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Відповідно до статті 1 Конвенції, яка була підписана у Парижі 14 грудня 1960 р. і
яка набрала чинності 30 вересня 1961 р., Організація економічного співробітництва і
розвитку (ОЕСР) проводить політику, метою якої є:

•

досягти найвищого стійкого економічного зростання,
зайнятості і підвищення життєвих стандартів країн-членів,
одночасно підтримуючи фінансову стабільність і, таким чином,
роблячи внесок у розвиток світової економіки;

•

робити внесок у стійкий фінансовий розвиток як країн-членів,
так і інших країн у процесі економічного розвитку;

•

робити внесок у розширення світової торгівлі на
багатосторонній, недискримінаційній основі у відповідності до
міжнародних зобов’язань.

Країнами-засновницями ОЕСР є Австрія, Бельгія, Великобританія, Греція, Данія,
Ірландія, Ісландія, Іспанія, Італія, Канада, Люксембург, Нідерланди, Німеччина,
Норвегія, Португалія, Сполучені Штати, Туреччина, Франція, Швеція та Швейцарія.
Такі країни стали членами пізніше, вступивши в наведеній нижче послідовності:
Японія (28 квітня 1964 р.), Фінляндія (28 січня 1969 р.), Австралія (7 червня 1971 р.),
Нова Зеландія (29 травня 1973 р.), Мексика (18 травня 1994 р.), Чеська Республіка (21
грудня 1995 р.), Угорщина (7 травня 1996 р.), Польща (22 листопада 1996 р.), Корея
(12 грудня 1996 р.) та Словацька Республіка (14 грудня 2000 р.). У роботі ОЕСР бере
участь Комісія Європейських Спільнот (стаття 13 Конвенції ОЕСР).

ОЕСР має двi офiцiйнi мови, англiйську i французьку.
Офiцiйна версiя цього звiту iснує тiльки англiйською мовою.
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ПЕРЕДМОВА

Цей звіт1 став основою для огляду, що тривав дві з половиною
години та відбувся під час Світового форуму з конкуренції ОЕСР 21
лютого 2008 р. У звіті оцінюється розвиток та застосування
конкурентного права та політики в Україні, при цьому основна
увага приділяється діяльності за останні п’ять років (2003-2007 рр.).
Висновком звіту є те, що Україна має всеохоплююче та добре
розроблене конкурентне законодавство, і що АМКУ є ефективно
керованою та поважною установою для його застосування. У звіті
також визначено низку проблем, які постали перед Україною у
сфері конкурентного законодавства, і висловлені різні пропозиції
щодо їх вирішення. Зокрема, надаються рекомендації АМКУ щодо
планування бюджету, автономності, інструментів розслідувань та
досліджень, прозорості, пріоритетів у правозастосуванні, а також
щодо взаємодії з іншими правоохоронними організаціями.
Додаткові рекомендації стосуються вимог конкурентного
законодавства до повідомлень про концентрацію і відповідних
процедур, законодавства про державну допомогу, покарань за
незаконну поведінку та процедур стягнень штрафів, захист
конкуренції,
гармонізації
українського
конкурентного
законодавства з конкурентним законодавством Європейського
Союзу, а також усунення конфліктних положень з Господарського
кодексу України.
Аналіз та рекомендації, що наводяться у цьому звіті, є
вчасними, оскільки ефективна реалізація національної конкурентної
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політики є важливою складовою постійних зусиль України,
спрямованих на інтеграцію у західні ринки.
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Конкурентне право та політика в Україні

Вставка 1. РЕЗЮМЕ
Історія конкурентної політики в Україні почалася незабаром після проголошення
незалежності від Радянського Союзу – у лютому 1992 р., копи у рамках зусиль зі
створення ринкової економіки був прийнятий перший закон про конкуренцію.
Антимонопольний комітет України (АМКУ), створений у 1993 р. для забезпечення
виконання конкурентного законодавства, наразі відповідає за виконання двох
законів, які стали результатом розвитку початкового конкурентного законодавства.
Закон України „Про захист економічної конкуренції” 2001 р. є основним механізмом
застосування конкурентного законодавства в Україні, тоді як Закон України „Про
захист від недобросовісної конкуренції” 1996 р. стосується дій окремих суб’єктів
господарювання, спрямованих на експлуатацію
або завдання шкоди
конкурентоспроможності інших суб’єктів господарювання.
Конкурентне законодавство України розроблене на основі європейських
конкурентних законів, а його прийняття та застосування є частиною постійних
зусиль України, метою яких є інтеграція у західні ринки. Зокрема, Україна має намір
приєднатися до Європейської Спільноти, а однією з умов приєднання є
запровадження ефективної системи конкурентного законодавства.
У цьому звіті дається оцінка розвитку та застосуванню законів про конкуренцію та
відповідної політики в Україні, при цьому основна увага приділяється останнім
п’яти рокам (2003 -2007 рр.). У звіті робиться висновок, що Україна має всебічне та
добре розроблене законодавство про конкуренцію, застосування якого
забезпечується органом, який добре керується та має добру репутацію. АМКУ
наділений широкими повноваженнями для правозастосування та захисту
конкуренції, а також має широку юрисдикцію, охоплюючи практично всі суб’єкти
господарювання, що працюють в Україні, та практично усі органи виконавчої влади,
крім найвищих. Таким чином, ця установа займає позицію, яка дозволяє їй
ефективно забезпечувати досягнення цілей конкурентної політики, і заслуговує на
похвалу за її досягнення в реалізації цього потенціалу.
Сильними сторонами АМКУ є його прихильність до добросовісного та
відповідального ведення діяльності, постійне та сміливе намагання розширити сферу
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своєї діяльності, а також його традиційний статус незалежного органу, діяльність
якого захищена від втручання інших державних органів. Комітет вважається
стабільним, добре керованим та вільним від корупції органом. Хоча не всі
погоджуються з усіма діями АМКУ, існує спільна думка, що Комітет добросовісно
намагається служити цілям конкурентного законодавства.
Слабкі сторони конкурентної системи України частково пояснюються недоліками у
певних аспектах системи державного управління України, які створюють велику
потребу в увазі та ресурсах АМКУ. Репутація АМКУ як одного з найкращих
державних органів України призвела до того, що у програмі його діяльності
з’явилися обов’язки, яких він раніше не мав, зокрема адміністрування деяких
функцій системи державних закупівель. У цілому, з АМКУ можна було б зняти
значну частину навантаження, якби суди ефективно розглядали спори між
суб’єктами господарювання з приводу методів недобросовісної конкуренції; якби у
процесі приватизації приділялось більше уваги створенню багатьох суб’єктів
господарювання і конкуренції між ними; якби регуляторні органи більш
прискіпливо контролювали монополістів; та, нарешті, якби ринкові системи, що
впливають на вхід на ринок, вихід з нього та інвестування, працювали більш
ефективно.
АМКУ також змушений мати справу з деякими чинними законами та нормативноправовими актами (такими, наприклад, як Господарський кодекс України), що
конфліктують з конкурентним законодавством, та з неспроможністю прийняти певні
закони (такі, що забезпечили б механізми контролю над державною допомогою), які
повинні бути прийняті, якщо Україна бажає дотримуватися міжнародних норм, що
застосовуються до систем конкурентної політики. Певні труднощі пов’язані з
обвинувачами, які незнайомі із складнощами та особливостями розслідування
антиконкурентних дій, а також суддями, які виховані у традиціях цивільного права і
не завжди готові сприймати економічну динаміку справ, які вони розглядають.
Інші суттєві слабкості пов’язані з недосконалістю законодавчого визначення
повноважень та правил діяльності АМКУ. Комітет не має повноцінного
законодавчого забезпечення для розслідування картелів і має зміцнювати
співробітництво з іншими правоохоронними органами. Вимоги щодо подання заяв
про концентрацію, що містяться у конкурентному законодавстві України, значною
мірою суперечать прийнятим міжнародним стандартам. Крім того, хоча АМКУ є
одним з найбільш прозорих органів державної влади в Україні, він міг би більш
повно та чітко формулювати свої рішення та політику, щоб зробити їх більш
зрозумілими для приватного сектору.
У цьому звіті також розглядаються дві особливості конкурентного законодавства
України, які інколи вважаються слабкими сторонами, проте зрештою робиться
висновок, що таке визначення є необґрунтованим. Перша особливість полягає у
тому, що Кабінет Міністрів може дозволяти узгоджені дії та концентрацію, які не
дозволяє АМКУ. Друга особливість – це надання АМКУ як оперативних, так
правозастосовчих функцій у сфері державних закупівель.
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У звіті робляться пропозиції та рекомендації, призначені охопити усі проблеми
конкурентного законодавства та політики, з якими Україна зараз стикається, у тому
числі рекомендації щодо бюджету АМКУ, автономії, слідчих інструментів,
прозорості, пріоритетів у правозастосуванні та відносин з іншими правоохоронними
органами. Інші рекомендації стосуються вимог та процедур повідомлення про
транзакції у конкурентному законодавстві, законодавства про державну допомогу,
штрафів та інших покарань за незаконну поведінку, захисту конкуренції,
гармонізації з конкурентним законодавством Європейського Союзу та внесення змін
до Господарського кодексу.

1.

Політика конкуренції в Україні: засади та контекст
У цьому звіті наводиться оцінка розвитку та застосування
конкурентного законодавства та політики в Україні. Аналіз
починається з короткого опису умов, в яких розвивалась конкурентна
політика, і контексту, в якому вона працює тепер.
Україна проголосила незалежність від Радянського Союзу в серпні
1991 р. Наступне десятиріччя відзначилось економічним спадом та
інфляцією, коли країна намагалася запровадити ринкову економіку.
З 1990 по 1999 р. реальний ВВП впав на 60%. Нарешті, у 2000 р.
відбулася стабілізація, і з того часу ВВП зростав понад 7% щороку.
В Економічному дослідженні України ОЕСР 2007 р. зроблено
висновок, що, хоча країна набрала значний темп та ще має можливості
для продовження розвитку, деякі з факторів, що лежать в основі
нещодавнього зростання, є непостійними, і рекомендовано, щоб
Україна знизила бар’єри входу на ринки та (особливо) виходу з них,
усунула надмірне регулювання та субсидування неефективної
господарської діяльності, а також сприяла подальшій приватизації1.
Приватизація триває в Україні вже 15 років. Станом на кінець 2005
р. на приватний сектор припадало 85% промислового виробництва та
74% працюючих. Утім, держава ще є власником майже половини
основних фондів країни. Політична нестабільність, що спостерігається
в Україні останніми роками, не сприяла прогресу у цій сфері.
Надходження від приватизації, що складали 3,1% ВВП у 2004 р. та
5,1% у 2005 р., впали до 0,1% у 2006 р. У 2007 р. уряд призупинив
заплановану приватизацію пакетів акцій ВАТ „Укртелеком”
(монополіст у галузі фіксованого телефонного зв’язку) та Одеського
припортового заводу (аміак та азотні добрива) та Одеського
припортового заводу була призупинена урядом. Очікується, що
приватизаційна діяльність відновиться після зміни уряду внаслідок
позачергових парламентських виборів у вересні 2007 р.
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У багатьох ринкових секторах економіки України відображаються
структурні умови, які не сприяють значній конкуренції. За оцінками, на
підприємства у секторах, що характеризуються монопольним чи
домінуючим становищем однієї фірми або олігополією, у 2004 р.
припадало близько 45% загального обсягу виробництва (включаючи
9% на ринках з явними монополіями та 22% на ринках, де домінує
один суб’єкт господарювання з ринковою часткою 35% чи більше).
Умови на регіональних ринках часто були ще менш конкурентними.
Багато секторів із слабкою конкуренцією існують у важкій
промисловості або інфраструктурі (зокрема, гірнича промисловість,
моторні палива та телефонний зв'язок), де вимоги до капіталу
створюють високі вхідні бар’єри.
Перший конкурентний закон України «Про обмеження
монополізації та попередження недобросовісної конкуренції у
підприємницькій діяльності» був прийнятий у період формування
держави в лютому 1992 р. разом з багатьма іншими законами, які мали
забезпечити сприяння приватній господарській діяльності та контроль
за нею. Цей закон приділяв увагу таким питанням, як зловживання
домінуючим становищем, дискримінація суб’єктів господарювання
державними органами та методи «недобросовісної конкуренції», які
один суб’єкт господарювання застосовує по відношенню до іншого. У
закон були включені положення, які стосувалися узгоджених дій та
концентрацій, але вони не були добре розвинуті.
У законі 1992 р. не йшлося про створення органу захисту
конкуренції. Антимонопольний Комітет України (АМКУ) був
створений законом, що набув чинності у 1993 р. (Закон України «Про
Антимонопольний комітет України»). У 1996 р. положення про
недобросовісну конкуренцію були розширені та перенесені до
окремого Закону України „Про захист від недобросовісної
конкуренції” («Закон про захист від недобросовісної конкуренції»). У
2001 р. невідповідність закону про конкуренцію 1992 р. стала
достатньо очевидною для того, щоб спричинити його скасування та
прийняття існуючого Закону України „Про захист економічної
конкуренції”.
Закон „Про захист економічної конкуренції”, що набрав чинності у
березні 2002 р., створений за зразком європейських конкурентних
законів та відображає інтерес України до інтеграції в західні ринки.
Цей самий інтерес спричинив значні зміни в інших частинах правової
системи України, спрямовані на задоволення вимог, пов’язаних зі
вступом до Світової організації торгівлі та, зрештою, до Європейського
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Союзу. Заява про вступ до СОТ була подана в 1993 р. та нарешті
задоволена у лютому 2008 року.
Що стосується ЄС, то у 1994 р. між Європейським Союзом та
Україною була підписана Угода про партнерство та співробітництво
(УПС), що набула чинності у березні 1998 р. УПС вимагає, щоб
Україна поступово наблизила свій правовий режим до режиму ЄС, у
тому числі у конкурентній сфері. Євроінтеграційні намагання України
активізувалися після Помаранчевої революції. Так, у лютому 2005 р.
Україна ухвалила трирічний План дій для впровадження УПС та
отримала згоду ЄС на початок переговорів про зону вільної торгівлі та
розширену УПС після вступу України до СОТ.

2. Суттєві питання: зміст конкурентного законодавства
Конституція України (Стаття 42) гарантує «право на
підприємницьку діяльність», забезпечує «захист конкуренції у
підприємницькій діяльності» та забороняє «зловживання монопольним
положенням на ринку, незаконне обмеження конкуренції та нечесну
конкуренцію». Окреме положення в тій самій статті проголошує, що
«держава захищає права споживачів». Згідно з преамбулою Закону
України „Про захист економічної конкуренції”, він «визначає правові
засади підтримки та захисту економічної конкуренції, обмеження
монополізму» і таким чином, «спрямований на забезпечення
ефективного функціонування економіки України на основі розвитку
конкурентних відносин». У статті 1 Закону “економічна конкуренція”
визначається як “змагання між суб’єктами господарювання” з метою,
щоб жодна компанія не могла диктувати ринкові умови, а споживачі і
суб’єкти господарювання мали можливість вибирати між продавцями
та покупцями.
Суттєві заборони у Законі України „Про захист економічної
конкуренції” об’єднані у п’ять категорій: (1) узгоджені дії,
(2) монопольне (домінуюче) становище, (3) концентрація суб’єктів
господарювання, (4) деякі види діяльності з «обмеження та
дискримінації» суб’єктів господарювання та об’єднань та
(5) антиконкурентні дії державних органів.

2.1 Узгоджені дії
У Законі України „Про захист економічної конкуренції” узгоджені
дії розглядаються у статтях 5 -11 та визначаються як такі, що
включають угоди та «будь-яку іншу погоджену конкурентну
поведінку» суб’єктів господарювання, а також рішення об’єднань
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(стаття 5)2. «Суб’єкти господарювання» широко визначені в статті 1 та
включають будь-яку юридичну або фізичну особу, що здійснює
господарську діяльність, а також будь-який орган державної влади в
частині його господарської діяльності3. «Об’єднання» – це об’єднання
будь-яких юридичних чи фізичних осіб. Професійні спілки також
охоплені цим законом в частині здійснення ними господарської
діяльності4.
Стаття 6 містить заборону антиконкурентних узгоджених дій,
якими є «узгоджені дії, які призвели чи можуть призвести до
недопущення, усунення чи обмеження конкуренції»5. Як і стаття 81
Угоди ЄС, стаття 4 не розрізняє горизонтальну та вертикальну
поведінку, але включає невичерпний перелік анти конкурентних дій,
які є потенційними порушеннями. Перелік охоплює п’ять положень
статті 81 (де використовується практично та ж термінологія для
визначення встановлення цін, розподілу ринків, обмеження доступу на
ринок або виходу з нього, застосування різних умов до сторін в
однаковому становищі, та укладення угод з суб’єктами
господарювання за умови прийняття додаткових зобов’язань),
спотворення результатів торгів, бойкот та інші дії, що обмежують вхід
на ринок чи вихід з нього, а також дії, призначені обмежити
конкурентоспроможність інших суб’єктів господарювання «без
об’єктивних причин».
Статті 7, 8 та 9 містять умови виключення з заборони у статті 6 для
захисту узгоджених дій малих та середніх підприємців (МСП),
узгоджених дій стосовно постачання та використання товарів, а також
узгоджених дій стосовно прав інтелектуальної власності6. Виключення
для МСП у статті 7 обмежене узгодженими діями щодо спільного
придбання товарів, які не призводять до суттєвого обмеження
конкуренції та сприяють підвищенню конкурентоспроможності малих
та середніх підприємців. Відповідно до визначення, до категорії МСП
входять суб’єкти господарювання, доход (виручка) яких від реалізації
продукції (товарів, робіт, послуг) за останній фінансовий рік чи
вартість активів яких не перевищує суми, еквівалентної 500 тисячам
євро.
Стаття 8 чітко встановлює, що вертикальні угоди щодо
«постачання та використання» товарів можуть законним чином
включати пункти про екслюзивність, нав’язування додаткових умов та
встановлення цін перепродажу (включаючи підтримання мінімальної
ціни перепродажу), якщо такі узгоджені дії не призводять до монополії
або суттєвого обмеження конкуренції, не обмежують доступ на ринок
інших суб’єктів господарювання та не призводять до «економічно
необґрунтованого» підвищення цін або дефіциту товарів. Узгоджені дії
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стосовно передачі прав інтелектуальної власності обмежені менш
суворо у статті 9, яка дозволяє будь-які обмеження або вимоги, якщо
вони не виходять за межі законних прав, включаючи обмеження, які
стосуються обсягу прав, території продажу та мінімального обсягу
виробництва.
У деяких випадках Закон України „Про захист економічної
конкуренції” уповноважує АМКУ надавати дозвіл на поведінку, яка
порушує статтю 6. Згідно зі статтею 10, АМКУ має повноваження
після звернення зацікавлених сторін звільнити учасників окремих
узгоджених дій від відповідальності. Критерії надання такого дозволу,
вказані у статті 10, подібні, але не ідентичні тим, що містяться у
частині третій статті 81 Угоди ЄС. Відповідно до законодавства ЄС,
виключення робиться для узгоджених дій, які призводять до
вдосконалення виробництва чи реалізації, сприяють розвитку
технологій чи економічному прогресу, і суттєву частину вигоди від
яких одержують споживачі; але при цьому такі узгоджені дії не
призводять до усунення конкуренції на суттєвій частині ринку і не
створюють більші обмеження, ніж необхідно для досягнення
відповідної вигоди. Стаття 10 включає вимоги вдосконалення
виробництва чи реалізації і сприяння технологічному розвитку, а також
умову недопущення обмеження конкуренції, але нічого не говорить
про частину вигоди для споживачів чи менш обмежувальні
альтернативи. Стаття 10 також розширює та детально описує ряд
прийнятних підстав, включаючи розвиток малих та середніх
підприємців, оптимізацію експорту чи імпорту товарів, розроблення та
застосування уніфікованих технічних умов або стандартів та
раціоналізацію виробництва шляхом застосування інноваційних
методів ведення діяльності.
При наданні дозволу за статтею 10 АМКУ може встановити умови
та вимоги, призначені усунути або пом’якшити негативний вплив
запропонованої поведінки (частина друга статті 31). АМКУ може
надати дозвіл на невизначений термін або на обмежений термін, який
зазвичай не перевищує п’яти років. Стаття 10 також включає
положення (яке обговорюється далі у цьому звіті), згідно з яким
Кабінет Міністрів України може дозволити узгоджені дії, які не були
дозволені АМКУ, на підставі їх позитивного ефекту для суспільних
інтересів.
Система звільнень за Статтею 10 відповідала процедурам ЄС на
момент прийняття Закону України „Про захист економічної
конкуренції”. Але у травні 2004 року у правовій структурі ЄС
відбулися певні зміни, внаслідок яких були скасовані виключення для
окремих випадків згідно Статті 81(3). АМКУ вважає, що скасування
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його системи індивідуальних дозволів наразі було б передчасним,
зважаючи на відносну необізнаність багатьох суб’єктів підприємництва
в Україні у конкурентному законодавстві7.
Стаття 11 Закону України „Про захист економічної конкуренції”
створює еквівалент системи блочних виключень ЄС, оскільки дає
АМКУ право визначати «типові вимоги» до узгоджених дій,
передбачених у статтях 7-10. АМКУ має право заявляти, що дії, які
відповідають цим типовим вимогам, вважатимуться законними, і що їх
учасники не повинні звертатися за окремим дозволом відповідно до
статті 10.
АМКУ створив два блочних виключення, одне з яких в широкому
сенсі спрямоване на господарські угоди суб’єктів господарювання, а
інше більш вузько стосується питань, пов’язаних із створенням
об’єднань. Перше звільнення, що міститься у Розпорядженні № 27-р
(2002 р.), стосується узгоджених дій усіх видів, включаючи
горизонтальні, вертикальні, конгломератні та змішані8. Основні
звільнення встановлюються у Розділі 2 Розпорядження, згідно з якою
створення нового суб’єкту господарювання чи об’єднання
дозволяється у будь-якому випадку, якщо сукупна частка на ринку
товару всіх суб'єктів господарювання, до складу яких входять учасники
узгоджених дій, на будь-якому задіяному ринку товару не перевищує
стандартні порогові величини, встановлені у Розпорядженні (розділ
2.1). Дозвіл потрібен, якщо сукупна вартість активів або сукупний
обсяг реалізації товарів усіх суб'єктів господарювання, до складу яких
входять учасники узгоджених дій, за останній фінансовий рік, у тому
числі за кордоном, перевищує суму, еквівалентну 12 мільйонам євро та
(1) вартість (сукупна вартість) активів або обсяг (сукупний обсяг)
реалізації товарів, у тому числі за кордоном, не менш як у двох
суб'єктів господарювання, до складу яких входять учасники
узгоджених дій, перевищує суму, еквівалентну 1 мільйону євро і
(2) вартість (сукупна вартість) активів або обсяг (сукупний обсяг)
реалізації товарів в Україні хоча б одного суб'єкта господарювання, до
складу якого входять учасники узгоджених дій, перевищує суму,
еквівалентну 1 мільйону євро (розділ 2.3).
Узгоджені дії існуючих суб’єктів господарювання дозволяються у
будь-якому випадку за умови, що сукупний обсяг реалізації або
обороту не перевищує стандартні пороги, а сукупна ринкова частка
учасників узгоджених дій на задіяному ринку не перевищує 5 відсотків
(розділ 2.1). Якщо критерій сукупного обсягу реалізації або обороту
задовольняється, але не задовольняється вимога щодо сукупної
ринкової частки не вище 5%, узгоджені дії можуть бути дозволені за
умови виконання умов, вказаних у розділах 2.2 та 2.4. У розділі
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2.4 зазначається, що узгоджені дії не повинні призводити до
горизонтальної фіксації цін; горизонтального або вертикального
розподілу ринків, продавців, або покупців; горизонтальних або
вертикальних нецінових обмежень обсягів реалізації третім особам чи
придбання у третіх осіб. Слід зауважити, що це формулювання не
виключає вертикальної фіксації цін (включаючи підтримання ціни
перепродажу) від захисту, якщо виконані інші вимоги. У розділі
2.2 встановлюються наступні умови:
•

жоден з учасників не займає домінуючого становища на будьякому задіяному ринку товару і не має виключних чи
переважних прав чи повноважень від органів державної влади,
суб’єктів природної монополії чи інших монопольних
утворень;

•

у випадку узгоджених дій, що спричиняють будь-які
горизонтальні обмеження, сукупна ринкова частка їх учасників
дій не повинна перевищувати 15 відсотків;

•

у випадку узгоджених дій, що не спричиняють жодних
горизонтальних обмежень, сукупна ринкова частка їх учасників
не повинна перевищувати 20 відсотків.

Відповідно до Розпорядження 27-р, якщо учасник узгоджених дій
входить до групи, у якій існують відносини контролю, усі розрахунки
вартості активів, обороту та частки на ринку слід робити з урахуванням
показників усіх суб'єктів господарювання у цій групі (розділ 4.2).
У розділі 3 Розпорядження зазначається, що деякі узгоджені дії не
потребують дозволу, включаючи: (1) створення або вступ членів до
саморегулівних організацій ринку цінних паперів, якщо ці організації
діють відповідно до вимог, установлених Державною комісією з
цінних паперів та фондового ринку; (2) створення часткового спільного
суб’єкту господарювання суб’єктами господарювання; (3) вступ членів
в об’єднання, створення якого було дозволено АМКУ; (4) створення
суб’єкта господарювання або об’єднання за умови, що це не створює
вплив на господарську незалежність учасників, не посилює
узгодженість дій і не погіршує умови конкуренції між ними; (5) вихід
суб’єктів господарювання з об’єднань або партнерств.
Що стосується вертикальних узгоджених дій, Розпорядження № 27р доповнюють положення статті 8 Закону України „Про захист
економічної конкуренції”, що усувають необхідність отримання
дозволу на деякі узгоджені дії, що стосуються постачання та
використання товарів. Як зазначено вище, стаття 8 захищає
вертикальні угоди, що впливають на реалізацію товарів, не
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встановлюючи жодних порогів або обмежень для обсягу реалізації чи
активів. У той самий час, стаття 8 містить формулювання, що виключає
угоди, які призводять до монополії чи суттєвого обмеження
конкуренції, обмежують доступ на ринок іншим суб’єктам
господарювання або призводять до «економічно необґрунтованого»
підвищення цін чи дефіциту товарів. Таким чином, Стаття 8 захищає
угоди реалізації, які виходять за межу захисту Розпорядження №27, але
лише за умови, що ці угоди не призводять до жодного з заборонених
наслідків. Таким чином, коли суб’єкти господарювання, що беруть
участь у вертикальних узгоджених діях, виконують усі умови, що
стосуються розміру, ринкової частки та інші умови, зазначені у
розділах 2.2, 2.3 та 2.4 Розпорядження № 27-р, АМКУ вважає, що такі
узгоджені дії не призводять до жодних наслідків, заборонених статтею
8.
Друге блочне виключення, що міститься у Розпорядженні № 511
(2006 р.), стосується створення господарських асоціацій, якщо такі
узгоджені дії не дозволяються автоматично Розпорядженням № 27-р.
Згідно з цим Розпорядженням, асоціації звільняються від вимоги
отримувати дозвіл АМКУ, якщо установчі документи асоціації містять
відповідні положення, що регулюють прийом та виключення членів
асоціації, мету (предмет) діяльності асоціації та її участь у
господарській діяльності її членів. Зокрема, участь в асоціації повинна
бути відкрита для будь-якого суб’єкта господарювання, що здійснює
свою діяльність відповідно до законодавства України, членство в
асоціації здійснюється на недискримінаційних засадах і члени можуть
бути виключені тільки на законній підставі. Сама асоціація не може
здійснювати господарську діяльність, розподіляти прибутки між
членами або отримувати доходи і може фінансуватися виключно за
рахунок вступних внесків та благодійної допомоги. Що більш важливо,
асоціація не повинна намагатися здійснювати «вирішальний вплив» на
господарську діяльність учасників або намагатися погоджувати їх
конкурентну поведінку. Розпорядження чітко забороняє узгоджені дії,
що стосуються різних питань (у тому числі ціноутворення, обсягів
виробництва, умов кредитних договорів, розподілу клієнтів або
ринкових територій, купівлі надлишкової кількості товару і
призначення єдиного агента з продажу) та надає вичерпний перелік
видів діяльності, координація яких дозволяється.
Система звільнень, яку створюють статті 7,8 та 9 Закону України
„Про захист економічної конкуренції” та Розпорядження 27-р і 511,
приблизно подібні системі звільнень у законодавстві ЄС, але Україна
застосовує інші порогові величини, виключає з обсягу своїх звільнень
інші форми поведінки та, як правило, використовує у своїх
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нормативно-правових акти менш детальні формулювання9. Ці
розбіжності відображають як різницю у розмірах та структурі економік
України та ЄС, так і те, що конкурентне законодавство України
знаходиться на більш ранньому етапі розвитку. Якщо узгоджені дії
захищені блочним виключенням ЄС, що не має аналогу в українському
законодавстві, підхід АМКУ полягає у тому, що перед застосуванням
законодавства
необхідно
ретельно
розглянути
можливість
застосування логіки такого звільнення до конкретної поведінки та
ринкових обставин. Якщо суб’єкти господарювання, на дії яких
поширюється звільнення ЄС, бажають забезпечити собі повний захист
від переслідування з боку АМКУ, вони можуть звернутися за дозволом
відповідно до статті 10 Закону України „Про захист економічної
конкуренції”.
Обговорення досвід правозастосування АМКУ у сфері контролю за
узгодженими діями протягом останніх п’яти років представлене нижче,
окремо для горизонтальних і вертикальних узгоджених дій. Проте слід
зазначити, що узгоджені дії як клас складають приблизно 4% усіх
справ, розглянутих АМКУ протягом 2003-2007 рр.
Що стосується подання заяв за статтею 10 про надання дозволу на
узгоджені дії, протягом останніх п’яти років АМКУ розглянув 355
таких заяви10. Близько 70% з них стосувались горизонтальних дій, 30%
- вертикальних. З 355 розглянутих заяв 303 були ухвалені без
додаткових умов, 45 – ухвалені з додатковими умовами, а 7 (усі
стосуються горизонтальних дій) були відхилені. Подальша інформація
про розгляд цих заяв наведена нижче, теж окремо для горизонтальних і
вертикальних узгоджених дій.

2.1.1 Горизонтальні узгоджені дії
Як зазначалось в попередньому розділі, деякі узгоджені
горизонтальні
дії
захищені
від
переслідування
законом,
індивідуальними дозволами, наданими АМКУ або Кабінетом
Міністрів, або ж блочними виключеннями. На застосування Статті 6
стосовно горизонтальної змови також впливає доповнення від 2005 р.
до Закону України „Про захист економічної конкуренції”, що містить
спеціальне положення, спрямоване на паралельні дії. Відповідно до
частини третьої статті 6, схожа поведінка суб’єктів господарювання,
що обмежує чи може обмежити конкуренцію, вважається незаконною,
«якщо аналіз ситуації на ринку товару спростовує наявність
об'єктивних причин для вчинення таких дій (бездіяльності). Це
положення не створює презумпції, що свідомий паралелізм передбачає
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узгоджені дії, але дозволяє встановити порушення, коли економічний
аналіз свідчить, що таку поведінку можна пояснити лише змовою.
АМКУ застосував частину третю статті 6 у 15 випадках протягом
двох років після її запровадження. Наприклад, у 2005 р. АМКУ
дослідив структуру схожого підвищення цін вісьмома великими
оптовими торгівцями цукром. Сукупна частка ринку цих восьми
компаній складала лише близько 27%, але решта ринку була сильно
фрагментована, і жоден з інших суб’єктів господарювання не мав
ринкової частки понад 1,5%. Динаміка попиту та пропозиції не могла
пояснити підвищення цін, ініційованого цими великими оптовими
продавцями, а інші суб’єкти господарювання на ринку не мали
достатньої сили для того, щоб стримати лідерів. АМКУ зробив
висновок, що підвищення цін можна було пояснити лише узгодженими
діями та наклав на компанії штраф у розмірі 17,2 млн. гривень
(2,85 млн. євро)11. Наразі апеляція у цій справі розглядається Вищим
господарським судом.
У період 2003 – 2007 рр. горизонтальні порушення склали близько
70% усіх справ про узгоджені дії, порушених АМКУ. Основними
категоріями горизонтальних справ були встановлення цін, розподіл
ринку та обмеження доступу на ринок для інших суб’єктів
господарювання. Основними секторами, у яких відбувалися такі дії,
були ринки нафти та нафтопродуктів, сільськогосподарської та
харчової
продукції
(зерно,
борошно,
хліб
та
молоко),
телекомунікаційних послуг та деяких видів мінералів, що
видобуваються
гірничою
промисловістю.
Серед
типових
горизонтальних справ у 2002 р. була справа проти чотирнадцяти
роздрібних продавців бензину та дизельного палива у Харкові, які
довірили контроль за своїми роздрібними цінами одному ї тому ж
оптовому продавцю. На учасників цих дій був накладений штраф у
розмірі 57 780 гривень (9 280 євро). У 2002-2003 рр. шість основних
операторів зв’язку домовилися встановити плату за міжнародний
зв’язок по мережі Інтернет на рівні державних тарифів для
міжнародного зв’язку по комутованих мережах. Учасники цих дій
сплатили накладений на них штраф. У 2007 р. АМКУ завершив справу
проти учасників оптового ринку вугілля за узгоджені дії з
32 вугільними компаніями, внаслідок яких оптові компанії розподілили
джерела постачання вугілля і встановили ціни для продажу вугілля
енергогенеруючим компаніям. У цьому випадку сума штрафів склала
914 500 гривень (127 390 євро).
Останніми роками активізувалася діяльність у сфері забезпечення
дотримання тендерного законодавства. У 2005 р. АМКУ оштрафував
п’ять компаній за змову під час пропозиції цін на розробку проекту з
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використання земель у Черкаській області. Компанії подали
пропозиції, що відрізнялись одна від одної точно на одну гривню, і при
цьому не надали жодної інформації про витрати для обґрунтування
цінових пропозицій. Нещодавно діяльність АМКУ у цій сфері стала ще
більш активною, оскільки у результаті змін у законодавстві на АМКУ
були покладені ще й деякі функції контролю за державними
закупівлями. У 2007 р. виявилося, що дві компанії, які брали участь у
тендері з надання послуг літнього відпочинку у Криму для дітей,
уклали додаткову угоду про те, що переможець тендеру найме іншого
учасника в якості субпідрядника у цьому проекті. Обидві сторони були
оштрафовані.
Стосовно заяв про надання дозволу на горизонтальні узгоджені дії
прохань згідно зі статтею 10, за останні 5 років АМКУ відхилив сім
таких заяв (чотири у 2003 р., одну в 2005 р. та дві у 2007 р.). У 2003 р.
АМКУ не дозволив створити асоціацію для контролю рибної ловлі у
Хаджибейському секторі Чорного моря на підставі того, що ця
асоціація мала намір обмежити членство в ній рибними
підприємствами, що брали участь в її створенні.
Заява, відхилена у 2005 р., була спробою об’єднання усіх компаній
(кожна з них державна), що займаються обслуговуванням та ремонтом
літаків „Антонов”, які виготовляються в Україні. Оскільки
запропоноване об’єднання не було концентрацією, воно розглядалося
як узгоджені дії. Комітет не задовольнив цю заяву, оскільки на
практиці це призвело б до повного знищення конкуренції на
відповідному ринку. Утім, Кабінет Міністрів України надав дозвіл на
створення цього об’єднання на підставі суспільних інтересів, зробивши
висновок, що створення цього об’єднання сприятиме підвищенню
кваліфікації та досвіду ремонту і тим самим допоможе літакам
„Антонов” стати більш конкурентноспроможними на світовому ринку.

