
 

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ 

 

КОМІТЕТ З ПИТАНЬ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ 
(м. Київ, вул. Банкова, 5-7, кім.214) 

(у режимі відеоконференції) 

 

ПРОТОКОЛ   ЗАСІДАННЯ    № 93 

 
4 лютого 2022р. 

10 год 00 хв. 
ГОЛОВУЄ: Голова Комітету Наталуха Д.А. (онлайн) 

    

ПРИСУТНІ: Народні депутати України - члени Комітету: Кисилевський  Д.Д., 

Приходько Б.В.  

 

Онлайн: Тарута С.О., Підласа  Р.А., Буймістер Л.А., Лічман Г.В., 

Колтунович  О.С., Кицак  Б.В., Кубів С.І., Магомедов М.С., Марчук І.П., 

Мовчан  О.В., Скорик М.Л., Шевченко  Є.В. 

 

Працівники секретаріату Комітету - Шестопалова В.П., Гаврилів Р.М., 

Докієнко Л.О., Дехтярук  М.Б., Лукашевич Т.С., Бойко   К.А. 

  

 

ЗАПРОШЕНІ:  

                                

 

Онлайн: 

 

  

ГЕРУС 

Андрій Михайлович 

 

- народний депутат України; 

РАДІНА  

Анастасія Олегівна 

 

- народний депутат України; 

ПІЩАНСЬКА 

Ольга Станіславівна 

 

- Голова Антимонопольного комітету України; 

КОНОПЛЯНКО 

Анжеліка Олександрівна 

- заступниця Голови Антимонопольного комітету 

України - державна уповноважена; 

 

СЛОБОЖАН  

Олександр Володимирович 

- виконавчий директор Асоціації міст України. 

 

 

 

 

ВІДСУТНІ: Народний депутат України - член Комітету Рущишин Я.І. 

https://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2019/wp407pt001f01=919pf7201=18009.html
https://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2019/wp407pt001f01=919pf7201=16826.html
https://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2019/wp407pt001f01=919pf7201=17865.html
https://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2019/wp407pt001f01=919pf7201=16820.html
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СЛУХАЛИ: Інформацію Голови Комітету Наталухи Д.А. щодо порядку денного 

засідання Комітету. 

 

УХВАЛИЛИ: Затвердити порядок денний засідання Комітету  

 

                                                    «за» – 13 

 

(Наталуха Д.А., Кисилевський  Д.Д., Підласа  Р.А., Буймістер Л.А., 

Лічман  Г.В., Колтунович  О.С., Кицак  Б.В., Кубів С.І., Магомедов М.С., 

Марчук І.П., Приходько Б.В. ,Скорик М.Л., Шевченко  Є.В.) 

 

  «проти» – 0 

          «утримався» – 0 

 

Рішення прийнято. 

 

       (Тарута С.О., Мовчан  О.В. не брали участі у голосуванні) 

 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

  
 

 

1. Щодо звіту про стан виконання Плану законопроектної роботи за 2021 рік. 

2. Проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

вдосконалення діяльності Антимонопольного комітету України (реєстр. №5431)  (друге 

читання). 

3. РІЗНЕ. 

 

 

Питання 1. 

 

СЛУХАЛИ: Пропозицію Голови Комітету Наталухи Д.А. затвердити звіт про стан 

виконання Плану законопроектної роботи за 2021 рік. 

 

УХВАЛИЛИ: Затвердити звіт про стан виконання Плану законопроектної роботи за 

2021 рік. 

                                                       «за» – 13 

 

(Наталуха Д.А., Кисилевський  Д.Д., Підласа  Р.А., Буймістер Л.А., 

Лічман  Г.В., Колтунович  О.С., Кицак  Б.В., Кубів С.І., Магомедов М.С., 

Марчук І.П., Приходько Б.В. ,Скорик М.Л., Шевченко  Є.В.) 

 

  «проти» – 0 

          «утримався» – 0 

 

Рішення прийнято. 

 

       (Тарута С.О., Мовчан  О.В. не брали участі у голосуванні) 

 

 

 

 

https://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2019/wp407pt001f01=919pf7201=16826.html
https://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2019/wp407pt001f01=919pf7201=17865.html
https://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2019/wp407pt001f01=919pf7201=16820.html
https://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2019/wp407pt001f01=919pf7201=18009.html
https://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2019/wp407pt001f01=919pf7201=16826.html
https://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2019/wp407pt001f01=919pf7201=17865.html
https://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2019/wp407pt001f01=919pf7201=16820.html
https://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2019/wp407pt001f01=919pf7201=18009.html
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Питання 2. 

 

СЛУХАЛИ: Інформацію заступника Голови Комітету Підласи Р.А. щодо проекту 

Закону України  про внесення змін до деяких законодавчих актів України 

щодо вдосконалення діяльності Антимонопольного комітету України 

(реєстр. № 5431)  (друге читання).  

