
 

Звіт 

про періодичне відстеження результативності Розпорядження 

Антимонопольного комітету України від 25.06.2012 № 399-р «Про 

встановлення порядку звільнення від відповідальності» 

 

1. Вид та назва регуляторного акта 

 Розпорядження Антимонопольного комітету України  від 25.06.2012 

№ 399-р «Про встановлення порядку звільнення від відповідальності», 

зареєстроване в Міністерстві юстиції України 07. 09. 2012 року за 

№ 1553/21865 (далі - регуляторний акт). 

 

2. Назва виконавця заходів з відстеження результативності 

Антимонопольний комітет України (далі – Комітет). 

 

3. Цілі прийняття акта 

Регуляторний акт розроблений з метою удосконалення правового 

регулювання відносин між Комітетом та суб’єктами господарювання в 

частині визначення  процедури звільнення від відповідальності суб’єктів 

господарювання за вчинення антиконкурентних узгоджених дій, за умови 

якщо особа, що вчинила антиконкурентні узгоджені дії, але раніше за інших 

учасників цих дій добровільно повідомила про це Антимонопольний комітет 

України та надала інформацію, яка має суттєве значення для прийняття 

рішення у справі. 

 

4.  Строк виконання заходів з відстеження результативності 

Періодичне відстеження результативності регуляторного акта 

здійснювалось з 02 жовтня по 30 жовтня 2020 року. 

 

5. Тип відстеження 

Періодичне відстеження. 

 

6. Метод одержання результатів відстеження результативності 

Відстеження результативності регуляторного акта здійснювалось 

шляхом збору та аналізу пропозицій і зауважень від зацікавлених юридичних 

та фізичних осіб. 

 

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася 

результативність, а також способи одержання даних 



З моменту набрання чинності регуляторного акта пропозицій та 

зауважень до нього не надходило. 

 

8. Кількісні та якісні значення показників результативності 

акта 

 

Для оцінки результативності регуляторного акта не вбачається 

можливим визначити показники результативності у кількісній формі. 

Положення регуляторного акта спрямовані на посилення підтримки й захисту 

економічної конкуренції, підвищення ефективності захисту суспільства від 

негативних наслідків, які можуть для нього породжувати обмеження 

конкуренції внаслідок узгодження ринкової поведінки суб’єктів 

господарювання. 

Визначення орієнтовного розміру втрат та вигод для суспільства, 

пов’язаних з відповідно вчиненням та припиненням порушень законодавства 

про захист економічної конкуренції у деяких випадках є можливим, але не 

може бути використано у якості показників результативності, оскільки 

залежать від характеру та фактичних обставин таких порушень.  

Якісним показником результативності запропонованого 

регуляторного акта можна визначити ефект від припинення порушень 

законодавства про захист економічної конкуренції у вигляді 

антиконкурентних узгоджених дій у зв’язку з добровільним наданням 

суб’єктом господарювання інформації про участь у таких антиконкурентних 

узгоджених діях.  

 

 

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня 

досягнення визначених цілей 

Прийняття регуляторного акта удосконалило правове регулювання 

відносин між Антимонопольним комітетом України та суб’єктами 

господарювання, посилило гарантії захисту прав та інтересів суб’єктів 

господарювання та споживачів, посилило дієвість заходів з запобігання та 

припинення порушень законодавства про захист економічної конкуренції у 

вигляді антиконкурентних узгоджених дій. 

Регуляторний акт визначив механізм врегулювання поведінки 

суб’єкта господарювання під час звернення до Комітету для звільнення від 

відповідальності за порушення законодавства про захист економічної 

конкуренції у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, встановив права 

та обов’язки Комітету під час розгляду таких заяв. 

Після прийняття регуляторного акту до Комітету було подано 3 заяви 



про звільнення від відповідальності, 1 з яких була відкликана суб’єктом 

подання. 

Наступне періодичне відстеження буде проведено через три роки.  

 

 

 

Голова Комітету               О. ПІЩАНСЬКА 

 