2.1.2 Вертикальні узгоджені дії
Як і горизонтальні, деякі вертикальні узгоджені дії захищені
звільненнями. Ширші законодавчі та блочні виключення, що існують
для вертикальних практик, створюють безпечну гавань для досить
широкого спектру вертикальних узгоджених дій. На вертикальні
узгоджені дії припадає приблизно 30% усіх справ про узгоджені дії,
розглянутих АМКУ за останні п’ять років. Основними категоріями
вертикальних узгоджених дій були встановлення цін та дії, що
обмежують доступ на ринок для інших суб’єктів господарювання.
Лише невелика кількість справ АМКУ була пов’язана з ціновою
дискримінацією чи нав’язуванням додаткових умов. Основними
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ринками, на яких відбувалися вертикальні узгоджені дії, були ринки
продуктів харчування, палива та деяких видів сировини для
промисловості.
Згідно зі статтею 8 Закону „Про захист економічної конкуренції”,
вертикальне встановлення цін є незаконним лише тоді, коли
призводить до «економічно необґрунтованого підвищення цін» або
дефіциту товарів. Крім того, як зазначалось вище, коли суб’єкти
господарювання, що беруть участь у вертикальних узгоджених діях,
дотримуються умов стосовно розміру, частки ринку та інших умов
згідно з розділами 2.2, 2.3. та 2.4 Розпорядження № 27-р, АМКУ
вважає, що такі узгоджені дії не призводять до жодних наслідків,
заборонених Статтею 8. Таким чином, дозволяються навіть узгоджені
дії щодо встановлення мінімальної ціни перепродажу, якщо вони
задовольняють умови Статті 8 або підпадають під захист блочного
виключення. Протягом минулих п’яти років АМКУ не порушив жодної
справи стосовно звичайних схем підтримки цін перепродажу, які
застосовуються виробниками, щоб не допустити безкоштовне
користування послугами в місцях продажу роздрібних торгівців.
Жодний з таких випадків, на який було звернено увагу Комітету, не
мав антиконкурентних наслідків, заборонених Статтею 8. Утім, більше
половини справ про вертикальні узгоджені дії, розглянутих АМКУ,
стосуються встановлення цін. Так, одна справа, розглянута у 2007 р.,
стосувалася
угоди
між
хлібобулочним
підприємством
та
дистриб’ютором, яка не дозволяла хлібобулочному підприємству
здійснювати прямі продажі роздрібним торговцям за цінами нижче
роздрібних цін дистриб’ютора. У цьому випадку дистриб’ютор також
був афілійований з другим хлібобулочним підприємством, яке
конкурувало з першим. Сторони були оштрафовані на суму 8 500
гривень (1 290 євро).
Що стосується справ про вертикальні обмеження, що заважають
доступу на ринок для інших суб’єктів господарювання та обмежують
конкуренцію у реалізації продукції, як приклад можна назвати
нещодавню справу про угоди між монопольним постачальником
імпортованого природного газу „Укргазенерго” та державною
розподільчою компанією „Нафтогаз України”. Ці угоди дозволяли
„Нафтогазу України” продавати газ, придбаний в „УкрГаз-Енерго”,
лише тим українським споживачам, які були зазначені у переліку,
вказаному в угодах. АМКУ оштрафував „УкрГаз-Енерго” на 600 000
гривен (88 180 євро).
Особливим різновидом антиконкурентної вертикальної практики в
Україні є ситуація, коли виробник купує сировину у постачальника за
свідомо завищеними цінами. Як правило, це має місце, коли виробник
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є монополістом і підлягає тарифному регулюванню, тобто не може
встановлювати тарифи понад собівартість плюс фіксований відсоток як
норма прибутку. Завищена вартість сировини може бути перенесена
безпосередньо на споживачів, у результаті чого виробник отримує
вищий прибуток. Наприклад, у 2003 р. «Суми ТЕКО», єдиний оператор
системи централізованого теплопостачання у м. Шостці (Сумська
область), уклав з компанією «Сумигазбуд» угоду на постачання
природного газу за ціною, яка була значно вищою, ніж в інших
постачальників газу. Внаслідок цього були встановлені вищі тарифи на
опалення та пару для промислових споживачів. Збитки найбільшого
клієнта „Суми-ТЕКО” склали приблизно 755 000 гривень (125 920
євро). АМКУ покарав „Сумигазбуд” за укладення антиконкурентної
вертикальної угоди з „Суми-ТЕКО” та визнав встановлення завищених
тарифів компанією „Суми-ТЕКО” зловживанням домінуючим
становищем. Компанія „Суми-ТЕКО” у подальшому знизила тарифні
ставки для компенсації збитків, заподіяних її поведінкою.
Що стосується заяв про отримання дозволу на узгоджені дії
відповідно до Статті 10, близько 30% з 354 заяв, розглянутих АМКУ
протягом минулих п’яти років, стосувалися вертикальних дій. Усі ці
заяви були задоволені без жодних додаткових умов.

2.2 Зловживання монопольним (домінуючим) становищем
Відповідальність за незаконне зловживання домінуючим
становищем вимагає, щоб суб’єкт господарювання займав домінуюче
становище на задіяному ринку товару. Відповідно до визначення у
частині першій статті 12, суб’єкт господарювання займає монопольне
(домінуюче) становище, якщо: (1) у нього на ринку немає жодного
конкурента, або (2) він не зазнає значної конкуренції внаслідок
наявності пільг, або внаслідок обмеженості можливостей доступу
інших суб'єктів господарювання щодо закупівлі сировини, матеріалів
та збуту товарів, наявності бар'єрів для доступу на ринок інших
суб'єктів господарювання чи інших факторів. Закон встановлює, що
суб’єкт господарювання, частка якого на ринку перевищує 35%, займає
домінуюче становище, але це можна спростувати (частина друга статті
12). Для спростування цього суб’єкт господарювання має довести , що
зазнає суттєвої конкуренції. Становище суб’єктів господарювання з
ринковою часткою 35% або менше також може вважатися
монопольним (домінуючим), якщо вони не зазнають значної
конкуренції, особливо, коли розмір інших конкуруючих суб’єктів
господарювання на тому ж ринку є невеликим (частина третя статті
12).
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Для порівняння, стаття 82 Угоди ЄС не містить ані чіткого
визначення домінуючого становища, ані відповідних презумпцій. У
практиці ЄС спростовна презумпція звичайно встановлюється для
частки ринку від 40 до 50%. Відмінність підходу України від підходу
ЄС полягає у тому, що стаття 12 є у значній мірі запозиченням зі статті
19 Закону про конкуренцію Німеччини, який встановлює презумпцію
домінування, коли суб’єкт господарювання має третину ринку.
У законодавстві ЄС також розглядається поняття спільного
домінування, але при цьому також не пропонується жодних визначень
чи презумпцій. У частині четвертій статті 12 Закону України „Про
захист економічної конкуренції” вказується, що два чи більше
суб’єктів господарювання (і, таким чином, кожен з них окремо)
займають монопольне (домінуюче) становище, якщо: (1) між ними
немає значної конкуренції на певному ринку; та (2) виконується одна з
умов, передбачених частиною першою статті 12 (тобто, немає інших
суб’єктів господарювання окрім групи з монопольним становищем, або
інша конкуренція на ринку є незначною). У частині п’ятій статті 12
встановлюється спростовна презумпція спільного монопольного
становища – сукупна частка ринку не більше трьох найбільших
суб’єктів господарювання перевищує 50% або сукупна частка не
більше п’яти суб’єктів господарювання перевищує 70%. Подібне
положення у німецькому законі створює такі ж дві презумпції, але при
цьому критичними значеннями є половина та дві третини ринку.
Презумпції спільного домінуючого становища у частині п’ятій статті
12 можуть бути спростовані, якщо суб’єкти господарювання доведуть,
що стосовно них не виконуються умови частини четвертої статті 12,
для чого на практиці потрібно довести, що: (1) існує значна
конкуренція між суб’єктами господарювання на задіяному ринку, які
нібито займають домінуюче становище; та (2) на ринку присутні інші
суб’єкти господарювання, які створюють значну конкуренцію
суб’єктам господарювання, які нібито займають домінуюче становище.
Частина третя статті 13 забороняє зловживання домінуючим
становищем, а його визначення наводиться у частині першій статті 13
(використовуючи
формулювання,
подібні
до
тих,
що
використовуються у статті 6 стосовно узгоджених дій): будь-яка
поведінка, що «може призвести до недопущення, усунення чи
обмеження конкуренції». Наступне положення, що було додане у 2005
р., розширює перелік реальних чи можливих наслідків зловживання
домінуючим становищем, зокрема включає «ущемлення інтересів
інших суб'єктів господарювання чи споживачів, які були б
неможливими за умов існування значної конкуренції на ринку». Це
положення призначене для того, щоб охоплювати ситуації, коли
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відсутність альтернативних постачальників чи клієнтів створює
залежність суб’єктів господарювання і таким чином робить їх
вразливими до експлуатації домінуючим суб’єктом господарювання.
Як і стаття 82 Угоди ЄС, частині друга статті 13 містить
невичерпний перелік дій, які вважаються зловживанням. Чотири з семи
пунктів переліку мають відповідники в Угоді ЄС (встановлення
грабіжницьких цін чи умов; обмеження виробництва, реалізації чи
технологічного розвитку; дискримінація; додаткові зобов’язання), хоча
у деяких пунктах використовуються інші формулювання. Так, у Законі
України „Про захист економічної конкуренції” говориться не про
«хижацькі» ціни, а про ціни, які «неможливо було б встановити за умов
існування значної конкуренції на ринку», і не про обмеження, що
завдають шкоду «споживачам», а про обмеження, що завдають або
можуть завдати шкоди «суб’єктами господарювання, продавцям,
покупцям».
Уточнення у частині другій статті 13, завдяки якому ця частина
охоплює лише ті ціни, які «неможливо було б встановити за умов
існування значної конкуренції на ринку», виключає грабіжницькі ціни,
можливість підтримання яких не обов’язково залежить від рівня
конкуренції на ринку. Утім, це не є прогалиною в українському законі,
тому що у випадку встановлення грабіжницьких цін можна застосувати
одним з трьох положень щодо зловживання монопольним
(домінуючим становищем), які були додані. Зокрема, грабіжницькі
ціни можуть підпадати під дію пунктів, що охоплюють дії чи
бездіяльність, які (1) суттєво обмежують конкурентоспроможність
інших суб’єктів господарювання без об’єктивно виправданих на те
причин; або (2) створюють перешкоди доступу на ринок (виходу з
ринку), чи усунення з ринку суб’єктів господарювання. Третє
додаткове положення, що стосується відмови від придбання або
реалізації товару за відсутності інших джерел реалізації або придбання,
поширюється на ексклюзивні угоди про придбання або реалізацію.
У законі немає положень про блочні виключення або інших
положень, що захищали б зловживання домінуючим становищем.
АМКУ видав два розпорядження, які мають відношення до
застосування положень про зловживання домінуючим становищем (а
також інших ситуацій). Перше - Розпорядження № 49 (2002 р.) містить практичну методику встановлення наявності ознак
домінуючого або спільного домінуючого становища на певному ринку
відповідно до статті 12. Друге – Розпорядження № 24 (2004 р.) –
встановлює принципи визначення задіяного ринку. Аналітичний метод,
що використовується для визначення ринків, відображає традиційну
теорію визначення ринків та відповідає підходу ЄС12.
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Справи про зловживання домінуючим становищем становили
близько 50% справ, розглянутих АМКУ з 2003 по 2007 рр. та
утворювали найбільшу категорію порушень. Основними видами
порушень були надмірно високі ціни (58%) та цінова дискримінація
(11%). Ще сім відсотків випадків мали відношення до монополістів, які
також працювали на суміжних низових ринках, які були
конкурентними або потенційно конкурентними, і намагалися
перешкоджати входу на ці ринки шляхом відмови надати доступ до
суттєвої мереженої інфраструктури. Багато ситуацій виникало у
секторах з монопольною інфраструктурою, зокрема таких секторах, як
постачання газу та електроенергії, центральне опалення та
водопостачання, залізничний транспорт, наземний зв'язок, а також
платні послуги, що надаються державними органами. За останні п’ять
років не було жодної справи, яка стосувалася б грабіжницьких цін.
Як вже зазначалося, у Законі України „Про захист економічної
конкуренції” вважається, що домінуюче становище на ринку може
займати один суб’єкт господарювання, або декілька суб’єктів
господарювання разом. Понад 95% усіх справ про домінуюче
становище, розглянутих АМКУ стосувалися домінуючого становища
одного суб’єкта господарювання. Серед справ про цінові зловживання
з боку окремих суб’єктів господарювання протягом 2003-2007 рр.
можна назвати в якості прикладу справу проти виробника скла
«Пролетарій» – суб’єкта господарювання з домінуючим становищем на
ринку полірованого скла. «Пролетарій» підвищив свої ціни більше ніж
на 11%, у результаті чого його прибутки зросли з 47% до 66% доходу.
Цей рівень прибутку перевищував середню дохідність на ринку
листового скла приблизно на 200%, а дохідність у галузі виробництва
скла у цілому – приблизно на 40%. Також у 2007 р. АМКУ наклав
штраф на компанію „Укртатнафта” у розмірі 500 тис. гривень (73 170
євро) за необґрунтоване підвищення цін на авіаційне пальне на
внутрішньому ринку. Ця компанія, що була монопольним
постачальником на внутрішній ринок, продавала українським
покупцям паливо за ціною, що на 400 гривень перевищувала ціну, за
якою компанія продавала тону палива покупцям на конкурентних
експортних ринках. У справі про цінове зловживання, що розглядалася
у 2005 р., компанія „Вестерн Юніон” у відповідь на рекомендації
АМКУ знизила тарифи на грошові перекази в Україну з Іспанії, Італії,
Португалії, Польщі та Чеської Республіки на 60-80% .
У цілком розвинутих конкурентних економіках переважає думка,
що зазвичай недоцільно переслідувати суб’єкт господарювання, що має
домінуюче становище і встановлює монополістичні ціни, оскільки це
означало б карати суб’єкт господарювання за раціональне
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використання ринкової сили. Крім того, неефективні монополісти, що
встановлюють високі ціни, створюють особливо привабливі умови для
входу на ринок нових гравців. Таким чином, конкурентні органи ЄС
зазвичай не переслідують домінуючі компанії за встановлення
«високих» цін, хоча у статті 82 «недобросовісні» ціни продажу чітко
вказуються як приклад зловживання. АМКУ вважає, що економічні
умови в Україні дають обґрунтовані підстави приділяти увагу надто
високим цінам компаній, що займають домінуюче становище. Коли
йдеться про природні монополії або платні послуги державних органів,
перспектив зниження цін завдяки входу на ринок нових суб’єктів
господарювання відсутні, а системи тарифного контролю, що існують,
поки що не є достатньо ефективними для того, щоб вирішити цю
проблему. На інших ринках, зокрема ринках продуктів харчування,
вхід на ринок нових гравців є можливим, але з політичних міркувань
високі ціни на такі товари, як хліб, не можуть існувати стільки часу,
скільки на це може знадобитися. Що стосується інших секторів, ринок
капіталовкладень України функціонує недостатньо ефективно для того,
щоб підтримати вхід на ринок нових учасників.
Значна кількість справ про домінуюче становище окремих
суб’єктів господарювання, розглянутих АМКУ за останні п’ять років,
стосувалась суб’єктів господарювання (часто державних), які є
природними монополіями, і тарифи яких підлягають регулюванню.
АМКУ встановив, що такі компанії часто вимагають сплати тарифу на
послуги без дотримання умов кількості та якості, передбачених цим
тарифом. Комітет вважає, що така поведінка є незаконною відповідно
до статті 13, оскільки вона порушує інтереси клієнтів у спосіб, який
був би неможливим на конкурентному ринку. Наприклад, у 2003 р.
АМКУ встановив, що підприємство центрального опалення у м.
Харкові не забезпечувало потрібну температуру теплоносія у своїй
системі, але при цьому виставляло рахунки як за повністю надану
послугу. У подібній справі підприємство водопровідно-каналізаційного
господарства у м. Керчі (Крим) постачало воду лише періодично, але
виставляло рахунки в повному обсязі. У таких випадках АМКУ
рекомендує повернення суми надлишкової плати постраждалим
споживачам шляхом зниження тарифів у майбутньому. За п’ятирічний
період сукупний обсяг компенсацій, сплачених завдяки таким
розрахункам у справах про дії комунальних підприємств склала 180,4
млн. гривен (27,9 млн. євро).
Крім справ про компанії, які не забезпечили обсяг або якість
послуг, зазначені у відповідному тарифі, АМКУ також розглядав
справи про зловживання домінуючим становищем монопольними
суб’єктами господарювання, які спотворили процес формування
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тарифу, включивши у витратну складову тарифу незаконні витрати.
Наприклад, у 2004 р. АМКУ звинуватив Львівське обласне управління
земельних ресурсів у тому, що воно незаконно включило ПДВ в основу
тарифу на свої послуги з надання документації, що підтверджує право
власності на землю. У подібній справі АМКУ звинуватив
водпостачальну організацію Харківський магістральний канал у тому,
що вона неправомірно включила у собівартість своїх послуг витрати,
які вже були компенсовані з державного бюджету.
Інші справи за статтею 13 стосувалися більш традиційних видів
поведінки, пов’язаної з відмовою від придбання або реалізації. Як
приклад можна навести справу про компанію «Хостмастер», яка є
єдиним акредитованим в Україні реєстратором доменних імен в
Інтернеті і тому займає монопольне становище на ринку
адміністрування та підтримки Інтернет-доменів «UA» та «COM.UA».
Компанія „Хостмастер” відмовилася укладати угоду з іншою
компанією, яка бажала конкурувати з нею, пропонуючи послуги
адміністрування доменів та технічної підтримки. АМКУ висунув
вимогу укладати такі угоди. АМКУ також виявив та припинив випадки
антиконкурентної відмови надати доступ до основної інфраструктури
на різних енергетичних ринках. Наприклад, у м. Києві підприємство
„Київенерго” є власником електророзподільної мережі, але також
реалізує електроенергію за нетарифними цінами у конкуренції з
іншими виробниками електроенергії. У 2006 р. „Київенерго”
відмовилося укладати угоди з іншими виробниками на постачання
електроенергії через його мережу. Пізніше воно змінило свою позицію
відповідно до рекомендації АМКУ.
Справа АМКУ про включення до контракту неправомірних
положень була порушена проти компанії «Укргазенерго», яка є
монополістом на ринку природного газу. Компанія укладала з
металургійними заводами угоди на постачання газу, які забороняли
будь-який його перепродаж, дозволяли припинення контракту без
належного попереднього повідомлення та передбачали сплату
„Укргазенерго” штрафу у випадку, якщо споживач перешкоджав
проведенню аудиту державним органом. АМКУ дійшов висновку, що
ці положення завдавали невиправдану шкоду конкурентоспроможності
споживача. Компанія „Укргазенерго” виконала рекомендацію АМКУ
стосовно необхідності вилучення зазначених положень.
У 2006 р. розглядалася справа про нав’язування додаткових умов
проти „Європейського консультативного агентства”, що займало
монопольне становище у наданні інформації про державні закупівлі у
мережі Інтернет. АМКУ висунув звинувачення, що компанія
пропонувала доступ до інформації лише у формі угод, що також
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передбачали оплату інших послуг, і оштрафував цю компанію на 100
тис. гривень (15 650 євро). У 2007 р. ця компанія була знову
звинувачена
у
використанні
домінуючого
становища
для
перешкоджання створенню альтернативної системи доступу до
інформації про державні закупівлі через Інтернет та оштрафована на
875 тис. гривень (126 тис. євро).
З правової точки зору спроможність АМКУ реагувати на
зловживання домінуючим становищем поширюється за межі звичайних
повноважень накладає штрафи та вимагати змін у поведінці. Згідно
статті 53 Закону України „Про захист економічної конкуренції”,
Комітет також має право прийняти рішення про примусовий поділ
суб’єкта господарювання, за умови що: (1) організаційний і
територіальний поділ суб’єкту господарювання є можливим; та (2) не
існує тісного технологічного зв’язку між структурними підрозділами
суб’єкта господарювання, при якому обсяг продукції, яка вживається
суб’єктом господарювання, перевищує тридцять відсотків валового
обсягу продукції структурного підрозділу. За останні п’ять років
АМКУ не застосовував статтю 5313.
Що стосується досвіду АМКУ у застосуванні положень, які
пов’язані
з
домінуючим
становищем
декількох
суб’єктів
господарювання, на цю категорію припадає менше 5% справ про
домінуюче становище. Ця ситуація є результатом того, що спільне
домінуюче становище відповідно до визначення у статті 12
спостерігається лише тоді, коли між членами домінуючої групи немає
значної конкуренції, і коли на ринку або немає інших суб’єктів
господарювання на ринку, окрім цієї домінуючої групи, або ж ці
конкуренти є незначними. Більшість справ про спільне домінування
стосується надто високих цін, що компанії встановлювали на вузьких
олігопольних ринках, де товар є однорідним, і нецінова конкуренція є
незначною. Наприклад, у 2007 р. АМКУ розглянув справу про
домінуюче становище двох підприємств, які постачали авіаційне
пальне в аеропорт „Бориспіль”. Ці два підприємства мали сукупну
ринкову частку 99% і встановили на свої паливні матеріали однакову
ціну, яка, на думку АМКУ, не могла б існувати на конкурентному
ринку. Комітет наклав штрафи на загальну суму 150 тис. гривень
(20 830 євро).
За деяких обставин АМКУ може у межах однієї справи
обвинувачувати як у зловживанні спільним домінуючим становищем,
так і у змові, як це було у справі 2003 р. проти «Сентози» та «Авіаса» двох компаній, що займались роздрібним збутом палива у
Дніпропетровській області. Сукупна частка обох компаній на ринках
різних роздрібних продуктів перевищувала 50%, тоді як частки інших
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компаній були відносно незначними. Розслідування показало, що ці
компанії встановили однакові ціни та одночасно їх змінювали (з
різницею у межах однієї години), хоча мали різних постачальників та
різні витрати. У той самий час ціни інших підприємств-конкурентів на
цьому ринку були різними і змінювалися у різні моменти. Також було
встановлено, що компанії уклали угоду про передачу палива одна
одній для роздрібного продажу та про можливість взаємно
використовувати паливні картки їх клієнтів. Комітет кваліфікував це як
змову та зловживання спільним домінуючим становищем і оштрафував
компанії на суму 98 млн. гривень (16 млн. євро). На той час це був (і
досі залишається) найбільший штраф в історії АМКУ.
Рішення АМКУ було оскаржене у господарських судах. На
першому етапі суд першої інстанції та апеляційний суд розглянули
формальні умови договорів між компаніями та визнали докази змови
недостатніми. Вищий господарський суд повернув справу на
дослідування, але суд першої інстанції знову прийняв таке ж рішення.
Нарешті, АМКУ вдалось довести апеляційному суду, що доказом
змови були дії сторін, незалежно від умов договорів, і що одночасне
підвищення цін можна пояснити лише змовою. Апеляційний та Вищий
господарський суди нарешті прийняли рішення, що відповідачі винні у
змові та зловживанні спільним домінуючим становищем. Суди
підтвердив законність накладення штрафів на загальну суму 80 млн.
гривень, але подальші намагання АМКУ стягнути ці штрафи
завершилися невдачею через банкрутство обох компаній.

2.3 Концентрації
Закон України „Про захист економічної конкуренції” встановлює
систему подання заяв про попереднє отримання дозволу на
концентрацію, яка передбачає наявність певного порогу. Перед
отриманням дозволу від АМКУ учасники концентрації не мають права
здійснювати концентрацію або вчиняти дії, які можуть призвести до
обмеження конкуренції між сторонами або неможливості відновлення
їх початкового стану (частина п’ята статті 24)14.
Відповідно до визначення у статті 22, концентрацією визнається:

•

злиття суб'єктів господарювання або приєднання одного
суб'єкта господарювання до іншого

•

набуття контролю над суб'єктом господарювання, зокрема
шляхом: (а) придбання, одержання в управління активів
суб’єкта господарювання; або (б) обрання або призначення
на посаду керівника, заступника керівника спостережної
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ради, правління, 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;
•

створення повноцінного спільного підприємства;

•

придбання 25 або 50 відсотків часток відповідного суб’єкта
господарювання15.

Вимоги щодо порогів у статті 24 дійсні, коли:

•

сукупна вартість активів або сукупний обсяг реалізації
товарів учасників концентрації, за останній фінансовий рік,
у тому числі за кордоном, перевищує суму, еквівалентну 12
мільйонам євро і (а) сукупна вартість активів або обсяг
(сукупний обсяг) реалізації товарів, у тому числі за
кордоном, не менш як у двох учасників концентрації
перевищує суму, еквівалентну 1 мільйону євро, у кожного;
або

•

сукупна вартість активів або обсяг (сукупний обсяг)
реалізації товарів в Україні хоча б одного учасника
концентрації, з урахуванням відносин контролю, перевищує
суму, еквівалентну 1 мільйону євро, у кожного;

•

частка на певному ринку товару будь-якого учасника
концентрації або сукупна частка учасників концентрації
перевищує 35 відсотків, та концентрація відбувається на цьому
чи суміжному з ним ринку товару.

Стаття 24 також встановлює важливу вимогу: якщо учасник
входить до групи, у якій існують відносини контролю, усі показники
вартості активів, обсягу реалізації та частки ринку, що розглядаються,
мають бути сукупними для усієї цієї групи. Відповідно до статті 23
«учасниками» концентрації визнаються суб’єкти господарювання, які
беруть участь у концентрації, а також будь-які фізичні та юридичні
особи, пов’язані з ними відносинами контролю відповідно до
визначення у статті 1 Закону України „Про захист економічної
конкуренції. Згідно з визначенням у статті 1, «контроль» означає
«вирішальний вплив», який прямо чи опосередковано здійснюється на
суб’єкт господарювання однією чи декількома «пов’язаними»
фізичними чи юридичними особами16.
Спеціалісти з практичного застосування конкурентного права та
підприємці в Україні ставляться до цих критеріїв необхідності
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отримання дозволу дуже критично, оскільки вважають, що вони
недостатньо відповідають українській реальності та не є ефективними
для контролю за трансакціями, що здатні створювати загрозу
конкуренції. Критики стверджують, що всі пороги для активів та
обсягу реалізації, виражені у грошових одиницях, є надто низькими і
потребують суттєвого підвищення (один з критиків рекомендував
підвищити їх на 500%). Також багато скарг викликає положення, що
стосується активів та обсягу реалізації в Україні, і для цього є дві
причини. Перша полягає в тому, що цей пункт стосується як суб’єктів,
які набувають контроль, так і суб’єктів, щодо яких набувається
контроль, отже охоплює й ті транзакції, в яких суб’єкт, щодо якого
набувається контроль, взагалі не присутній в Україні. Друга причина
полягає у тому, що у транзакції придбання дочірньої компанії в Україні
враховуються сукупні активи та обсяг реалізації усієї групи, що
придбає цю компанію, а не лише активи та обсяг реалізації компанії,
щодо якої набувається контроль. Нарешті, також критикують
положення, в якому встановлюється критерій частки ринку, оскільки
воно вимагає від заявників визначати відповідний ринок, а це
визначення обов’язково буде суб’єктивним. Наразі реакція АМКУ на ці
скарги включає розгляд пропозицій щодо збільшення порогових
показників.
Заяви про надання дозволу на концентрацію розглядаються
відповідно до стандарту, встановленого у статті 25 Закону України
„Про захист економічної конкуренції”, згідно з якою дозвіл повинен
бути наданий, якщо він «не призводить до монополізації чи суттєвого
обмеження конкуренції на всьому ринку чи в значній його частині».
Цей критерій відповідає стандарту ЄС, що міститься у Положенні про
злиття (№139/2004), ухваленому у травні 2004 р. ЄС забороняє злиття
або придбання, які «будуть суттєво перешкоджати конкуренції на
спільному ринку або його значній, зокрема внаслідок створення або
зміцнення домінуючого становища» (частина третя статті 2) На відміну
від Угоди ЄС, Закон України «Про захист економічної конкуренції»
розглядає частку на ринку як один з критеріїв наявності домінуючого
становища, і АМКУ використовує ці презумпції при розгляді
концентрацій.17 Це означає, що під час аналізу злиттів в Україні дуже
велика увага приділяється визначенню того, чи не створить
запропонована транзакція «структурних передумов» для монополізації.
Так, якщо частка ринку суб’єкта господарювання, що утвориться як
результат концентрації, перевищує 35%, АМКУ, відповідно до
визначення у частині другій статті 12, вважатиме, що буде мати місце
незаконне домінування, якщо суб’єкт господарювання, який набуває
контроль, не зможе довести, що після концентрації зазнаватиме на
ринку значну конкуренцію, і тому не порушує вимоги статті 2518.
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Хоча стаття 25 в якості підстав для відмови у наданні дозволу на
здійснення концентрації використовує як монополізацію, так і суттєве
обмеження конкуренції, під час розгляду концентрацій АМКУ
зосереджується
на
оцінці
ймовірності
антиконкурентних
односторонніх наслідків, пов’язаних з домінуючим становищем.
Комітет вважає задачу доведення суттєвого обмеження конкуренції у
формі горизонтальних скоординованих дій як дуже проблематичну.
Також АМКУ використовує сформульовані у статті 25 підстави для
того, щоб відхиляти аргументи на користь надання дозволу на
здійснення концентрацій, які є антиконкурентними, але передбачають
вигоду від підвищення ефективності чи здійснюються з метою
придбання суб’єкту господарювання, який не є успішним. Як і у статті
10, що стосується узгоджених дій, у статті 25 є положення, відповідно
до якого Кабінет Міністрів України може дозволити концентрацію, на
здійснення якої АМКУ не дав дозволу, якщо така концентрація має
великий позитивний ефект для суспільних інтересів. Тому ті заявники,
які висувають аргументи підвищення ефективності та порятунку
суб’єктів господарювання, які не є успішними, повинні звертатися до
Кабінету Міністрів.
Як зазначалося раніше, АМКУ запропоновував рекомендації
стосовно визначення задіяного ринку (Розпорядження № 24 (2004 р.) та
встановлення монопольного (домінуючого становища) (Розпорядження
№ 49 (2002), що містить інструкції стосовно розрахунку частки на
ринку та коефіцієнтів концентрації. Утім, АМКУ не пропонує жодних
рекомендацій, що пояснювали б методику розгляду заяв про надання
дозволу на концентрацію Цей факт є ще одним предметом для критики
з боку практиків, які також зазначають, що рішення АМКУ у справах
про концентрацію містять недостатні аналітичні пояснення. Навіть
коли йдеться про визначення ринку, вони в основному лише описують
той ринок, який розглядав АМКУ.
Після розгляду заяви про надання дозволу на концентрацію АМКУ
може не надати дозвіл, надати дозвіл без додаткових умов, або з
додатковими умовами (включаючи позбавлення структурних
елементів). Рішення АМКУ також можуть вимагати погодження
установчих документів господарських товариств, об’єднань чи змін до
них (стаття 31).
Відповідно до Закону України „Про захист економічної
конкуренції”, процедура подання заяви про надання дозволу на
концентрації, які відповідають пороговим критеріям, може повноцінно
застосовуватися до приватизаційних транзакцій. У нормативноправових актах України про приватизацію зазначається, що учасники
відкритих приватизаційних конкурсів повинні подати до АМКУ заяву
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відповідно до статті 26 не пізніше, ніж за 8 днів до кінцевої дати подачі
пропозицій.
У наступній таблиці наведена підсумкова інформація про
діяльність АМКУ у сфері розгляду концентрацій протягом минулих
п’яти років. Під структурними умовами розуміються умови, що
передбачають будь-яку форму відчуження активів, тоді як умови, що
стосуються поведінки, мають на меті обмеження дій сторони, що
набуває контроль, після здійснення концентрації.