 

В обговоренні зазначеного питання взяли участь народні депутати України –  члени Комітету: 

Наталуха Д.А., Буймістер Л.А., Підласа Р.А., Лічман Г.В., Колтунович О.С., Кубів  С.І., 

Магомедов М.С., Приходько Б.В., народні депутати України Герус А.М. та  Радіна  А.О., 

Голова Антимонопольного комітету України Піщанська О.С., заступниця Голови 

Антимонопольного комітету України - державна уповноважена Коноплянко А.О., виконавчий 

директор Асоціації міст України Слобожан О.В. 

 

За результатами обговорення Голова Комітету поставив на голосування пропозицію 

включити в порядку, передбаченому пунктом 4 частини першої статті  15 Закону України «Про 

комітети Верховної Ради України», запропоновані народним депутатом України 

Підласою  Р.А., відповідальною за опрацювання законопроекту реєстр. № 5431, пропозиції та 

поправки до порівняльної таблиці зазначеного законопроекту, виклавши їх в редакції 

Комітету.      

 

УХВАЛИЛИ: Включити в порядку, передбаченому пунктом 4 частини першої статті  15 

Закону України «Про комітети Верховної Ради України», запропоновані 

народним депутатом України Підласою Р.А., відповідальною за 

опрацювання законопроекту реєст. № 5431, пропозиції та поправки до 

порівняльної таблиці зазначеного законопроекту, виклавши їх в редакції 

Комітету.      

                                                      «за» – 8 

 

(Наталуха Д.А., Кисилевський  Д.Д., Підласа  Р.А., Лічман  Г.В., 

Кицак  Б.В., Марчук І.П., Мовчан  О.В., Приходько Б.В.) 

 

    «проти» – 2  

 

(Буймістер Л.А., Шевченко Є.В.) 

 

          «утримався» – 5 

 

(Колтунович  О.С., Кубів С.І., Магомедов М.С., Скорик М.Л., 

Тарута  С.О.) 

 

Рішення прийнято. 
 

За результатами подальшого обговорення Голова Комітету Наталуха Д.А. поставив на 

голосування наступні пропозиції: 

 

УХВАЛИЛИ: 1. Підтримати нові пропозиції народного депутата України Підласи Р.А., 

виклавши їх в редакції Комітету (Пропозиції додаються).     

 

                                                        «за» – 11 

 

(Наталуха Д.А., Кисилевський  Д.Д., Підласа  Р.А., Буймістер Л.А., 

Лічман  Г.В., Кицак  Б.В., Кубів С.І., Магомедов М.С., Приходько Б.В., 

Скорик М.Л., Шевченко  Є.В.) 

https://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2019/wp407pt001f01=919pf7201=16826.html
https://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2019/wp407pt001f01=919pf7201=17865.html
https://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2019/wp407pt001f01=919pf7201=16820.html
https://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2019/wp407pt001f01=919pf7201=18009.html
https://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2019/wp407pt001f01=919pf7201=17865.html
https://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2019/wp407pt001f01=919pf7201=16820.html
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  «проти» – 0 

          «утримався» – 0 

 

Рішення прийнято. 

 

 (Колтунович  О.С., Тарута С.О., Мовчан  О.В., Марчук І.П. не брали 

участі у голосуванні) 

 

 

2. Підтримати нові пропозиції народного депутата України Підласи Р.А., 

виклавши їх в редакції Комітету (Пропозиції додаються).      

 

                                                        «за» – 9 

 

(Наталуха Д.А., Кисилевський  Д.Д., Підласа  Р.А., Буймістер Л.А., 

Лічман  Г.В., Кицак  Б.В., Кубів С.І., Магомедов М.С., Приходько Б.В.)  

 

                                  «проти» – 1  (Шевченко  Є.В.) 

 

                                   «утримався» – 1 (Скорик М.Л.) 

 

Рішення прийнято. 

 

 (Колтунович  О.С., Тарута С.О., Мовчан  О.В., Марчук І.П. не брали 

участі у голосуванні) 

 

 

3.Підтримати нові пропозиції народного депутата України 

Буймістер  Л.А.,  виклавши їх в редакції Комітету (щодо внесення змін до 

статті 24 Закону України «Про захист економічної конкуренції») .    

 

                                                        «за» – 7 

 

(Наталуха Д.А., Буймістер Л.А., Кубів С.І., Магомедов М.С., 

Приходько  Б.В., Скорик М.Л., Шевченко  Є.В.) 

 

  «проти» – 0 

 

          «утримався» – 5 

 

(Кисилевський  Д.Д., Підласа  Р.А., Кицак  Б.В., Лічман  Г.В., 

Мовчан  О.В.) 

 

Рішення не прийнято. 

