
 
Звіт про повторне відстеження результативності розпорядження Антимонопольного 

комітету України від 31.05.2018 № 10 рп «Про внесення змін до Типових вимог до 

вертикальних узгоджених дій суб’єктів господарювання стосовно постачання та 

використання товарів», зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 21 червня 

2018 р. за № 737/32189 

 

1. Вид та назва регуляторного акту 

 

Розпорядження Антимонопольного комітету України від 31.05.2018 № 10 рп «Про 

внесення змін до Типових вимог до вертикальних узгоджених дій суб’єктів господарювання 

стосовно постачання та використання товарів», зареєстрованого у Міністерстві юстиції 

України 21 червня 2018 р. за № 737/32189. 

 

2. Назва виконавця заходів з відстеження 
 

Антимонопольний комітет України. 

 

3. Цілі прийняття акта 
 

Метою внесення змін до Типових вимог є забезпечення точного, правильного та 

однозначного розмежування випадків, за яких загальне правило щодо визнання певних 

категорій вертикальних узгоджених дій суб’єктів господарювання такими, що є дозволеними 

та потребують дозволу Комітету, не застосовується, від випадків, у яких зазначене правило 

застосовується. 

Для досягнення зазначеної мети внесено уточнюючі доповнення про те, що на описані 

у відповідних абзацах Типових вимог випадки загальне правило, викладене у пункті 1 

розділу ІІ типових вимог, не поширюється. 

 

4. Строк виконання заходів з відстеження результативності 
 

З 03.08.2020 по 03.09.2020. 

 

5. Тип відстеження 
 

Повторне відстеження. 

 

6. Метод одержання результатів відстеження 

Відстеження результативності зазначеного регуляторного акта здійснено 

статистичним шляхом. 

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

способи одержання даних 

Даними відстеження результативності регуляторного акта є статистичні показники, а 

саме: динаміка кількості заяв на отримання дозволів на узгоджені дії суб’єктів 

господарювання, динаміка кількості дозволів/заборон на узгоджені дії суб’єктів 

господарювання, динаміка кількості звернень суб’єктів господарювання за попередніми 

висновками, висновками щодо кваліфікації дій стосовно вертикальних узгоджених дій щодо 

постачання та використання товарів, динаміка кількості порушень у вигляді вертикальних 

узгоджених дій суб’єктів господарювання щодо постачання та використання товарів.  
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Відстеження результативності здійснюватиметься за допомогою статистичних даних 

(дані Антимонопольного комітету України щодо застосування акта). 

 

8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта 

Кількісні значення показників результативності акта (за 2018 – 2019 роки) 

Показник 2018 2019 відхилення 

1. Динаміка кількості заяв на 

отримання дозволів на узгоджені дії 

суб’єктів господарювання. 

71 

 

68 3 

2. Динаміка кількості 

дозволів/заборон на узгоджені дії 

суб’єктів господарювання. 

63/0 

 

62/0 1/0 

3. Динаміка кількості звернень 

суб’єктів господарювання за попередніми 

висновками, висновками щодо 

кваліфікації дій стосовно вертикальних 

узгоджених дій щодо постачання та 

використання товарів. 

 

0 

 

0 

 

0 

4. Динаміка кількості порушень у 

вигляді вертикальних узгоджених дій 

суб’єктів господарювання щодо 

постачання та використання товарів. 

0 0 0 

Аналіз кількісних показників свідчить про те, що дія регуляторного акта призвела до 

очікуваного ефекту та відповідає прогнозним значенням. 

Якісні значення показників результативності акта 

Рівень поінформованості суб’єктів господарювання з основних положень акта. З 

моменту оприлюднення акта на офіційному веб-сайті Антимонопольного комітету України 

пропозицій і зауважень не надходило. 

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення 

визначених цілей 

Реалізація розпорядження Антимонопольного комітету України від 31.05.2018                   

№ 10 рп «Про внесення змін до Типових вимог до вертикальних узгоджених дій суб’єктів 

господарювання стосовно постачання та використання товарів» забезпечує точне, правильне 

та однозначне розмежування випадків, за яких загальне правило щодо визнання певних 

категорій вертикальних узгоджених дій суб’єктів господарювання такими, що є дозволеними 

та потребують дозволу Комітету, не застосовується, від випадків, у яких зазначене правило 

застосовується. 

  

  

Голова Комітету                  О. ПІЩАНСЬКА 

 