Таблиця 1. Заяви про надання дозволу на концентрацію19
Рік

2007
2006
2005
2004
2003
Усього

Розглянуто
заяв

723
507
359
421
329
2339

Дозволи без
умов

715
500
352
419
326
2312

Дозволи з умовами
Структур
а
0
0
0
0
0
0

Поведінк
а
4
5
6
0
3
18

Забороне
но

4
2
1
2
0
9

Як показано у таблиці, у 2003-2005 рр. АМКУ розглянув 2339 заяв
та надав дозволи у 98,8% випадків без додаткових умов20. У жодній
справі не були застосовані вимоги до структурного складу, а
обмеження дій були застосовані менші ніж в одному відсотку
прийнятих рішень. Дозвіл на концентрацію не був наданий лише у
дев’яти випадках (менше 0,5% розглянутих заяв).
У 2004 р. АМКУ заблокував злиття двох будівельних фірм у Києві,
сукупна частка яких на ринку бетонних панельних конструкцій
становила 100%. Кожна з фірм мала частку на ринку понад 35%, і
Комітет встановив, що високі бар’єри для входу на ринок, пов’язані з
вимогами до капіталовкладень, а також потребою у спеціалізованому
обладнанні на майданчиках та технічному досвіді, робили конкуренцію
з боку третьої сторони малоймовірною. У тому ж році АМКУ відмовив
у наданні дозволу компанії „Сармат”, третім за розміром виробником
пива в Україні, на придбання контрольного пакету акцій компанії
„Оболонь”, четвертого за розміром виробника пива. Цей ринок являв
собою вузьку олігополію, коефіцієнт концентрації чотирьох компаній
перевищував 90%, тому АМКУ дійшов висновку, що можливе значне
погіршення конкуренції, навіть якщо сукупна ринкова частка нового
суб’єкта господарювання не перевищила б 35%.
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У 2007 р. була заборонена концентрація, яка передбачала
вертикальне злиття групи місцевих природних монополій, що
постачали тепло і воду, з комунальною організацією, яка утримувала
монополію в управлінні житловим господарством у місті Славута
(Хмельницька область). Надання дозволу на здійснення цієї
концентрації обмежило б доступність важливих ресурсів і таким чином
створило б бар’єр для входу на ринок управління житловим
господарством для конкуруючого суб’єкта господарювання.
Три з дев’яти концентрацій, на які АМКУ не надав дозволу, були
спробами консолідувати усі державні компанії, що працюють на
конкретному ринку. У кожному з цих трьох випадків Кабінет Міністрів
України пізніше використав свої повноваження і дозволив
консолідацію на підставі суспільних інтересів. У 2006 р. АМКУ
заблокував створення державної корпорації «Укрморпорт», до якої
мали увійти усі 20 державних торговельних портів України. Державні
порти, які конкурували між собою та з українськими приватними
портами, володіли сукупною часткою 40% на внутрішньому ринку
послуг швартування та обробки вантажів і, таким чином, задовольняли
структурні критерії наявності домінуючого становища на ринку.
Кабінет Міністрів дозволив консолідацію, сподіваючись, що якщо ці
компанії діятимуть спільно, вони зможуть більш ефективно провести
модернізацію свого вантажного обладнання та підвищити рівень
технічної кваліфікації. Очікувалось, що таке вдосконалення підвищить
конкурентоспроможність українських портів, залучить більше вантажів
та стимулює створення і збереження робочих місць у відповідних
регіонах. Утім, роком пізніше Кабінет Міністрів скасував своє
розпорядження, оскільки дійшов висновку, що його попереднє рішення
було необачним.
У 2007 р. Комітет переглянув інтеграцію усіх компаній (кожна з
них – державна), що займаються обслуговуванням та ремонтом літаків
марки «Антонов». Як зазначалося раніше, у 2005 р. АМКУ не надав
дозвіл на узгоджені дії з метою створення «асоціації» цих компаній.
Пізніше Кабінет Міністрів дозволив створити таку асоціацію на
підставі того, що це сприятиме підвищенню технічної ремонтної
кваліфікації, що зробить літаки марки „Антонов” більш
конкурентноспроможними на світовому ринку. Однак, очікувані
переваги не були досягнуті, отже компанії вирішили здійснити повну
інтеграцію та створити державний авіабудівний концерн «Українська
авіація». АМКУ знов не надав дозвіл, оскільки це створило б
монополію, але КМУ знову дозволив консолідацію на тій самій
підставі суспільних інтересів, яка була використана раніше.
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У 2007 р. АМКУ також відхилив пропозицію створити державний
концерн «Укрторф», в якому об’єдналися б усі дев’ять державних
підприємств, що працюють на ринку виробництва торфу. Сукупна
частка цих підприємств на ринку складала 90%. Пізніше Кабінет
Міністрів України дозволив концентрацію, щоб компанії могли спільно
використовувати фінансові ресурси для технічного переоснащення,
розширення потужностей та рекультивації земель.
Хоча відповідно до таблиці у 2003-2007 рр. не накладалося жодних
структурних умов, ці дані відображають лише ті положення, які
містилися у кінцевих рішеннях АМКУ про надання дозволів. За цей
період було п’ять випадків, коли підприємства погодилися здійснити
поділ ще до надання АМКУ дозволу на відповідну транзакцію. У 20
випадках були встановлені умови щодо поведінки (близько половини з
них стосувалися приватизації), зазвичай у ситуаціях, коли йшлося про
вертикальне придбання важливих ресурсів чи каналів реалізації.
Метою цих умов було забезпечення конкурентам суб’єкта
господарювання, який виступав у ролі покупця, доступу до необхідних
товарів чи ресурсів. Наприклад, у 2003 р. транспортну компанію
«Укрметалургтранс» у зв’язку з придбанням гірничодобувного
підприємства зобов’язали запропонувати іншим гірничодобувним
підприємствам
недискримінаційну
стандартну
угоду
про
транспортування сировини, що використовується для гірничих робіт та
виплавки металів. Але більшість заяв були ухвалені без додаткових
умов, зокрема заява, подана у 2007 р. Херсонським суднобудівним та
судноремонтним підприємством щодо придбання Чорноморського
судноремонтного підприємства. АМКУ встановив, що на ринках
суднобудування та судноремонтних робіт існувала суттєва
конкуренція, і дозволив злиття, оскільки частка ринку суб’єкту
господарювання, утвореного внаслідок цієї концентрації, не була
значною на жодному з цих ринків.
Протягом п’яти останніх років АМКУ розглянув близько 120 заяв
про надання дозволу на приватизаційні концентрації. У деяких
випадках були встановлені додаткові умови, але у більшості випадків
дозволи були надані без жодних умов. Наприклад, у 2007 р. АМКУ
розглянув заяву підприємства «Силікон» про придбання контрольного
пакету акцій державного підприємства «Завод напівпровідників».
Підприємство „Силікон”, яке в основному займається виробництвом та
реалізацією монокристалу кремнію, що виробляється в вигляді
пластини, експортує всю свою продукцію. АМКУ встановив, що
потужності „Заводу напівпровідників” могли використовуватися для
виробництва пластин монокристалу кремнію, але останніми роками
орендувалися в інших цілях. Комітет надав дозвіл на концентрацію,
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оскільки не виявив загрози утворення домінуючого становища на
ринку.

2.4 Обмежувальна і дискримінаційна діяльність
Розділ IV Закону України „Про захист економічної конкуренції”
містить чотири різні статті (статті 18-21), які значною мірою засновані
на Розділах 20 і 21 Закону про конкуренцію Німеччини. Хоча в усіх
цих статтях йдеться про односторонні дії, вони не повторюють
положення про зловживання домінуючим становищем, що містяться у
статтях 12 та 13, оскільки не вимагають доведення домінуючого
становища для встановлення факту порушення.
Частина перша статті 18 забороняє суб’єктам господарювання і
асоціаціям схиляти інших суб'єктів господарювання до вчинення
порушень законодавства про захист економічної конкуренції чи
сприяти вчиненню таких порушень, тоді як частина друга статті 18
забороняє примушувати інших суб’єктів господарювання до
антиконкурентних узгоджених дій чи участі у концентраціях суб’єктів
господарювання проти їх волі. У відповідних положеннях німецького
закону (Розділи 2.2 та 21.3) говориться, що «схиляння» включає у себе
обіцянки чи надання переваг, тоді як «примушення» включає у себе
погрози чи дійсне завдання шкоди, і саме таке тлумачення прийняв
АМКУ21.
Частина перша статті 19 стосується суб’єктів господарювання, що
отримали від АМКУ дозвіл за статтею 10 на здійснення узгоджених дії,
які заборонені статтею 6, або які ведуть узгоджені дії, що захищені
статтею 7 (малі та середні підприємці), 8 (угоди на постачання чи
використання товарів), або 9 (передача прав інтелектуальної власності)
Таким суб’єктам господарювання забороняється (формулюваннями, що
нагадують формулювання Розділу 20.1 німецького закону)
встановлювати
щодо
господарської
діяльності
суб'єктів
господарювання обмеження, які, як правило, не застосовуються до
інших суб'єктів господарювання, або застосовувати без об'єктивно
виправданих причин різний підхід до різних суб'єктів господарювання.
Частина друга статті 19 – єдине положення у Розділі 4, яке не має
аналогу в німецькому законі – стосується суб’єктів господарювання,
які отримали дозвіл Кабінету Міністрів України на узгоджені дії, що
АМКУ не дозволив за статтею 10. Таким суб’єктам господарювання
забороняється вчиняти дії, що вважаються зловживанням монопольним
(домінуючим) становищем на ринку, відповідно до статті 13 цього
Закону.
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Частина третя статті 29, як і частина перша статті 19, стосується
суб’єктів господарювання, які отримали дозвіл на узгоджені дії
відповідно до статті 10, або узгоджені дії яких дозволяються статтями
7, 8 і 9. Подібно до частини третьої статті 20 німецького закону, таким
суб’єктам господарювання забороняється схиляти інших суб'єктів
господарювання до надання будь-яким суб'єктам господарювання без
об'єктивних причин переважних умов у господарській діяльності22.
Частина четверта статті 19 відповідає частині другій статті 20
німецького закону та застосовує положення частини першої та частини
третьої статті 19 до суб’єктів господарювання, від яких «залежать»
малі та середні підприємці в отриманні та постачанні товарів. У цій
статті також зазначається, що продавець вважається таким, що
залежить від покупця, якщо цей покупець отримує від такого продавця
особливу винагороду, яку не отримують інші подібні покупці.
У статті 20 йдеться про ринкові обставини, аналогічні тим, які
розглядаються у частині четвертій Розділу 20 німецького закону,
оскільки в обох цих робиться наголос на на обмеженні поведінки
суб’єктів господарювання, що мають значно більший ринковий вплив
порівняно з малими або середніми підприємцями, які є їх
конкурентами. Метою німецького положення є захист малих та
середніх підприємців від цін нижче собівартості , тоді як стаття 20
українського закону захищає малих та середніх підприємців взагалі від
будь-якої поведінки, що створює перешкоди для їх господарської
діяльності та, зокрема, від поведінки, що порушує частини першу та
третю статті 19.
Нарешті, частина перша статті 21, як і частина шоста статті 20
німецького закону, забороняє об’єднанням суб'єктів господарювання
відмовляти суб’єктам господарювання у прийнятті до таких об'єднань,
якщо така відмова є необґрунтованою і невиправданою. Заборона
стосується неприбуткових об’єднань, які організовані для об’єднання
усіх учасників на певному ринку чи території, а також створення та
діяльність яких не призводить до економічної концентрації та
антиконкурентних узгоджених дій (частина друга статті 21).
У 2003-2007 рр. за цими чотирма статтями було розглянуто лише
сім справ, що складає менше одного відсотка усіх справ про
порушення, розглянутих АМКУ. Шість справ стосувалися положення
про схиляння у статті 18, одна – дискримінаційної поведінки
об’єднання відповідно до статті 21. Наприклад, у 2004 р. АМКУ
застосував статтю 18 до діяльності Спілки кооперативних працівників
у м. Миколаєві, яка мала комерційне підприємство, що надавало
послуги копіювання. Спілка надіслала іншим компаніям, що надавали
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послуги копіювання у цьому регіоні, лист, у якому пропонувала
одночасно підвищити ціни та стверджувала, що більшість інших
компаній мали намір це зробити. Після цього листа були телефонні
дзвінки зі Спілки з нагадуванням іншим підприємствам про дату
підвищення цін. АМКУ звинуватив Спілку у порушенні частини
першої статті 18 за схиляння інших суб’єктів господарювання до
порушення конкурентного законодавства та наклав штраф.
У 2005 р. підприємство теплопостачання у Донецьку уклало угоду з
Донецьким бюро технічної інвентаризації, згідно з якою Бюро повинно
було відмовляти у наданні документів, що підтверджують право
власності на землю особам, які мали велику заборгованість перед цим
підприємством теплопостачання. Оскільки Бюро було єдиним органом,
який за законом міг надавати підтвердження про власність на землю,
його участь в угоді була кваліфікована як незаконне зловживання
домінуючим становищем. Дії теплопостачального підприємства з
укладання цієї угоди були кваліфіковані як схиляння відповідно до
статті 18, і був накладений штраф.
АМКУ відзначає, що основною причиною відсутності справ за
статтями 19 та 20 є вузькість тих обставин, в яких ці положення
застосовуються. Зокрема, як АМКУ тлумачить частину четверту статті
19, розглядати справу стосовно зловживання економічною залежністю
від продавця слід лише за обставин, коли продавець МСП надав
особливі знижки покупцю, які не отримали інші покупці. АМКУ
розглядає можливість внесення змін до частини четвертої статті 19,
щоб зазначити, що економічна залежність може бути встановлена тоді,
коли суб’єкт господарювання не має розумної можливості звернутися
за необхідним товаром чи послугою до інших підприємств.

2.5 Антиконкурентні дії державних органів
Три статті Розділу III Закону України „Про захист економічної
конкуренції” (статті 15, 16 і 17) наділяють АМКУ надзвичайними
повноваженнями контролювати антиконкурентні дії державних
органів. Визначені у законі заборони стосуються «органів влади,
органів місцевого самоврядування, органів адміністративногосподарського управління та контролю». Як зазначено у статті 1,
„органи влади та органи місцевого самоврядування” включають
практично усі державні органи у гілці виконавчої влади України за
винятком найвищих. Це визначення охоплює міністерства, органи, що
регулюють природні монополії, органи приватизації, та Верховну Раду
Автономної Республіки Крим. У сферу дії закону не входять такі
суб’єкти, як Верховна Рада України, Президент, Кабінет Міністрів,
суди, Національний банк України та Генеральна прокуратура23.
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Стаття 15 забороняє державним органам вчиняти будь-які дії
(укладання угод, бездіяльність, прийняття наказів, розпоряджень або
постанов), які «призвели або можуть призвести до недопущення,
усунення, обмеження чи спотворення конкуренції». У частині другій
статті 15 наводиться невичерпний перелік антиконкурентних дій
державних органів, у тому числі:
•

заборона або перешкоджання створенню нових підприємств чи
встановлення обмежень на здійснення окремих видів
діяльності;

•

примушення суб'єктів господарювання до вступу в асоціації,
концерни, міжгалузеві, регіональні чи інші форми об'єднань або
здійснення
узгоджених
дій
концентрації
суб'єктів
господарювання в інших формах;

•

примушення суб'єктів господарювання до пріоритетного
укладення договорів, першочергової поставки товарів певному
колу споживачів чи першочергового їх придбання у певних
продавців;

•

будь-яка дія, спрямована на централізований розподіл товарів, а
також розподіл ринків між суб'єктами господарювання за
територіальним принципом, асортиментом товарів, обсягом їх
реалізації чи закупівель або за колом споживачів чи продавців;

•

встановлення заборони на реалізацію певних товарів з одного
регіону країни в іншому;

•

надання окремим суб'єктам господарювання пільг чи інших
переваг, які ставлять їх у привілейоване становище стосовно
конкурентів, що призводить або може призвести до
недопущення,
усунення,
обмеження
чи
спотворення
конкуренції;

•

створення несприятливих чи дискримінаційних умов діяльності
порівняно з конкурентами;

•

заборони та обмеження самостійності підприємств, не
передбачені законами України, у тому числі щодо придбання
чи реалізації товарів, ціноутворення, формування програм
діяльності та розвитку, розпорядження прибутком.

Заборони статті 15 доповнюються статтями 16 та 17. Стаття 16
забороняє державним органам делегувати свої повноваження суб’єктам
господарювання, об’єднанням чи іншим підприємствам, якщо такі дії
призводять або можуть призвести до недопущення або спотворення
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конкуренції. Стаття 17 забороняє дії або бездіяльність державних
органів, що полягають у схиленні інших органів, суб’єктів
господарювання чи офіційних осіб до порушень законодавства про
захист економічної конкуренції чи легітимації таких порушень.
Стаття 15 є потужною зброєю. Якщо державний орган приймає
антиконкурентний нормативний акт або рішення, АМКУ може
розпочати розгляд справи і після цього видати наказ, що вимагає від
цього органа скасувати або змінити нормативний акт або рішення та
розірвати будь-які угоди, укладені з іншими сторонами на їх основі.
Протягом останніх п’яти років справи за статтями 15-17 складали
близько 22 відсотків усіх справ, розглянутих АМКУ. Таким чином, це
друга найбільша категорія після зловживання домінуючим
становищем. Двома найбільш поширеними формами порушень були
надання переваг суб’єктам господарювання, що ставили їх у більш
вигідне становище порівняно з іншими (параграф шостий частини
другої статті 15) та схилення до порушень законодавства про захист
економічної конкуренції або їх легітимації (стаття 17). Рік за роком ці
дві категорії складали 40-50% усіх порушень, вчинених державними
органами. Обмеження самостійності суб’єктів господарювання
(параграф восьмий частини другої статті 15) та створення
несприятливих дискримінаційних умов для суб’єкта господарювання
(параграф сьомий частини другої статті 15) складали кожне близько
12% порушень. Ще 15% порушень стосувалися загальної заборони у
частині першій статті 15 дій державних органів, що можуть призвести
до недопущення чи спотворення конкуренції.
Порушення відповідно до параграфу шостого частини другої статті
15, що стосуються надання суб’єктам господарювання державних
пільг, що ставлять їх у привілейоване становище, діляться на дві
підкатегорії. Перша – це пряме надання таких пільг, як звільнення від
оподаткування чи зниження плати24, а друга – це надання особливих чи
виключних прав. Прикладом порушення першого типу є справа, яка
розглядалася у 2003 р. у зв’язку з діями органу місцевого
самоврядування у м. Тернопіль, який встановив для рекламодавців з
поза меж Тернопільської області удвічі більшу плату за користування
місцями розташування зовнішньої реклами, ніж для місцевих
рекламодавців. Прикладом порушення другого типу є прийняте у 2003
р. спільне рішення Міністерства транспорту та Міністерства охорони
здоров’я затвердити правила, що вимагали від вантажовідправників
харчових продуктів та сировини для харчових продуктів платити за
дезинфекцію порожніх залізничних вагонів, що надавалися для
транспортування таких вантажів. У цих правилах зазначалося, що лише
обмежена кількість підприємств мала право проводити дезинфекцію,
КОНКУРЕНТНЕ ПРАВО ТА ПОЛІТИКА В УКРАЇНІ: ОГЛЯД ОЕСР (00 2008 1N 3P1) N° 88923 © 0ECD 2008

40
хоча на ринку було багато досвідчених операторів. АМКУ
рекомендував змінити правила таким чином, щоб дезинфекцію могли
виконувати будь-які підприємства, що відповідають чинним
нормативним вимогам.
Справи за статтею 17, що стосуються «легітимації» порушень
закону про захист конкуренції, найчастіше виникають у зв’язку із
затвердженням органами місцевого самоврядування незаконно високих
тарифів на комунальні послуги. Багато міських органів влади мають
право контролювати тарифи місцевих монопольних підприємств –
таких, як підприємства теплопостачання, а також водопостачання та
каналізації. Затвердження тарифів, заснованих на неправильному
розрахунку витрат, дозволяє монопольним підприємствам зловживати
своїм домінуючим становищем і тому є легітимізацією порушення.
Так, у 2003 р. АМКУ покарав Одеську міську раду за те, що вона
затвердила тарифи на водопостачання, які включали завищені витрати
на втрати води в системі. Місто звернулось до суду, але рішення
АМКУ залишилось чинним.
Незаконне обмеження державою самостійності суб’єктів
господарювання відповідно до параграфу восьмого частини другої
статті 15, як правило, стосується намагань контролювати діяльність з
реалізації. Так, у 2003 р. під час цінової кризи на хлібопродукти органи
державної влади у деяких областях та Автономній Республіці Крим
видали постанови, які обмежували або забороняли продаж зерна
покупцям за межами відповідних регіонів. АМКУ рекомендував
скасувати такі антиконкурентні обмеження.
Дії державних органів, внаслідок яких суб’єктам господарювання
створюються несприятливі умови відповідно до параграфу сьомого
частини другої статті 15, спостерігалися у різних контекстах. У 2005 р.
Національна комісія регулювання електроенергетики ухвалила
пропозицію Національного об’єднання енергогенеруючих компаній,
яка надавала переваги компаніям, що використовують для
виробнитцтва енергії антрацит. Такі компанії отримали переваги у
продажу енергії у національну мережу у порівнянні з компаніями, які
використовували інші види палива. Чотири з п’яти виробників у цьому
об’єднанні були державними підприємствами, які використовували
антрацит. П’ятий виробник був приватним підприємством, яке
використовувало в якості палива газифіковане вугілля. АМКУ
примусив НКРЕ припинити надання таких переваг.
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2.6 Недобросовісна конкуренція
Закон України „Про захист від недобросовісної конкуренції”, що
набрав чинності 1 січня 1997 р., містить переглянуту та розширену
версію заборон недобросовісної конкуренції, які були сформульовані у
початковому Законі України „Про захист економічної конкуренції”
1992 р. Закон України „Про захист від недобросовісної конкуренції”
«спрямований на встановлення, розвиток і забезпечення торгових та
інших чесних звичаїв ведення конкуренції при здійсненні
підприємницької діяльності в умовах ринкових відносин». Стаття 1
визначає недобросовісну конкуренцію у загальній формі як дії, «що
суперечать правилам, торговим та іншим чесним звичаям у
підприємницькій діяльності». Це формулювання взяте з Паризької
конвенції про захист промислової власності, яку Україна підписала25.
У Главі 2 Закону України „Про захист від недобросовісної
конкуренції” в основному розглядається неправомірне використання
одним суб’єктом господарювання ділової репутації іншого суб'єкта
господарювання (підприємця. Перші три статті (4–6) забороняють
будь-якій особі неправомірне використання назв інших фірм, товарних
знаків рекламних матеріалів, інших подібних позначень, що може
призвести до змішування з діяльністю іншого господарюючого
суб'єкта (стаття 4); зняття позначень виробника і введення у
господарський обіг під своїм позначенням товару іншого виробника
(стаття 5); а також копіювання зовнішнього вигляду виробу іншого
суб’єкта господарювання, що може призвести до змішування з
діяльністю іншого господарюючого суб'єкта (стаття 6). Останнє
положення цієї глави у статті 7 забороняє порівняльну рекламу за
виключенням випадків, коли наведені відомості про товари, роботи,
послуги підтверджені фактичними даними, є достовірними,
об'єктивними, корисними для інформування споживачів.
У перших семи з восьми статей Глави 3 йдеться про отримання
незаконних переваг у конкуренції шляхом (1) поширення у будь-якій
формі неправдивих, неточних або неповних відомостей, пов'язаних з
діяльністю господарюючого суб'єкта (стаття 8); (2) нав’язування
товарів чи послуг (стаття 9); (3) схилення третіх сторін до бойкоту
конкурента, розірвання договору з ним або його дискримінація (статті
10-12); а також (4) підкупу працівника компанії для неналежного
виконання договору між конкурентом та компанією, що ставить
конкурента у складне становище (ст.. 13-14). В останньому положенні
Глави 3 у статті 15 говориться, що неправомірну перевагу у
конкуренції також можна одержати шляхом порушення чинного
законодавства. Справу за статтею 15 можна розглядати лише у
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випадку, коли є обґрунтовані докази провини, встановлені органом, що
відповідає за дотримання іншого закону, який було порушено.
У Главі 4 основна увага приділяється захисту комерційної
таємниці. Перші три статті забороняють незаконне збирання (стаття
16), розголошення (стаття 17), або схилення до розголошення (стаття
18) комерційної таємниці, коли таке збирання або розголошення
завдало або могло завдати шкоди господарюючому суб’єкту. Останнє
положення статті 19 забороняє неправомірне використання
комерційної таємниці під час планування чи здійснення
підприємницької діяльності.
Останнє положення у статті 33 є частиною процедурних положень
Глави 6 Закону. Відповідно до цієї статті, суб’єкти господарювання, що
розробляють правила професійної етики, повинні погоджувати їх з
АМКУ перед застосуванням. Проте недотримання цієї вимоги не
визначається як недобросовісна конкуренція і не передбачає жодного
покарання.
За останні п’ять років справи про недобросовісну конкуренцію
склали менше 3% від загальної кількості справ, розглянутих АМКУ.
Більшість порушень, пов’язаних з недобросовісною конкуренцією
(близько 56%), стосувались створення плутанини стосовно конкурента
відповідно до статті 1 або незаконного використання репутації іншого
господарюючого суб’єкта відповідно до статті 4, зокрема,
використання чужого фірмового найменування та упаковки продукції.
Інші дві значні категорії справ стосувалися досягнення неправомірних
переваг відповідно до статті 15 (20%) та дискредитації
господарюючого суб’єкта за статтею 8 (17%). Випадки нав’язування
(примусовий асортимент) відповідно до статті 9 є нечастими (близько
2%), оскільки більшість порушень, пов’язаних з примусовим
асортиментом, скоєні домінуючим суб’єктом господарювання, отже
АМКУ розглядає таку поведінку відповідно до статті 13 Закону
України „Про захист економічної конкуренції”.
Типова справа за статтею 1 стосувалася маркетингу кормів для
собак та кішок компанією „Боно-Україна”, дочірньою компанією
чеської фірми „КСК-Боно”. Продукція компанії „Боно-Україна”
продавалася під фірмовим найменуванням «Супер Баланс», але
кольори на упаковці дуже нагадували кольори на упаковках продуктів
«Педігрі» та «Віскас», які випускаються корпорацією „Марс”. АМКУ
зробив висновок, що пакування могло ввести в оману покупців та
наклав штраф у розмірі 85 000 гривень (12 143 євро) на «Боно-Україна»
і 1700 гривень (243 євро) на „КСК Боно”. Справи, розглянуті АМКУ
протягом останніх п’яти років у зв’язку з неправомірним
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використанням фірмового найменування за статтею 4, стосувалися
таких всесвітньо відомих марок як „Мартіні” (2003 р.), „МерседесБенц” (2003 і 2005 рр.), „Пепсі” (2003 р.) „Рено” (2004 р.) та
„Рафаелло” (2005 р.).
У 2006 р., у справі про завдання шкоди репутації іншому суб’єкту
господарювання за статтею 8 АМКУ звинуватила ТОВ „ІмуногенУкраїна”, постачальника вакцини проти грипу «Грипол», у тому, що ця
компанія направила деяким органам охорони здоров’я України листи,
які дискредитували компанію-конкурента „Берег-Сервіс”, яка
постачала той самий продукт. У листах компанії „Імуноген”
стверджувалося, що вакцина „Грипол”, імпортована в Україну
компанією „Берег-Сервіс”, не відповідає вимогам контролю якості та
може створити загрозу для життя та здоров’я пацієнтів. Розслідування
показало, що у компанії „Імуноген” не було жодних суттєвих підстав
для такого ствердження. Компанія „Імуноген” виконала рекомендацію
АМКУ спростувати цю неправдиву інформацію.
У справі за статтею 15 про неправомірні конкурентні переваги,
досягнуті шляхом порушення чинного на той час Закону України „Про
захист від недобросовісної конкуренції”, АМКУ наклав штраф на
компанію „Славія-Авто”, яка забезпечувала обласні пасажирські
перевезення у місті Житомир. Компанія „Славія-Авто” мала перевагу
над своїми конкурентами, оскільки, як це з’ясував обласний орган
автомобільного транспорту, не отримала ліцензію, яка потрібна для
надання таких комерційних транспортних послуг.
На основі свого досвіду застосування Закону України „Про захист
від недобросовісної конкуренції” АМКУ підготував пакет змін. Ці
пропозиції були подані до Верховної Ради у червні 2007 року і наразі
розглядаються. Вони уточнюють заборони у статтях 4, 10-14 та 17,
видаляють заборону примусового асортименту у статті 9, а також
уточнюють деякі процедури з метою їх узгодження з процедурами, що
визначені у Законі України „Про захист економічної конкуренції”. Ще
одна запропонована АМКУ зміна у цьому пакеті випливає з того факту,
що, хоча Закон України „Про захист від недобросовісної конкуренції”
охоплює поширення суб’єктом господарювання неправомірної
інформації про конкурентів, він не охоплює поширення суб’єктом
господарювання неправомірної інформації про самого себе. Тому у
пакеті зі змінами є нова стаття (стаття 151), яка визначає
недобросовісну конкуренцію більш широко та охоплює одержання
переваги у конкуренції шляхом поширення неправомірної інформації.
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2.7 Державні закупівлі
АМКУ завжди був відповідальним за дотримання конкурентного
законодавства у сфері державних закупівель товарів та послуг. За роки
діяльності він розглядав справи про фальсифікацію результатів
конкурсів та інші антиконкурентні дії у сфері закупівель, а також
відігравав роль роль захисника конкуренції у процесі розробки
законодавства та нормативно-правових актів, що регулюють процес
закупівель.
АМКУ одержав офіційні, законні повноваження щодо
адміністрування процесу закупівель у березні 2006 р., коли йому
передали деякі функції, які раніше виконував Департамент координації
державних закупівель («ДКДЗ») Міністерства економіки. У березні
2007 року ця роль АМКУ була ще більш уточнена в результаті
внесення змін, затверджених у грудні 2006 р. Відповідно до чинного
законодавства, обов’язки АМКУ у сфері закупівель включають:
•

проведення перевірок дотримання органами законодавства про
державні закупівлі;

•

підготовка
протоколів
із
детальними
звітами
про
адміністративні правопорушення, виявлені працівниками
АМКУ під час перевірок проведення державних закупівель та
передача справ про серйозні порушення на розгляд інших
компетентних правоохоронних органів;

•

подання Кабінету Міністрів пропозицій про призначення
головного органу у державних закупівлях з декількома
замовниками;

•

забезпечення дотримання конкурентного законодавства у сфері
закупівель з приділенням особливої уваги фальсифікації
результатів конкурсів та іншим подібним порушенням
процедур закупівель;

•

співробітництво з іншими органами державної влади України
для попередження корупції у процедурах закупівель, а також з
іншими державами та міжнародними організаціями у сфері
закупівель у цілому.

АМКУ також відіграє важливу роль у діяльності Міжвідомчої
комісії з питань державних закупівель, яка відповідає, серед іншого, за
розгляд скарг про порушення тендерних процедур органами у сфері
закупівлі, які надають дозволи на проведення торгів з обмеженою
кількістю учасників та закупівлі в одного постачальника, а також за
виведення з тендерних комітетів замовників тих членів, які порушують
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правила. Представник АМКУ займає одне з одинадцяти місць у
Міжвідомчій комісії, і АМКУ надає Комісії «організаційне та
методологічне» забезпечення, тобто працівники АМКУ виконують
функції секретаріату Комісії, готують необхідні документи та
аналітичні матеріали для розгляду на засіданнях Комісії. За період з
березня 2006 р., коли на АМКУ були покладені обов’язки з контролю
над державними закупівлями, до кінця 2007 р. працівники АМКУ
розглянули понад 7400 пакетів заяв на проведення закупівель,
перевірили понад 3000 процедур закупівель, передали 150 справ про
серйозні порушення до правоохоронних органів та підготували
аналітичні матеріали для Міжвідомчої комісії з питань державних
закупівель, що стосуються понад 2700 запитів про надання дозволу
провести торги з обмеженою кількістю учасників та закупівлі з одного
джерела.
У березні 2007 р. АМКУ створив департамент державних
закупівель, який виконує обов’язки АМКУ у сфері державних
закупівель. На прохання Комітету Верховна Рада виділила додатково
7,13 млн. гривень (1,03 млн. євро) на 2007 рік для фінансування
діяльності цього департаменту, в якому працюють 40 спеціалістів.
Досвід АМКУ показав, що фактичні витрати на діяльність у сфері
закупівель перевищили бюджетний запит у декілька разів. Передача
АМКУ функцій контролю за державними закупівлями викликала у
декого стурбованість стосовно розумності поєднання в одному органі
оперативних та аудиторських функцій, а також стосовно наявності в
АМКУ достатніх ресурсів для виконання таких додаткових обов’язків.
У вересні 2007 р. Кабінет Міністрів подав Президенту України
пропозицію
стосовно
подальшого
перегляду
конкурентного
законодавства для зменшення ролі АМКУ в адмініструванні системи
державних закупівель та відновлення статусу Міністерства економіки
як основного адміністративного органу у цій сфері. Офіційна позиція
АМКУ полягає в тому, що він хотів би обмежити свої обв’язки у сфері
державних закупівель наступними сферами: (1) контроль за
дотриманням конкурентного законодавства у частині, що стосується
державних закупівель; (2) проведення перевірок дотримання
замовниками законодавства про державні закупівлі та передача
інформації про порушення відповідним правоохоронним органам;
(3) подання Кабінету Міністрів та Рахунковій палаті піврічних звітів
про закупівельну діяльність державних організацій; а також
(5) співробітництво з українськими державними організаціями для
попередження корупції у процесах закупівель, а також з іншими
країнами та міжнародними організаціями в галузі закупівель в цілому.
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2.8 Державна допомога
Відповідно до статті 51 Угоди про партнерство та співробітництво
(УПС) між Україною та ЄС Україна має забезпечувати, щоб її
законодавство «поступово було приведене у відповідність до
законодавства Співтовариства» у різних сферах, включаючи «правила
конкуренції». Крім того, у статті 49 окремо встановлено ряд
зобов’язань, призначення яких - не допустити антиконкурентні дії, що
можуть спотворити умови торгівлі між Україною та ЄС. Зокрема,
сторони погоджуються, що вони (1) забезпечать наявність і виконання
законів спрямованих проти обмежень конкуренції, до яких вдаються
підприємства, що знаходяться в їх юрисдикції, (2) утримаються від
надання будь-якої державної допомоги окремим підприємствам, що
спотворює конкуренцію між Співтовариством та Україною, (3) не
підтримувати буд-які заходи, що спотворюють конкуренцію стосовно
державних підприємств або підприємств, яким держави-члени або
Україна надають виключні права (з застереженням, що така вимога «не
заважає виконанню, де-юре, або де-факто, конкретних завдань,
покладених на такі підприємства»).
Ці зобов’язання віддзеркалюють статті 81, 82, 86 та 87 Угоди ЄС.
Статті 81 та 82, звичайно, є положеннями, в яких розглядаються
узгоджені дії та зловживання монопольним (домінуючим) становищем,
а також створюється основа для нормативних актів, що стосуються
концентрацій. У статті 86 зазначається, що країни-члени ЄС, надаючи
особливі чи виняткові права державним чи приватним підприємствам,
«не можуть приймати або зберігати чинними будь-які положення
всупереч правилам, що містяться у цій Угоді», у тому числі правилам,
що містяться у статтях 81 та 82. Стаття 87, в якій йдеться про державну
допомогу, забороняє країнам-членам надавати допомогу, яка
«спотворює чи загрожує спотворити конкуренцію, сприяючи деяким
підприємствам чи виробництву деяких товарів».
Україна вважає, що її конкурентне законодавство відповідає
вимогам статей 49 і 51 УПС, за виключенням положень про державну
допомогу статті 87 Угоди ЄС. Правила конкуренції, що визначені у
статтях 81 і 82 Угоди ЄС, прямо відображені у Законі України „Про
захист економічної конкуренції”. Що стосується статті 86 Угоди ЄС,
АМКУ вважає, що жодне з підприємств, яким Україна надала особливі
чи виключні права, не було виведене з-під дії Закону України „Про
захист економічної конкуренції”, навіть ті підприємства, що надають
послуги загального економічного інтересу у значенні частини другої
статті 86 Угоди ЄС.
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Що стосується державної допомоги, в її координуванні наразі
беруть участь багато органів державної влади в Україні, але АМКУ є
єдиним органом, що має повноваження оцінювати державну допомогу
та забороняти її, якщо вона може мати негативний вплив на
конкуренцію. Механізм контролю з боку АМКУ оснований на статті 20
Закону України „Про АМКУ” та частини другої статті 15 Закону
України „Про захист економічної конкуренції”. Перша з цих статей
вимагає від державних органів погоджувати з АМКУ проекти
нормативно-правових актів та інших рішень, що можуть вплинути на
конкуренцію. Як говорилось раніше, стаття 15 забороняє
антиконкурентні дії держави, включаючи надання «пільг чи інші
переваги», які ставлять їх у привілейоване становище стосовно
конкурентів, що призводить або може призвести до недопущення,
усунення, обмеження чи спотворення конкуренції. Так, якщо на
розгляд до АМКУ подається антиконкурентна пропозиція про
державну допомогу, і ця допомога передбачає антиконкурентні «пільги
чи інші переваги» у значенні статті 15, АМКУ має право не надати
згоду і таким чином не допустити надання такої допомоги. Якщо
реалізація програми допомоги розпочинається до того, як АМКУ стане
про це відомо, Комітет може відкрити провадження проти відповідного
державного органу за статтею 15 та, нарешті, видати наказ з вимогою
до цього органу припинити реалізацію програми. Утім, цього буде
замало, якщо допомога вже надана, оскільки наказ АМКУ відповідно
до статті 15 діє лише проти цього органу, і в законі немає положення,
яке передбачало б повернення одержувачем вже отриманої допомоги.
Крім того, деякі види допомоги важко кваліфікувати як «пільги чи інші
переваги», до того ж не всі пропозиції щодо державної допомоги
подаються на розгляд до АМКУ.
У 2004 р. Верховна Рада України розглянула та відхилила проект
Закону України „Про контроль за державною допомогою”, наближений
до законодавства про державну допомогу ЄС. У 2007 р. також не
пройшла пропозиція, висунута як доповнення до Закону України „Про
захист економічної конкуренції”, але вона не забезпечувала повернення
незаконно отриманої державної допомоги та не містила положення, які
повністю відповідали б вимогам ЄС щодо повідомлення інформації.
АМКУ вже підготував нову пропозицію для розгляду Верховною
Радою у 2008 р. Ця пропозиція: 1) дає широке визначення «державної
допомоги»; 2) встановлює ефективну систему визначення пропозицій
про надання державної допомоги, забезпечує їх попередній розгляд
АМКУ та подання звіту про затверджену допомогу; 3) робить
можливим повернення одержувачами незаконно наданої допомоги.
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2.9 Захист споживачів
Як зазначалось раніше, у Конституції України зазначено, що
«держава захищає права споживачів» (стаття 42). Закон України „Про
захист прав споживачів” був прийнятий у травні 1991 р., ще навіть до
проголошення незалежності України, а Закон України „Про рекламу”
був прийнятий в 1996 р. Основна відповідальність за забезпечення
виконання обох цих законів покладена на Державний комітет з питань
технічного регулювання та споживчої політики. Цей комітет, як і
АМКУ, є центральним органом виконавчої влади зі спеціальним
статусом.
Закон України „Про права споживачів” захищає лише споживачів,
які є фізичними особами, отже він не стосується суб’єктів
господарювання. Його положення торкаються широкого ряду тем
стосовно прав споживачів, включаючи маркування продукції, безпеку,
гарантії, типові умови договору, угоди про обслуговування,
повернення та відкликання. Він також забороняє «нечесну
підприємницьку практику», яка включає, крім іншого, дії, визначені в
інших законах як «недобросовісна конкуренція» (стаття 19).
Відповідно до положень цього закону, які стосуються повноважень та
компетенції (стаття 27), АМКУ є виключно відповідальним за
забезпечення дотримання цього закону по відношенню до будь-яких
дій, що також становлять порушення Закону України „Про захист від
недобросовісної конкуренції”.
Закон України „Про рекламу” відрізняється від Закону України
„Про захист прав споживачів”, оскільки він захищає не лише фізичних
осіб, а й підприємців та юридичних осіб. Цей закон стосується
недобросовісної реклами та реклами, що вводить в оману чи містить
неповну інформацію. У статті 11 вказується, що відносини, які
виникають у зв'язку з порівняльною рекламою, «регулюються
законодавством України про захист від недобросовісної конкуренції», а
стаття 26 робить АМКУ виключно відповідальним за забезпечення
дотримання цього закону по відношенню до будь-яких дій, що також
становлять порушення Закону України „Про захист від
недобросовісної конкуренції”. Це стосується не лише порівняльної
реклами, а й також (як приклад) реклами, яка дискредитує іншого
суб’єкта господарювання відповідно до статті 8 Закону України „Про
захист від недобросовісної конкуренції”. АМКУ та Комітет з питань
технічного регулювання та споживчої політики тісно співпрацюють,
обмінюються інформацією про отримані скарги та координовано
розслідують справи про рекламу, в яких не можна одразу встановити,
до чиєї компетенції вони відносяться.
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3. Інституційні питання: Структури та практика контролю за
дотриманням законодавства