 

 (Колтунович  О.С., Тарута С.О., Марчук І.П. не брали участі у 

голосуванні) 

 

 

4. Висновки щодо врахування або відхилення інших поправок і 

пропозицій, внесених суб'єктами права законодавчої ініціативи, привести 

у відповідність до остаточної редакції, проголосованої Комітетом. 

https://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2019/wp407pt001f01=919pf7201=16826.html
https://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2019/wp407pt001f01=919pf7201=18009.html
https://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2019/wp407pt001f01=919pf7201=17865.html
https://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2019/wp407pt001f01=919pf7201=16820.html
https://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2019/wp407pt001f01=919pf7201=16826.html
https://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2019/wp407pt001f01=919pf7201=18009.html
https://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2019/wp407pt001f01=919pf7201=17865.html
https://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2019/wp407pt001f01=919pf7201=16820.html
https://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2019/wp407pt001f01=919pf7201=16826.html
https://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2019/wp407pt001f01=919pf7201=18009.html
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                                                        «за» – 12 

 

(Наталуха Д.А., Кисилевський  Д.Д., Підласа  Р.А., Буймістер Л.А., 

Лічман  Г.В., Кицак  Б.В., Кубів С.І., Магомедов М.С., Мовчан  О.В., 

Приходько Б.В., Скорик М.Л., Шевченко  Є.В.) 

 

  «проти» – 0 

 

       «утримався» – 0 

 

Рішення прийнято. 

 

 (Колтунович  О.С., Тарута С.О., Марчук І.П. не брали участі у 

голосуванні) 

 

                                                                                                                    Перерва на 20 хв. 

 

Після перерви народні депутати України –  члени Комітету продовжили обговорення 

законопроекту реєстр. № 5431. 

 

За результатами обговорення Голова Комітету поставив на голосування наступні 

пропозиції: 

 

ГОЛОСУВАЛИ:         1. Врахувати поправку № 1590 народного депутата України  

Радіної  А.О. 

                                                      «за» – 7 

 

(Кисилевський  Д.Д., Буймістер Л.А., Кицак  Б.В., Кубів С.І., 

Магомедов  М.С., Марчук І.П., Приходько Б.В.) 

 

 «проти» – 0 

 

         «утримався» – 5 

 

(Наталуха Д.А., Підласа Р.А., Лічман Г.В., Скорик М.Л.,  

Шевченко  Є.В.) 

 

Рішення не прийнято 

 

(Колтунович  О.С., Тарута С.О., Мовчан О.В. не брали участі у 

голосуванні) 

 

2. Відхилити поправку № 1333 народного депутата України  

Підласи  Р.А. 

                                                      «за» – 6 

 

(Буймістер Л.А., Кубів С.І., Магомедов  М.С., Приходько Б.В.,  

Скорик  М.Л.,  Шевченко  Є.В.) 

 

 «проти» – 2 

 

  (Кицак  Б.В., Підласа Р.А.) 

https://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2019/wp407pt001f01=919pf7201=17865.html
https://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2019/wp407pt001f01=919pf7201=16820.html
https://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2019/wp407pt001f01=919pf7201=16826.html
https://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2019/wp407pt001f01=919pf7201=18009.html
https://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2019/wp407pt001f01=919pf7201=17865.html
https://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2019/wp407pt001f01=919pf7201=16820.html
https://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2019/wp407pt001f01=919pf7201=16826.html
https://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2019/wp407pt001f01=919pf7201=18009.html
https://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2019/wp407pt001f01=919pf7201=17865.html
https://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2019/wp407pt001f01=919pf7201=16820.html
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         «утримався» – 5 

 

(Наталуха Д.А., Кисилевський  Д.Д., Лічман Г.В., Марчук І.П., 

Мовчан  О.В.) 

 

Рішення не прийнято 

 

(Колтунович  О.С., Тарута С.О. не брали участі у голосуванні) 

 

3. Відхилити поправку № 591 народного депутата України  

Буймістер Л.А. 

                                                      «за» – 4 

 

(Буймістер Л.А., Кубів С.І., Магомедов  М.С., Приходько Б.В.)   

 

                     «проти» – 1 (Підласа Р.А.) 

 

  «утримався» – 6 

 

(Наталуха Д.А., Кисилевський  Д.Д., Кицак  Б.В., Лічман Г.В., 

Марчук  І.П., Мовчан  О.В.) 

 

Рішення не прийнято 

 

(Колтунович  О.С., Тарута С.О., Скорик  М.Л.,  Шевченко  Є.В. не брали 

участі у голосуванні) 

 

4. Відхилити поправку № 609 народного депутата України  

Підласи  Р.А. 

                                                      «за» – 5 

 

(Буймістер Л.А., Кубів С.І., Магомедов  М.С., Приходько Б.В.,  

Шевченко  Є.В.)   

 

                     «проти» – 1 (Підласа Р.А.) 

 

  «утримався» – 6 

 

(Наталуха Д.А., Кисилевський  Д.Д., Кицак  Б.В., Лічман Г.В., 

Марчук  І.П., Мовчан  О.В.) 

 

Рішення не прийнято 

 

(Колтунович  О.С., Тарута С.О., Скорик  М.Л. не брали участі у 

голосуванні) 

 

5. Відхилити поправку № 764 народного депутата України  

Торохтія  Б.Г. 

