи про адміністративні правопорушення, передбачені частинами першою - 

четвертою та сьомою статті 41, статтями 41 1 - 41 3, 42 1, 42 2, частиною першою 

статті 44, статтями 44 1, 46 1, 46 2, 51, 51 2, частинами другою, четвертою та 

п'ятою статті 85, статтями 85 1, 88 - 88 2, 89, 90, 91, 91 5, 92 1, 96 2, 98, 101 - 103, 

103 3, частиною першою статті 106 1, статтями 106 2, 107 1, частиною другою 

статті 112, частинами четвертою та сьомою статті 121, частиною четвертою 

статті 122, статтями 122 2, 122 4, 122 5, частинами другою і третьою статті 123, 

статтею 124, частиною четвертою статті 127, статтею 127 1, статтею 130, 

частиною третьою статті 133, статтями 135 1, 139, частиною четвертою статті 

140, статтями 146, 149 1, частиною другою статті 154, статтею 155 1, частинами 

першою, третьою і четвертою статті 156, статтями 160, 162 - 162 3, 163 1 - 163 4, 

частиною другою статті 163 7, статтями, 163 12, 164, 164 5 - 164 18, 1663, 166-4, 

частинами першою, другою, дев'ятою та десятою статті 166 6, 166 8 - 166 12, 166 
14 - 166 18, 166 21, 166 22, 166 23, 166 24, 166 25, 171 2, 172 4 - 172 20, 173 - 173 2, 174, 

177 2, частиною третьою статті 178, статтею 180 1, частинами першою, другою і 

третьою статті 181, частиною другою статті 182, статтями 183 1 - 185 11, 185 13, 

186 5 - 186 7, 187, 188, 188 1, 188 13 (крім справ про адміністративні 

правопорушення, пов'язані з невиконанням законних вимог державного 

виконавця), 188 14, 188 16, 188 17, 188 19, 188 22, 188 25, 188 27, 188 28, 188 31, 188 32, 

188 33, 188 34, 188 35, 188 38, 188 39, 188 40,  188 41, 188 45, 188 46, 188 47, 188 48, 188 49, 

частиною першою статті 189 1, статтями 189 3, 190, 191, 193, 195 1 - 195 6, 

статтями 204 1, 204 2, 204 3, 206 1, 212 2 - 212 21 цього Кодексу, а також справи 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#n211
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#n211
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#n216
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#n216
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#n232
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#n236
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188-19, 188-22, 188-25, 188-27, 188-28, 188-31, 188-32, 188-33, 188-34, 188-35, 

188-38, 188-39, 188-40, 188-41, 188-45, 188-46, 188-47, 188-48, 188-49, 188-50, 

188-54, 188-55, частиною першою статті 189-1, статтями 189-3, 190, 191, 193, 

195-1 - 195-6, статтями 204-1, 204-3, 206-1, 212-2 - 212-24 цього Кодексу, а також 

справи про адміністративні правопорушення, вчинені особами віком від 

шістнадцяти до вісімнадцяти років. 

про адміністративні правопорушення, вчинені особами віком від шістнадцяти до 

вісімнадцяти років. 

Стаття 255. Особи, які мають право складати протоколи про адміністративні 

правопорушення  

У справах про адміністративні правопорушення, що розглядаються органами, 

зазначеними в статтях 218 - 221 цього Кодексу, протоколи про правопорушення 

мають право складати:  

1) уповноважені на те посадові особи:  

… 

органів Антимонопольного комітету України (статті 164-3, 166-1 – 166-4);  

… 

Стаття 255. Особи, які мають право складати протоколи про адміністративні 

правопорушення  

У справах про адміністративні правопорушення, що розглядаються органами, 

зазначеними в статтях 218 - 221 цього Кодексу, протоколи про правопорушення 

мають право складати:  

1) уповноважені на те посадові особи:  

… 

органів Антимонопольного комітету України (стаття 164-4); 

… 

Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» 

Стаття 11. Надання відомостей з Єдиного державного реєстру 

7. Державні органи, у тому числі суди, органи Національної поліції, органи 

прокуратури, органи Служби безпеки України, а також органи місцевого 

самоврядування та їх посадові особи безоплатно отримують відомості з Єдиного 

державного реєстру з метою здійснення ними повноважень, визначених 

законом, виключно в електронній формі через портал електронних сервісів у 

порядку, визначеному Міністерством юстиції України в Порядку надання 

відомостей з Єдиного державного реєстру, крім випадків, передбачених цим 

Законом. 

Національному агентству з питань запобігання корупції надається також 

безпосередній автоматизований доступ до Єдиного державного реєстру. 

Стаття 11. Надання відомостей з Єдиного державного реєстру 

7. Державні органи, у тому числі суди, органи Національної поліції, органи 

прокуратури, органи Служби безпеки України, а також органи місцевого 

самоврядування та їх посадові особи безоплатно отримують відомості з Єдиного 

державного реєстру з метою здійснення ними повноважень, визначених 

законом, виключно в електронній формі через портал електронних сервісів у 

порядку, визначеному Міністерством юстиції України в Порядку надання 

відомостей з Єдиного державного реєстру, крім випадків, передбачених цим 

Законом. 

Національному агентству з питань запобігання корупції та Антимонопольному 

комітету України, його територіальним відділенням надається також 

безпосередній автоматизований доступ до Єдиного державного реєстру. 