3.1 Установи конкурентної політики
Антимонопольний комітет України (АМКУ) – «державний орган зі
спеціальним статусом». Елементи цього статусу включають
встановлені законом процедури призначення та звільнення службовців
комітету, його виведення з-під контролю виконавчої гілки влади, його
роль у формуванні національної конкурентної політики, а також деякі
гарантії щодо статусу та оплати праці керівництва та працівників
АМКУ (Закон України „Про АМКУ”, стаття 1).
Комітет як колегіальний орган складається з Голови та десяти
державних уповноважених. Порядок призначення та звільнення Голови
та державних уповноважених АМКУ визначений у Конституції
України. Прийнята у 1996 р. Конституція встановлювала, що Голова
АМКУ призначається та звільняється Президентом України за згодою
Верховної Ради, тоді як інші державні уповноважені призначаються та
звільняються Президентом України за поданням Прем’єр-міністра на
основі пропозицій Голови АМКУ. Одним з наслідків Помаранчевої
революції наприкінці 2004 р. було прийняття змін до Конституції, що
зменшили повноваження Президента та наблизили систему державного
управління до парламентської моделі з сильним Прем’єр-міністром,
якого обирає коаліція більшості у Верховній Раді України. Внаслідок
змін до Конституції, які набули чинності 1 січня 2006 р., право
призначати керівництво АМКУ перейшло від Президента до Прем’єрміністра, тоді як інші державні уповноважені призначаються
Верховною Радою за поданням Прем’єр-міністра на основі пропозицій
Голови АМКУ (Конституція, статті 85 і 116). Право звільнювати
Голову АМКУ тепер належить виключно Верховній Раді та не
залежить від рекомендацій Прем’єр-міністра чи Президента.
Дехто вважає, що перехід до Прем’єр-міністра контролю за
процесом призначення Голови АМКУ та державних уповноважених є
небажаним, оскільки це надто тісно пов’язує АМКУ з виконавчою
владою. У політичній системі України Президент не вважається
частиною виконавчої влади і тому звичайно розглядається як більш
прийнятний орган для призначення членів автономних органів влади.
АМКУ висловив ідею щодо повернення Президенту повноваження
призначати керівництво АМКУ, але поки що не досяг прогресу у
вирішенні цього питання. Не виключено, що можливість повернутися
до цього питання буде при новому уряді.
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Строк повноважень Голови Антимонопольного комітету України
становить сім років. Голова Антимонопольного комітету України не
може призначатися на цю посаду більше ніж на два строки підряд.
Голова може бути звільнений з посади лише за станом здоров’я або у
випадку скоєння злочину. Так само, строк повноважень державних
уповноважених становить сім років, але для них немає обмежень
стосовно кількості строків26. Звільнення уповноважених дозволяється
лише тільки за станом здоров’я, у випадку скоєння злочину чи за
серйозне порушення службових обов’язків. Два «перших заступники»
та три «заступники» Голови призначаються зі складу державних
уповноважених та звільняються Кабінетом Міністрів за поданням
Прем’єр-міністра на основі пропозицій Голови АМКУ. У статті 11
Закону України „Про АМКУ” визначається, що всі уповноважені
повинні мати вищу, як правило, юридичну або економічну освіту і
стаж роботи за фахом не менше п’яти років за останні десять років до
призначення. Нинішній склад державних уповноважених АМКУ
включає шістьох юристів та трьох економістів (один з них – Голова
АМКУ). Що стосується інших двох державних уповноважених, один з
них має технічну освіту та раніше був членом Комітету, а другий має
підприємницький досвід. П’ять державних уповноважених є
колишніми працівниками АМКУ.
У різних положеннях Закону України „Про АМКУ” та Закону
України „Про захист економічної конкуренції” говориться про
виконання повноважень Комітету підпорядкованими працівниками та
підрозділами, включаючи «адміністративні колегії»27. На рівні
центрального апарату такі складаються з трьох державних
уповноважених або державних уповноважених та голів територіальних
відділень. Адміністративні колегії на рівні територіальних відділень
складаються з голови територіального відділення та двох працівників
територіального відділення, або, з дозволу Голови АМКУ, посадових
осіб Комітету. Кворум у Комітеті та будь-якій колегії складається з
більшості членів, і рішення приймаються більшістю присутніх членів.
Якщо Комітет у повному складі переглядає рішення колегії, кворумом
вважається більшість державних уповноважених за виключенням тих,
які брали участь у прийнятті рішення, що переглядається.
Центральний апарат АМКУ розташований у Києві. Закон України
„Про АМКУ” дозволяє створити 27 територіальних відділень, по
одному у кожній з 24 областей, а також в Автономній Республіці Крим,
місті Києві та місті Севастополі. Голови регіональних відділень та їх
заступники призначаються та звільняються Головою АМКУ. Закон
України „Про АМКУ” чітко забороняє встановлення обов’язку
погодження призначення голів територіальних відділень та їх
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заступників з іншими органами державної влади чи місцевого
самоврядування (стаття 12).
Закон України „Про АМКУ” надає АМКУ широку інституційну
самостійність. Стаття 19 вказує, що АМКУ в своїх діях керується лише
законодавством про захист економічної конкуренції та є незалежним
від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх
посадових осіб, суб’єктів господарювання, політичних партій та інших
об’єднань громадян. Будь-які втручання або спроби впливу на
виконання працівниками Антимонопольного комітету України їх
службових обов'язків забороняється. Хоча у статті 2 вказано, що
АМКУ «підконтрольний» Президенту України, Президент не має
повноважень керувати діяльністю АМКУ.

3.2 Контроль за дотриманням конкурентного
законодавства
3.2.1 Рекомендаційні висновки
Закон України „Про захист економічної конкуренції” забезпечує
два формальних механізми, за допомогою яким суб’єкти
господарювання можуть отримати від АМКУ висновки про правовий
статус тих чи інших форм поведінки. Відповідно до статті 14, суб’єкти
господарювання можуть надати АМКУ інформацію про спільні або
односторонні дії та отримати висновки АМКУ щодо відповідності цих
дій суб'єктів господарювання положенням статей 6, 10 та 13 цього
Закону28. Висновки за статтею 14 обмежені за обсягом і не можуть,
наприклад, містити відповідь на питання, чи необхідно про надання
дозволу на узгоджені дії за статтею 10 подавати заяву або такі дії
підпадають під існуюче блочне звільнення. Суб’єкт господарювання,
якому потрібен висновок АМКУ з подібних питань, може використати
іншу процедуру, яка передбачена статтею 29 Закону України „Про
захист економічної конкуренції” і розглядається далі. У 2003-2007 рр.
АМКУ надав 57 висновків за статтею 14, причому всі вони стосувалися
узгоджених дій.
Другий спосіб отримання висновків АМКУ забезпечує стаття 29
Закону України „Про захист економічної конкуренції”, згідно з якою
будь-який потенційний заявник, що має намір здійснити узгоджені дії
або концентрацію, може отримати від АМКУ «попередні висновки»
про можливість таких дій29. Документація, необхідна для такого
запиту, суттєво менша за обсягом, ніж у випадку, коли потрібно подати
офіційну заяву про надання дозволу за статтею 26. Якщо заява за
статтею 29 включає достатньо інформації для того, щоб надати
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відповідь, АМКУ надасть висновок стосовно необхідності отримувати
дозвіл на узгоджені дії чи концентрацію та ймовірність його надання.
АМКУ зобов’язаний відповісти на заяви за статтею 29 протягом одного
місяця. Висновок АМКУ про те, що дозвіл необхідний та може бути
наданий, не звільняє заявника від подання офіційної заяви про надання
дозволу30. Найчастіше стаття 29 застосовується, коли суб’єкти
господарювання бажають отримати підтвердження від АМКУ свого
власного висновку, що для конкретної концентрації дозвіл АМКУ не
потрібен. За останні п’ять років АМКУ розглянув 549 заяв за статтею
29, з яких 422 (77%) стосувалися концентрації, 127 – узгоджених дій.

3.2.2 Заяви про надання дозволу на концентрацію та узгоджені дії
Процедури розгляду заяв про надання дозволу на узгоджені дії та
концентрацію викладені у Розділі VII Закону України „Про захист
економічної конкуренції” та більш детально описані у Розпорядженні
АМКУ № 26 (2002 р.), що стосується узгоджених дій, та
Розпорядженні № 33 (2002 р.), що стосується концентрації. Відповідно
до статті 26 Закону України „Про захист економічної конкуренції”, що
процес отримання дозволу починається з подання заяви та додаткових
документів. Якщо йдеться про дозвіл на концентрацію, подані
документи повинні містити інформацію про цю операцію та всіх її
«учасників», тобто вимоги до документації стосуються кожного
суб’єкта господарювання, пов’язаного відносинами контролю з
кожним учасником концентрації31. У Розпорядженні № 33
зазначається, що кожний такий суб’єкт господарювання повинен
надати установчі документи, фінансові звіти та інформацію про
кожний ринок, на якому цей суб’єкт господарювання веде діяльність
(включаючи дані про виробництво та частку ринку, а також дані про
основних постачальників, клієнтів та конкурентів). У випадку
ворожого поглинання, коли суб’єкт господарювання, що є об’єктом
поглинання, відмовляється надати необхідну документацію, заявник
може звернутися до АМКУ з проханням наказати цьому суб’єкту
господарювання надати таку інформацію.
Спектр документів, які необхідно подавати, оскільки відповідні
вимоги стосуються усіх членів групи контролю, є предметом скарг
практиків, які зазначають, що інформацію необхідно вимагати тільки
від учасників транзакції, їх материнських компаній, а також будь-яких
афілійованих суб’єктів господарювання, що працюють на відповідних
ринках та задіяні у цій транзакції. На практиці у випадках, коли групи
суб’єктів господарювання, пов’язаних між собою відносинами
контролю, є великими, заявники подають менше документів, ніж це
вимагається правилами, і потім ведуть переговори з АМКУ, щоб він
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прийняв цей неповний пакет документів32. Звичайно, у таких
переговорах останнє слово завжди залишається за АМКУ, і завжди є
заявники, які вважають вимоги надмірними.
Заява вважається прийнятою до розгляду після п’ятнадцяти днів з
дня її надходження, якщо АМКУ не повідомив заявнику, що подані
документи не відповідають вимогам (частина друга статті 26). Після
прийняття заяви АМКУ може опублікувати деяку інформацію про неї,
щоб отримати відгуки від третіх сторін (Розпорядження 33, пункт
4.2.8). Після цього Комітет має 30 днів, щоб визначити, чи розпочинати
розгляд справи. Якщо протягом 30 днів розгляд справи не розпочався,
рішення про надання дозволу вважається прийнятим.
Формальний розгляд справи може розпочатися, якщо АМКУ
виявить причини для ненадання дозволу на концентрацію або потрібне
поглиблене дослідження чи консультація експерта (стаття 30). Наказ
про початок розгляду справи може бути опублікований протягом п’яти
днів, з тією ж метою отримання інформації від третіх сторін
(Розпорядження № 33, пункт 4.3). Заявнику надсилається
повідомлення, від нього також можуть вимагати надання додаткової
інформації та усних відповідей на запитання. Протягом розгляду
справи АМКУ також може запитати інформацію у третіх сторін, і треті
сторони, якщо ця справа може зачепити їх права чи інтереси,
призначають експерта-консультанта та проводять усні слухання.
Строк розгляду справи не може перевищувати трьох місяців з
моменту подання заявником необхідної інформації (у тому числі будьяких експертних висновків). Відлік часу припиняється, якщо справу не
можна вирішити до отримання результатів відповідних процедур.
Якщо АМКУ не прийняв рішення до закінчення тримісячного періоду,
дозвіл вважається наданим. Як повідомляють практики, іноді вони
отримують від АМКУ запити про надання інформації від АМКУ, що,
на їх погляд, є лише приводом для припинення відліку часу (як
правило, це відбувається, коли Комітет отримав більше заяв про
надання дозволу на концентрацію, ніж він може розглянути протягом
зазначеного періоду).
АМКУ може також припинити розгляд справи без прийняття
рішення по суті, якщо заявник звернеться з проханням щодо
відкликання заяви або припинення розгляду чи не зможе надати
необхідну інформацію. Перед оприлюдненням рішення про відмову у
наданні дозволу АМКУ може пояснити заявникам підстави відмови та
надати їм можливість для спростування (Розпорядження 33, розділ 4.8).
Заявник також може запропонувати умови, які він може виконати, щоб
отримати дозвіл АМКУ. Інформація про остаточне рішення АМКУ
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щодо заяви надається заявнику і може бути опублікована в офіційному
урядовому віснику або оприлюднена іншим чином.
Процедура розгляду заяв про надання дозволу на узгоджені дії є
такою ж самою, як і для заяв про надання дозволу на концентрацію, за
винятком того, що після прийняття заяви АМКУ має не 30 днів, а три
місяці для прийняття рішення стосовно відкриття справи33. Після
відкриття справа про узгоджені дії повинна бути розглянута у той
самий 3-місячний термін, що і справа про концентрацію.
Хоча рішення АМКУ про відмову надати дозвіл на узгоджені дії
або концентрацію можуть бути переглянуті в судовому порядку, Закон
України „Про захист економічної конкуренції” забезпечує іншу
можливість для сторін, які вважають, що запропоновані ними дії мають
бути дозволені, навіть якщо вони не готові оспорювати законність
рішення АМКУ. Частина третя статті 10 та частина друга статті 25
передбачають, що протягом 30 днів після прийняття рішення АМКУ
сторони можуть звернутися до Кабінету Міністрів України за дозволом
здійснити узгоджені дії або концентрацію на підставі того, що
позитивний ефект для суспільних інтересів буде досить великим, щоб
переважити негативні наслідки обмеження конкуренції. У Законі також
сказано, що Кабінет Міністрів України може не надати такий дозвіл,
якщо запропоновані дії призведуть до обмежень, які не є необхідними
для досягнення мети відповідної дії, або якщо створені в її результаті
обмеження конкуренції «становлять загрозу системі ринкової
економіки»34.
Процедури розгляду Кабінетом Міністрів таких звернень щодо
надання дозволу встановлені у статті 13 Закону України „Про захист
економічної конкуренції” та доповнені у Постанові КМУ35. Заява про
надання дозволу повинна включати детальне обґрунтування
пропозиції,
включаючи
«техніко-економічне
обґрунтування
передбачуваних позитивних наслідків з відповідними розрахунками
соціальних, економічних та інших наслідків». Після отримання заяви
відповідно до вимог Міністерство економіки збирає комісію
незалежних експертів для оцінки позитивних та негативних наслідків
запропонованих дій. Оприлюднюється повідомлення про заяву, і будь–
які отримані публічні коментарі передаються експертній комісії.
Рішення комісії подають до КМУ разом з рекомендацією,
підготованою міністерством.
Кабінет Міністрів повинен прийняти «мотивоване рішення» про
надання дозволу чи відмову у його наданні36. Якщо КМУ вирішить
надати дозвіл, він може встановити умови та вимоги, призначені
усунути або зменшити негативні наслідки запропонованих дій. Однак,
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такі умови не можуть «бути спрямовані на здійснення тривалого
контролю» за цією діяльністю. Виконання Постанови КМУ покладено
на АМКУ, якому допомагає міністерство37. Обидва органи
контролюють подальшу діяльність заявника, щоб переконатися, що
умови дозволу виконуються, а також оцінити ступінь досягнення
запланованих переваг у порівнянні з отриманими негативними
наслідками. Невиконання заявником зобов’язань, або недосягнення
очікуваних позитивних наслідків може спричинити внесення змін до
дозволу, виданого КМУ, або його вилучення.
Повноваження КМУ надавати дозвіл після того, як АМКУ
відмовив у його наданні, діє з початку 2002 р. За цей час КМУ надав
дозвіл у чотирьох випадках, один з яких стосувався узгоджених дій,
інші – концентрації. Ця справи описані раніше в цьому звіті. Деякі
спостерігачі, зокрема з числа міжнародних експертів з конкуренції,
висловили стурбованість стосовно того, що цей механізм надання
дозволу КМУ є серйозним обмеженням повноважень та самостійності
АМКУ. АМКУ не погоджується з цим і зазначає, що оцінка ефекту для
суспільних інтересів, яку виконує Кабінет Міністрів, виходить за межі
законних повноважень АМКУ.

3.2.3 Справи про порушення
З метою виявлення порушень конкурентного законодавства Закон
України „Про АМКУ” дозволяє йому проводити «перевірки щодо
дотримання вимог» суб’єктів господарювання та органів влади,
особисто у приміщенні відповідного суб’єкта господарювання або за
допомогою запитань у письмовій формі (параграф четвертий частини
першої статті 7). Перевірки на місцях можуть бути планові або
непланові. У ході розслідувань АМКУ може посилатися на частину
першу статті 22 Закону України „Про АМКУ”, відповідно до якої
суб’єкти господарювання, об’єднання, органи влади, інші юридичні та
фізичні особи повинні на вимогу АМКУ подавати документи та інші
носії інформації (у тому числі конфіденційні дані, письмові пояснення
та усні відповіді на їх запитання38. Відмова надати АМКУ інформацію
або надання неповної чи неточної інформації становить порушення
закону відповідно до Закону України „Про захист економічної
конкуренції”39. Для того, щоб визначити, які ринки слід перевірити,
АМКУ аналізує скарги, попередній досвід застосування законодавства,
новини та іншу публічно доступну інформацію.
Закон України „Про захист економічної конкуренції” містить
положення про програму звільнення від відповідальності, метою якої є
сприяння викриттю незаконних узгоджених дій. Відповідно до частини
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п’ятої статті 6, особа, яка першою повідомила АМКУ про узгоджені
дії, про які раніше АМКУ було невідомо, звільняється від будь-якої
відповідальності. Це положення не захищає суб’єкта господарювання,
який був ініціатором порушення, і діє лише тоді, коли суб’єкт
господарювання припинив участь у незаконній діяльності та надав
АМКУ всю відповідну інформацію, яку він мав. До цього часу не було
жодного випадку отримання повідомлень відповідно до цієї програми
звільнення від відповідальності.
Якщо скарга чи попереднє розслідування виявить проблематичні
дії, АМКУ має два методи вирішити проблему, не починаючи
офіційного розслідування. Перший може застосовуватися, коли в
АМКУ є інформація, що конкуренція була деяким чином порушена,
але цієї інформації (без подальшого розслідування) недостатньо для
того, щоб встановити, чи мало місце порушення Закону України „Про
захист економічної конкуренції”. У цій ситуації АМКУ може
застосувати параграф п’ятий частини третьої статті 7 Закону України
„Про АМКУ”. Це положення дозволяє АМКУ надавати «обов’язкові
для розгляду рекомендації» суб’єктам господарювання, об’єднанням та
органам влади на рівні міністерства і нижче щодо здійснення заходів,
спрямованих на обмеження монополізму, розвиток підприємництва і
конкуренції, запобігання порушенням законодавства про захист
економічної конкуренції, а також щодо припинення «дій або
бездіяльності, які можуть мати негативний вплив на конкуренцію».
Рекомендація є «обов’язковою для розгляду», тому що одержувач за
законом повинен розглянути рекомендацію і прийняти її або надати
обґрунтовані підстави для її відхилення. АМКУ часто використовує ці
свої повноваження, але найчастіше не в контексті забезпечення
дотримання законодавства, а з метою надання рекомендацій, що
сприяють конкуренції. Утім, у деяких ситуаціях АМКУ надає
рекомендації припинити дії чи бездіяльність, що мають негативні
наслідки для конкуренції40. Наприклад, якщо підприємства тепло- та
водопостачання надавали послуги гірше тих, які передбачені
відповідними тарифами, АМКУ рекомендує цим підприємствам
зробити знижки для постраждалих споживачів, якщо вони цього ще не
зробили41.
Другий метод застосовується, коли АМКУ вважає, що сталося
порушення. Відповідно до статті 46 Закону України „Про захист
економічної конкуренції”, АМКУ може надіслати потенційному
відповідачеві лист з рекомендацією припинити незаконні дії (та їх
причини) та пропозиціями щодо усунення негативних наслідків цих
дій. Одержувач листа повинен розглянути такі рекомендації та дати
відповідь АМКУ протягом 10 днів (або більшого періоду,
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встановленого АМКУ). Якщо одержувач погодиться з цими
рекомендаціями, розгляд може бути припинений без відкриття
провадження у справі. Стаття 46 застосовується лише у випадках, коли
порушення не призвело до суттєвого спотворення конкуренції і не
завдало значних збитків окремим особам чи суспільству, і було вжито
відповідних заходів для усунення наслідків порушення (частина третя
статті 46). У таблиці нижче показана кількість вирішених відповідно до
статті 46 випадків за типами порушення.

Таблиця 2. Справи, вирішені відповідно до статті 46
до початку офіційного провадження42
Тип порушення
Узгоджені дії
Зловживання
монопольним
становищем
Дії органів влади
Недобросовісна
конкуренція
Інше
Усього

ЗУ „Про захист економічної
конкуренції”, стаття 46
338
5089
2982
310
193
8912

Навіть якщо певне питання не можна врегулювати відповідно до
статті 46, оскільки порушення вже призвело до суттєвого спотворення
конкуренції чи завдало значні збитки окремим особам чи суспільству,
порушник може сприяти вирішенню справи АМКУ, якщо добровільно
відшкодує потерпілим завдані збитки. Якщо офіційне провадження
відповідно до статті 37 ще не розпочалося, АМКУ врахує таке
відшкодування, коли буде вирішувати, чи слід починати провадження.
Якщо провадження у справі вже розпочалося, АМКУ прийме рішення
за статтею 48 проти порушника, але врахує факт відшкодування
збитків при визначенні розміру штрафних санкцій.
Якщо у ході розслідування буде виявлене порушення, і жодного
відшкодування не відбулося, АМКУ може почати офіційне
провадження. Відповідно до статті 36 Закону Україні „Про захист
економічної конкуренції” справу може бути розпочато або за
ініціативою АМКУ, або за заявами суб’єктів господарювання,
об’єднань, окремих осіб або будь-якого органу державної влади, права
яких були порушені. З 6065 справ, розглянутих за статтею 37 протягом
п’яти минулих років, 1956 (32%) були розпочаті за заявами суб’єктів
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господарювання, об’єднань, окремих осіб та органів державної влади;
4109 (68%) були розглянуті АМКУ за власною ініціативою43.
Відповідно до розпорядження, АМКУ повинен розглянути скаргу
протягом 30 днів після її отримання і розпочати справу або відмовити у
її розгляді44. Цей період може бути подовжений до 60 днів, якщо для
розгляду скарги АМКУ необхідна додаткова інформація, яку заявник
не може надати. Інших часових вимог до розгляду справ про
порушення немає. Відповідно до закону, розгляду справи починається
«у разі виявлення ознак порушення законодавства про захист
економічної конкуренції, в тому числі наслідків такого порушення»
(частина перша статті 37), хоча АМКУ може відмовити у розгляді
справи, якщо дія «не має відчутного впливу на умови конкуренції на
ринку» (частина друга статті 36)45.
Якщо починається провадження у справі, заявник та відповідач
отримують про це повідомлення протягом наступних трьох днів.
Відповідно до статті 44 АМКУ має додаткові слідчі повноваження,
включаючи вилучення доказів зі службових приміщень та
транспортних засобів суб’єкта господарювання (або накладення
арешту на такі матеріали, якщо вилучення неможливе)46.
Повноваження АМКУ на вилучення доказів відповідно до статті 44
дуже обмежене, оскільки воно не передбачає права проводити обшук у
службових приміщеннях суб’єкта господарювання. На практиці, для
того, щоб «вилучити» докази, АМКУ повинен знати про існування та
місцезнаходження конкретного доказу. Працівники АМКУ, які
оглядають службові приміщення, просто не мають права брати та
читати документи, що знаходяться у столах, шафах, сейфах та архівах.
Інші методи розслідування, такі як прослуховування телефонних
розмов, відеоспостереження, дистанційні записи розмов та перехват
даних зв’язку призначені для розслідування кримінальних дій, отже є
недоступними для АМКУ, порушення конкурентного законодавства не
є кримінальними злочинами47. У статті 44 також зазначається, що
АМКУ може вилучити докази в місцях проживання на підставі
рішення суду. Проте наразі АМКУ не може застосовувати це
положення, оскільки Верховна Рада так і не затвердила процедури його
застосування.
Хоча інші державні органи, у тому числі органи внутрішніх справ,
повинні у разі необхідності допомагати АМКУ у здійсненні його
слідчих функцій (стаття 45), досвід АМКУ у цьому відношенні є
досить різноманітним. У цілому, територіальні відділення АМКУ
досить успішно розвивають ефективну співпрацю з місцевими
правоохоронними органами, яка допомогла їм у справах про узгоджені
дії у роздрібній торгівлі такими товарами, як хліб, молоко та бензин.
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Але у Києві центральний апарат АМКУ є відносно менш успішним у
встановленні співпраці з СБУ та МВС на загальнодержавному рівні,
внаслідок чого деякі розслідування АМКУ були невдалими.
У ході розгляду справи за наказом АМКУ до провадження можуть
бути додані інші відповідачі, а також інші сторони, якщо рішення у
справі може суттєво вплинути на їх права чи інтереси. АМКУ також
може провести усні слухання, на яких зацікавлені сторони
представлять свої аргументи та пояснення48. Учасники справи мають
право ознайомлюватися з матеріалами справи (крім інформації з
обмеженим доступом, а також інформації, розголошення якої може
завдати шкоди інтересам інших осіб, що беруть участь у справі), а
також наводити докази, пояснення та пропозиції щодо питань, які
виносяться на експертизу (стаття 40). За власною ініціативою або за
заявою одного з учасників АМКУ може призначити експерта для
надання рекомендацій у справі49.
Під час розгляду справи про порушення постраждалий суб’єкт
господарювання, навіть якщо він не є стороною в справі, може
звернутися до АМКУ відповідно до статті 47 Закону України „Про
захист економічної конкуренції” з проханням прийняти «попереднє
рішення» для «для відвернення негативних та непоправних наслідків»
незаконних дій. Такі попередні рішення можуть вимагати від
відповідача припинити або вчинити певні дії, «якщо невідкладне
вчинення цих дій є необхідним виходячи із законних прав та інтересів
інших осіб». Відповідач може оскаржити попереднє рішення у
господарському суді у 15-денний строк з дня його одержання. Якщо
АМКУ закриє розгляд справи з не доведенням вчинення порушення
відповідачем, відповідач може звернутися до господарського суду про
відшкодування йому іншою стороною збитків, завданих йому у зв’язку
з прийняттям попереднього рішення. Подібне повноваження існує у
справах за статтею 29 Закону України „Про захист від недобросовісної
конкуренції”.
У 2003-2007 рр. була лише одна справа, в якій сторона звернулася
до АМКУ з проханням прийняти попереднє рішення за статтею 47 чи
статтею 2950 Ця справа розглядалася у центральному апараті АМКУ. У
2003 р. після отримання заяви АМКУ почав справу проти компанії
«Білосвіт – Умань», що займається реалізацією кисломолочної
продукції під маркою «Лактонія». У рекламі «Лактонії»
стверджувалося, що ця продукція ферментована з використанням
активних бактерій, і що завдяки цьому вона є більш безпечною та
якісною, ніж продукція, вироблена традиційним способом. Позивач
послався на статті 47 і 29 і отримав рішення АМКУ про заборону
розповсюдження реклами під час розгляду справи. Компанія „БілосвітКОНКУРЕНТНЕ ПРАВО ТА ПОЛІТИКА В УКРАЇНІ: ОГЛЯД ОЕСР (00 2008 1N 3P1) N° 88923 © 0ECD 2008
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Умань” оскаржила це рішення у суді, але суд підтвердив законність
рішення АМКУ. У результаті АМКУ встановив, що ця реклама була
порушенням Закону України „Про недобросовісну конкуренцію” та
наклав на компанію „Білосвіт-Умань” штраф у розмірі 200000 гривень
(29 717 євро).
Після закінчення розгляду справи про порушення АМКУ приймає
рішення про закриття провадження у справі, або встановлює
порушення та вчиняє різні дії51. АМКУ може прийняти рішення про
припинення незаконних дій, відшкодування наслідків порушення,
поділ суб’єкта господарювання, що займає монопольне становище, та
обов’язкове оприлюднення відповідачем за власні кошти інформації
про справу (у тому числі опублікування повного тексту рішення)
(стаття 48). АМКУ також може прийняти рішення про блокування
передачі цінних паперів та скасувати дозвіл на узгоджені дії, якщо
власник дозволу порушив статтю 1952. Якщо встановлюється
порушення законодавства про захист конкуренції державним органом,
АМКУ може пред’явити цьому органу вимогу скасувати або змінити
раніше прийняті рішення чи розірвати антиконкуренті угоди з іншими
сторонами53. У більшості випадків порушення АМКУ також може
накласти грошовий штраф, як це розглядається далі.
Що стосується справ про недобросовісну конкуренцію, у статті 30
зазначається, що АМКУ може вимагати припинення незаконних дій і
накладення грошового штрафу, як вказано нижче. Крім того, за
власною ініціативою або за заявою суб’єкта господарювання АМКУ
може прийняти рішення про конфіскацію товарів, які мають незаконні
позначення або є копіями продукції заявника. Якщо відповідач
поширював неправдиву інформацію, що завдавала шкоду іншому
суб’єкту господарювання, АМКУ може вимагати від порушника
публічного спростування цієї інформації. Нарешті, у справах за участі
органів державної влади АМКУ може наказати органу державної влади
скасувати або змінити прийняті ними неправомірні акти та розірвати
укладені угоди з іншими сторонами (стаття 30).
Як зазначалось раніше, АМКУ може застосовувати статтю 46 для
врегулювання справ до офіційного початку розгляду справи при
виконанні необхідних умов. Врегулювання за статтею 46 можливе і
після початку провадження у справі, у такому разі провадження у
справі буде припинене. За останні роки АМКУ застосував цю
процедуру врегулювання за статтею 46 після початку провадження у 48
випадках.
У таблиці нижче наведені за типом порушення результати
формально розпочатих за останні п’ять років справ, в яких АМКУ
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встановив порушення. Протягом того ж п’ятирічного періоду 302
справи завершилися тим, що порушення не було встановлено (що
складає 5% від усіх розглянутих справ).

Таблиця 3. Справи про порушення закону, вирішені
після початку офіційного провадження54
Тип справи
Узгоджені дії
Зловживання
монопольним
(домінуючим)
становищем
Дії органів влади
Недобросовісна
конкуренція
Інше
Усього

Врегулювання
за статтею 46
21
18

Оскаржене
рішення
149
2218

Усього

3
3

508
332

511
335

3
48

2418
5625

2421
5673

170
2236

Як можна побачити, після початку офіційного провадження
врегулювання за статтею 46 відбувалося досить рідко, менше ніж у 1%
випадків. В основному це пояснюється тим, що положення статті 46 за
своєю природою мають обмежене застосування. Якщо справу не
врегульовано до подання скарги, і вона досить серйозна, щоб
викликати початок провадження, відповідні дії, як правило, суттєво
спотворюють конкуренцію або завдали суттєвих збитків окремим
особам або суспільству, отже до них неможливо застосувати статтю 46.
Питання про те, скільки аналітичного матеріалу повинні містити
рішення АМКУ про встановлення порушень закону, є спірним. Стаття
59 Закону України „Про захист економічної конкуренції” вказує
підстави, на яких рішення АМКУ можуть бути визнані недійсними: 1)
недоведення обставин, які мають значення для справи і які визнано
встановленими; 2) невідповідність висновків, викладених у рішенні,
обставинам справи; 3) порушення або неправильне застосування норм
матеріального чи процесуального права. Розпорядження АМКУ
стосовно порядку розгляду справ вимагає, щоб рішення АМКУ
включало у себе опис встановлених фактів та посилання на застосовані
правові норми, а також «пояснення мотивів»55. Практики скаржаться,
що у рішеннях АМКУ не вистачає аналітики для того, щоб їх можна
було використати в якості прецеденту у наступних справах або в якості
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орієнтирів для приватного сектору у дотриманні конкурентного
законодавства.