                                                      «за» – 5 

 

(Буймістер Л.А., Кубів С.І., Магомедов  М.С., Приходько Б.В.,  

Шевченко  Є.В.)   

                        «проти» – 1  (Підласа Р.А.) 

 

https://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2019/wp407pt001f01=919pf7201=16826.html
https://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2019/wp407pt001f01=919pf7201=18009.html
https://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2019/wp407pt001f01=919pf7201=17865.html
https://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2019/wp407pt001f01=919pf7201=16826.html
https://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2019/wp407pt001f01=919pf7201=18009.html
https://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2019/wp407pt001f01=919pf7201=16820.html
https://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2019/wp407pt001f01=919pf7201=17865.html
https://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2019/wp407pt001f01=919pf7201=16826.html
https://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2019/wp407pt001f01=919pf7201=18009.html
https://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2019/wp407pt001f01=919pf7201=16820.html
https://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2019/wp407pt001f01=919pf7201=17865.html
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  «утримався» – 6 

 

(Наталуха Д.А., Кисилевський  Д.Д., Кицак  Б.В., Лічман Г.В., 

Марчук  І.П., Мовчан  О.В.) 

 

Рішення не прийнято 

 

(Колтунович  О.С., Тарута С.О., Скорик  М.Л. не брали участі у 

голосуванні) 

 

 

6. Відхилити поправку № 798 народного депутата України  

Підласи  Р.А. 

 

                                                      «за» – 5 

 

(Буймістер Л.А., Кубів С.І., Магомедов  М.С., Приходько Б.В.,  

Шевченко  Є.В.)   

 

                     «проти» – 1 (Підласа Р.А.) 

 

  «утримався» – 6 

 

(Наталуха Д.А., Кисилевський  Д.Д., Кицак  Б.В., Лічман Г.В., 

Марчук  І.П., Мовчан  О.В.) 

 

Рішення не прийнято 

 

(Колтунович  О.С., Тарута С.О., Скорик  М.Л. не брали участі у 

голосуванні) 

 

 

7. Врахувати поправку № 1288 народного депутата України  

Радіної  А.О. 

                                                      «за» – 4 

 

   (Буймістер Л.А., Кубів С.І., Магомедов  М.С., Приходько Б.В.)  

 

 «проти» – 0 

 

  «утримався» – 6 

 

(Наталуха Д.А., Кисилевський  Д.Д., Підласа Р.А., Кицак  Б.В., 

Лічман Г.В.,  Шевченко  Є.В.)   

 

Рішення не прийнято 

 

(Колтунович  О.С., Тарута С.О., Скорик  М.Л., Марчук  І.П., 

Мовчан  О.В не брали участі у голосуванні) 

 

 

 

https://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2019/wp407pt001f01=919pf7201=16826.html
https://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2019/wp407pt001f01=919pf7201=18009.html
https://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2019/wp407pt001f01=919pf7201=16820.html
https://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2019/wp407pt001f01=919pf7201=17865.html
https://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2019/wp407pt001f01=919pf7201=16826.html
https://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2019/wp407pt001f01=919pf7201=18009.html
https://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2019/wp407pt001f01=919pf7201=16820.html
https://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2019/wp407pt001f01=919pf7201=17865.html
https://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2019/wp407pt001f01=919pf7201=16826.html
https://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2019/wp407pt001f01=919pf7201=18009.html
https://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2019/wp407pt001f01=919pf7201=16820.html
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8. Відхилити поправку № 910 народного депутата України  

Підласи  Р.А. 

                                                      «за» – 5 

 

(Буймістер Л.А., Кубів С.І., Магомедов  М.С., Приходько Б.В.,  

Шевченко  Є.В.)   

                     «проти» – 1 (Підласа Р.А.) 

 

  «утримався» – 6 

 

(Наталуха Д.А., Кисилевський  Д.Д., Кицак  Б.В., Лічман Г.В., 

Марчук  І.П., Мовчан  О.В.) 

 

Рішення не прийнято 

 

(Колтунович  О.С., Тарута С.О., Скорик  М.Л. не брали участі у 

голосуванні) 

 

9. Відхилити поправку № 341 народного депутата України  

Підласи  Р.А. 

                                                      «за» – 4 

 

     (Буймістер Л.А., Кубів С.І., Магомедов  М.С., Приходько Б.В.)  

 

                     «проти» – 1 (Підласа Р.А.) 

 

  «утримався» –7 

 

(Наталуха Д.А., Кисилевський  Д.Д., Кицак  Б.В., Лічман Г.В., 

Марчук  І.П., Мовчан  О.В., Шевченко  Є.В.)   

 

Рішення не прийнято 

 

(Колтунович  О.С., Тарута С.О., Скорик  М.Л. не брали участі у 

голосуванні) 

 

10. Відхилити поправку № 342 народного депутата України  

Підласи  Р.А. 

