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#3 

#1 #2 
Імплементація угоди про 

асоціацію України та ЄС з  

урахуванням локальної 

специфіки 

Зосередження уваги 

саме на конкуренції на 

українських ринках  

Розширення 

процесуальних прав 

учасників концентрації  

Мета: Вдосконалення механізму контролю за 

концентраціями в Україні  

АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ 



Чинна версія Проєкт Мета 

Ст. 1. Контроль – це 

вирішальний вплив… 

Ст. 1. Контроль – це можливість 

мати вирішальний вплив… 

 

 Посилення контролю за 

концентраціями 

 Наближення до 

законодавства ЄС 

Ст. 1. Група суб’єктів 

господарювання, якщо один 

або декілька з них здійснюють 

контроль над іншими 

Ст. 1. Група суб’єктів 

господарювання, пов’язаних 

відносинами контролю.  

 Виправлення норми, яка не 

враховує вертикальну 

пов'язаність компаній 

РЕФОРМА КОНТРОЛЮ ЗА КОНЦЕНТРАЦІЯМИ 

Дефініції: Стаття 1. 
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Процесуальні норми – розширення прав 

Ст. 23-1. Можливість проведення слухань за клопотанням сторін 

під час розгляду справи. 

Фіксація протоколу 

 

 Розширення процесуальних 

прав учасників концентрації та 

УД 

 

 

 Наближення до 

законодавства ЄС 

 

Ст. 30. При наданні пропозицій щодо зобов'язань під час 

розгляду справи – можливість подовження терміну розгляду на 1 

міс. 

 

Ст.31. Можливість ознайомлення з матеріалами справи при 

встановленні підстав для заборони 



Чинна версія Проєкт Мета 

Ст. 22 ч.1. Мета  

З метою запобігання 

монополізації товарних 

ринків, зловживання 

монопольним (домінуючим) 

становищем, обмеження 

конкуренції  

Ст. 22 ч.1. Мета 

З метою запобігання суттєвого 

обмеження конкуренції, яке може 

бути наслідком набуття або 

посилення монопольного або 

домінуючого становища 

Ст. 25. Аналогічно – підстави для 

заборони 

 Розширення мети  - фокус 

на суттєве обмеження 

конкуренції, зокрема, 

внаслідок монополізації 

 Наближення до ЄС 

Норма визначена у понятті 

контролю  

Ст. 22 ч.2 п.2 б) – укладання 

договорів, що забезпечують 

вирішальний вплив як презумпція 

 Наближення до ЄС 

 Посилення контролю за 

концентраціями 

Ст. 22 ч.2 п.3 – критерій 

відсутності координації 

поведінки 

Ст. 22 ч.2 п.3 – критерій 

повнофункціональності  

 Наближення до ЄС 

РЕФОРМА КОНТРОЛЮ ЗА КОНЦЕНТРАЦІЯМИ 

Визначення концентрації: Стаття 22. 
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Мета Засіб досягнення 

1. Зосередження уваги саме на 

конкуренції на українських ринках 

2. Зменшення адміністративного тиску 

на бізнес 

 Рахується лише об’єкт придбання  - 

адже показники тієї частини групи 

продавця, відносини з якою 

припиняються, не мають впливу на 

конкуренцію  (пряма норма Угоди 

про асоціацію України та ЄС) 

3. Недопущення обмеження 

конкуренції, зокрема шляхом 

монополізації українських ринків 

 

 Зменшення порогових показників 

для об'єкту придбання в Україні 

(адже рахується лише обєкт, а не 

група придбання) 

 Запобіжник проти придбання по 

частинах – вважається однією 

концентрацією протягом 2 років 

Мета змін фінансових порогів концентрацій 
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АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ 

 Збільшення плати за подання заяви 1200 НМДГ до 2500 НМДГ 
                           за попередні висновки з 880 НМДГ до 1250 НМДГ+ 
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Сукупна вартість активів або обсяг 