3.2.4 Штрафні санкції
У статті 50 Закону України „Про захист економічної конкуренції”
перераховані усі дії, що становлять порушення закону, тоді як у статті
52 наведений перелік відповідних максимальних грошових штрафів за
ці порушення. Деякі порушення визначені лише у статті 50 і більше
ніде у Законі Україні „Про захист економічної конкуренції” не
зустрічаються. Найвищий максимальний штраф за порушення,
пов’язані з антиконкурентними узгодженими діями, зловживання
монопольним становищем та невиконання рішень АМКУ, становить
10% доходу відповідача за попередній фінансовий рік або потрійний
розмір
незаконно
одержаного
прибутку.
Дохід
суб'єкта
господарювання від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
визначається як сумарна вартість доходу від реалізації продукції
(товарів, робіт, послуг) усіх пов’язаних між собою відносинами
контролю юридичних та фізичних осіб, які входять до групи, що
визнається суб'єктом господарювання, і які брали участь чи
отримували вигоду від порушення. Якщо доход (виручка) не може
бути визначений, тоді максимальний штраф складає 20 тис
«неоподаткованих мінімумів доходів громадян» (або НМД). Наразі
неоподатковуваний мінімум доходів громадян встановлений на рівні 17
гривень, тобто у цьому випадку максимальний альтернативний штраф
складає 340 000 гривень (45 945 євро).
Максимальний штраф за порушення другого рівня, такі як
незаконні антиконкурентні дії, концентрація без дозволу, невиконання
умов дозволу на узгоджені дії та концентрації, примушення відповідно
до частини другої статті 18, а також дії відповідно до статей 19 та 20,
максимальний штраф складає п’ять відсотків від доходу (виручки)
(альтернативний штраф – 10 000 неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян (170 000 гривень або 22 970 євро)). Максимальний штраф за
порушення третього рівня, тобто сприяння вчиненню порушень
відповідно до частини першої статті 18, відмову надати інформацію на
вимогу АМКУ, подання неповної або неточної інформації ,
перешкоджання збору доказів при проведенні розслідування АМКУ та
економічну помсту заявнику складає один відсоток від доходу
(виручки) (альтернативний штраф – 2 000 неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян (17 000 гривень або 2300 євро))56. За
порушення Закону України „Про захист від недобросовісної
конкуренції” у статтях 21 і 22 цього Закону встановлюється
максимальний грошовий штраф у розмірі 3% від доходу (виручки)
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суб’єкту господарювання (альтернативний штраф – 5 000 мінімальних
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (85 000 гривень або
11 485 євро)) та у розмірі 2 000 неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян (34 000 гривень або 4595 євро)) для відповідачів, які не є
суб’єктами господарювання.
Практики відзначають, що рішення АМКУ про штрафи, не
включають у себе аналітичну частину, яка пояснювала б встановлений
розмір штрафу. АМКУ повідомив тільки, що при визначенні сум
штрафів він враховує наслідки порушення, суму незаконно отриманого
прибутку, фінансовий стан порушника, поведінка порушника після
того, як було встановлене його порушення (включаючи те, чи
порушник добровільно відшкодував потерпілим завдану шкоду), та чи
не є рецидивістом порушник57. Штрафи за п’ять минулих років склали
в цілому 146,4 млн. гривень (23,9 млн. євро) та показані по типу
порушення в наступній таблиці.

Таблиця 4. Штрафи за порушення Закону України „Про
захист економічної конкуренції” та Закон України „Про
захист від недобросовісної конкуренції” за типами справ58
Тип справи
Узгоджені дії
Зловживання монопольним
становищем
Недобросовісна конкуренція
Інше
Усього

Штрафи
млн. гривень
млн. євро
82.3
13.5
50.2
8.2
1.2
11.1
144.8

0.2
1.8
23.6

У конкурентному законодавстві також є положення про
адміністративні санкції. Частина друга статті 54 Закону України „Про
захист економічної конкуренції” встановлює адміністративну
відповідальність посадових осіб (не органів), які не виконують вимог
АМКУ, відмовляються надати АМКУ потрібну інформацію АМКУ
(або надають неповну або недостовірну інформацію), чи
перешкоджають працівникам АМКУ збирати докази. Подібним чином
частина третя статті 54 встановлює адміністративну відповідальність
працівників суб’єктів господарювання за створення перешкод
працівникам АМКУ у проведенні перевірок. Що стосується порушень
Закону України „Про захист від недобросовісної конкуренції”, стаття
23 цього закону встановлює адміністративну відповідальність для
фізичних осіб, які займаються підприємницькою діяльністю без
створення юридичної особи.
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Обсяг адміністративних покарань у цих положеннях не
встановлюється; він встановлюється у Кодексі України про
адміністративні правопорушення. Відповідно до статті 1664 цього
Кодексу, штраф у розмірі до 7 НМД (119 гривень або 16 євро) може
бути накладений на посадових осіб органів влади та працівників
суб’єктів господарювання, які порушують розпорядження АМКУ або
відмовляються надати потрібну інформацію. За порушення Закону
України „Про захист від недобросовісної конкуренції” стаття 1643
Кодексу передбачає накладення на фізичних осіб-підприємців штрафу
у сумі від 5 до 44 НМД (85 -750 гривень або 11 – 101 євро). У Кодексі
не визначені штрафи для посадових осіб органів влади чи працівників
суб’єктів господарювання, що перешкоджають перевіркам АМКУ.
Стаття 7 Закону України „Про АМКУ” передбачає, що сам АМКУ
веде розгляд справи і визначає обсяг адміністративних штрафів. Хоча
пропозиції щодо процедур, необхідних для практичного проведення
таких розглядів, були подані до Верховної Ради ще у 2006 р., вони так і
не були прийняті. Таким чином, щоб добитися накладення
адміністративного штрафу, АМКУ повинен звертатися до суду
загальної юрисдикції на тій географічній території, де сталося
порушення. Відповідні процедури визначені у Кодексі, і згідно з ними
суд повинен розглянути справу протягом 15 днів після початку її
розгляду. Згідно з Кодексом, будь-яке судове розпорядження про
накладення адміністративного штрафу повинне бути видане судом не
пізніше, ніж через два місяці після дати скоєння правопорушення, або
– якщо правопорушення триває – після дати встановлення факту
правопорушення АМКУ. Деякі суди вважають датою встановлення
правопорушення дату, коли АМКУ починає офіційне провадження у
справі, тоді як інші суди вважають, що це дата прийняття АМКУ
остаточного рішення. АМКУ віддає перевагу останньому, що здається
більш логічним, але законодавством ця проблема не врегульована. У
будь-якому випадку суди загальної юрисдикції мають дуже велику
кількість справ, отже деякі подання АМКУ стосовно адміністративних
штрафів завершуються безуспішно, оскільки суди не розглядають їх
протягом необхідного терміну. За останні п’ять років обсяг
адміністративних штрафів, накладених судами відповідно до подань
АМКУ щодо порушення статей 1664 та 1643 Кодексу59, склав 13 300
гривень (2078 євро).
У 2008 р. АМКУ сподівається подати на розгляд переглянутий
пакет доповнень до Кодексу України про адміністративні
правопорушення, який буде включати відповідні процедури розгляду
справ з накладення адміністративних штрафів АМКУ, а також
встановить чи змінить грошові адміністративні штрафи за певні
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правопорушення. Зокрема, передбачається, що посадові особи органів
влади будуть сплачувати штраф у розмірі 20 – 50 НМД (340 – 850
гривень або 45 – 112 євро) за невиконання розпоряджень АМКУ, та
штраф у розмірі 10 - 30 НМД (170 -510 гривень, 22 – 67 гривень) за
відмову надати інформацію АМКУ (або подання неповної чи
недостовірної інформації). За створення перешкод працівникам АМКУ
у збиранні доказів посадові особи органів влади та працівники
суб’єктів господарювання будуть сплачувати штраф також у розмірі 10
- 30 НМД. Що стосується порушень Закону України „Про захист від
недобросовісної конкуренції”, проект доповнень АМКУ скасовує
адміністративну відповідальність за статтею 1643 Кодексу та заміняє її
положенням, що дозволяє АМКУ накладати штраф на фізичних осібпідприємців у сумі до 5% річного доходу.

3.2.5 Перегляд рішень
Рішення АМКУ або його підпорядкованих органів у справах про
порушення та у процедурах розгляду заяв про надання дозволу за
деяких обставин можуть бути переглянути органом АМКУ, який
прийняв відповідне рішення. Стаття 58 Закону України „Про захист
економічної конкуренції” дозволяє такий перегляд за заявою будь-якої
особи або за власною ініціативою цього органу. За останні п’ять років
було 12 випадків перегляду за статтею 58.
Рішення підпорядкованих органів АМКУ у справах про порушення
та у процедурах розгляду заяв про надання дозволу на узгоджені дії
(але не концентрації) можуть бути переглянуті вищими органами
АМКУ. Стаття 57 передбачає, що така перевірка може бути проведена
відповідно до розпорядження АМКУ за власною ініціативою або за
заявою осіб, які брали участь у справі, поданою протягом двох місяців
після прийняття рішення. Закон не обмежує підстави, на яких можна
проводити таку перевірку. За останні п’ять років таких випадків
перевірки за статтею 5760 було шість.
Що стосується судового перегляду, стаття 124 Конституції України
передбачає, що «юрисдикція судів поширюється на всі
правовідносини, що виникають у державі». Тому суди можуть
розглядати оскарження будь-яких дій чи рішень державних органів, які
порушують права певної сторони. У статті 60 Закону України „Про
захист економічної конкуренції” зазначається, що оскарження повинне
бути подане у двомісячний строк з дня одержання рішення АМКУ, тоді
як у статті 32 Закону України „Про захист від недобросовісної
конкуренції” надається тридцять днів для оскарження рішень,
прийнятих відповідно до цього закону. Рішення, які можуть бути
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переглянуті згідно з цими положеннями, є остаточними рішеннями у
справах про порушення, а також у розгляді заяв про надання дозволу
на узгоджені дії та концентрацію. Оскарження може бути подане
відповідачем чи заявником стосовно процедури розгляду заяви, або
будь-якою іншою особою (включаючи заявника у справі про
порушення), якій надано статус третьої особи в провадженні.
Наразі цивільна судова система в Україні ділиться на три сфери
компетенції: суди загальної юрисдикції, господарські суди та
адміністративні суди. Суди загальної юрисдикції розглядають справи,
пов’язані з фізичними особами, господарські суди розглядають справи,
пов’язані с суб’єктами господарювання та торгівлю, тоді як
адміністративні суди розглядають справи, пов’язані з органами влади.
Здавалося б, що у цій системі справи АМКУ повинні були б
розглядатися адміністративними судами, але визначеності у цьому
немає, тому що у Законі України „Про захист економічної конкуренції”
чітко вказано, що рішення АМКУ оскаржуються «до господарського
суду» (стаття 60). АМКУ хотів би, щоб його справи розглядалися у
господарських судах, і звернувся до Верховного суду України для
вирішення цього питання. Поки що це питання залишається
невирішеним.
Оскарження починається у господарському суді першої інстанції, і
справу зазвичай розглядає один суддя. У складних справах сторони
можуть вимагати, щоб справу розглядали три судді. Рішення суду
першої інстанції можуть бути оскаржені в апеляційному
господарському суді, а потім у Вищому господарському суді. На обох
рівнях апеляції вище першої інстанції справи зазвичай розглядаються
трьома суддями. У виняткових випадках можливе подальше
оскарження у Верховному суді України, який має юрисдикцію у
справах, що надходять з вищих судів цих трьох сфер компетенції. У
Верховному суді України справи розглядають дев’ять колегія суддів61.
Вищий господарський Суд має чотири палати, одна з яких
спеціалізується у справах, що стосуються інтелектуальної власності та
конкурентного законодавства. Судді, призначені у цю палату,
вважають, що вони достатньо кваліфіковані для розгляду матеріальних
питань у сфері конкурентного права, та зазначають, що суди в Україні
вже мають багаторічний досвід розгляду справ АМКУ.
Частота, з якою рішення АМКУ стосовно розгляду заяв про
надання дозволу та у справах про порушення оскаржуються за
статтями 60 та 32, показана нижче. Протягом п’ятирічного періоду
було оскаржено приблизно 11% усіх рішень. Лише одне оскарження
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стосувалося рішення про надання дозволу; решта стосувалася рішень у
справах про порушення.

Таблиця 5. Оскарження рішень АМКУ за статями 60 та 32
Рік
2007
2006
2005
2004
2003
Усього

Рішення, які могли
оскаржуватися
1425
1200
1555
1113
1277
6570

Оскаржено рішень
148
144
115
132
157
696

Як зазначалось вище, стаття 59 Закону України „Про захист
економічної конкуренції” встановлює, що рішення АМКУ може бути
визнано недійсним, якщо є наступні підстави: (1) неповне з'ясування
обставин, які мають значення для справи; (2 невідповідність висновків,
викладених у рішенні, обставинам справи; та (3) порушення або
неправильне застосування норм матеріального чи процесуального
права. У прикінцевому положенні статті 7 Закону України „Про
АМКУ” вказується, що жоден орган державної влади, крім АМКУ, не
може здійснювати певні повноваження, у тому числі повноваження
визначати ринок товарів та визначати, чи займає суб’єкт
господарювання домінуюче становище на ринку (параграф 11 частини
першої статті 7). АМКУ тлумачить це таким чином, що суди не можуть
самостійно визначати відповідний ринок чи встановлювати факт
домінування на ринку. Це тлумачення було підтримано Вищим
господарським судом у 2005 р. Отже, роль судів – забезпечити, щоб
АМКУ, коли він робить свої висновки, дотримувався відповідних
процедур та правильно використовував усі факти, необхідні для
отримання та доведення кінцевого результату. Наприклад, суди
скасували рішення АМКУ, в яких не було визначено межі відповідного
ринку відповідно до Розпорядження АМКУ № 49 (2002 р.), що містить
методику встановлення факту існування монопольного (домінуючого
становища на ринку.
Результати судового перегляду справ за статтями 60 та 32 наведені
нижче. Близько 83% рішень були залишені без змін, 17% – частково
або повністю скасовані.
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Таблиця 6. Судовий перегляд рішень АМКУ
за статтями 60 і 32
Рік
2007
2006
2005
2004
2003
Усього

Рішення, прийняті щодо оскаржень
Підтверджено
Частково
Повністю
скасовано
скасовано
124
4
6
121
3
14
84
6
13
100
2
14
64
8
33
493
23
80

Усього
134
138
103
116
105
596

У більшості випадків повного чи часткового скасування суди
приймали рішення, що, згідно зі статтею 59 Закону України „Про
захист економічної конкуренції”, АМКУ не забезпечив повне
з'ясування або доведення обставин, які мають значення для справи.
Інші рішення судів, прийняті не на користь АМКУ, були
продовженням зусиль судів, спрямованих на створення стандартів
застосування частини третьої статті 6, яка з’явилася у Законі України
„Про захист економічної конкуренції” у 2005 р. Як зазначалося раніше,
це положення дозволяє розглядати схожу поведінку суб'єктів
господарювання на ринку товару як змову, якщо «аналіз ситуації на
ринку товару спростовує наявність об'єктивних причин для вчинення
таких дій (бездіяльності)».
У частині четвертій статті 60 Закону України „Про захист
економічної конкуренції” описано, яким чином подання оскарження до
суду впливає на дію відповідного рішення АМКУ. Виконання рішення
АМКУ автоматично зупиняється після оскарження, якщо це рішення:
1) встановлює порушення Закону України „Про захист економічної
конкуренції” чи Закону України „Про захист від недобросовісної
конкуренції”; 2) прийняте за результатами перевірки попереднього
рішення АМКУ відповідно до статей 57 чи 58; 3) є предметом
оскарження відповідно до рішення нижчого господарського суду. Крім
того, у законі зазначається, що за умов, коли дія рішення звичайно має
зупинитися, АМКУ може прийняти рішення про те, що вона не
повинна припинятися «з метою захисту суспільних інтересів чи
відвернення негативних або непоправних наслідків для суб'єктів
господарювання» (частина третя статті 48). Таке рішення АМКУ може
прийняти за власною ініціативою або за заявою осіб, які беруть участь
у справі. Якщо АМКУ приймає таке рішення, то дія відповідного
рішення не зупиняється, але у цій ситуації суд може зупинити дію
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рішення АМКУ «у разі наявності достатніх підстав» (частина п’ята
статті 60). До цього часу АМКУ жодного разу не приймав рішення для
блокування автоматичного призупинення дії його рішень62.
Початок оскарження також впливає на обов’язок відповідача щодо
сплати грошових штрафів, накладених АМКУ. Відповідно до частини
п’ятої статті 56 Закону України „Про захист економічної конкуренції”,
якщо штраф не сплачений протягом двох місяців після прийняття
рішення про його накладення, за кожний день прострочення стягується
пеня у розмірі 1,5% від суми штрафу, при цьому розмір пені не може
перевищувати розміру (частина п’ята статті 56). Але у частині п’ятій
статті 56 також зазначається, що нарахування пені зупиняється на час
розгляду чи перегляду АМКУ рішення за статтями 57 або 58, або під
час будь-якого судового розгляду. Таким же чином, відповідно до
Закону України „Про захист від недобросовісної конкуренції”
накладений штраф повинен бути сплачений протягом 30 днів , інакше
стягується пеня у розмірі 1% від суми штрафу за кожний день
прострочення (стаття 31). Закон України „Про захист від
недобросовісної конкуренції” не визначає максимальний розмір пені і
не вказує, що нарахування пені зупиняється під час судового
перегляду, але АМКУ вважає, що умови статті 56 Закону України „Про
захист економічної конкуренції” можуть бути у рівній мірі застосовані
і до цих моментів.
Прийняття АМКУ остаточного рішення, яке може бути
переглянуте відповідно до статті 60 або 32, є не єдиною ситуацією,
коли суд може втрутитися у процедури АМКУ, хоча оскарження у ході
розгляду справи приймаються рідко. Як зазначалось вище, Конституція
України гарантує право судового перегляду будь-якій стороні, яка
постраждала від рішень або дій держави. Наприклад, якщо заявники
незадоволені рішенням АМКУ, що відхиляє їх скарги як
необґрунтовані, вони можуть подати заяву до суду, і були випадки,
коли вони вигравали, і суд скасовував рішення АМКУ. Якщо АМКУ
спробує здійснювати свої слідчі повноваження за межами своєї
юрисдикції або з неналежною метою також призведе до судового
втручання, хоча на практиці таких випадків не було.
Утім, суди не будуть втручатися у незавершені дії АМКУ, поки
порушення не визріє для перегляду. Так, відповідач не може
оскаржувати рішення АМКУ почати офіційне провадження за статтею
37, оскільки суди вважають, що права відповідача будуть порушені
лише тоді, коли АМКУ офіційно встановить, що відповідач скоїв
порушення. Таким же чином, перегляд процесуальних помилок, які
АМКУ міг зробити під час розгляду справи, може розпочатися лише
після того, як АМКУ винесе остаточне рішення. І навіть після цього, як
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зазначено у частині другій статті 59 Закону України „Про захист
економічної конкуренції”, перегляд може статися лише за умови, якщо
це порушення призвело до прийняття неправильного рішення.

3.2.6 Виконання рішень
Якщо відповідач або особа, яка подала заяву про надання дозволу,
у справі АМКУ не дотримається заборони або вимог до поведінки,
встановлених у рішенні АМКУ, Комітету має дві можливості для
забезпечення застосування законодавства, які він може використати
окремо або разом. Він може розпочати нову справу на підставі того, що
відповідно до частини четвертої статті 50 Закону України „Про захист
економічної конкуренції”, невиконання рішення АМКУ є само по собі
порушенням. Така справа може призвести до другого рішення АМКУ з
накладенням штрафу за порушення попереднього рішення і
відновленням попередніх вимог та заборон, встановлених у
початковому рішенні. АМКУ також може звернутися до суду
відповідно до статті 25 Закону України „Про АМКУ”, щоб отримати
судове рішення про припинення порушення, або з вимогою до сторони
виконати дії, які від неї вимагаються. Рішення суду в Україні виконує
Державна виконавча служба, що входить до складу Міністерства
юстиції. Саме цьому органу АМКУ передає для виконання усі
отримані від судів рішення63.
На практиці, коли суб’єкт господарювання не виконує рішення
АМКУ, Комітет звертається до суду за рішенням і починає справу про
порушення відповідно до частини четвертої статті 50 Закону України
„Про захист економічної конкуренції”. Коли порушником є орган
державної влади, АМКУ звертається до суду за рішенням, а також
подає заяву про стягнення адміністративного штрафу за статтею 1664
Кодексу України про адміністративні правопорушення.
Як правило, суди приймають рішення, коли до них звертається
АМКУ, хоча деякі суди відмовляються робити це на тій підставі, що у
рішенні Комітету недостатньо детально визначено, які дії порушник
повинен був вжити для виправлення ситуації. АМКУ вважає, що такі
рішення судів є невірними, оскільки рішення АМКУ про усунення
порушень були навмисно сформульовані таким чином, щоб відповідач
міг сам вирішувати, яким чином він буде виправляти порушення.
У випадках, коли не сплачуються штрафи, накладені рішеннями
АМКУ, єдина можливість для АМКУ стягнути їх – це відповідно до
статті 25 Закону України „Про АМКУ” звернутися до суду за судовим
рішенням з вимогою сплатити штраф та пеню, нараховану за
несплату64. У випадку продовження несплати отримане судове рішення
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передається Державній виконавчій службі для стягнення. У період
2003-2007 рр. АМКУ звертався до суду за рішеннями про стягнення
штрафів у понад 650 справах і отримав понад 490 рішень, що підлягали
виконанню. У таблиці нижче показані: 1) штрафи, накладені АМКУ за
порушення Закону України „Про захист економічної конкуренції” та
Закону України „Про захист від недобросовісної конкуренції” за
останні п’ять років; 2) штрафи, стягнені за цей період, з урахуванням
пені. Стягнені суми включають суми, стягнені Державною виконавчою
службою на виконання рішень суду, отриманих АМКУ відповідно до
статті 25 Закону України „Про АМКУ”.

Таблиця 7. Штрафи, накладені та стягнені відповідно до
Закону України „Про захист економічної конкуренції” та
Закону України „Про захист від недобросовісної
конкуренції”65
Рік
2007
2006
2005
2004
2003
Усього

Накладено штрафів
Млн. гривень
млн. євро
11.6
1.7
23.5
3.7
4.0
0.6
2.9
0.5
102.8
17.1
144.8
23.6

Стягнено штрафів
млн. гривень млн. євро
5.9
0.9
3.5
0.6
2.3
0.4
1.7
0.3
1.9
0.3
15.3
2.5

Ця таблиця свідчить, що лише близько 10% накладених штрафів не
були сплачені. Як зазначає АМКУ, цей результат частково
пояснюється тим, що декілька великих штрафів поки що залишаються
нестягненими. Інша причина полягає у тому, що усі штрафи на значні
суми були оскаржені в судах, а процедури оскарження часто тривають
декілька років, оскільки суди перевантажені. Протягом розгляду
оскарження обов’язок сплатити штраф припиняється, і відповідачі
часто використовують цю затримку, щоб оголосити себе банкрутами
(як у випадку з компанією „Сентоза-Авіас”), або вживають інших
заходів, щоб захистити свої активи від стягнення. Крім того, судові
рішення, що надходять до Державної виконавчої служби для
стягнення, часто теж надовго затримуються, оскільки у цієї служби теж
дуже багато роботи.

3.2.7

Доступність рішень
Ще одним аспектом процесу забезпечення виконання закону, що
заслуговує на згадку, є доступність рішень АМКУ. У Законі України
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„Про АМКУ” встановлюється, що одним з основних принципів, яким
АМКУ керується при виконанні своїх обов’язків, є прозорість (стаття
4), і АМКУ широко вважається одним з найбільш прозорих органів
державної влади в Україні. Хоча Закон України „Про АМКУ” дозволяє
Комітету видавати офіційні вісники та збірники рішень (параграф 18
частини третьої статті 7), не існує положення, що вимагає існування
такого видання, і АМКУ насправді такого офіційного видання не має.
У Законі України „Про захист економічної конкуренції” зазначено, що
інформація про рішення АМКУ щодо надання дозволу «може бути
опублікувана» (частина шоста статті 31) та що АМКУ може вимагати
від відповідача у справах про порушення оприлюднити за власні кошти
інформацію про рішення АМКУ (включаючи рішення у повному
обсязі) (стаття 48). Основна інформація про рішення АМКУ щодо
надання дозволів та порушень розташовується на сайті АМКУ та
передається засобам масової інформації. У деяких справах про
порушення, у яких рішення приймають територіальні відділення, що
мають обмежений бюджет, у відповідача вимагають оприлюднити
основну інформацію про рішення за власні кошти.
Інформація про такі дії АМКУ, як надання висновків відповідно до
статей 14 та 29, не оприлюднюється ані на веб-сайті АМКУ, ані в
інших джерелах. АМКУ вважає, що оприлюднення попередніх
висновків щодо надання дозволу відповідно до статті 29 не є
необхідним оскільки потім, якщо буде подана офіційна заява про
надання дозволу, АМКУ оприлюднить своє рішення щодо цієї заяви.
Якщо ж офіційна заява не подається (як правило, коли АМКУ робить
висновок, що необхідності подавати заяву немає), у цьому випадку
немає і наслідків для ринкової конкуренції, які виправдовували б
оприлюднення рішення. Аналогічним чином, якщо у висновку за
статтею 14 говориться, що запланована дія є незаконною, отже заявник
відмовляється від неї, наслідків для ринкової конкуренції немає. Якщо
заявник вчинить незаконні дії, буде оприлюднене відповідне рішення
про порушення.

3.3 Інші методи забезпечення додержання законодавства
Закон України „Про захист економічної конкуренції” покладає на
АМКУ відповідальність за контроль за додержанням «законодавства
про захист економічної конкуренції» (частина четверта статті 4), яке
включає у себе Закон України „Про захист економічної конкуренції”,
Закон України „Про захист від недобросовісної конкуренції”, Закон
України „Про АМКУ”, а також нормативно-правові акти, прийняті
відповідно до цих законів (частина перша статті 3). Закон України
„Про АМКУ” визначає, що лише АМКУ може розглядати та приймати
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рішення з питань заяв про надання дозволу та у справах про
порушення відповідно до вищезазначеного законодавства про захист
економічної конкуренції (стаття 7). Таким чином, АМКУ має
ексклюзивний контроль над заявами та справами про порушення, у
конкурентному законодавстві є два положення, що дозволяють
суб’єктам господарювання та іншим вимагати відшкодування збитків,
завданих внаслідок антиконкурентних дій. Існують також інші закони,
що регулюють деякі дії, які підпадають під дію конкурентного
законодавства.
Положення про відшкодування присутні у статті 55 Закону України
„Про захист економічної конкуренції” та статті 24 Закону України
„Про захист від недобросовісної конкуренції”. В останньому зазначено,
що збитки, заподіяні внаслідок вчинення дій, визначених цим Законом
як недобросовісна конкуренція, підлягають відшкодуванню за
позовами заінтересованих осіб у господарському суді. За деякі
порушення (включаючи антиконкурентні узгоджені дії, концентрацію,
зловживання домінуючим становищем, а також інші порушення,
зокрема помсту за звернення до АМКУ) частина друга статті 55
передбачає відшкодування у подвійному розмірі. Таким же чином,
стаття 24 Закону України „Про захист від недобросовісної конкуренції”
передбачає, що особи, постраждалі в результаті дій, що порушують цей
закон, можуть звернутися до суду за відшкодуванням завданих збитків.
Невирішеним є питання стосовно того, чи дії за статтями 55 та 24
вимагають, щоб АМКУ спочатку встановив факт порушення чинного
законодавства. АМКУ вважає, що таке визначення є необхідним, а
думка судів розділилася. АМКУ не веде облік та не зберігає дані про
випадки відшкодування, але відзначає, що існуюча інформація
свідчить про те, що основним питанням у таких справах є розрахунок
суми відшкодування.
Стаття 61 Закону України „Про захист економічної конкуренції”
визначає, що господарські суди «за запитом АМКУ» повідомляє
АМКУ про справи, що вирішуються на підставі законодавства про
захист економічної конкуренції. АМКУ має право брати участь у таких
справах в якості третьої сторони, якщо рішення суду може вплинути на
права та обов’язки АМКУ у сфері контролю за додержанням
законодавства. У початковій редакції стаття 61 вимагала від судів
безумовного обов’язку повідомляти АМКУ про виникнення питань,
пов’язаних із законами про захист конкуренції. Пункт про необхідність
отримання запиту від АМКУ був доданий під час законодавчого
процесу. У результаті АМКУ може посилатися на статтю 61, лише
якщо суд добровільно повідомить АМКУ або якщо АМКУ дізнається
про справу від однієї зі сторін чи з іншого джерела. Протягом останніх
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п’яти років АМКУ брав участь в якості третьої сторони у десяти
справах.
У випадках деяких правопорушень та, зокрема, порушень Закону
України „Про захист від недобросовісної конкуренції”, сторона, що
бажає отримати відшкодування збитків, може подати позов відповідно
до якого-небудь іншого закону (наприклад, Закону України „Про
товарні знаки”), що охоплює аналогічні дії, але не вимагає початкового
визначення АМКУ або іншого органу державної влади. Утім, деякі
суди відсилають такі справи до АМКУ для встановлення факту
порушення закону.
Конкурентне законодавство лише у незначній мірі перетинається з
кримінальним, і більшість цих випадків стосується порушень Закону
України „Про захист від недобросовісної конкуренції”. Стаття 228
Кримінального кодексу є єдиним кримінальним положенням, що
стосується узгоджених дій. Вона забороняє примушення до
антиконкурентних узгоджених дій та встановлює для порушників
термін ув’язнення від 3 до 7 років (7 -12 років для рецидивістів).
Наприкінці 2007 р. АМКУ ініціював в уряді дискусії стосовно
розширення
кримінальної
відповідальності
за
порушення
законодавства про конкуренцію таким чином, щоб вона також
поширювалася на явні картельні дії, але ця пропозиція не знайшла
підтримки.
Незаконне використання товарних знаків чи назв компаній
заборонене статтею 229 Кримінального кодексу, якщо таке
використання
спричинило
«суттєву
матеріальну
шкоду».
Кримінальний кодекс також встановлює кримінальну відповідальність
за незаконне отримання комерційної таємниці чи її оприлюднення без
дозволу. Коли АМКУ виявляє докази скоєння кримінальних злочинів,
він передає справу правоохоронним органам, але не відстежує кількість
чи результати таких переданих справ.
Останній і найбільш визначний перетин законів про захист
конкуренції та інших законів стосується Господарського кодексу
України, який був прийнятий на початку 2003 р. та набув чинності з 1
січня 2004 р. Цей Кодекс, призначення якого полягає у створенні
повної правової системи господарської поведінки, включає главу, що
забороняє антиконкурентні дії. Значна частина цих заборон є
відображенням старих положень із першого Закону України „Про
конкуренцію” 1992 р. Серед багатьох недоліків Кодексу є накладення
загальної заборони на антиконкурентні узгоджені дії без можливості
отримання дозволу на такі дії від АМКУ або іншого органу, а також
вимога отримання попереднього дозволу АМКУ на отримання
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контролю над будь-яким суб’єктом господарювання незалежно від
розміру суб’єктів господарювання, які беруть участь у транзакції. Було
зроблено декілька спроб скасувати ті положення Кодексу, які
вступають у конфлікт із Законом України „Про захист економічної
конкуренції”, але жодна з них не мала успіху. Кабінет Міністрів
залишив це питання у своїй програмі на майбутнє. Тим часом АМКУ
покладається виключно на Закон України „Про захист економічної
конкуренції” і переконує суди, що Закон України „Про захист
економічної конкуренції” як більш спеціалізований (хоча і прийнятий
раніше) закон повинен мати пріоритет над Кодексом у разі виникнення
конфлікту. До цього часу жоден суд не визнавав недійсними дії АМКУ
на підставі положень Господарського кодексу, що конфліктують із
законами про захист конкуренції.

3.4 Міжнародні аспекти забезпечення додержання
законодавства
У частині другій статті 2 Закону України „Про захист економічної
конкуренції”
застосовується
звичайний
критерій
екстратериторіального впливу, а саме зазначається, що заборони цього
закону стосуються відносин, «які впливають чи можуть вплинути на
економічну конкуренцію на території України». У процедурах АМКУ
не робиться різниці між іноземними та місцевими суб’єктами
господарювання.
АМКУ розвиває міжнародне співробітництво у застосуванні
конкурентного законодавства. Закон України „Про АМКУ” дозволяє
АМКУ брати участь у міжнародних проектах та програмах та
співпрацювати з міжнародними організаціями, конкурентними
органами інших держав та неурядовими організаціями з питань, що
стосуються конкурентного законодавства та політики. Частина друга
статті 22 Закону України „Про АМКУ” явно уповноважує АМКУ
обмінюватися інформацією, зокрема з обмеженим доступом, з
компетентними органами інших держав за умови, що інформація буде
використовуватися тільки для належних потреб і не буде
розголошуватися. АМКУ також може запитувати та отримувати таку
інформацію від інших органів.
АМКУ уклала численні двосторонні та багатосторонні угоди про
співробітництво та бере участь у діяльності різних міжнародних
організацій у сфері конкурентної політики. АМКУ має двосторонні
угоди з Російською Федерацією, Грузією, Азербайджаном, Вірменією,
Латвією, Словаччиною, Угорщиною та Болгарією, які забезпечують: 1)
повідомлення про антиконкурентні дії або діяльність щодо
забезпечення дотримання закону в одній країні, якщо це зачіпає
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інтереси іншої країни; 2) обмін інформацією про конкретних суб’єктів
господарювання, які є об’єктом розслідування та справ (за умови
дотримання конфіденційності); та 3) координацію дій у випадку, коли
сторони ведуть розслідування щодо тих самих суб’єктів
господарювання, дій або транзакцій. Деякі з цих угод також включають
положення, яке дозволяє одній стороні звертатися до іншої сторони з
проханням розслідувати дії, які були вчинені в межах її географічної
юрисдикції, якщо ці дії впливають на ринки в юрисдикції тієї сторони,
яка робить запит. Менш широкі угоди, що передбачають спільні
консультації щодо загальної політики та обмін аналітичним і
технічним досвідом були укладені між АМКУ та Бєларуссю,
Болгарією, Чеською Республікою, Францією, Угорщиною, Литвою та
Польщею.
Що стосується багатостороннього співробітництва, Україна є
учасником «Угоди Спільноти Незалежних Держав про проведення
узгодженої антимонопольної політики». Іншими учасниками Угоди є
одинадцять членів СНД (Вірменія, Азербайджан, Бєларусь, Грузія,
Казахстан, Киргизстан, Молдова, Росія, Таджикистан, Україна та
Узбекистан)66. Угода передбачає співробітництво між сторонами та
обмін інформацією про ринки товарів, монопольні суб’єкті
господарювання, методі розслідування та підходи і результати програм
демонополізації. Угода також створює Міждержавну раду з питань
антимонопольної політики (МРАП), яка сприяє виконанню її умов. До
обов’язків МРАП входить розробка критеріїв та методів оцінки
монополістичної діяльності та недобросовісної конкуренції,
гармонізація
національного
конкурентного
законодавства,
удосконалення правил та процедур розслідування антиконкурентних
дій, сприяння координації дій між сторонами та розроблення рішень
для врегулювання спірних питань.
АМКУ є також активним учасником проектів конкурентної
політики добровільних міжнародних організацій, включаючи
Конференцію ООН з торгівлі та розвитку (ЮНКТАД), Організацію
економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) та Міжнародну
мережу з питань конкуренції (ММК). Утім, останнім часом участь
АМКУ у цій діяльності обмежена внаслідок недостатньої кількості
працівників АМКУ з добрим знанням англійської мови. Мовна
проблема не лише вплинула на участь АМКУ у діяльності
міжнародних організацій, а й також обмежила здатність АМКУ
консультуватися з компетентними органами в Європі та США стосовно
розслідувань та справ. На практиці співпраця з компетентними
органами у галузі правозастосування обмежена країнами СНД, де
мовні проблеми відсутні.
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Відповідальність за дотримання законодавства України у сфері
міжнародної торгівлі, яке стосується демпінгу, субсидій та інших форм
недобросовісного імпорту, несе Міжвідомча комісія з питань
міжнародної торгівлі на чолі з Міністерством економіки. АМКУ також
бере участь у діяльності цієї Комісії та консультує її з питань впливу
дій, які вона розглядає, на конкуренцію в Україні.