                                                      «за» – 2 

 

                                     (Буймістер Л.А., Приходько Б.В.)  

 

                     «проти» – 1 (Підласа Р.А.) 

 

  «утримався» – 9 

 

(Наталуха Д.А., Кисилевський  Д.Д., Кицак  Б.В., Лічман Г.В., 

Марчук  І.П., Мовчан  О.В., Кубів С.І., Скорик  М.Л., Шевченко  Є.В.) 

 

Рішення не прийнято 

 

(Колтунович  О.С., Тарута С.О., Магомедов  М.С. не брали участі у 

голосуванні) 

 

https://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2019/wp407pt001f01=919pf7201=17865.html
https://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2019/wp407pt001f01=919pf7201=16826.html
https://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2019/wp407pt001f01=919pf7201=18009.html
https://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2019/wp407pt001f01=919pf7201=16820.html
https://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2019/wp407pt001f01=919pf7201=17865.html
https://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2019/wp407pt001f01=919pf7201=16826.html
https://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2019/wp407pt001f01=919pf7201=18009.html
https://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2019/wp407pt001f01=919pf7201=16820.html
https://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2019/wp407pt001f01=919pf7201=17865.html
https://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2019/wp407pt001f01=919pf7201=16820.html
https://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2019/wp407pt001f01=919pf7201=16826.html
https://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2019/wp407pt001f01=919pf7201=18009.html
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11. Відхилити поправку № 1022 народного депутата України  

Підласи Р.А. 

                                                      «за» – 4 

 

  (Буймістер Л.А., Магомедов  М.С., Приходько Б.В., Скорик  М.Л.)  

 

                     «проти» – 1 (Підласа Р.А.) 

 

  «утримався» – 8 

 

(Наталуха Д.А., Кисилевський  Д.Д., Кубів С.І., Кицак  Б.В., 

Лічман Г.В., Марчук  І.П., Мовчан  О.В., Шевченко  Є.В.)   

 

Рішення не прийнято 

 

(Колтунович  О.С., Тарута С.О. не брали участі у голосуванні) 

 

12. Відхилити поправку № 1324 народного депутата України  

Підласи Р.А. 

 

                                                      «за» – 6 

 

 (Буймістер Л.А., Кубів С.І., Магомедов  М.С., Приходько Б.В., 

Скорик  М.Л.,  Шевченко  Є.В.)   

 

                     «проти» – 1 (Підласа Р.А.) 

 

  «утримався» – 6 

 

(Наталуха Д.А., Кисилевський  Д.Д., Кицак  Б.В., Лічман Г.В., 

Марчук  І.П., Мовчан  О.В.)  

 

Рішення не прийнято 

 

(Колтунович  О.С., Тарута С.О. не брали участі у голосуванні) 

 

13. Відхилити поправку № 87 народного депутата України  

Підласи  Р.А. 

                                                    «за» – 5 

 

 (Буймістер Л.А., Кубів С.І., Магомедов  М.С., Приходько Б.В., 

Скорик  М.Л.) 

                     «проти» – 1 (Підласа Р.А.) 

 

  «утримався» – 7 

 

(Наталуха Д.А., Кисилевський  Д.Д., Кицак  Б.В., Лічман Г.В., 

Марчук  І.П., Мовчан  О.В., Шевченко  Є.В.)   

 

Рішення не прийнято 

 

     (Колтунович  О.С., Тарута С.О. не брали участі у голосуванні) 

 

https://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2019/wp407pt001f01=919pf7201=16820.html
https://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2019/wp407pt001f01=919pf7201=17865.html
https://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2019/wp407pt001f01=919pf7201=16826.html
https://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2019/wp407pt001f01=919pf7201=18009.html
https://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2019/wp407pt001f01=919pf7201=17865.html
https://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2019/wp407pt001f01=919pf7201=16820.html
https://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2019/wp407pt001f01=919pf7201=16826.html
https://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2019/wp407pt001f01=919pf7201=18009.html
https://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2019/wp407pt001f01=919pf7201=17865.html
https://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2019/wp407pt001f01=919pf7201=16820.html
https://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2019/wp407pt001f01=919pf7201=16826.html
https://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2019/wp407pt001f01=919pf7201=18009.html
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14. Відхилити поправку № 88 народного депутата України  

Підласи  Р.А. 

                                                    «за» – 5 

 

(Буймістер Л.А., Магомедов  М.С., Приходько Б.В., Скорик  М.Л.,  

Шевченко  Є.В.) 

                     «проти» – 1 (Підласа Р.А.) 

 

  «утримався» –7 

 

(Наталуха Д.А., Кисилевський  Д.Д., Кубів С.І., Кицак  Б.В., 

Лічман Г.В., Марчук  І.П., Мовчан  О.В.) 

 

Рішення не прийнято 

 

     (Колтунович  О.С., Тарута С.О. не брали участі у голосуванні) 

 

 

15. Відхилити поправку № 89 народного депутата України  

Підласи  Р.А. 