Стаття 30. Витребування (вилучення), тимчасовий доступ до документів з 

реєстраційних справ, надання реєстраційних справ і копій документів з 

реєстраційних справ 

Стаття 30. Витребування (вилучення), тимчасовий доступ до документів з 

реєстраційних справ, надання реєстраційних справ і копій документів з 

реєстраційних справ 
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….  

7. Копії реєстраційних справ або копії документів з реєстраційних справ 

надаються Національному агентству з питань запобігання корупції на його 

запит, здійснений з метою виконання повноважень, визначених Законом 

України "Про запобігання корупції". 

Частина відсутня 

….  

7. Копії реєстраційних справ або копії документів з реєстраційних справ 

надаються Національному агентству з питань запобігання корупції на його 

запит, здійснений з метою виконання повноважень, визначених Законом 

України "Про запобігання корупції". 

8. Копії реєстраційних справ або копії документів з реєстраційних справ 

надаються Антимонопольному комітету України, його територіальному 

відділенню на їх вимогу, направлену у зв’язку з розглядом справи про 

порушення законодавства про захист економічної конкуренції, у 

встановлені органами Антимонопольного комітету України, головою його 

територіального відділення строки. 

Закон України «Про нотаріат» 

Стаття 8. Нотаріальна таємниця 

…  

Довідки про вчинені нотаріальні дії та інші документи надаються нотаріусом 

протягом десяти робочих днів на обґрунтовану письмову вимогу суду, 

прокуратури, органів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, органів 

досудового розслідування у зв’язку з кримінальним провадженням, цивільними, 

господарськими, адміністративними справами, справами про адміністративні 

правопорушення, що знаходяться в провадженні цих органів, з обов’язковим 

зазначенням номера справи та прикладенням гербової печатки відповідного 

органу, а також на обґрунтовану письмову вимогу державного виконавця, 

приватного виконавця за виконавчим провадженням з обов’язковим зазначенням 

номера виконавчого провадження та реквізитів виконавчого документа, на 

підставі якого здійснюється виконавче провадження Національному агентству з 

питань запобігання корупції на його письмовий запит, здійснений з метою 

виконання повноважень, визначених Законом України "Про запобігання 

корупції". 

… 

 

Стаття 8. Нотаріальна таємниця 

… 

Довідки про вчинені нотаріальні дії та інші документи надаються нотаріусом 

протягом десяти робочих днів на обґрунтовану письмову вимогу суду, 

прокуратури, органів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, органів 

досудового розслідування у зв’язку з кримінальним провадженням, цивільними, 

господарськими, адміністративними справами, справами про адміністративні 

правопорушення, що знаходяться в провадженні цих органів, з обов’язковим 

зазначенням номера справи та прикладенням гербової печатки відповідного 

органу, а також на обґрунтовану письмову вимогу державного виконавця, 

приватного виконавця за виконавчим провадженням з обов’язковим зазначенням 

номера виконавчого провадження та реквізитів виконавчого документа, на 

підставі якого здійснюється виконавче провадження Національному агентству з 

питань запобігання корупції на його письмовий запит, здійснений з метою 

виконання повноважень, визначених Законом України "Про запобігання 

корупції". 

…  

Довідки про вчинені нотаріальні дії, копії документів та інформацію, яка 

містить нотаріальну таємницю, надаються Антимонопольному комітету 

України, його територіальному відділенню на їх вимогу, направлену у 

зв’язку з розглядом справи про порушення законодавства про захист 

економічної конкуренції, у встановлені органами Антимонопольного 
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комітету України, головою його територіального відділення строки. 

… 

Закон України «Про Національну поліцію» 

Стаття 23. Основні повноваження поліції 

1. Поліція відповідно до покладених на неї завдань: 

1) здійснює превентивну та профілактичну діяльність, спрямовану на 

запобігання вчиненню правопорушень; 

… 

Пункт відсутній 

Стаття 23. Основні повноваження поліції 

1. Поліція відповідно до покладених на неї завдань: 

1) здійснює превентивну та профілактичну діяльність, спрямовану на 

запобігання вчиненню правопорушень; 

… 

31) вживає заходів для належного проведення перевірки працівниками 

Антимонопольного комітету України, його територіального відділення, 

забезпечення публічної безпеки і порядку під час її проведення, розгляду 

справи про порушення законодавства про захист економічної конкуренції 

або вилучення доказів у справі, а також вживає заходів, спрямованих на 

усунення загроз життю та здоров’ю працівникам Антимонопольного 

комітету України, його територіального відділення та інших осіб, які беруть 

участь у зазначених вище діях. 

Залучення для проведення працівниками Антимонопольного комітету 

України, його територіального відділення перевірки, розгляду справи про 

порушення законодавства про захист економічної конкуренції або 

вилучення доказів у справі здійснюється за відповідним зверненням, яке 

надсилається керівнику територіального органу поліції за місцем 

проведення відповідної дії. Відмова у залученні поліції для проведення 

зазначених дій допускається лише з підстав залучення особового складу 

даного територіального органу поліції до припинення групового порушення 

громадської безпеки і порядку чи масових заворушень, а також для 

подолання наслідків масштабних аварій чи інших масштабних 

надзвичайних ситуацій; 

 