реалізації товарів в Україні Сукупний обсяг реалізації товарів 

> 150 млн € > 8 млн € 

Вартість активів або  обсяг реалізації товарів  

в Україні  

не менш як у двох учасників концентрації 

Сукупна вартість активів або 

сукупний обсяг реалізації товарів  

> 30 млн € 

> 4 млн € у кожного 

+ 

Компанія А – набувач, засновник СП 
Компанія Б – об’єкт придбання, 

продавець, засновник СП 

Чинні фінансові пороги концентрацій 

Компанія А Компанія Б 

АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ 



Вартість активів або обсяг реалізації товарів   

об’єкту придбання в Україні  

Сукупна вартість активів 

або 

сукупний обсяг реалізації товарів в Україні 

> 30 млн € 

> 2 млн € 

Покупець Об’єкт придбання 

Пропозиції фінансових порогів для набуття контролю (ст.22 

ч.2 п.2 підп. «а»-«в») -  local nexus або іноземні інвестиції 
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+ 

АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ 

Сукупна вартість активів або обсяг 

реалізації товарів в Україні Сукупний обсяг реалізації товарів 

> 150 млн € > 8 2 млн € 

Компанія А – набувач 
Компанія Б – об’єкт придбання, 

продавець активів 
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Фінансові пороги для злиття, приєднання або спільного підприємства, 

заміщення посад (ст.22 ч.2 п.1, п.2 підп. «г» та п.3) – залишити без змін 

Сукупна вартість активів або обсяг 

реалізації товарів в Україні Сукупний обсяг реалізації товарів 

> 150 млн € > 8 млн € 

Вартість активів або  обсяг реалізації товарів  

в Україні  

не менш як у двох учасників концентрації 

Сукупна вартість активів або 

сукупний обсяг реалізації товарів  

> 30 млн € 

> 4 млн € у кожного 

+ 

Компанія А Компанія Б 

АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ 



BACK-UP 



Порівняння порогів з іншими країнами 
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Туреччина 

Румунія 

Болгарія 

Total turnover of 

transaction parties 

17,6 mln € 

10 mln € 

12,5 mln € 

Turnover of at least two of the 

transaction parties each in the territory 

5,2 mln € 

4 mln € 

1,5 mln € 

Порівняння чистого доходу найбільших компаній України за 2018 рік* 

№ 1-10 № 81-90 № 131-140 № 191-200 

1,7 – 6,4 bln € ~ 340 mln € ~ 230 mln € ~ 160 mln € 

*за рейтингом найбільших платників податків, рейтингу Бізнес.Цензор та Delo.ua 

Польща 1 bln € 50 mln € 

№ 1 № 100 № 200 № 300 

6,2 bln € 225 mln € 107 mln € 41 mln € 

№ 400 

62 mln € 29 mln € 

№ 500 

Порівняння чистого доходу найбільших компаній України за 2017 рік* 

АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ 



В
и

д
 

Критерії  

Закон України «Про 

бухгалтерський облік та 

фінансову звітність» 

Закон України «Про розвиток та 

державну підтримку малого та 

середнього підприємництва» 

М
ік

р
о

- 

К-сть осіб < 10 < 10 

Вартість активів < 350 тис. євро   

Чистий дохід < 700 тис. євро   

Дохід   < 2 млн євро 

М
а

л
е

  

К-сть осіб < 50 < 50 

Вартість активів < 4 млн євро   

Чистий дохід < 8 млн євро   

Дохід   < 10 млн євро 

С
е
р

е
д

н
є
 К-сть осіб < 250 < 250 

Вартість активів < 20 млн євро   

Чистий дохід < 40 млн євро   

Дохід   < 50 млн євро 

В
е
л

и
к
е

 К-сть осіб > 250 > 250 

Вартість активів > 20 млн євро   

Чистий дохід > 40 млн євро   

Дохід   > 50 млн євро 

Курс НБУ на дату складання звітності середньорічний 

РЕФОРМА КОНТРОЛЮ ЗА КОНЦЕНТРАЦІЯМИ 
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Визначення типів підприємств згідно з законодавством України 