                                                    «за» – 5 

 

(Буймістер Л.А., Кубів С.І., Магомедов  М.С., Приходько Б.В., 

Скорик  М.Л.)   

                     «проти» – 1 (Підласа Р.А.) 

 

  «утримався» –7 

 

(Наталуха Д.А., Кисилевський  Д.Д., Кицак  Б.В., Лічман Г.В., 

Марчук  І.П., Мовчан  О.В.,  Шевченко  Є.В.) 

 

Рішення не прийнято 

 

     (Колтунович  О.С., Тарута С.О. не брали участі у голосуванні) 

 

 

16. Відхилити поправку № 770 народного депутата України  

Геруса  А.М. 

                                                         «за» – 12 

 

(Наталуха Д.А., Кисилевський  Д.Д., Буймістер Л.А., Лічман  Г.В., 

Кицак  Б.В., Кубів С.І., Магомедов М.С., Марчук І.П., Мовчан  О.В., 

Приходько Б.В., Скорик М.Л., Шевченко  Є.В.) 

 

  «проти» – 0 

 

                               «утримався» – 1 (Підласа  Р.А.) 

 

Рішення прийнято. 

 

    (Колтунович  О.С., Тарута С.О. не брали участі у голосуванні) 

 

 

https://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2019/wp407pt001f01=919pf7201=16820.html
https://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2019/wp407pt001f01=919pf7201=17865.html
https://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2019/wp407pt001f01=919pf7201=16826.html
https://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2019/wp407pt001f01=919pf7201=18009.html
https://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2019/wp407pt001f01=919pf7201=17865.html
https://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2019/wp407pt001f01=919pf7201=16820.html
https://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2019/wp407pt001f01=919pf7201=16826.html
https://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2019/wp407pt001f01=919pf7201=18009.html
https://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2019/wp407pt001f01=919pf7201=17865.html
https://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2019/wp407pt001f01=919pf7201=16820.html
https://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2019/wp407pt001f01=919pf7201=16826.html
https://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2019/wp407pt001f01=919pf7201=18009.html
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17. Врахувати поправку № 90 народного депутата України  

Буймістер Л.А. 

                                                    «за» – 6 

 

(Буймістер Л.А., Кубів С.І., Магомедов  М.С., Приходько Б.В., 

Скорик  М.Л.,  Шевченко  Є.В.) 

 

                     «проти» – 1 (Підласа Р.А.) 

 

  «утримався» – 6 

 

(Наталуха Д.А., Кисилевський  Д.Д., Кицак  Б.В., Лічман Г.В., 

Марчук  І.П., Мовчан  О.В.)   

 

Рішення не прийнято 

 

     (Колтунович  О.С., Тарута С.О. не брали участі у голосуванні) 

 

18. Врахувати поправку № 91 народного депутата України  

Буймістер Л.А. 

                                                    «за» – 5 

 

(Буймістер Л.А., Кубів С.І., Магомедов  М.С., Приходько Б.В., 

Скорик  М.Л.) 

                     «проти» – 1 (Підласа Р.А.) 

 

  «утримався» – 6 

 

(Наталуха Д.А., Кисилевський  Д.Д., Кицак  Б.В., Лічман Г.В., 

Марчук  І.П., Мовчан  О.В.)   

 

Рішення не прийнято 

 

(Колтунович  О.С., Тарута С.О., Шевченко  Є.В. не брали участі у 

голосуванні) 

 

19. Врахувати поправку № 92 народного депутата України  

Буймістер Л.А. 

                                                    «за» – 5 

 

(Буймістер Л.А., Кубів С.І., Магомедов  М.С., Приходько Б.В., 

Скорик  М.Л.) 

                     «проти» – 1 (Підласа Р.А.) 

 

  «утримався» –5 

 

(Наталуха Д.А., Кисилевський  Д.Д., Кицак  Б.В., Лічман Г.В., 

Мовчан  О.В.)   

 

Рішення не прийнято 

 

(Колтунович  О.С., Тарута С.О., Шевченко  Є.В.,  Марчук  І.П. не брали 

участі у голосуванні) 

https://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2019/wp407pt001f01=919pf7201=17865.html
https://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2019/wp407pt001f01=919pf7201=16820.html
https://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2019/wp407pt001f01=919pf7201=16826.html
https://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2019/wp407pt001f01=919pf7201=18009.html
https://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2019/wp407pt001f01=919pf7201=17865.html
https://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2019/wp407pt001f01=919pf7201=16820.html
https://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2019/wp407pt001f01=919pf7201=16826.html
https://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2019/wp407pt001f01=919pf7201=18009.html
https://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2019/wp407pt001f01=919pf7201=17865.html
https://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2019/wp407pt001f01=919pf7201=16820.html
https://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2019/wp407pt001f01=919pf7201=16826.html
https://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2019/wp407pt001f01=919pf7201=18009.html
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20. Врахувати поправку № 1592 народного депутата України  

Кисилевського Д.Д. 

