
Звіт 

про періодичне відстеження результативності Розпорядження 

Антимонопольного комітету України від 21.06.2016 № 14-р «Про 

затвердження змін до Положення про узгоджені дії та  Положення про 

концентрацію»  

 

1. Вид та назва регуляторного акта 

Розпорядження Антимонопольного комітету України від 21.06.2016                    

№ 14-р «Про затвердження змін до Положення про узгоджені дії та  Положення 

про концентрацію», зареєстроване в Міністерстві юстиції України 

01.08 2016  за №1063/29193 (далі - регуляторний акт). 

 

2. Назва виконавця заходів з відстеження результативності 
Антимонопольний комітет України (далі – Комітет). 

 

3. Цілі прийняття акта 

Регуляторний акт розроблений з метою посилення правового захисту 

економічної конкуренції на товарних ринках України, удосконалення правових 

норм щодо контролю за концентрацією та узгодженими діями суб’єктів 

господарювання, спрямованих на запобігання монополізації товарних ринків та 

суттєвого обмеження конкуренції, посилення прозорості правових норм та 

гарантій захисту прав і законних інтересів суб’єктів господарювання при 

розгляді справ про порушення законодавства про захист економічної 

конкуренції, справ про концентрації та узгоджені дії суб’єктів господарювання. 

 

4. Строк виконання заходів з відстеження результативності 
З 01.10.2020 по 13.11.2020. 

 

5. Тип відстеження 
Періодичне відстеження. 

 

6. Метод одержання результатів відстеження результативності 
Відстеження результативності цього регуляторного акта здійснювалось 

шляхом збору та аналізу пропозицій і зауважень від зацікавлених юридичних та 

фізичних осіб, органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та 

органів адміністративно-господарського управління та контролю щодо 

ефективності дії акта. 

 

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася 

результативність, а також способи одержання даних 
З моменту оприлюднення акта на офіційному вебсайті 

Антимонопольного комітету України пропозицій та зауважень не надходило.  

 

8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта 

Основними показниками результативності цього регуляторного акта є 

відсутність пропозицій і зауважень, що у свою чергу свідчить про позитивний 

вплив цього регуляторного акта на правове регулювання відносин між 



Комітетом та суб’єктами господарювання. 
Якісним показником результативності запропонованого регуляторного 

акта можна визначити ефект прозорості дій Комітету та передбачуваності, 

зокрема, під час розгляду справ про порушення законодавства про захист 

економічної конкуренції. 

 

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня 

досягнення визначених цілей 

Прийняття регуляторного акта удосконалило правове регулювання 

відносин між Комітетом та суб’єктами господарювання,  а також підвищило 

ефективність контролю за додержанням законодавства про захист економічної 

конкуренції в частині контролю за концентраціями та узгодженими діями. 

 

 

 

В.о. Голови Комітету           Д. ЧЕРЕДНІЧЕНКО 

 
 