3.5 Ресурси, дії та пріоритети АМКУ
АМКУ фінансується з державного бюджету за окремою статтею
бюджету, що затверджується Верховною Радою. Кошти, отримані у
формі плати за розгляд заяв про надання дозволів та надання висновків
надходять до фонду, що використовується для оплати вартості
логістичного забезпечення, публікацій, навчання працівників та інших
витрат АМКУ. Штрафи та пені, що стягуються у справах АМКУ,
надходять до державного бюджету.
За законом посадовий оклад Голови АМКУ прирівняний до
посадового окладу міністра, а посадовий оклад перших заступників
дорівнює посадовому окладу перших заступників міністра, а інші
заступники та уповноважені мають посадовий оклад на рівні
заступника міністра (Закон України „Про АМКУ”, частина друга статті
27). після закінчення строку повноважень на період працевлаштування
за колишніми Головою, його заступниками та державними
уповноваженими Антимонопольного комітету України зберігається
середньомісячний заробіток, але не більше одного року.
Голова визначає структуру та штатний розпис АМКУ в межах
лімітів бюджетних асигнувань та відповідно до тарифних ставок,
встановлених Кабінетом Міністрів України. Закон України „Про
АМКУ” встановлює, що посадові оклади працівників, 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, і
вони
також
отримують
матеріально-побутове
забезпечення,
транспортне та медичне обслуговування, соціальні гарантії протягом
строку виконання обов’язків.
Бюджетні запити АМКУ до Верховної Ради спочатку
розглядаються Міністерством фінансів та Міністерством економіки,
але АМКУ може лобіювати свій бюджет у Верховній Раді, якщо
вважає, що виконавча влада зробила неналежні скорочення. У минулі
роки Верховна Рада, як правило, задовольняла потреби АМКУ. Але
АМКУ висловлює занепокоєння з приводу бюджету на 2008 рік,
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зокрема того факту, що парламент припинив дію частини другої статті
27 Закону України „Про АМКУ”, що прирівнює посадові оклади
державних уповноважених та інших працівників АМКУ до посадових
окладів працівників міністерств. Деякі практики з правової спільноти
вважають, що в АМКУ страждає від систематичної нестачі
працівників, особливо якщо врахувати велику кількість справ, і це
призводить до декількох проблем. Одна з цих проблем полягає у тому,
що, на думку практиків, працівники АМКУ часто не в змозі розглянути
заяву про надання дозволу на концентрацію у визначені строки. Інша
проблема полягає в тому, що, на думку практиків, інколи працівники
АМКУ обмежуються поверховим аналізом справ і приділяють більше
уваги формі, ніж тому, щоб провести більш тривалий аналіз динаміки
конкуренції. АМКУ вважає, що починаючи з 2006 р. на його слідчі
можливості негативно впливає тягар додаткових обов’язків у сфері
державних закупівель67. Комітет вважає, що без додаткових ресурсів
АМКУ не зможе підтримувати високі стандарти у виконанні своєї
місії.
Останні бюджетні асигнування та кількість працівників показані в
таблиці нижче. Збільшення бюджету на 16,3 млн. гривень у 2007 р.
включає спеціальний резерв, про який вже йшлося вище, у сумі
7,1 млн. гривень для додаткових функцій АМКУ, пов’язаних з
державними закупівлями.

Таблиця 8. Тенденції у ресурсах, що виділяються на
конкурентну політику68
Рік
2007
2006
2005
2004
2003

Бюджетні
асигнування
млн. грн.
44,9
28,6
21,6
15,5
21,2

Бюджетні
асигнування
млн. євро
6,5
4,5
3,4
2,3
3,5

Отримані
внески,
млн. грн.
4.2
3.5
2.8
3.0
1.8

Отримані
внески,
млн. євро
0.61
0.55
0.43
0.45
0.30

Кількість працюючих
Центр.
Тер.
Усього
апарат
відділення
264
590
854
214
591
805
192
590
782
187
582
769
182
581
763

Як видно з цієї таблиці, АМКУ наразі має 854 постійних
працівники,69 з них приблизно 200 займають професійні посади.
Професійні працівники повинні мати юридичну або економічну освіту.
Дві третини професійних працівників складають економісти, ще одну
третину – юристи. Приблизно одна третина професійних працівників
мають другу технічну освіту, а 14 з них – ступінь кандидата наук.
Результати діяльності АМКУ в сфері забезпечення додержання
законодавства за останні п’ять років показані в таблиці нижче.
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Таблиця 9. Тенденції в сфері забезпечення додержання
конкурентного законодавства
Рік

Відкрито
справ

2007
2006
2005
2004
2003
Усього

1478
1125
1102
1262
1098
6065

Прийнято рішень у справах
Порушення
Немає
Усього
порушення
1424
23
1447
1166
38
1204
1004
39
1043
1090
118
1208
996
84
1080
5680
302
5982

4. Обмеження конкурентної
особливі режими регулювання

політики:

Розглядаються
(на кінець
року)
422
391
470
411
357
-

виключення

та

Однією з помітних особливостей української конкурентної
політики є широта юрисдикції АМКУ. Закон України „Про захист
економічної конкуренції” стосується усіх суб’єктів, зайнятих
господарською діяльністю, у тому числі суб’єктів господарювання, що
належать державі, за виключенням лише деяких малих і середніх
підприємств. Усі органі державної виконавчої влади за винятком
найвищих також є суб’єктами Закону України „Про захист економічної
конкуренції” та можуть переслідуватися за здійснення повноважень
антиконкурентним чином70.
Однак, деякі види комерційної діяльності в Україні знаходяться
поза прямою юрисдикцією правозастосування АМКУ через існування
регулятивної системи, затвердженої парламентом та Кабінетом
Міністрів України. Якщо ця система на законних підставах вимагає
застосовувати певні ціни, укладати певні угоди, або утримуватися від
певних дій, відповідна поведінка дійсно захищена від застосування
конкурентного законодавства. По відношенню до таких систем АМКУ
відіграє роль захисника конкуренції, як це описано у наступному
розділі цього звіту.
Регуляторні режими в Україні поділяються на три категорії. Перша
– це ринки, які визначені українським законодавством як «природні
монополії» і мають такі внутрішні структурні характеристики, що
потребують постійного регулювання. Друга – це регулювання
монопольних аспектів ринків, які в цілому є конкурентними. Третя
категорія – це тимчасові системи цінового контролю, що, як правило,
застосовуються до ринків основних товарів (зокрема, продовольчих
товарів), які в цілому є конкурентними, але знаходяться під впливом
якогось зовнішнього шоку, що обмежує постачання.
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Що стосується першого типу, Закон України „Про природні
монополії”, який набув чинності у 2000 р., визначає «природні
монополії» як ринок, на якому попит є відносно нееластичним, і
внаслідок низьких граничних витрат виробництво найбільш ефективно
здійснюється однім суб’єктом господарювання. Закон, зокрема,
стосується інфраструктурних монополій в Україні у сфері передачі та
розподілу електроенергії; трубопровідного транспорту нафти,
природного газу та інших речовин; залізничного транспорту; водо-,
теплопостачання, каналізації; управління повітряним рухом; та деяких
спеціалізованих послуг портів, аеропортів та транспортних
терміналів71. До 2003 р. у цьому переліку був зв'язок, але потім був
прийнятий Закон України „Про зв'язок”, який встановив окремі
положення для цього сектору та створив Національну комісію з питань
регулювання зв’язку72.
Закон передбачає створення національних галузевих регуляторних
органів для забезпечення ліцензування, регулювання цін, доступу до
мережі, та інших аспектів господарської діяльності на суміжних ринках
природних монополій73. За відповідних обставин, як у випадку
місцевих тепло- та водопостачальних компаній, регуляторні органи
повинні бути створені на місцевому рівні. На національному рівні були
створені лише Національна комісія з питань регулювання зв’язку та
Національна комісія з питань регулювання електроенергії, а
регулювання залізничного транспорту залишилося у компетенції
Міністерства транспорту та зв’язку, поки не буде прийнятий закон про
створення комісія з транспорту.
Другий тип регуляторної системи застосовується на постійній
основі до монопольних аспектів ринків, які в цілому є конкурентними.
До цієї категорії входять деякі регуляторні органи (поза межами
секторів, визначених як природні монополії), що мають обмежені
повноваження регулювати ціни за особливою характеристикою ринку,
який вони контролюють. Наприклад, Комісія з цінних паперів має
правові повноваження встановлювати максимальні ціни (за умови
погодження з АМКУ) для деяких депозитарних та реєстраційних
послуг, пов’язаних з ринком цінних паперів.
Третій тип регуляторної системи передбачає тимчасовий контроль
за цінами на ринках основних товарів. Деякі види такого контролю
запроваджуються періодично постановами Кабінету Міністрів України
та застосовуються на всій території України, інші застосовуються на
місцевому рівні. Наприклад, протягом 2007р. місцевим органам влади
було дозволено регулювати розмір прибутку виробників борошна та
хлібобулочних товарів, а також оптові ціни на борошно, м'ясо та
молочні продукти.
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Хоча такі регуляторні режими обмежують повноваження АМКУ
стосовно деяких типів дій регульованих суб’єктів господарювання,
АМКУ не втрачає своїі повноваження повністю. Як зазначалося вище,
в АМКУ залишається можливість висунути звинувачення у
зловживанні домінуючим становищем проти регульованого суб’єкта
господарювання, який маніпулює системою контролю тарифів. Крім
того, в АМКУ залишається контроль за концентраціями на ринках
природних монополій. Закони, що стосуються різних секторів
(включаючи банківський сектор, фінансові послуги, засоби масової
інформації, та енергетику), дають регуляторам повноваження
контролювати концентрації серед суб’єктів, що працюють у
відповідній галузі, але цей контроль завжди є додатковим по
відношенню до контролю з боку АМКУ. Отже, якщо концентрація не
дозволена АМКУ, вона скоріше за все буде заборонена і галузевим
регулятором. Але якщо АМКУ дозволить концентрацію, регулятор усе
ще може її заборонити. Галузеві закони, як правило, вимагають, щоб
регуляторні органи по можливості сприяли конкуренції. Відповідно до
статті 21 Закону України „Про АМКУ”, усі державні органи повинні
повідомляти АМКУ про порушення конкурентного законодавства.

5.

Захист конкуренції

Захист конкуренції має для АМКУ два виміри. Перший відображає
роль органу як радника уряду з питань законодавства, нормативноправових актів та інших аспектів конкурентної політики. Другий – це
дії АМКУ у суспільстві в цілому, спрямовані на кращу обізнаність та
сприйняття принципів конкуренції у державі.

5.1 Пропагування конкурентної політики в уряді
Статті 7, 20, та 20-1 Закону України „Про АМКУ” надають АМКУ
широкі повноваження для сприяння конкуренції на всіх урядових
рівнях. Найбільш важливою є частина четверта статті 20, що була
додана у Закон України „Про АМКУ” у 2003 р. з метою здійснення
контролю за органами державної влади, на які також поширюються
заборони антиконкурентних дій, що містяться у статті 15 Закону
України „Про захист економічної конкуренції”. Відповідно до частини
четвертої статті 20, «усі органи влади, органи місцевого
самоврядування, органи адміністративно-господарського управління та
контролю» зобов'язані погоджувати з Антимонопольним комітетом
України «проекти нормативно-правових актів та інших рішень, які
можуть вплинути на конкуренцію». Ця вимога стосується будь-якого
органу, дії якого «можуть призвести до недопущення, усунення,
обмеження чи спотворення конкуренції на відповідних ринках», а
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також деяких конкретних дій державних органів, таких як створення
суб’єктів господарювання74.
Вимога частини четвертої статті 20 стосовно погодження з АМКУ
проектів нормативно-правових актів не стосується нормативноправових актів, що видаються Кабінетом Міністрів, але параграф 3
частини третьої статті 7 Закону України „Про АМКУ” наділяє АМКУ
повноваженням «погоджувати» проекти нормативно-правових актів
Президента та Кабінету Міністрів України, що можуть вплинути на
конкуренцію. Згідно Постанови КМУ № 950 (2007 р.), будь-яке
міністерство чи орган, що розробляє проект нормативно-правового
акту, який буде поданий для розгляду до Кабінету Міністрів України і
впливає на конкуренцію, отримати та розглянути висновок АМКУ.
Будь-які неузгоджені заперечення АМКУ повинні бути передані до
Кабінету Міністрів України на розгляд. Такий же порядок
застосовується відповідно до Постанови № 950 до розробки державних
законодавчих пропозицій, що подаються на розгляд до Верховної Ради.
АМКУ не веде окремої статистики стосовно діяльності відповідно
до частини четвертої статті 20 та Постанови КМУ № 950. У наступній
таблиці показані результати діяльності АМКУ відповідно до обох цих
положень за останні п’ять років.

Таблиця 10. Розгляд АМКУ проектів нормативно-правових
актів, законодавства та інших рішень державних органів
Рік

Розглянуто
документів

2007
2006
2005
2004
2003
Усього

1641
2220
1934
1759
1836
9390

Погоджено
без
застережень
1141
1207
1552
1353
1422
6657

Погоджено з
застереженнями

Не
погоджено

246
583
254
252
291
1626

254
430
128
154
123
1089

Оскільки органи влади усвідомлюють, що для набуття законної
сили проектами нормативно-правових актів необхідним є попереднє
погодження АМК, то Комітет часто запрошується до участі у розробці
проектів таких документів на початковій стадії. Відповідно, багато
таких актів, що зазначені у таблиці як «погоджені без застережень»,
були розглянуті АМКУ до моменту їх офіційного подання для
погодження.
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Найбільш поширені причини, з яких АМКУ не погоджує проекти
рішень чи нормативно-правових актів або погоджує їх із
застереженнями, полягають у тому, що відповідні акти створюють
більш сприятливі умови для державних підприємств у порівнянні з їх
конкурентами з приватного сектору, надають одному суб’єкту
господарювання ексклюзивні права на ринку, який повинен
функціонувати на конкурентній основі, або делегують яку-небудь
форму регуляторних повноважень на одному ринку державному
суб’єкту господарювання, який працює на суміжному ринку.
Проекти постанов КМУ, розглянуті АМКУ згідно з Постановою №
950, включали у себе пропозиції стосовно внесення змін у перелік
стратегічних підприємств, запровадження моніторингу тарифів у
сільськогосподарському секторі та покращення нагляду за управлінням
державним майном. АМКУ також може пропонувати КМУ проекти
нормативно-правових актів і робив це неодноразово, включаючи
подання у 2007 р. до КМУ пропозиції щодо створення національної
комісії з регулювання природних монополій у секторі транспорту.
АМКУ та Міністерство транспорту не змогли досягти згоди з цього
питання, отже розбіжності між цими двома органами стосовно проекту
постанови були зареєстровані та надіслані до КМУ на розгляд.
АМКУ не має повноважень самостійно подавати законодавчі
пропозиції безпосередньо до Верховної Ради, оскільки Конституція
України (стаття 93) обмежує право законодавчої ініціативи народними
депутатами, Президентом та Кабінетом Міністрів. Однак, відповідно
до частини третьої статті 20-1 Закону України „Про АМКУ”, Комітет
може подавати безпосередньо парламентським комітетам пропозиції
щодо внесення змін та доповнень у законопроекти «з питань, що
належать до його компетенції»75. Наприклад, АМКУ надав Верховній
Раді коментарі стосовно законопроекту, що обмежує повноваження
державних органів проводити розслідування та переслідувати
приватних суб’єктів господарювання за незаконні дії. АМКУ зауважив,
що існуюче конкурентне законодавство ефективно врегульовує ті ж
самі питання, отже включення АМКУ до нового закону створить
конфлікти та стане непотрібною перешкодою для ефективного
застосування законів. Зауваження АМКУ були враховані, і він був
виведений зі сфери дії цього закону.
У статті 7 Закону України „Про АМКУ” існує ще два важливих
положення щодо захисту конкуренції, які дають АМКУ подібні
повноваження надавати «обов’язкові до розгляду» рекомендації
державним органам на рівні міністерства та нижче. Такі рекомендації
вважаються «обов’язковими», оскільки їх одержувач за законом
повинен розглянути їх та або погодитися з ними, або навести підстави
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для їх відхилення. Як і у статті 20, згідно з цими двома положеннями
повноваження АМКУ по відношенню до вищих інстанцій, тобто
Президента та Кабінету Міністрів, полягають просто у надання
рекомендацій, при цьому одержувач не зобов’язаний надавати
відповідь.
Перше з цих положень міститься у параграфі 5 частини третьої
статті 7 та дозволяє АМКУ давати обов’язкові рекомендації щодо
(1) „здійснення заходів, спрямованих на обмеження монополізму,
розвиток підприємництва і конкуренції, запобігання порушенням
законодавства про захист економічної конкуренції”, а також (2) „щодо
припинення дій або бездіяльності, які можуть мати негативний вплив
на конкуренцію”. Друге положення, що міститься у параграфі 14
частини третьої статті 7, таким же чином дозволяє АМКУ надавати
обов’язкові до розгляду рекомендації щодо зміни прийнятих
нормативно-правових актів, які не відповідають законодавству про
захист економічної конкуренції або внаслідок неоднозначного
розуміння яких створюються перешкоди для розвитку конкуренції76.
Посилаючись на нормативно-правові акти органів, які можуть створити
«перешкоди для розвитку конкуренції», або «не відповідають
законодавству», ці положення не призначені охоплювати дії, що
становлять пряме порушення законів про конкуренцію. Вони скоріше
стосуються дій, що загрожують конкуренції, але ще не обмежують її
всупереч закону. Таким чином, параграфи 5 та 14 надають АМКУ
інструменти для захисту конкуренції у ситуаціях, коли початок
правоохоронних дій ще не є необхідним або доцільним. АМКУ
використовував свої повноваження відповідно до параграфів 5 та 14
для того, щоб надавати обов’язкові рекомендації щодо потенційно
антиконкурентних дій різних органі влади, включаючи нормативноправові акти Міністерства транспорту стосовно послуг повітряних
перевезень, тендерні умови, встановлені Автономною Республікою
Крим для відбору автобусних перевізників у регіоні, а також політику
Київської обласної адміністрації стосовно зовнішньої реклами в місті
Києві77.
АМКУ також діє як захисник конкуренції у галузі стратегічного
планування. Частина друга статті 20 Закону України „Про АМКУ”
дозволяє АМКУ «взаємодіяти» з органами державної влади всіх рівнів
у питаннях економічної конкуренції та демонополізації. У свою чергу,
частина перша статті 20 вимагає, щоб усі органи державної влади
взаємодіяли з АМКУ в розробці та реалізації конкретних програм
конкуренції та економічного розвитку. Додаткові положенні у частинах
четвертій та п’ятій статті 20-1 Закону України „Про АМКУ”
дозволяють АМКУ розробляти та подавати до КМУ пропозиції щодо
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«щодо пріоритетів і напрямів конкурентної політики на визначений
період», а також подавати звіти до КМУ про досягнення попередньо
визначених пріоритетів. За словами працівників Адміністрації
Президента та КМУ, значення та необхідність політики конкуренції
відповідно до цих положень є загальновизнаними, і доказом цього є
той факт, що в кожній урядовій програмі є елементи, що стосуються
задач політики конкуренції78.
У цілому, діяльність АМКУ як захисника конкуренції добре
сприймається міністерствами та відомствами, з якими взаємодіє
АМКУ, і рекомендації АМКУ розглядаються як такі, що відображають
правильне розуміння відповідного регуляторного контексту, навіть
коли якщо відомство не згодне з позицією АМКУ79.

5.2 Публічний захист
АМКУ визнає, що одним з його основних завдань є пропагування
конкурентної політики у суспільстві в цілому, отже він розробив ряд
програм для покращення суспільної поінформованості та розуміння.
Однією з важливих форм захисту конкуренції є контакти з діловими,
правничими та науковими колами. Представники АМКУ часто беруть
участь в конференціях, зустрічах та дискусіях за круглим столом з
професійними групами, які включають у себе великі професійні
організації, зокрема Спілку підприємців, Європейську бізнес-асоціацію
та Торговельну палату, і менші за розміром галузеві групи, зокрема
виробників вугілля та коксу, виробників металу, нафтотрейдерів,
транспортно-експедиторські компанії, страхувальників, а також
операторів мобільного зв’язку. АМКУ також пропонує семінари для
юристів приватного сектору з таких питань, як процес подання заяви
про надання дозволу на концентрацію. Що стосується науковоосвітньої сфери, працівники АМКУ регулярно читають лекції у
Київському національному торговельно-економічному університеті та
беруть участь в університетських семінарах. Статистика АМКУ
свідчить, що у середньому, посадовці та працівники АМКУ щороку
беруть участь у понад 4000 заходів такого типу.
Інші засоби, за допомогою яких АМКУ спілкується з
громадськістю, включають веб-сайт АМКУ та друковані матеріали.
Веб-сайт (www.amc.gov.ua) містить інформацію про історію,
організацію та повноваження АМКУ, а також тексти законів,
нормативно-правових актів та розпоряджень Комітету, річні звіти,
інформацію про рішення у справах про надання дозволів та порушення
закону, а також окремі судові рішення. Інші розділи сайту надають
інформацію про членів АМКУ, процедури подання скарги чи заяви про
надання
дозволу,
запропоновані
зміни
до
конкурентного
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законодавства, а також засади для розвитку конкурентної політики.
Вебсайт має версії на українській, російській та англійській мові80.
АМКУ також публікує 23-сторінкову брошуру під назвою
«Конкуренція веде до процвітання», яка надає базову інформацію про
АМКУ та конкурентне законодавство, а також інструкції щодо подання
скарг. Крім цього, шість разів на рік виходить журнал «Конкуренція»,
що містить новини та статті, цікаві для спеціалістів з конкурентної
політики.
Що стосується взаємодії з засобами масової інформації, відділ
взаємодії з засобами масової інформації та зв’язків з громадськістю
АМКУ випускає прес-релізи про рішення та діяльність АМКУ, а також
проводить прес-конференції. Розглянуті справи та інша діяльність
АМКУ регулярно висвітлюються у національних та регіональних
засобах масової інформації, включаючи газети, телебачення, радіо, та
Інтернет. У середньому щомісяця з’являється близько 100 повідомлень
про АМКУ, причому більшість з них інформують про недавні рішення
АМКУ. Рішення АМКУ у справах про концентрацію більше
висвітлюються у загальнодержавних ЗМІ, тоді як на місцевому рівні
зазвичай більше повідомляється про дії АМКУ, що стосуються справ
про узгоджені дії та зловживання монопольним становищем, які
впливають на споживчі товари та комунальні послуги.
Великий бізнес в Україні добре знає АМКУ та конкурентне
законодавство, а більшість суб’єктів господарювання інших розмірів
принаймні знають про існування та функції АМКУ. Багато споживачів
також чули про АМКУ завдяки засобам масової інформації, які
розповідають про справи, пов’язані з товарами та комунальними
послугами. Опитування, проведене у 2005 р., показало, що серед
громадськості 90% людей знають про існування АМКУ.

6.

Висновки та вибір політики

6.1 Сильні та слабкі сторони
Основною сильною стороною режиму конкуренції в Україні є
всеохоплююче та добре розроблене конкурентне законодавство, а
також його виконання АМКУ, який має ефективне управління та добре
сприймається у країні. Конкурентне законодавство України наділяє
АМКУ широким спектром правових та захисних повноважень,
спрямованих на підвищення конкурентоспроможності української
економіки, зокрема повноваженнями забороняти антиконкурентну
поведінку органів влади та розглядати їх нормативно-правові акти на
предмет їх впливу на конкуренцію. Повноваження АМКУ щодо
контролю за дотриманням законодавства дуже широкі і охоплюють
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практично всіх суб’єктів господарювання, що працюють в Україні, та
практично всі органи виконавчої влади, крім найвищих. Таким чином,
АМКУ є потужним інструментом для досягнення цілей конкурентної
політики та заслуговує на подяку за досягнення в реалізації цього
потенціалу.
Основні органи влади в Україні стверджують, що вони
усвідомлюють значення АМКУ та конкурентної політики в цілому.
Підприємці вважають, що АМКУ є одним з найкращих відомств в
Україні, та ставляться до нього з глибокою повагою як до органа, що
розумно та виважено використовує свої повноваження. АМКУ широко
розглядається як стабільний, добре керований та вільний від корупції
орган. Хоча і не всі завжди погоджуються з діями АМКУ, існує спільна
думка, що Комітет добросовісно намагається служити цілям
конкурентного законодавства.
Іншими сильними сторонами АМКУ є його чесність та
відповідальність. Важливим також є активні контакти АМКУ із
зовнішнім світом з метою як донести свої ідеї до уряду, підприємців,
науковців та широкого загалу, так і отримати відгуки тих, на кого
впливають дії АМКУ. Традиційний статус Комітету як незалежного
відомства захищає його діяльність від втручання інших державних
органів, отже значно сприяє його ефективності та є ще одною сильною
стороною.
Слабкі сторони українського режиму конкуренції частково
пояснюються тими труднощами, з якими АМКУ стикається, коли
виконує покладені на нього численні та різноманітні обов’язки.
Напевне, було б перебільшенням сказати, що АМКУ став жертвою
власного успіху, але його репутація як одного з кращих державних
органів України насправді призвела до появи в нього додаткових
обов’язків, зокрема управління деякими функціями системи державних
закупівель. Обов’язки АМКУ також зросли і непрямо, оскільки
конкурентне законодавство використовується для вирішення проблем в
інших частинах державної системи управління України.
Наприклад, АМКУ розглядав би менше справ за Законом України
„Про захист від недобросовісної конкуренції”, якщо б суб’єкти
господарювання, що постраждали від підробки товарних знаків та
інших подібних правопорушень, зверталися не до АМКУ, а до суду.
Проте вони цього не роблять, оскільки вважають суди надто
повільними та неефективними у порівнянні з АМКУ. Кількість справ
про зловживання домінуючим становищем була б меншою, якби під
час процесу приватизації у попередні роки приділялося більше уваги
важливості поділу монопольних державних підприємств на декілька
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приватних підприємств, які конкурували б між собою. Подібним
чином, здатність суб’єктів господарювання зберігати домінуюче
становище у постприватизаційному середовищі (і, таким чином,
кількість ринків, на яких відбуваються зловживання домінуючим
становищем) була б нижчою, якби українська економічна система
сприяла більш ефективному входу суб’єктів господарювання на ринок
та виходу з нього, і якби ринок інвестиційних коштів, як іноземних, так
і місцевих, працював більш ефективно. У тих секторах, де зберігаються
природні монополії, АМКУ витрачає суттєві ресурси на боротьбу зі
зловживаннями, але цього не було б, якби добре працювали галузеві
регулятори. Враховуючи усі ці різноманітні потреби в увазі та
ресурсах, АМКУ дуже важко підтримувати на високому рівні його
діяльність, спрямовану на виконання його місії.
АМКУ також має певні проблеми, пов’язані з тим, що Парламент
(Верховна Рада) України прийняв певні закони (зокрема,
Господарський кодекс), які не узгоджені із законами про захист
конкуренції, і не прийняв інші закони (зокрема, щодо механізмів
контролю за державною допомогою), які необхідні, якщо Україна хоче
дотримуватися міжнародних норм у реалізації конкурентної політики.
Інші труднощі пов’язані з тим, що державні обвинувачі не знають усю
складність аспектів антиконкурентної поведінки і не хочуть її
враховувати, а також з тим, що судді виховані у традиціях цивільного
законодавства і не завжди готові зосередитися на економічній динаміці
справ, що надходять до них. Позитивною стороною цих проблем є те,
що жодна з них не виникає внаслідок відкрито ворожого ставлення до
конкурентного законодавства. Вони скоріше відображають труднощі
запровадження режиму конкуренції в культуру, яка протягом
тривалого періоду звикала до зовсім іншого методу регулювання
господарської діяльності. До того ж, бажання уряду увійти до ЄС є
корисним стимулом для вдосконалення системи конкуренції та
усунення того, що заважає її ефективному функціонуванню.
Інші значні слабкі сторони мають відношення до законодавчо
визначених повноважень АМКУ, а також процедур і правилами його
діяльності. Комітет не має повноцінного законодавчого забезпечення
для розслідування картелів, а також має зміцнити співробітництво з
іншими правоохоронними органами. Вимоги щодо подання заяв про
надання дозволу на концентрацію відповідно до Закону України «Про
захист економічної конкуренції» у значній мірі суперечать прийнятим
міжнародним стандартам. Крім того, хоча АМКУ вже є одним з
найбільш прозорих органів державної влади в Україні, він міг би більш
повно та чітко формулювати свої рішення та політику, щоб приватний
сектор краще їх розумів і виконував.
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Доцільно розглянути дві наступні риси українського конкурентного
законодавства, які інколи вважаються слабкими сторонами, але,
здається, не заслуговують на таку характеристику. Перша з них – це
повноваження Кабінету Міністрів України надавати дозвіл на
узгоджені дії або концентрацію, які заборонив АМКУ. Це
повноваження не дає КМУ право спростовувати висновки АМКУ, що
відповідна пропозиція є антиконкурентною, але дає КМУ право
вирішувати, що позитивний ефект запропонованих дій для суспільних
інтересів переважає негативні наслідки обмеження конкуренції.
Питання полягає у тому, чи слід розглядати існування таких
повноважень як серйозну проблему для незалежності АМКУ або для
цілісності режиму конкурентного права в Україні. Це не порушення
незалежності АМКУ, оскільки, як було зазначено самим Комітетом, дії
Кабінету Міністрів стосовно видачі дозволу після відмови з боку
АМКУ не є втручанням у сферу повноважень АМКУ чи скасуванням
тих визначень, які є юрисдикцією АМКУ.
Просте існування повноважень КМУ надавати дозвіл на деякі дій,
що не були дозволені АМКУ, не є незаконним втручанням у цілісність
режиму конкуренції. Кожна суверенна держава залишає за собою
повноваження, у спеціальному положенні закону або іншим чином,
підпорядковувати політику конкуренції іншим цілям державної
політики. Жодний антимонопольний орган у світі не має повноважень
приймати рішення, які були б абсолютно захищені від скасування або
зміни вищими органами держави. Якщо немає іншого методу,
національний парламент завжди може прийняти законодавство, яке
скасовує рішення конкурентного органу81.
З точки зору оцінки режиму конкуренції питання полягає не в тому,
що є повноваження підпорядковувати цілі конкурентної політики
іншим інтересам, а в тому, що це повноваження має використовуватися
в упорядкований та прозорий спосіб на підставах, які широко
визнаються законними. Проблема систем, в яких законодавча влада
може підпорядковувати цілі конкурентної політики іншим інтересам,
полягає в тому, що цей процес відбувається у непрозорий спосіб.
Звичайно, в Україні у конкурентні справи могла Верховна Рада, але
вона вирішила наділити такими повноваженнями Кабінет Міністрів
України. Такий підхід не є безпрецедентним, оскільки німецьке
законодавство також передає на міністерський рівень повноваження
підпорядковувати рішення конкурентного органу82. Насправді
Німеччина передає це повноваження на ще нижчий рівень виконавчої
влади, ніж Україна, оскільки у Німеччині рішення у конкурентних
справах може приймати міністр економіки та праці, причому
самостійно, без участі інших міністрів.
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Крім цього, як вже зазначалося раніше, українська система
обмежує повноваження Кабінету Міністрів різними вимогами та
обмеженнями (включаючи право третьої сторони на судовий перегляд),
які призначені для того, щоб забезпечувати прозорість та
перешкоджати прийняттю рішень, умотивованих лише політичною
доцільністю. Що стосується практики, враховуючи, що в Україні ця
система міністерського перегляду була запроваджена лише у 2002 р,
поки що було лише чотири випадки, коли КМУ надав дозвіл після
відмови АКМУ. У двох з цих випадків йшлося про консолідацію за
участі тих самих сторін, отже насправді було тільки три випадки. Хоча
мудрість рішень КМУ у цих справах можна піддати сумніву, варто
зазначити, що усі три справи стосувалися консолідації державних
компаній, що у деяких країнах взагалі не підпадає під дію
конкурентного законодавства. Можливо, українська схема перегляду
на рівні КМУ заслуговує не на критику, а на похвалу як добре
продуманий метод інтеграції неконкурентних цілей у систему
забезпечення виконання конкурентного законодавства.
Другим можливим недоліком українського режиму конкуренції є
надання АМКУ функцій контролю за державними закупівлями.
Проблема полягає в інституційній небажаності поєднання в одному
органі оперативних і правоохоронних функцій стосовно такої
конкретної державної функції, як державні закупівлі. Додаткова
проблема у випадку АМКУ полягає в тому, що створюється загроза для
репутації Комітету, якщо з будь-якої причини (включаючи недостатні
ресурси) він не виконає свої обв’язки, або стане жертвою корупційних
впливів внаслідок участі в процедурі закупівель.
Є очевидним те, що головною роллю конкурентного органу по
відношенню до державних закупівель має бути недопущення
тендерних махінацій та інших порушень закупівельних процедур, а
також забезпечення більш широкого використання конкурентних
методів у сфері закупівель. Крім цього, небажано доручати
державному органу одночасно правоохоронні та оперативні функції,
оскільки це суперечить стандартним принципам державної організації.
З іншого боку, у декількох країнах-членах ОЕСР (зокрема, Німеччині
та Данії) антимонопольні органи відповідають як за недопущення
змови сторін у процесі торгів, так і за розгляд скарг щодо процесу
закупівель, і виконують цю роль без помітних негативних наслідків.
У будь-якому випадку, теоретичні заперечення проти участі АМКУ
в закупівлях на цьому етапі представляють переважно академічний
інтерес. Комітет виконує свої функції у сфері закупівель вже достатньо
довго для того, щоб можна було виявити якісь системні недоліки.
Єдина помітна проблема – це нестача ресурсів, пов’язана з тим, що
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АМКУ недооцінив кількість працівників, необхідну для виконання цієї
додаткової роботи. Ця проблема буде розглянута у рекомендаціях у
наступному розділі цього звіту.
Наведені нижче рекомендації призначені охопити усю низку
проблем конкурентного законодавства та політики, що наразі існують в
Україні, і представлені в двох групах. Перша стосується рекомендацій
стосовно дій органів державної влади, крім АМКУ, тоді як друга група
стосується змін, які може здійснити АМКУ.