 

                                                         «за» – 12 

 

(Наталуха Д.А., Кисилевський  Д.Д., Буймістер Л.А., Лічман  Г.В., 

Кицак  Б.В., Кубів С.І., Магомедов М.С., Марчук І.П., Мовчан  О.В., 

Приходько Б.В., Скорик М.Л., Шевченко  Є.В.) 

 

  «проти» – 0 

 

                               «утримався» – 1 (Підласа  Р.А.) 

 

Рішення прийнято. 

 

    (Колтунович  О.С., Тарута С.О. не брали участі у голосуванні) 

 

21. Відхилити поправку № 676 народного депутата України  

Підласи  Р.А. 

                                                    «за» – 6 

 

(Буймістер Л.А., Кубів С.І., Магомедов  М.С., Приходько Б.В., 

Скорик  М.Л.,  Шевченко  Є.В.) 

 

                     «проти» – 1 (Підласа Р.А.) 

 

  «утримався» – 6 

 

(Наталуха Д.А., Кисилевський  Д.Д., Кицак  Б.В., Лічман Г.В., 

Мовчан  О.В.,  Марчук  І.П.) 

 

Рішення не прийнято 

 

  (Колтунович  О.С., Тарута С.О. не брали участі у голосуванні) 

 

22. Відхилити поправку № 740 народного депутата України  

Підласи  Р.А. 

                                                    «за» – 3 

 

                          (Буймістер Л.А., Кубів С.І., Магомедов  М.С.) 

 

                     «проти» – 1 (Підласа Р.А.) 

 

  «утримався» – 8 

 

(Наталуха Д.А., Кисилевський  Д.Д., Кицак  Б.В., Лічман Г.В., 

Мовчан  О.В.,  Марчук  І.П., Приходько Б.В., Скорик  М.Л.) 

 

Рішення не прийнято 

 

 (Колтунович  О.С., Тарута С.О., Шевченко  Є.В. не брали участі у 

голосуванні) 

 

 

https://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2019/wp407pt001f01=919pf7201=17865.html
https://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2019/wp407pt001f01=919pf7201=16820.html
https://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2019/wp407pt001f01=919pf7201=16826.html
https://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2019/wp407pt001f01=919pf7201=18009.html
https://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2019/wp407pt001f01=919pf7201=17865.html
https://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2019/wp407pt001f01=919pf7201=16820.html
https://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2019/wp407pt001f01=919pf7201=16826.html
https://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2019/wp407pt001f01=919pf7201=18009.html
https://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2019/wp407pt001f01=919pf7201=17865.html
https://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2019/wp407pt001f01=919pf7201=16820.html
https://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2019/wp407pt001f01=919pf7201=16826.html
https://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2019/wp407pt001f01=919pf7201=18009.html
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За результатами подальшого обговорення Голова Комітету поставив на голосування 

пропозицію підтримати нову пропозицію народного депутата України Підласи Р.А., виклавши 

її в редакції Комітету. 

 

УХВАЛИЛИ: 1. Підтримати нові пропозиції народного депутата України Підласи   Р.А., 

виклавши їх в редакції Комітету (Пропозиції додаються).    

     

                                                        «за» – 10 

 

(Наталуха Д.А., Кисилевський  Д.Д., Підласа  Р.А., Лічман  Г.В., 

Кицак  Б.В., Магомедов М.С., Марчук І.П., Мовчан  О.В., 

Приходько  Б.В., Шевченко  Є.В.) 

 

  «проти» – 0 

 

       «утримався» – 2 

 

                                       (Буймістер Л.А., Кубів С.І.) 

 

Рішення прийнято. 

 

 (Колтунович  О.С., Тарута С.О., Скорик М.Л. не брали участі у 

голосуванні) 

                                 

                      

2. Висновки щодо врахування або відхилення інших поправок і 

пропозицій, внесених суб'єктами права законодавчої ініціативи, привести 

у відповідність до остаточної редакції, проголосованої Комітетом. 

 

                                                        «за» – 8 

 

(Наталуха Д.А., Кисилевський  Д.Д., Підласа  Р.А., Лічман  Г.В., 

Кицак  Б.В., Марчук І.П., Мовчан  О.В., Приходько Б.В.) 

 

                                                      «проти» – 1 (Буймістер Л.А.) 

 

                                                     «утримався» – 3 

 

                              (Кубів С.І., Магомедов М.С., Шевченко  Є.В.) 

                             

 

  Рішення прийнято. 

