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Об’єкти приватизації
відповідно до ст. 5 ЗУ «Про
приватизацію державного 
і комунального майна»

єдині майнові комплекси державних і
комунальних підприємств або їх
структурних підрозділів

окреме майно

 об'єкти незавершеного будівництва

об'єкти соціально-культурного
призначення

пакети акцій акціонерного
товариства

інші об'єкти



– окреме майно

Об’єкти приватизації майна      



СТ.  20  ЗУ  «ПРО
ПРИВАТИЗАЦІЮ
ДЕРЖАВНОГО І
КОМУНАЛЬНОГО
МАЙНА»

У ВИПАДКАХ,  ПЕРЕДБАЧЕНИХ
ЗАКОНОДАВСТВОМ ПРО ЗАХИСТ
ЕКОНОМІЧНОЇ  КОНКУРЕНЦІ Ї ,  ПОКУПЕЦЬ
ЗОБОВ'ЯЗАНИЙ ОТРИМАТИ ДОЗВІЛ
АНТИМОНОПОЛЬНОГО КОМІТЕТУ УКРАЇНИ НА
БЕЗПОСЕРЕДНЄ АБО ОПОСЕРЕДКОВАНЕ
ПРИДБАННЯ У  ВЛАСНІСТЬ АКЦІЙ (ЧАСТОК)  У
РОЗМІРІ ,  ЩО ЗАБЕЗПЕЧУЄ ДОСЯГНЕННЯ ЧИ
ПЕРЕВИЩЕННЯ 25  АБО 50  В ІДСОТКІВ
ГОЛОСІВ У  ВИЩОМУ ОРГАНІ  УПРАВЛІННЯ
ВІДПОВІДНОГО СУБ 'ЄКТА
ГОСПОДАРЮВАННЯ,  А  ТАКОЖ АКТИВІВ У
ВИГЛЯДІ  ЄДИНОГО МАЙНОВОГО КОМПЛЕКСУ
АБО СТРУКТУРНОГО ПІДРОЗДІЛУ СУБ 'ЄКТА
ГОСПОДАРЮВАННЯ.



ЗА СТ. 22 ЗУ «ПРО ЗАХИСТ ЕКОНОМІЧНОЇ
КОНКУРЕНЦІЇ» КОНЦЕНТРАЦІЄЮ ВИЗНАЄТЬСЯ:

придбання чи одержання в управління часток
(акцій, паїв), що забезпечує досягнення чи
перевищення 25 або 50 відсотків голосів у
вищому органі управління відповідного
суб'єкта господарювання

набуття контролю одним або кількома
суб'єктами господарювання над одним або
кількома суб'єктами господарювання чи
частинами суб'єктів господарювання, зокрема,
шляхом:
    а) придбання (одержання в управління,
оренду, лізинг, концесію тощо) активів у вигляді
єдиного майнового комплексу або структурного
підрозділу суб'єкта господарювання
    б) призначення або обрання на посаду
керівника, заступника керівника спостережної
ради, правління, іншого наглядового чи
виконавчого органу суб'єкта господарювання
особи, яка вже обіймає одну чи кілька з
перелічених посад в інших суб'єктах
господарювання

створення суб'єкта господарювання двома і
більше суб'єктами господарювання, який
протягом тривалого періоду буде самостійно
здійснювати господарську діяльність

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

21

3

4



Позиція АМКУ
Згідно з описом об’єктів приватизації спиртової галузі, по яким оголошено проведення
приватизаційного аукціону, вони складаються з будівель, обладнання, рухомого та іншого
майна, що свідчить про те, що вони у своїй сукупності забезпечують (можуть забезпечити)
здійснення господарської діяльності з виробництва спирту етилового. 
У такому випадку з точки зору конкурентного законодавства, дії покупців з придбання «окремого
майна» ДП «Укрспирт» будуть кваліфікуватись відповідно до частини другої статті 22 Закону, а
саме: концентрація у вигляді набуття контролю над частиною суб’єкта господарювання.
Отже, хоча стаття 20 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна»
містить вимогу про необхідність отримання дозволу органів АМКУ на придбання у власність
активів у вигляді єдиного майнового комплексу або структурного підрозділу суб’єкта
господарювання, це не звільняє покупців від обов’язку дотримуватись вимог законодавства про
захист економічної конкуренції під час придбання інших активів в ході 
приватизаційного процесу та потребуватиме отримання дозволу АМКУ 
у випадках перевищення порогових показників, визначених у статті 24 Закону.

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2210-14#n170
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2210-14#n192


до 10 тис.
НЕОПОДАТКОВУВАНИХ МІНІМУМІВ
ДОХОДІВ ГРОМАДЯН,  ЯКЩО ДОХОДУ
(ВИРУЧКИ)  НЕМАЄ АБО ВІДПОВІДАЧ
НА ВИМОГУ ОРГАНІВ АМКУ НЕ
НАДАВ ДАНІ

до 5% 
ДОХОДУ (ВИРУЧКИ)  СУБ’ЄКТІВ

ГОСПОДАРЮВАННЯ ВІД  РЕАЛІЗАЦІ Ї  ПРОДУКЦІ Ї
(ТОВАРІВ ,  РОБІТ ,  ПОСЛУГ)  ЗА ОСТАННІЙ

ЗВІТНИЙ РІК ,  ЩО ПЕРЕДУВАВ РОКУ,  В  ЯКОМУ
НАКЛАДАЄТЬСЯ ШТРАФ

Розмір штрафів 
(ст. 52 «Про захист економічної конкуренції»)
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