6.2 Рекомендації
Рекомендації для Уряду

6.2.1 Забезпечити належні ресурси, щоб АМКУ міг
підтримувати високі стандарти діяльності при виконанні своєї
місії
АМКУ отримував належне фінансування у минулому і ефективно
використовував ці ресурси для того, щоб створити міцний орган з
кваліфікованим персоналом та відмінною репутацією. Тепер не час
ризикувати цим накопиченим інституційним капіталом. Слід або
передати оперативні функції у сфері закупівель іншому органу, або
відповідно збільшити бюджетні асигнування для АМКУ.
Крім того, система оплати праці посадових осіб АМКУ повинна
бути розроблена та фінансуватися таким чином, щоб приваблювати та
зберігати персонал із необхідним рівнем юридичних та економічних
знань. Правильне застосування конкурентного законодавства потребує
високого рівня знань, а оскільки некваліфіковане застосування законів
може завдати шкоду державній економіці, бюджет на персонал не слід
скорочувати. Слід повернутися до попередньої політики встановлення
посадових окладів для персоналу АМКУ на рівні міністерств
відповідно до частини другої статті 27 Закону України „Про АМКУ”.

6.2.2 Забезпечити автономію АМКУ
Зважаючи на необхідність виваженості у застосуванні законів про
конкуренцію та можливі серйозні наслідки їх неправильного
застосування для суб’єктів господарювання та секторів економіки,
більшість країн створили свої конкурентні органи у формі незалежних
комісій з багатьма членами, вільних від прямого контролю
законодавчої чи виконавчої гілок влади. Крім того, члени таких комісій
зазвичай призначаються відповідно до структурованого методу, щоб
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політична партія, яка має більшість в уряді, не могла отримати повний
контроль у конкурентному органі. Український підхід узгоджувався з
загальноприйнятою моделлю до 2004 р., коли були внесені зміни до
Конституції. Тепер Голова АМКУ призначається Верховною Радою за
поданням Прем’єр-міністра, а інші державні уповноважені
призначаються Кабінетом Міністрів, також за поданням Прем’єрміністра. Оскільки Прем’єр-міністра обирає коаліція більшості у
Верховній Раді, наразі цей процес призначення мало захищений від
політизації. Краще було б відновити у будь-якій формі попередню
систему, в якій Голова АМКУ призначався Президентом після
погодження з Верховною Радою, а інші державні уповноважені
призначались Президентом за поданням Прем’єр-міністра.

6.2.3 Запровадити
ефективну
систему
антиконкурентною державною допомогою

контролю

за

У березні 2008 р. сповниться десять років з моменту, коли набула
чинності Угода про партнерство та співробітництво між Україною та
Європейським Союзом. У цій Угоді Україна взяла на себе зобов’язання
дотримуватись стандартів ЄС щодо контролю за державною
допомогою. Навіть якщо уряд наразі не бажає забезпечити повну
відповідність стандартам ЄС, він принаймні повинен зробити крок
уперед, прийнявши яку-небудь редакцію нинішньої законодавчої
пропозиції АМКУ.

6.2.4 Змінити порогові показники подання заяви про концентрацію
у статті 24 Закону України „Про захист економічної конкуренції”
відповідно до рекомендацій АМКУ
АМКУ визнає, що положення про подання заяви про концентрацію
у статті 24 Закону України „Про захист економічної конкуренції”
необхідно змінити, і наразі готує відповідні зміни. Рекомендації щодо
цих змін наведені нижче. Після того, як АМКУ завершить їх аналіз та
розробить конкретну пропозицію, Верховна Рада повинна буде
оперативно розглянути та прийняті ці необхідні зміни.

6.2.5 Встановити ефективні санкції за картельну змову
Єдиним положенням у Кримінальному кодексі України стосовно
дій, що порушують Закон України „Про захист економічної
конкуренції”, є стаття 228, яка забороняє примушувати до скоєння
антиконкурентних узгоджених дій. Ряд конкурентних органів дійшли
висновку, що систему боротьби з явними горизонтальними картелями
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можна вдосконалити шляхом застосування кримінальних санкцій до
керівників компаній. Така відповідальність утримує від створення
нових картелів та спонукає учасників вже існуючих картелів надавати
інформацію відповідно до умов програм звільнення від
відповідальності, так, як це встановлено у частині четвертій статті 6
Закону України „Про захист економічної конкуренції”83.
АМКУ вважає, що кримінальна відповідальність була б корисним
доповненням до існуючого арсеналу правозастосовчих заходів, проте,
його недавня спроба зацікавити уряд у запровадженні кримінальної
відповідальності за участь у явних картелях виявилася безуспішною.
Можливо, нинішній клімат не сприяє прогресу у цьому напрямку.
З іншого боку, можна зробити менш значний крок вперед, а саме
запровадження кримінальну відповідальність за повторні порушення.
Такий підхід повинен задовольнити опонентів кримінального
покарання, які стверджують, що багато підприємців не розуміють, що
змова є незаконною, не кажучи вже про те, що вона є кримінальним
злочином. Мета полягає в тому, щоб забезпечити сприйняття ідеї, що
свідома змова конкурентами з метою обмеження конкуренції є
неприйнятною поведінкою і завдає шкоду не меншу, ніж корпоративне
шахрайство та інші форми економічних порушень, які вже вважаються
кримінальними злочинами84.

6.2.6 Удосконалити регуляторні системи для природних монополій
Фундаментальний
підхід
України
до
регулювання
інфраструктурних мереж, відображений у Законі України „Про
природні монополії”, відповідає загальноприйнятій теорії. Однак, для
його реалізації необхідно відновити зусилля. АМКУ був дуже
активним в цій сфері як захисник конкуренції та неодноразово вказував
на необхідні дії, зокрема, включаючи створення регуляторної комісії у
транспортному секторі.
Одним з питань, пов’язаних зі створенням регуляторних комісій
відповідно до Закону України „Про природні монополії”, є метод
призначення їх членів. Як і у випадку з АМКУ, внесення змін до
Конституції у 2004 р. ускладнило політичну динаміку процесу
призначень. Цю проблему також потрібно вирішити з метою
забезпечити незалежність галузевих регуляторних органів.
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6.2.7 Надати АМКУ повноваження вимагати від суду рішень про
припинення порушень конкурентного законодавства під час
провадження у справах АМКУ
Стаття 25 Закону України „Про АМКУ” визначає різні заяви,
позови та скарги, які АМКУ може подати до суду з метою отримати
судове рішення. Хоча цей перелік містить посилання на «припинення
порушення законодавства» це застосовується тільки за обставин, коли
АМКУ вже прийняв остаточне рішення про виявлення порушення.
Статтю 25 потрібно розширити, щоб АМКУ міг використовувати
судову заборону антиконкурентних дій протягом провадження у своїх
справах. Така заборона була б доцільною у випадках, коли АМКУ
надає достатні докази того, що порушення існує і що затримка у
припиненні антиконкурентних дій може зробити неможливим
доведення у суді або завдасть серйозну шкоду суспільним інтересам.

6.2.8 Змінити процедури стягнення грошових штрафів, накладених
АМКУ
За останні п’ять років було сплачено лише близько 10% штрафів,
накладених АМКУ. Частково це пояснюється тим, що всі великі
штрафи були оскаржені в суді, а подача апеляції припиняє обов’язок
сплачувати штраф до завершення розгляду справи. Це створює для
відповідачів стимул оскаржувати справи незалежно від їх суті просто
для того, щоб відкласти сплату штрафу.
Щоб відрадити від такої поведінки, Україна повинна змінити свої
процесуальні правила таким чином, щоб відповідач, який остаточно
програв апеляцію, повинен був сплати ринкову процентну ставку на
суму штрафу за період між початковою та фактичною датою платежу.
Потрібно також змінити процедури, щоб відповідач, який звернувся з
оскарженням, повинен був надати заставу на суму штрафу. Якщо
апеляція програна, ця застава дає гарантію негайного стягнення
штрафу.
Інша проблема з процесом стягнення полягає в тому, що коли
штраф залишається несплаченим, АМКУ повинен звертатися до суду
за рішенням про сплату, а потім передавати це рішення до Державної
виконавчої служби (ДВС) для виконання. АМКУ повинен отримати
дозвіл на передачу вимог про сплату штрафу безпосередньо Державній
виконавчій службі у таким самий спосіб, як він наразі передає ДВС
рішення про конфіскацію товарів з незаконними позначеннями
відповідно до статті 30 Закону України „Про захист від
недобросовісної конкуренції”.
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Нарешті, уряд повинен ініціювати реформування та оптимізацію
процесу стягнення Державною виконавчою службою штрафів, що були
накладені АМКУ чи іншим державним органом або судом85.

6.2.9 Посилити слідчі повноваження АМКУ таким чином, щоб він
міг проводити обшук службових приміщень та, за рішенням суду,
пошук та вилучення доказів у місцях проживання.
Існуючі повноваження АМКУ вилучати докази за статтею 44
Закону України „Про захист економічної конкуренції” не дозволяють
йому робити обшук у службових приміщеннях на предмет наявності
доказів порушення конкурентного законодавства. Зокрема, у випадках,
коли предметом розслідування є таємна горизонтальна змова, АМКУ
не має інструментів, необхідних йому для забезпечення виконання
закону. Між конкурентними органами в усьому світі є консенсус, що
обшуки службових приміщень без попередження є дуже важливим
методом викриття картелів. Крім того, хоча відповідно до статті 44
АМКУ може вилучати докази з місць проживання при наявності
рішення суду, наразі це повноваження не може бути використане,
оскільки Верховна Рада не прийняла відповідні процедури його
виконання.
Необхідно прийняти законодавство, яке дасть АМКУ можливість
обшуку службових приміщень і, за рішенням суду, обшуку та
вилучення доказів у місцях проживання. Інші слідчі повноваження
повинні бути надані АМКУ у межах, які Конституція України дозволяє
для розслідування цивільних справ. Якщо ж за серйозне порушення
конкуренції буде встановлене кримінальне покарання,
як
рекомендується у цьому звіті, тоді АМКУ слід також дозволити
використання у відповідних розслідуваннях усього набору методів
кримінального розслідування.

6.2.10 Внести зміни до Закону України „Про захист
недобросовісної конкуренції” відповідно до пропозицій АМКУ

від

Виходячи зі свого досвіду застосування Закону України „Про
захист від недобросовісної конкуренції”, АМКУ запропонував декілька
змін для удосконалення або уточнення положень цього закону. Ці
зміни повинні (1) забезпечити, щоб посилання у статті 4 на «пріоритет»
на використання найменування чи марки стосувалося пріоритету на
комерційне використання; (2) вилучити заборону на примусовий
асортимент у статті 9; (3) визначити, що заборона на розголошення
комерційної таємниці суб’єкта господарювання стосується осіб, що
мають доступ до інформації за угодою; (4) уточнити обсяг заборон у
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статтях 10-14; (5) уточнити процедури у справах про порушення, щоб
вони узгоджувались зі справами про порушення Закону України „Про
захист економічної конкуренції”; та (6) прийняти нову статтю, в якій
визначення поняття «недобросовісна конкуренція» включатиме у себе
розповсюдження неправдивої інформації, що призводить до отримання
конкурентної переваги.

6.2.11 Прийняти процедури, що дозволяють АМКУ вести розгляд
справ для накладення адміністративних штрафів
Стаття 7 Закону України „Про АМКУ” визначає, що Комітет може
самостійно розглядати справи про адміністративні правопорушення,
але Верховна Рада так і не затвердила необхідні процедури
застосування цих повноважень. Таким чином, наразі для накладення
адміністративного штрафу АМКУ повинен звернутися до суду
загальної юрисдикції відповідно до процедур, визначених у Кодексі
про адміністративні правопорушення. АМКУ має незадовільний досвід
діяльності згідно з цим Кодексом, оскільки суди досить часто не
виконують короткі часові обмеження, встановлені у Кодексі. Верховна
Рада повинна прийняти процедури впровадження, проект яких
підготовлений АМКУ, щоб АМКУ міг самостійно накладати
адміністративні штрафи відповідно до статті 7, як це і передбачалося
спочатку.

6.2.12 Встановити або підвищити адміністративні штрафи за
порушення конкурентного законодавства
Частина друга статті 54 Закону України „Про захист економічної
конкуренції” встановлює особисту адміністративну відповідальність
посадових осіб органів влади за недотримання рішення АМКУ,
відмову надати потрібну інформацію (або надання неповної чи
неточної інформації), або перешкоджання збиранню доказів
посадовими особами АМКУ. Подібним чином, частина третя статті 54
встановлює особисту адміністративну відповідальність працівників
суб’єктів господарювання за перешкоджання розслідуванням АМКУ.
Утім, Кодекс України про адміністративні правопорушення
встановлює дуже низький (119 гривень або 16 євро) максимальний
штраф для посадової особи органу державної влади, яка не виконує
рішення АМКУ чи відмовляється надати необхідну інформацію, та не
встановлює жодного штрафу для посадових осіб органів державної
влади та працівників суб’єктів господарювання, які перешкоджають
АМКУ у проведенні розслідувань.
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АМКУ сподівається подати до Верховної Ради пакет змін до
Кодексу, в якому буде передбачений штраф від 20 до 50 НМД (340-850
гривень або 46-115 євро) для посадових осіб органів державної влади
за невиконання рішень АМКУ, та штраф від 10 до 30 НМД (170-510
гривень, 23-70 євро) для посадових осіб органів державної влади за
відмову надати інформацію АМКУ (або подання неповної чи неточної
інформації). Також передбачається штраф у розмірі від 10 до 30 НМД
для посадових осіб органів державної влади та працівників суб’єктів
господарювання за перешкоджання вилученню доказів АМКУ. Це не
такі вже великі штрафи, які Верховна Рада має затвердити.
Крім цього, необхідно розглянути питання про встановлення
адміністративних грошових штрафів для посадових осіб органів
державної влади, відповідальних за дії цих органів, що порушують
деякі інші положення конкурентного законодавства, за порушення
яких штрафи наразі не передбачені. Зокрема, необхідно встановити
штрафи за порушення статей 15, 16 та 17 Закону України „Про захист
економічної конкуренції” (стосовно розпоряджень та рішень
Антимонопольного комітету, незаконного делегування повноважень,
та дій, що схиляють до або легітимують порушення законодавства про
захист економічної конкуренції), а також за порушення частини
четвертої статті 20 Закону України „Про АМКУ” (непогодження з
АМКУ проектів нормативно-правових актів, що впливають на
конкуренцію)86.
Нарешті, якщо Верховна Рада не бажає зараз встановити
кримінальне покарання за значні порушення законів про конкуренцію,
необхідно розглянути можливість встановлення адміністративних
грошових штрафів для працівників суб’єктів господарювання, які
відповідають за такі порушення. Перспектива навіть відносно
незначного особистого покарання та пов’язаного з ним негативного
розголосу, може бути достатньою для того, щоб утримувати від
порушень чи сприяти інформуванню про порушення згідно положень
частини п’ятої статті 6 Закону України „Про захист економічної
конкуренції”.

6.2.13 Тимчасово обмежити можливість звернення до суду у
приватному порядку для відшкодування збитків справами, в яких
АМКУ встановив порушення
Положення про відшкодування у статті 55 Закону України „Про
захист економічної конкуренції” та статті 24 Закону України „Про
захист від недобросовісної конкуренції” дозволяють особам, що
зазнали шкоди «внаслідок порушення» законів про конкуренцію,
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вимагати від правопорушника відшкодування в господарському суді.
За деякі порушення (включаючи антиконкурентні узгоджені дії,
концентрацію чи зловживання домінуючим становищем), частина
друга статті 55 передбачає відшкодування у подвійному розмірі. Суди
не мають одностайності щодо того, чи є необхідним рішення АМКУ
про встановлення порушення для прийняття на розгляд позовів про
таке відшкодування.
Приватні позови про відшкодування можуть бути корисним
додатковим методом для забезпечення застосування конкурентного
законодавства, але разом з цим вони створюють певний ризик.
Судовий розгляд таких справ без попереднього рішення АМКУ може
викликати призвести до появи неналежного тлумачення конкурентного
законодавства. У зрілих системах конкурентного права цей ризик не
викликає великого занепокоєння. Але у таких системах, як українська,
де судова практика все ще розвивається, краще буде перед прийняттям
позовів у приватному порядку вимагати наявності рішення АМКУ87.

6.2.14 Вимагати від приватних сторін, які звертаються до суду з
питань, пов’язаних з конкурентним законодавством, повідомляти
АМКУ
Стаття 61 Закону України „Про захист економічної конкуренції”
вимагає, щоб господарські суди «за запитом Антимонопольного
комітету України» повинні інформувати АМКУ про судові справи, які
вирішуються на підставі законодавства про захист економічної
конкуренції. АМКУ має право брати участь як третя сторона в таких
справах, якщо рішення суду може вплинути на права та обов’язки
АМКУ. У початковій редакції стаття 61 безумовно вимагала від судів
повідомляти АМКУ про справи, що розглядаються на підставі
законодавства про захист економічної конкуренції. Пункт, що вимагає
надходження запиту від АМКУ, був доданий під час законодавчого
процесу. У результаті АМКУ може послатися на статтю 61, лише якщо
суд добровільно повідомляє АМКУ, або АМКУ дізнається про справу
від однієї зі сторін або з іншого джерела.
У судах практика застосування конкурентного законодавства
України все ще знаходиться на етапі формування, отже для АМКУ
важливо брати участь в якості сторони в судових процесах, що ведуть
до судового тлумачення положень конкурентного законодавства. Утім,
дехто може зауважити, що створення для судів необхідності
повідомляти про свої дії іншому органу державної влади, зокрема
АМКУ, є несумісним зі статусом судів як окремої гілки влади.
Практичне рішення могло б полягати в тому, щоб по закону вимагати
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від будь-якої сторони, яка звертається з позовом на підставі законів про
конкуренцію, повідомляти про це АМКУ. Виконання цієї вимоги
можна забезпечити, зазначивши, що неотримання такого повідомлення
зробить недійсним будь-яке рішення суду, прийняте на користь
сторони, яка це повідомлення не направила88.

6.2.15 Внести зміни до Господарського кодексу з метою усунути
конфлікт між цим кодексом та законодавством про захист
економічної конкуренції, дотримання якого забезпечує АМКУ
Невідповідності, які Господарський кодекс вносить в українську
систему права, не лише заважають АМКУ забезпечувати дотримання
законів про конкуренцію, а й також створюють невизначеність для
суб’єктів господарювання і не сприяють притоку іноземних інвестицій.
Ці конфліктні положення у Кодексі не є корисними та повинні бути
усунені.

Рекомендації для АМКУ
6.2.16 Продовжити
розробку
запропонованих
змін
до
законодавства, які змінять пороги подання заяв про концентрацію
таким чином, щоб можна було ефективно зосередитися на
трансакціях, які можуть створити реальний ризик для конкуренції
Відповідно до статті 24, наразі заяву про надання дозволу на
концентрацію необхідно подавати до АМКУ, якщо:
•

вартість активів учасників концентрації або їх сукупний обсяг
реалізації товарів в Україні та за кордоном за попередній рік
перевищує суму, еквівалентну 12 млн. євро, та (а) вартість
активів або сукупний обсяг реалізації товарів в Україні та за
кордоном, не менш як у двох учасників концентрації, з
урахуванням відносин контролю, перевищує суму, еквівалентну
1 млн. євро у кожного, та (б) вартість активів або обсяг
реалізації товарів в Україні хоча б одного учасника
концентрації перевищує суму, еквівалентну 1 млн. євро; або

•

частка будь-якого учасника концентрації або сукупна частка
учасників концентрації на відповідному або суміжному з ним
ринку перевищує 35 відсотків.

У статті 24 також зазначається, що якщо учасник концентрації
входить до групи суб’єктів господарювання, пов’язаних між собою
відносинами контролю, усі розрахунки вартості активів, обсягу
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реалізації та частки ринку повинні базуватися на сукупних показниках
для усієї групи.
Ці вимоги критикувалися практиками та діловою спільнотою,
оскільки згідно з ними необхідно повідомляти про багато транзакцій,
які навряд чи можуть становити ризик для конкуренції в Україні. По
суті, ці стандарти не відповідають загальноприйнятим принципам
систем повідомлення про злиття.
При розгляді вимог, які стосуються вартості активів та обсягу
реалізації, помітні два недоліки. По-перше, положення про активи та
обсяг реалізації в Україні стосується як суб’єкта господарювання, який
набуває, так і суб’єкта господарювання, якого набувають, і отже
поширюється на транзакції, в яких суб’єкт господарювання, якого
набувають, може взагалі не бути присутній в Україні. Міжнародна
антитрастова спільнота вважає, що таке формулювання вимоги до
повідомлення є неправильним, оскільки воно не забезпечує достатній
зв’язок з країною, яка розглядає транзакцію. Міжнародна конкурентна
мережа (ММК) у своїх рекомендаціях щодо повідомлення про злиття
(Recommended Practices for Merger Notification Procedures) зазначає, що
повідомлення «слід вимагати не лише виходячи з місцевої діяльності
суб’єкту господарювання, що набуває, зокрема шляхом встановлення
порогів місцевого обсягу реалізації чи активів, який може бути
перевищений самим суб’єктом господарювання, що набуває,
незалежно від місцевої діяльності суб’єкту господарювання, якого
набувають»89.
Другий недолік полягає в тому, що при набутті компанії в Україні,
для порівняння з порогом розраховуються сукупна вартість активів та
сукупний обсяг реалізації усієї групи компаній, пов’язаних
відносинами контролю, а не цієї компанії окремо. У цьому контексті
ММК рекомендує, щоб пороги повідомлення стосувалися суб’єктів
господарювання, які беруть участь у транзакції і, зокрема, щоб
«відповідні обсяги реалізації та/або активи сторони, яку набувають,
були, як правило, обмежені обсягами реалізації та вартістю активів
суб’єкту чи суб’єктів господарювання, яких набувають»90.
Також зазнає критики інша підстава для подання заяви, яка
визначена у статті 29 і стосується частки ринку. Застосування такого
критерію змушує заявників пропонувати суб’єктивне визначення
відповідного ринку. Антитрастова спільнота має консенсус щодо того,
що вимоги до повідомлення повинні бути прив’язані до стандартів, які
можна об’єктивно обрахувати чи виміряти. Зокрема, ММК зауважує,
що критерій частки ринку «непридатний для використання при
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початковому визначенні необхідності подання заяви щодо певної
транзакції»91.
Критики також стверджують, що всі три грошові показники,
вказані у частині першій статті 24, є надто низькими, і тому заяви
подаються і тоді, коли у цьому немає необхідності. Маються на увазі
12 млн. євро сукупної вартості активів чи обсягу реалізації в Україні та
за кордоном, 1 млн. євро сукупної вартості активів чи обсягу реалізації
в Україні та за кордоном у принаймні двох учасників, а також 1 млн.
євро сукупної вартості активів чи обсягу реалізації в Україні принаймні
в одного учасника.
ММК не намагається рекомендувати конкретні значення грошових
порогів. Утім, у коментарі стосовно порогу 12 млн. євро для сукупних
активів чи обсягу реалізації, в тому числі за кордоном, ММК зазначає,
що будь-які пороги показники, пов’язані з діяльністю сторін в усьому
світі повинні бути «допоміжними» по відношенню до порогів,
пов’язаних з доходами чи активами у відповідній юрисдикції92. В
окремому коментарі стосовно українського порогу 1 млн. євро ММК
зазначає, що «багато юрисдикцій вимагають суттєвої місцевої
діяльності кожного з принаймні двох учасників транзакції в якості
умови для повідомлення». З точки зору ММК, це є бажаним, оскільки
«ймовірність негативних наслідків від угод, в яких тільки одна сторона
має потрібний зв'язок, є достатньо малою, отже зазвичай у таких
ситуаціях можна не створювати тягар, пов’язаний з необхідністю
повідомлення». Якщо враховувати місцеву господарську діяльність
тільки суб’єкта господарювання, якого набувають, то у цьому випадку
ММК рекомендує, що необхідний поріг має «бути достатньо високим,
щоб не потрібно було повідомляти про транзакції, що не мають
потенційного суттєвого впливу на місцеву економіку»93.
Звісно, неможливо розробити систему порогів повідомлення, яка б
надійно відловлювала лише проблемні транзакції. Але можна ретельно
структурувати її таким чином, щоб уникнути (як це формулює ММК)
«непотрібних витрат на здійснення транзакції та відволікання ресурсів
антимонопольного органу без отримання жодної користі з точи зору
забезпечення виконання законодавства»94. Необхідно проаналізувати
попередні заяви, щоб визначити максимальний рівень порогових
показників, при якому ще не будуть пропускатися проблемні
транзакції. Після цього можна провести консультації с іншими
антимонопольними органами, які допоможуть зрозуміти, яким чином
необхідно змінити вимоги щодо повідомлення для досягнення
потрібних результатів.
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6.2.17 Підвищити прозорість рішень для забезпечення кращого
керівництва та передбачуваності для юристів та приватного
сектору
Прозорість є важливою характеристикою прийняття рішень
конкурентними органами, оскільки для ефективного планування
господарської діяльності приватному сектору необхідне чітке
розуміння правових обмежень. Крім цього рівень виконання
конкурентного законодавства у значній мірі залежить від порад, які
спеціалісти з конкурентного законодавства надають своїм клієнтам з
бізнес-сектору, а надійна порада не може бути надана, якщо політика
правозастосування є непередбачуваною. ММК у своїх коментарях
торкається і цього питання, і хоча ці коментарі стосуються подання
заяв про надання дозволу на злиття, вони також можуть бути
корисними при розгляді справ про порушення. Зокрема, ММК
пропонує наступні рекомендації:
Необхідно надавати обґрунтовані пояснення для рішень про
заборону, блокування або обумовлення дозволу на здійснення певної
транзакції, а також для рішень про дозвіл, які створюють прецедент або
являють собою суттєву зміну у політиці чи практиці правозастосування
…Важливо, щоб наявна інформація дозволяла громадськості
контролювати відповідність, передбачуваність та чесність процесу
розгляду злиття95.
Рішення АМКУ наразі недостатньо деталізовані для того, щоб
можна було контролювати відповідність, передбачуваність та чесність.
Крім цього, АМКУ оприлюднює лише «стислу інформацію» про свої
рішення у справах про надання дозволів та справи про порушення.
Якщо АМКУ спрямує більше зусиль на ретельну підготовку більш
детальних та добре обґрунтованих рішень і почне оприлюднювати їх
повний текст, він зможе вдосконалити свій аналітичний процес,
матиме більш упевнену позицію при розгляді його рішень у суді, та
забезпечить цінним керівництвом юристів та приватний сектор у
цілому.

6.2.18 Опублікувати основні принципи розгляду концентрацій для
підвищення прозорості аналітичного підходу АМКУ
Попередня рекомендація закликала АМКУ готувати більш детальні
рішення у справах про порушення та отримання дозволів, щоб
приватний сектор зміг більш надійно прогнозувати, як АМКУ оцінює
різні дії та транзакції. Інший ефективний метод, за допомогою якого
конкурентний орган може підвищити прозорість та прогнозованість
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своїх дій, полягає у розробці та публікації аналітичних принципів.
Наразі основні принципи діяльності АМКУ у цих двох сферах, по суті,
викладені в існуючих положеннях АМКУ щодо визначення ринку та
визначення монопольного становища на ринку, а також у
розпорядженнях, що стосуються блочних виключень для узгоджених
дій та створення об’єднань. Значною сферою діяльності АМКУ, у якій
поки що немає жодного керівництва, є розгляд заяв про надання
дозволу на концентрацію. Положення про визначення ринку та
монопольного становища дещо пояснюють принципи оцінки
концентрацій, але інші аспекти аналізу їх наслідків для конкуренції
залишаються без пояснень.
Багато конкурентних органів вже розробили такі основні принципи
розгляду концентрацій, отже АМКУ може скористатися великою
кількістю матеріалів. Наприклад, у 2006 р. ММК випустила посібник з
аналізу злиттів «Merger Guidelines Workbook», який можна взяти за
основу. Розробка основних принципів подання заяв про концентрацію
також дасть можливість АМКУ з’ясувати, чи існують практичні
можливості для того, щоб інтегрувати у процес оцінки злиття оцінку
наслідків узгодження.

6.2.19 Опублікувати рекомендації стосовно накладення грошових
штрафів за порушення законів про конкуренцію
Інша сфера діяльності АМКУ, в якій немає достатньої прозорості –
це накладення грошових штрафів за порушення конкурентного
законодавства. АМКУ наділений правом накладати будь-який
грошовий штраф у межах максимального штрафу, передбаченого за
відповідне порушення. Рекомендації щодо принципів розрахунку
штрафів будуть корисними не лише для підвищення прозорості, а й
також для забезпечення неупередженості. ЄС опублікував рекомендації
щодо визначення штрафів і в якості однієї з основних причин для їх
розробки відкрито вказав забезпечення неупередженості96.
Розробка таких рекомендацій також дозволить АМКУ пояснити
свою політику визначення базових розмірів штрафів. Як і інші
конкурентні органи, АМКУ зазвичай не накладає на порушників
максимальні штрафи. Наявність стандартного методу для розрахунку
базових сум штрафів дає конкурентному органу відправну точку для
аналізу. Наприклад, у рекомендаціях ЄС зазначається, що базова сума
штрафу має складати до 30% доходу від реалізації товарів чи послуг,
пов’язаних з відповідним правопорушенням (розділ 21), причому
визначення конкретного розміру штрафу залежить від таких факторів,
як характер та географічний обсяг правопорушення, а також сукупна
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частка на ринку учасників порушення (розділ 22). Базова сума
помножується на кількість років, протягом яких тривало порушення
(розділ 24), і може збільшуватися далі при застосуванні фактору
стримування (розділ 25). Отримана сума коригується, щоб врахувати в
остаточній сумі штрафу різних обтяжливих та пом’якшуючих
факторів, зокрема рецидивізм та співробітництво зі слідством. Такий
підхід до розрахунку штрафів не лише сприятиме послідовності, а й
забезпечить АМКУ аргументацію у випадках, коли його критикують за
надто низькі штрафи (як це зараз інколи трапляється)97.

6.2.20 Розглянути можливість оприлюднення інформації про
попередні висновки, надані відповідно до статей 14 і 29 Закону
України „Про захист економічної конкуренції”
Наразі АМКУ не оприлюднює жодної інформації про висновки,
надані за статтею 14 (стосовно законності окремих дій) чи статтею 29
(стосовно необхідності подання заяви про надання дозволу на
узгоджені дії або концентрацію). АМКУ вважає, що громадськість не
має необхідності знати про такі висновки, тому що такі дії у
майбутньому або не здійснюються відповідними сторонами, або
розглядаються АМКУ у встановленому порядку, після чого АМКУ
оприлюднює своє рішення. Така позиція не враховує те, що висновки
АМКУ про наявність або відсутність антиконкурентних дій можуть
бути повчальними для інших. АМКУ вважає, що оприлюднення таких
висновків може порушувати умови конфіденційності, але цю проблему
можна вирішити, якщо затримати оприлюднення або виключити з
повідомлення інформацію про заявника.

6.2.21 Передбачити застосування частини третьої статті 48
таким чином, щоб у відповідних випадках дія рішень АМКУ про
припинення антиконкурентних дій не зупинялася автоматично на
час судового провадження
У випадках, коли АМКУ встановив порушення законів про
конкуренцію, і відповідач звернувся до суду з апеляцією, дія рішення
АМКУ про припинення антиконкурентних дій автоматично
зупиняється на період розгляду апеляції. Частина третя статті 48
Закону України „Про захист економічної конкуренції” передбачає, що
АМКУ може не допустити таке припинення, якщо прийме відповідне
рішення «з метою захисту суспільних інтересів чи відвернення
негативних або непоправних наслідків для суб’єктів господарювання».
Комітет жодного разу не використав цю можливість. У кожному
провадженні, коли встановлене порушення та подана апеляція, АМКУ
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повинен оцінити, чи дотримані вимоги закону, і якщо вони дотримані,
прийняти відповідне рішення. Апеляції можуть розглядатися роками,
але немає причин, з яких негативні наслідки антиконкурентних дій слід
терпіти протягом тривалого періоду, враховуючи те, що АМКУ має у
розпорядженні цей механізм.

6.2.22 Змінити
пріоритети
правозастосування
з
метою
виправлення дисбалансу між справами про зловживання домінуючим
становищем та справи про горизонтальні узгоджені дії
Наразі майже половина справ АМКУ – це справи про зловживання
монопольним становищем. Лише чотири відсотки справ стосуються
узгоджених дій, і менше трьох відсотків – горизонтальних узгоджених
дій. Серед теоретиків антимонопольного права переважає думка, що
горизонтальні узгоджені дії є найбільш згубною формою
антиконкурентних дій суб’єктів господарювання і тому повинні
залишатися в центрі уваги конкурентного органу.
Як зазначалося раніше, для пояснення нинішньої уваги АМКУ до
справ про зловживання домінуючим становищем можна навести різні
причини. Утім, з часом та подальшим розвитком економіки України
кількість ринків, на яких домінуючі суб’єкти господарювання можуть
успішно обмежувати конкуренцію, буде поступово зменшуватися.
Отже, АМКУ має почати збільшувати обсяги слідчої діяльності,
спрямованої на горизонтальні узгоджені дії98. При виборі напрямків
збільшення слідчої діяльності АМКУ повинен звернути особливу увагу
на сферу державних закупівель та інші ринкові ситуації та сектори, в
яких, як показав досвід АМКУ, змови та узгодження є особливо
частими99.

6.2.23 Продовжувати гармонізацію українського конкурентного
законодавства з конкурентним законодавством ЄС, включаючи
розробку додаткових блочних виключень
АМКУ вже підготував проект блочних виключень для угод щодо
вертикального розподілу та угод щодо спеціалізації виробництва і
сподівається розробити проект розпорядження щодо угод про передачу
технологій протягом 2008 р. Ці проекти нормативних актів повинні
бути оприлюднені для коментарів з боку громадськості перед їх
затвердженням, щоб зацікавлені сторони мали нагоду побачити
недоліки чи проблематичні сторони, які АМКУ потім має врахувати.
Зокрема АМКУ повинен зробити так, щоб виключення для
вертикального розподілу ефективно вирішувало ті проблеми, які наразі
існують з франчайзинговими угодами100.
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6.2.24 Покращити співробітництво з іншими правоохоронними
органами України
АМКУ має різний досвід співробітництва з іншими
правоохоронними органами Україні у розслідуванні антиконкурентних
дій, причому на регіональному рівні результати краще, ніж на
центральному. Цю тему можна запропонувати Міждержавній раді СНД
з антимонопольної політики (МРАП), щоб вона дослідила, як спільне
розслідування здійснюється в інших країнах СНД. У будь-якому
випадку, АМКУ має не шкодувати зусиль для покращення теперішньої
ситуації та отримання ефективної допомоги від таких органів, як
Служба безпеки України та МВС.

6.2.25 Продовжувати захист конкуренції перед іншими органами
державної влади, при цьому особливу увагу слід приділити
покращенню розуміння принципів конкурентної політики суддями,
обвинувачами та іншими працівниками правоохоронних та
регуляторних органів
АМКУ виділяє суттєві ресурси для розгляду проектів нормативноправових актів, законів та розпоряджень, розроблених іншими
органами влади. Потрібно звернути увагу на методи, якими можна
підвищити рівень знання конкурентної політики працівниками інших
органів державної влади. Це є необхідним для того, щоб зменшити
потребу у значній участі АМКУ, коли інші органи державної влади
розробляють проекти нормативно-правових актів, які стосуються
конкуренції. АМКУ вже пропонує семінари про принципи
конкурентної політики для працівників державних органів, але цю
програму потрібно розширити та удосконалити. Так, КМУ може
розпорядитися, щоб у кожному державному органі був призначений
юрист, який відповідав би за конкурентну політику. Такі юристи
повинні будуть пройти курси інтенсивного навчання в АМКУ і потім
контролювати діяльність свого державного органу – як вже існуючі
програми, так і нові проекти нормативно-правових актів, – що впливає
на конкуренцію. Такі посадові особи у правоохоронних органах також
можуть виконувати функції контактних осіб для розвитку процедур
співробітництва, які можуть застосовуватися у розслідуваннях АМКУ.
Утім, якщо навчання з конкурентної політики будуть проводити
працівники АМКУ, у ньому не зможуть брати участь судді, які
приймають рішення у справах, в яких бере участь АМКУ. Досвід
інших країн вказує на те, що судді найбільш комфортно відчувають
себе на семінарах, де основними інструкторами є досвідчені судді з
інших країн. Інколи таке навчання для суддів пропонують програми
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технічної допомоги, і це також могло б стати темою проекту, який
можна реалізувати через МРАП.

6.2.26 Керуватися практичною необхідністю у вимогах до подання
інформації у заявах про надання дозволу на концентрацію
Відповідно до положень Закону України „Про захист економічної
конкуренції”, що стосуються подання заяв про концентрацію, також
вимог до подання заяв у Розпорядженні №33, усі сторони, що беруть
безпосередню участь у транзакції, а також інші особи та суб’єкти
господарювання, з якими учасники транзакції пов’язані відносинами
контролю, повинні подавати подати великий обсяг документації.
Інколи суворе дотримання таких вимог призводити до того, що
сторони подають документи стосовно великої кількості афілійованих
осіб, які не мають жодного відношення до ринків, яких стосується
відповідна транзакція. У таких випадках АМКУ надає заявникам
можливість обговорити скорочення обсягу потрібної документації.
Оскільки заявники, що беруть участь у таких переговорах, не мають
іншого вибору, як прийняти умови АМКУ, важливо, щоб працівники
АМКУ звертали належну увагу на витрати, пов’язані з вимогами до
документації, та вимагали лише ті документи, які дійсно необхідні для
ефективного аналізу впливу транзакції на конкуренцію. У цьому
відношенні варто знову послатися на рекомендації ММК, в яких
говориться, що документація, яку вимагають у зв’язку з попереднім
повідомлення про злиття, має обмежуватися лише документацією,
необхідною для визначення того, чи ця транзакція (1) відповідає
пороговим показникам повідомлення, та (2) становить потенційну
загрозу для конкуренції, що потребує подальшого аналізу101.

6.2.27 Продовжувати існуючі програми, спрямовані на:
•

розширення співробітництва з міжнародними організаціями з
питань конкуренції та органами з питань конкуренції інших
країн, а також підвищення серед працівників рівня володіння
іноземними мовами, щоб полегшити консультації з
європейськими та американськими конкурентними органами;102

•

краще визнання та сприйняття принципів конкуренції у
суспільстві в цілому для сприяння розвитку культури
конкуренції в Україні; та

•

удосконалення слідчих та аналітичних навичок персоналу
Комітету (включаючи також територіальні відділення) шляхом
проведення навчальних програм та обміну працівниками з
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іншими конкурентними органами, а також за допомогою інших
можливих засобів.
АМКУ наразі має програми в усіх цих сферах. Усі ці напрямки
діяльності є важливими для розвитку конкурентного законодавства та
політики в Україні і мають постійну підтримку.
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ПРИМІТКИ

1

Економічні дані в цьому розділу звіту взяті в основному з
Економічного огляду ОЕСР (OECD Economic Survey), який можна
знайти на сайті www.oecd.org.

2

Також вважається узгодженими діями створення суб’єкту
господарювання, метою чи наслідком якого є координація
конкурентної поведінки між суб’єктами господарювання, що
створили зазначений суб’єкт господарювання, об’єднання, або між
ними та новоствореним суб’єктом господарювання (Ст. 5.1(2)). Це
положення відображає аналогічне положення у Статті 2.4
Регламенту ЄС про злиття (Регламент 139/2004) в якому
розглядаються спільні підприємства з частковою дією.

3

Фізичні особи, які придбавають товари народного споживання для
кінцевого споживання, не вважаються суб’єктами господарювання.

4

Однак, людська праця на є «товаром» для цілей конкурентного
законодавства, отже угоди між членами профспілки про розмір
заробітної плати не підпадають під юрисдикцію АМКУ.

5

Немає практичної різниці між забороною у статті 6 щодо дій, які
«призвели або можуть призвести» до антиконкурентних наслідків та
відповідним визначенням у статті 81(1) ЄС щодо дій, які містять
анти конкурентні обмеження своїм «наміром або наслідком». АМКУ
вживає словосполучення «можуть призвести» з метою передбачити
такі самі очікувані наслідки, які у праві ЄС відображаються словом
«намір»

6

Статті 7, 8 та 9 відображають аналогічні положення, що містилися у
Законі проти обмежень конкуренції Німеччини у той час, коли
готувався проект українського закону. Пізніше ці положення були
видалені з німецького закону.

7

У 2004 році ЄС також відмовився також від своєї системи
«негативного дозволу», яка давала сторонам право отримувати
підтвердження щодо відсутності підстав для їх переслідування їх
відповідно до частини першої статті 81 або статті 82. В Україні
подібна процедура негативного дозволу ніколи не існувала. АМКУ
надає висновки у формі рекомендаційних роз’яснень відповідно до
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статті 14 Закону України «Про захист економічної конкуренції», як
буде описано нижче у цьому звіті, але такі висновки не мають на
меті надавати звільнення від переслідування.
8

Розпорядження
№
27-р
стосується
створення
суб’єктів
господарювання тільки в тій мірі, в якій це створення не становить
«концентрації», що регулюється вимогами щодо повідомлення про
злиття та отримання дозволу відповідно до статей 22 та 24 Закону
„Про захист економічної конкуренції”, що розглядаються нижче.

9

Утім, АМКУ не має жодних галузевих блочних виключень, які
можна було б порівняти зі звільненнями, які існують в ЄС для угод
про реалізацію та сервісне обслуговування автомобілів (Регламент
№ 1400/2002), а також для узгоджених дій страхових компаній
(Регламент № 358/2003). АМКУ не вважає, що умови в цих двох
секторах наразі потребують розробки таких звільнень.

10

Загалом було отримано 425 заяви, але 70 з них були відкликані або
залишились без розгляду з інших причин.

11

У цьому звіті сума накладених штрафів виражена як у гривнях
(грошова одиниця України), так і в євро. Сума в євро розраховується
на основі курсу обміну на момент накладення штрафу. Протягом
останніх п’яти років вартість гривні по відношенню до євро
поступово зменшувалася. У грудні 2004 р. 1 євро коштував 5,7
гривень, у грудні 2007 р. – вже 7,4 гривень.

12

Див. Повідомлення ЄС С372/03 (1997) щодо визначення ринку.

13

АМКУ за всю свою історію лише один раз вимагав примусовий
поділ - у справі 1994 року, що розглядалася відповідно до
попереднього закону про конкуренцію.

14

Розпорядження АМКУ № 33 (2002 р.) визначає порядок розгляду
заяв про отримання дозволу на концентрацію.

15

Придбання акцій дилером для перепродажу виключено з визначення,
яке передбачає, що дилер не користується правом голосу та
розміщення акцій протягом річного періоду (розширеного АМКУ).
Також виключеними є трансакції, зроблені в межах єдиної групи
контролю, придбання зроблені у ході офіційної процедури ліквідації,
а також створення нового суб’єкта господарювання, який координує
конкурентні відносини або між підприємствами-засновниками, або
між ними та новим суб’єктом. Як було попередньо зазначено,
створення суб’єкта господарювання останнього типу розглядається
як узгоджені дії за статтею 5.

16

Пов’язаними вважаються особи, які ведуть спільну господарську
діяльність або здійснюють спільний контроль. У статті 1 також
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зазначається, пов’язаними фізичними особами є такі, які є
подружжям, батьками та дітьми, братами та (або) сестрами.
Визначення контролю включає у себе невичерпний перелік засобів,
якими може здійснюватись «вирішальний вплив», і цей перелік в
основному містить ті самі обставини, які вважаються набуттям
контролю у визначенні концентрації.
17

Це – ще один аспект конкурентного права України, в якому Україна
використала приклад Німеччини. Див. Закон Німеччини „Про
конкуренцію”, Розділ 19(3), у якому для встановлення факту
домінування на ринку використовується в якості критерію ринкова
частка, а також Розділ 36(1), в якому встановлюється презумпція
проти концентрацій, які можуть призвести до створення або
зміцнення домінуючого становища.

18

Утім, АМКУ не завжди виходить з припущення щодо створення
спільного домінуючого становища внаслідок концентрацій, після
яких сукупна ринкова частка нового суб’єкта господарювання
відповідає критеріям спільного домінування, що містяться у частині
п’ятій статті 12 (відповідно до якої домінування існує, якщо сукупна
частка не більше ніж трьох суб'єктів господарювання перевищує 50
відсотків або сукупна частка не більше ніж п'яти суб'єктів
господарювання перевищує 70 відсотків). Наразі в АМКУ
відбувається внутрішня дискусія щодо того, чи можна застосовувати
частину п’яту статті 12 у розгляді справ про конкуренцію.

19

Таблиця включає концентрації, розглянуті у межах справ, які
стосувалися приватизації.

20

Загальна кількість отриманих заяв про надання дозволу на
концентрацію становила 3318, але 981 з них були відкликані, або
залишилися без розгляду з інших причин.

21

Параграф 17 статті 50 розширює обсяг заборони у частині першій
статті 18, забороняючи будь-якій особі надавати рекомендації, що
схиляють інших суб’єктів господарювання до вчинення порушень
законодавства про захист економічної конкуренції чи сприяють
вчиненню таких порушень.

22

Стаття 48 Закону України „Про захист економічної конкуренції” дає
АМКУ право скасувати дозвіл на узгоджені дії, надані відповідно до
статті 10, якщо суб’єкт господарювання, який отримав цей дозвіл,
порушує статтю 19.

23

«Органи адміністративно-господарського управління та контролю»,
як визначено у статті 1, є суб’єктами господарювання, що
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здійснюють функції управління та контролю, законно делеговані їм
органами влади чи органами місцевого самоврядування. Такі функції
управління можуть, наприклад, включати впровадження проекту
технічної інновації або інвестиційної програми у даному секторі чи
географічному регіоні.
24

Це положення дозволяє АМКУ розглядати деякі дії державних
органів, які можуть вважатися антиконкурентною державною
допомогою у значенні статті 87 Угоди ЄС. Утім, сфера повноважень
АМКУ за статтею 15 обмежена, оскільки Закон України „Про захист
економічної конкуренції” не поширюється на дії, вчинені
безпосередньо Верховною Радою чи Кабінетом Міністрів.

25

У статті 10-біс розділу (2) Паризької конвенції зазначається, що
«будь-яка дія з конкуренції, що суперечить чесній практиці у
промислових та комерційних справах є недобросовісною
конкуренцією». Розділ (3) є невичерпним переліком забороненої
поведінки, включаючи (i) будь-які дії, що створюють змішування зі
створенням, товарами або підприємницькою діяльністю конкурента,
(ii) неправдиві твердження, що дискредитують конкурента і (iii)
неправдиві твердження про характер, технологічний процес,
характеристики, придатність або кількість конкретної продукції.

26

Для порівняння, строк повноважень Президента України та
депутатів Верховної Ради складає п’ять років.

27

У цьому звіті посилання на дії чи рішення «АМКУ» або «Комітету»
слід розуміти як дії, вчинені АМКУ на пленарному засіданні або
підпорядкованим працівником або органом, що діє у межах
делегованих повноважень.

28

Для подання заяви за статтею 14 потрібно сплатити 1360 гривень
(180 євро).

29

Для подання заяви за статтею 29 потрібно сплатити 1360 гривень
(180 євро).

30

Утім, якщо заявник вже сплатив за надання такого висновку, плати
за подання заяви про надання дозволу на концентрацію знизиться
для нього до 3740 гривень (505 євро), плата за отримання дозволу на
узгоджені дії – до 1190 гривень (160 євро).

31

При поданні заяви про надання дозволу на концентрацію потрібно
сплатити 5100 гривень (690 євро).

32

Розпорядження № 33, Розділ 3.13 дозволяє головуючому
уповноваженому АМКУ скоротити вимоги до обсягу поданих
документів.
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33

При поданні заяв про надання дозволу на узгоджені дії потрібно
сплатити збір у розмірі 2550 гривень (345 євро).

34

Положення щодо надання дозволу на підставі майбутніх суспільних
інтересів запозичені з аналогічних положень німецького Закону
проти обмежень конкуренції у тій його редакції, що була чинною на
момент створення Закону України „Про захист економічної
конкуренції”. Наразі Розділ 42 німецького закону містить лише
положення, що дозволяє міністерству надавати на підставі
суспільних інтересів дозвіл на здійснення концентрацій, які є
антиконкурентними.

35

Постанова КМУ № 219 (2002 р.).

36

Рішення КМУ за статтею 33 може бути переглянуто у судовому
порядку за позовом зацікавленого суб’єкта господарювання.

37

Процедури виконання встановлює Розпорядження АМКУ № 283
(2003 р.).

38

Відповідно до частини першої статті 22 Закону Україні „Про
АМКУ”, одержана АМКУ інформація з обмеженим доступом може
бути використана лише для законних цілей, і за її розголошення
працівники Комітету несуть відповідальність, встановлену законом,

39

Стаття 50, параграфи 13, 14 і 15.

40

АМКУ не веде статистики, яка показує, скільки рекомендацій
відповідно до параграфу п’ятого частини третьої статті 7 було
надано щодо припинення дій, які негативно впливають на
конкуренцію.

41

До підприємств тепло- та водопостачання з 1997 року застосовується
вимога щодо відшкодування неякісних (неповноцінних) послуг
відповідно до Постанови КМУ №1497. Утім, до 2006 року не було
інструкцій від КМУ щодо того, яким чином слід розраховувати
розмір цього відшкодування. До 2005 року включно АМКУ
розглядав випадки, коли відшкодування не розраховувалося та не
сплачувалося, як анти конкурентні дії, і тому надавав відповідні
обов’язкові до виконання рекомендації за статтею 7. Якщо компаніяпостачальник не погоджувалася виконати рекомендації щодо
відшкодування переплати за комунальні послуги, АМКУ зазвичай
провадив подальше розслідування та у разі необхідності надавав
рекомендації щодо виплати відшкодування відповідно до статті 46
Закону України «Про захист економічної конкуренції» (яка
розглядалася вище). Якщо підприємство продовжувало опиратися,
відкривалася формальна справа про зловживання домінуючим
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становищем відповідно до статті 13 Закону України «Про захист
економічної конкуренції».
42

Для цілей цієї таблиці (та всіх таблиць у цьому звіті, що
відображають категорії порушень законодавства про захист
конкуренції) категорія «узгоджені дії» включає незаконні узгоджені
дії відповідно до частини четвертої статті 6 Закону України „Про
захист економічної конкуренції”, недотримання умов дозволу на
узгоджені дії та незаконна обмежувальна діяльність об’єднань
відповідно до частини першої статті 21 Закону України „Про захист
економічної
конкуренції”.
«Зловживання
монопольним
(домінуючим) становищем» включає у себе порушення частини
третьої статті 13 Закону України „Про захист економічної
конкуренції”; «дії державних органів влади» включають порушення
частини третьої статті 15, статей 16 та 17 Закону України „Про
захист економічної конкуренції”; „недобросовісна конкуренція”
включає у себе порушення Закону України „Про захист від
недобросовісної конкуренції”; «інші» включає всі інші порушення,
зазначені у статті 50 Закону України „Про захист економічної
конкуренції”.

43

Якщо заявник вважає, що розкриття його особи може мати для нього
негативні наслідки, він може звернутися до АМКУ з проханням
розглянути справу за власною ініціативою (частина перша статті 35).

44

Розпорядження № 5(1994 р.), розділ 19. Порядок розгляду скарг та
справ про порушення встановлений у Розділі VII Закону України
„Про
захист
економічної
конкуренції”,
який
доповнює
Розпорядження № 5 (1994 р.).

45

Усього протягом 2003 – 2007 рр. АМКУ отримав з зовнішніх джерел
26239 скарг, з яких 1956 (7,5%) призвели до початку розгляду справ
за статтею 37.

46

Вилучення призводить до фізичного видалення з приміщення, тоді
як арешт передбачає, що докази залишаються на місці, але їх
опечатують, при цьому право доступу до них чи користування ними
мають лише уповноважені представники правоохоронних органів.

47

Стаття 31 Конституції України визначає, що прослуховування
розмов може застосовуватися тільки з метою попередження злочину
чи розслідування кримінальної справи.

48

Відповідно до частини першої статті 23 Закону України „Про
АМКУ”, АМКУ має право проводити слухання і залучати до нього
треті сторони, якщо заявник і відповідач не висловили проти цього
обґрунтованих заперечень.
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49

Відповідач, якщо буде встановлена його провина у порушенні
закону, повинен сплатити будь-які витрати, які третя сторона
понесла у зв’язку з діяльністю такого експерта. Якщо АМКУ
призначає експерта за власною ініціативою, витрати на експерта
сплачуються з коштів, отриманих АМКУ за розгляд заяв на
отримання дозволу.

50

Територіальні відділення АМКУ розглянули декілька справ, в яких
приймалися попередні рішення, але АМКУ не веде точну статистику
таких випадків.

51

АМКУ може закрити справу, якщо не доведено вчинення
порушення, справа не підлягає розгляду в АМКУ, не встановлено
відповідача або його місцезнаходження, справа вже розглянута або
розглядається, або якщо справа вирішена відповідно до статті 46
(стаття 49).

52

У справі про зловживанню домінуючим становищем примусовий
поділ здійснюється відповідно до вимог статті 53, як розглядалось
вище. У випадку, якщо учасники концентрації не подали заяву про
надання дозволу, до її здійснення, АМКУ може прийняти рішення
про примусовий поділ відповідно до положення статті 48, яке
вимагає припинення порушення.

53

Закон України „Про АМКУ” встановлює, що АМКУ може вносити
до органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування
обов'язкові для розгляду подання щодо анулювання ліцензій,
припинення операцій, пов'язаних із зовнішньоекономічною
діяльністю суб'єктів господарювання, у разі порушення ними
законодавства про захист економічної конкуренції (параграф
тринадцятий частини першої статті 7).

54

Раніше в цьому звіті було зазначено, що справи, пов’язані з
зловживанням домінуючого становища та анти конкурентними
діями становлять 50% і 22% усіх справ, розглянутих АМКУ.
Пропорції, показані в цій таблиці, значно нижчі, оскільки дані,
представлені в цій таблиці, обмежені офіційними справами з
порушення. Більш високі частки, зазначені вище, враховують
справи, що були вирішені відповідно до статті 46 до офіційного
початку справи. Протягом п’ятирічного періоду великі кількості
врегулювань за статтею 46 були введені як в категорію справ про
зловживання домінуючим становищем (більше 5000), так і справ про
антиконкурентні дії (близько 3000).

55

Розпорядження № 5 (1994 р.), розділ 33.

56

Стаття 52 не встановлює штрафів за дискримінацію та обмежувальні
дії об’єднань на порушення статті 21, або за схиляння вчинити
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антиконкурентні дії на порушення статті 50, пункт (17) не
встановлені також штрафи за порушення органів влади відповідно до
статті 15, 16 та 17, хоча стаття 15.3 чітко встановлює, що
антиконкурентні дії державних органів «забороняється і тягне за
собою відповідальність згідно з законом».
57

Утім, слід зазначити, що АМКУ ніколи не застосовував положення
статті 52, яке дозволяє накладення штрафу у потрійному розмірі
незаконно отриманого відповідачем прибутку.

58

Суми в євро були розраховані згідно з середньорічним курсом
обміну, опублікованим Національним банком України. У різні роки
суми штрафів були наступними: (млн. гривень): 102,8 (2003 р.), 2,9
(2004 р.), 4,0 (2005 р.), 23,5 (2006 р.) і 13,2 (2007 р.). Високі суми у
2003 р. і 2006 р. пояснюються накладенням у 2003 р. великого
штрафу у розмірі 97,7 на компанію „Сентоза-Авіас”, що займалася
роздрібною торгівлею палива, а також накладенням у 2006 р. штрафу
у розмірі 17,2 млн. гривень на картель з оптового продажу цукру.
Обидві справи розглянуті вище в цьому звіті.

59

У різні роки суми були наступними: (тис. гривень): 0,5 (2007 р.), 1,9
(2006 р.), 4,1 (2005 р.) та 1,7 (2003 р.).

60

Як викладено нижче, якщо рішення було перевірене або переглянуте
за статтею 57 або статтею 58 і має наслідки для процедур, що
стосуються рішення, якщо після цього воно оскаржується в суді.

61

В Україні також існує Конституційний суд України, що має
виключну юрисдикцію для розгляду питань, що мають відношення
до Конституції. До цього часу цей суд ще не розглянув жодного
питання, яке стосувалося б конкурентного законодавства.

62

Відповідно до частини четвертої статті 60, господарський суд може
за власною ініціативою вирішити, що автоматичної зупинення дії не
буде, але цього також ніколи не траплялося.

63

Існує ситуація, коли АМКУ може передати своє рішення
безпосередньо Державній виконавчій службі для виконання, не
отримуючи судового рішення. У статті 30 Закону України „Про
захист від недобросовісної конкуренції” зазначається, що рішення
АМКУ відповідно до статті 25 про вилучення товарів із
неправомірно використаним позначенням та копій виробів іншого
суб’єкта господарювання підлягають виконанню «у порядку,
встановленому для виконання судових рішень».

64

Несплата штрафу або пені не становить порушення рішення АМКУ і
тому не порушує частину четверту статті 50 Закону України „Про
захист економічної конкуренції”.
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Суми в євро були розраховані у відповідності до середньорічного
курсу обміну, що публікується Національним банком України. У
загальному обсязі стягнених штрафів загальний обсяг пені,
нарахованої відповідно до частини п’ятої статті 56 Закону України
„Про захист економічної конкуренції” та статті 31 Закону України
„Про захист від недобросовісної конкуренції” склав 961 152 гривні
(139297 євро). Ця таблиця не включає у себе дані про накладення та
стягнення адміністративних штрафів за рішеннями судів в результаті
заяв АМКУ щодо порушень статей 1664 та 1643 Кодексу
адміністративних правопорушень. Як зазначалося раніше, загальна
сума таких штрафів за попередні п’ять років складала 13 300 гривень
(2078 євро). Стягнення цих штрафів є обов’язком Державної
виконавчої служби, яка не доповідає АМКУ про стягнення штрафів
регулярно.

66

Туркменістан, що припинив постійне членство в СНД у серпні 2005
р. та став асоційованим членом, не підписав цю Угоду.

67

АМКУ додає зауваження, що: 1) затримки у розгляді заяв про
надання дозволу на концентрацію часто спричинені неналежним
поданням заяв заявниками; та 2) інколи може здаватися, що АМКУ
виконав лише поверхове дослідження того чи іншого ринку, але це
пов’язане з тим, що АМКУ вже недавно досліджував цей же ринок у
зв’язку з іншою заявою.

68

«Отримані внески» – це кошти, сплачені АМКУ відповідно до статті
34 Закону України „Про захист економічної конкуренції” за дозволи
на узгоджені дії та концентрацію, запити щодо надання попередніх
висновків відповідно до статей 14 і 29, а також різні інші послуги.
«Кількість працюючих» означає штатний розклад на 1 січня
відповідного року. Суми в євро були розраховані відповідно до
середньорічного курсу обміну, що публікується Національним
банком України.

69

Зараз гранична чисельність для АМКУ становить 964: 300 у
центральному апараті та 664 у територіальних відділеннях.

70

Відповідно до частини третьої статті 3 Закону України „Про захист
економічної конкуренції”, особливості застосування законів про
конкуренцію щодо певних галузей промисловості можуть бути
встановлені виключно шляхом внесення змін до цього закону.

71

У цей перелік не входять повітряні лінії та автомобільні перевезення,
оскільки Україна не регулює ціни на повітряні перевезення або
автомобільні вантажні перевезення.

72

Закон України „Про природні монополії” вимагає від АМКУ
створити та вести перелік суб’єктів господарювання, що працюють
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на визначених ринках природних монополій. У 2007 р. у цьому
переліку було приблизно 2 300 суб’єктів господарювання.
73

Закон також уповноважує регуляторні органи ліцензувати та
контролювати деякі аспекти господарської діяльності підприємств,
що діють на ринках, суміжних з ринками природних монополій.
Суміжними такі ринки називаються тому, що суб’єкти
господарювання не можуть діяти на них без використання товарів
або послуг суб’єктів господарювання, що належать до сусідніх
ринків природних монополій.

74

У частині четвертій статті 20 не визначені штрафні санкції за
неподання нормативно-правових актів до АМКУ для погодження,
отже іноді органи державної влади навмисно чи ненавмисно
нехтують цим обов’язком. Щоб встановити такі випадки, АМКУ
періодично перевіряє результати регуляторної роботи інших органів.
Якщо нормативно-правові акти з порушеннями вже оприлюднені,
про це також можуть повідомити зацікавлені суб’єкти
господарювання. Орган, який видав антиконкурентний нормативноправовий акт без погодження з АМКУ, може вважатися порушником
статті 15 Закону України „Про захист економічної конкуренції”, яка
забороняє державним органам вживати заходів, що усувають або
спотворюють конкуренцію.

75

Відповідно до частини першої статті 20-1, АМКУ подає річний звіт
про свою діяльність до Верховної Ради України. У частині другій
статті 20-1 зазначається, що Верховна Рада розглядає звіт, а також
«заслуховує
доповіді,
інформацію
(повідомлення)»
Антимонопольного комітету України.

76

Точне формулювання пункту (14) говорить, що АМКУ може давати
«приписи» органам щодо зміни прийнятих ними нормативноправових актів, але АМКУ використовує це формулювання як
«обов’язкові рекомендації».

77

З 2003 по 2007 рр. АМКУ видав в цілому 8182 приписи за статтею 7,
частина 3, пункт (5). Стосовно кількості приписів за статтею 7,
частина 3, пункт (14) статистика відсутня.

78

Коли КМУ розглядає питання стосовно рекомендацій, наданих
АМКУ, Голова АМКУ бере участь в обговоренні, як це передбачено
законом про АМКУ. Відповідно до статті 9 цього закону Голова має
право брати участь у засіданнях Кабінету міністрів та має дорадчий
голос.

79

Міністерство транспорту, яке зіштовхнулось з АМКУ у питанні
створення органі тарифного регулювання для залізниць, все-таки
поставило оцінку «А» за якість роботи АМКУ з захисту конкуренції
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Англійська версія має скорочений набір матеріалів та нерегулярно
оновлюється.

81

Наприклад, у США, див. Закон про міжбрендову конкуренцію
безалкогольних напоїв 1980 р. (Soft Drink Interbrand Competition Act,
15 U.S.C. sections 3501-3503 (1988)), який скасував рішення
Федеральної торговельної комісії США, в якому встановлювалося,
що розподіл ексклюзивних географічних територій між виробниками
безалкогольних напоїв був антиконкурентним.

82

Див. розділ 42 Закону про конкуренцію Німеччини.

83

Згідно з частиною п’ятою статті 6, перша особа, яка поінформує
АМКУ про узгоджені дії, про які АМКУ раніше н знав, звільняється
від сплати грошового штрафу за статтею 52 Закону про захист
економічної конкуренції. Зважаючи на відсутність кримінальних
санкцій той факт, що ще не було повідомлень згідно з частиною
п’ятою статті 6 є зрозумілим.

84

Якщо кримінальна відповідальність буде встановлена, у новому
законодавстві повинне бути положення, що особи, які звільнені від
сплати штрафу згідно з частиною п’ятою статті 6, також
звільняються від кримінальної відповідальності. АМКУ повинен
взяти до уваги, що для ефективного функціонування програми
звільнення від відповідальності необхідно прийняти нормативноправовий акт, в якому будуть описані та визначені різні
процесуальні питання, такі як розширення конфіденційного розгляду
на інформацію, що встановлює провину, отриману від сторін, які не
проходять за програмою звільнення від покарання, оскільки вони не
були першими. АМКУ повинен також розглянути можливість
внесення змін у частину п’яту статті 6 для захисту суб’єктів
господарювання які повідомляють про порушення, від подвійного
відшкодування збитків у приватному позові про відшкодування за
статтею 55, та забезпечити менший захист (наприклад, менші
штрафи) для сторін, які повідомлятимуть інформацію не першими.

85

Для цілей статистичної звітності АМКУ слід розробити метод
контролю за результатами дій Державної виконавчої служб зі
стягнення штрафів, накладених АМКУ.

86

АМКУ також може запропонувати Кабінету Міністрів систему, у
якій покаранням за такі порушення буде офіційний лист з доганою
від Прем’єр-міністра на імя відповідальної посадової особи органу
влади.

87

У змінах та доповненнях до положень щодо відшкодування можна
було б вказати дату, коли необхідність такого попереднього рішення
АМКУ втратить чинність.
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Така вимога могла б ефективно забезпечити, наприклад, отримання
АМКУ повідомлень про приватні позови про відшкодування на
підставі статті 55 Закону України „Про захист економічної
конкуренції”.

89

Міжнародна мережа з питань конкуренції, Робоча група зі злиттів,
Підгрупа з повідомлень та процедур злиття, Рекомендована практика
процедур повідомлення про злитті (Merger Working Group, Merger
Notification and Procedures Subgroup, recommended Practices for
merger Notification Procedures, надалі – ICN Merger Notification
Procedures), § IC, comment 3, можна знайти за наступною адресою:
http://www.international competitionnetwork.org/mnprecpractices.pdf

90

ICN Merger Notification Procedures, § IB, comment 3. У частині другій
статті 5 Регламенту ЄС щодо злиття (№ 139/2004) описаний такий
самий підхід: «Коли злиття складається з набуття частин
(підприємства)…то для продавця чи продавців враховується тільки
оборот, який стосується частин, що є предметом злиттяї».

91

ICN Merger Notification Procedures, § IIB, comment 1. Див. також
Рекомендації Ради стосовно розгляду злиттів ОЕСР (OECD,
Recommendations of the Council Concerning Merger Review (March 23,
2005) (надалі – OECD Merger Review Recommendations)) § IAI1/2(2) ,
можна знайти за наступною адресою: http://www.oecd.org/competition
(говориться, що критерії повідомлення повинні бути «чіткими та
об’єктивними»)

92

ICN Merger Notification Procedures, § IB, comment 2.

93

ICN Merger Notification Procedures, § IB, comment 2.

94

ICN Merger Notification Procedures, § IВ, comment 1. Див. також
OECD Merger Review recommendation § IA1.2 (країни повинні «мати
юрисдикцію лише над тими злиттями, які мають достатній зв’язок з
цими країнами»).

95

ICN Merger Notification Procedures, § VIIIС, comment 2. Таким же
чином, ОЕСР закликала країни-члени «забезпечити, щоб правила,
політика, практика та процедури, що стосуються процедур розгляду
злиттів, були прозорими та загальнодоступними, включаючи шляхом
оприлюднення пояснень щодо рішень заборонити, заблокувати або
формально обумовити процес злиття». OECD Merger Review
Recommendation, § IA2

96

Див. Рекомендації щодо методу визначення штрафів, накладених
відповідно до статті 23(2)(а) Регламенту № 1/2003 (2006/С 210/02)
(Guidelines on the method of setting fines imposed pursuant to Article
23(2)(a) of Regulation No 1/2003 (2006/C 210/02)).
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Ці рекомендації повинні охоплювати не тільки штрафи для суб’єктів
господарювання, а й адміністративні грошові штрафи для фізичних
осіб.

98

Ефективність таких зусиль можна підвищити шляхом збільшення
слідчих повноважень АМКУ та збільшення штрафів за картельні
угоди, як рекомендується у цьому звіті.

99

Дехто пропонує, щоб АМКУ при переносі акценту з домінуючих
суб’єктів господарювання на антиконкурентні узгоджені дії також
змінив свою назву з «Антимонопольного комітету» на «Комітет
захисту конкуренції» або щось подібне.

100

Окрім блочних виключень, ЄС також випустив різні рекомендації, на
основі яких АМКУ міг би розробити відповідні свої рекомендації.
ЄС має рекомендацій не лише щодо злиттів (охоплюють
горизонтальні і негоризонтальні транзакції) та накладення штрафних
санкцій, а й також про угоди горизонтального співробітництва,
вертикальні обмеження, угоди про передачу технологій та
застосування статті 81(3).

101

ICN Merger Notification Procedures, § VА. Зважаючи на існуючі
порогові показники повідомлення про концентрацію в Україні,
коментар 2 до рекомендацій ММК є особливо доречним:
«Юрисдикції, які розглядають транзакції малого розміру, транзакції
з обмеженим зв’язком з відповідною країною або велику кількість
транзакцій внаслідок низьких порогів, повинні особливо страждати
від непропорційного тягаря, що виникає внаслідок широти їх
початкових вимог до подання заяв».

102

Розвиток навичок володіння англійською мовою також покращить
спроможність АМКУ підтримувати англомовну версію його
вебсайту.
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