 

(Колтунович  О.С., Тарута С.О., Скорик М.Л. не брали участі у 

голосуванні)                                                                    

            

 

 За результатами остаточного обговорення члени Комітету 

    

УХВАЛИЛИ:  1. На виконання рішення Комітету доручити народному депутату 

України Підласі Р.А. подати зазначені поправки та пропозиції, як суб'єкту 

права законодавчої ініціативи, до проекту Закону України про внесення 

змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення 

діяльності Антимонопольного комітету України (реєстр. № 5431). 

https://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2019/wp407pt001f01=919pf7201=17865.html
https://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2019/wp407pt001f01=919pf7201=16826.html
https://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2019/wp407pt001f01=919pf7201=18009.html
https://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2019/wp407pt001f01=919pf7201=16820.html
https://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2019/wp407pt001f01=919pf7201=17865.html
https://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2019/wp407pt001f01=919pf7201=16826.html
https://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2019/wp407pt001f01=919pf7201=18009.html
https://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2019/wp407pt001f01=919pf7201=16820.html
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                                                       «за» – 8 

 

(Наталуха Д.А., Кисилевський  Д.Д., Підласа  Р.А., Лічман  Г.В., 

Кицак  Б.В., Марчук І.П., Мовчан  О.В., Приходько Б.В.) 

 

                                                      «проти» – 1 (Буймістер Л.А.) 

 

                                                     «утримався» – 2 

 

                                        (Кубів С.І., Магомедов М.С.) 

                             

  Рішення прийнято. 

 

(Колтунович  О.С., Тарута С.О., Скорик М.Л., Шевченко  Є.В. не брали 

участі у голосуванні)                                                                    

 

2. Рекомендувати Верховній Раді України за результатами розгляду у  

другому читанні прийняти проект Закону України про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення діяльності 

Антимонопольного комітету України (реєстр. № 5431) у другому читанні 

та в цілому з техніко-юридичним опрацюванням. 

 

                                                       «за» – 8 

 

(Наталуха Д.А., Кисилевський  Д.Д., Підласа  Р.А., Лічман  Г.В., 

Кицак  Б.В., Марчук І.П., Мовчан  О.В., Приходько Б.В.) 

 

                                                      «проти» – 1 (Буймістер Л.А.) 

 

                                                     «утримався» – 2 

 

                                        (Кубів С.І., Магомедов М.С.) 

                             

  Рішення прийнято. 

 

(Колтунович  О.С., Тарута С.О., Скорик М.Л., Шевченко  Є.В. не брали 

участі у голосуванні)                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

ГОЛОВА КОМІТЕТУ                                                                                  Д. НАТАЛУХА   

 

 

                     

         СЕКРЕТАР КОМІТЕТУ                                                                              Я. РУЩИШИН 

        

 

 

 

https://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2019/wp407pt001f01=919pf7201=17865.html
https://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2019/wp407pt001f01=919pf7201=16826.html
https://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2019/wp407pt001f01=919pf7201=18009.html
https://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2019/wp407pt001f01=919pf7201=16820.html
https://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2019/wp407pt001f01=919pf7201=17865.html
https://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2019/wp407pt001f01=919pf7201=16826.html
https://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2019/wp407pt001f01=919pf7201=18009.html
https://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2019/wp407pt001f01=919pf7201=16820.html
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                                                                                                    ПРОПОЗИЦІЇ 

 

Голові Комітету Верховної  

Ради України з питань  

економічного розвитку 

 

Наталусі Д.А. 

 

 

 

ПРОПОЗИЦІЇ 

до проекту Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України 

щодо вдосконалення діяльності Антимонопольного комітету України (реєстр.  № 5431) 

 

За результатами розгляду 4 лютого 2022 року на засіданні Комітету з питань 

економічного розвитку проекту Закону України про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо вдосконалення діяльності Антимонопольного 

комітету України (реєстр.  № 5431) (друге читання) та відповідно до доручення Комітету 

від 04.02.2022 вношу наступні пропозиції та поправки до зазначеного законопроекту: 

  
1) У тексті законопроекту слова "засвідчену" та "в установленому порядку" у всіх 

відмінках замінити словами "засвідчену належним чином" у відповідному відмінку (в тих 

положеннях, що стосуються отримання копій документів).  

 

2) В абзаці п'ятому підпункту 1, абзаці третьому підпункту 3, абзаці третьому підпункту 

4 (повторний підпункт 3 у редакції першого читання), абзаці третьому підпункту 5 пункту 1 

Розділу І законопроекту після слова "місцезнаходження" доповнити словами "копіювати 

та/або". 

 

3) Підпункт 4 пункту 1 Розділу І законопроекту доповнити новим пунктом 19-1 такого 

змісту:  

"19-1) видавати накази про примусове виконання рішень адміністративної колегії 

територіального відділення Антимонопольного комітету України, прийнятих за результатом 

розгляду справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, у тому 

числі про стягнення штрафу." 

4) У підпункті 6 пункту 1 Розділу І законопроекту абзац перший підпункту "а" викласти 

в такій редакції:  

"а) після слів «в тому числі з обмеженим доступом» доповнити словами та знаком «, 

банківську, нотаріальну таємницю, податкову, статистичну звітність, незалежно від її 

місцезнаходження, яка перебуває у їх володінні, та/або користуванні та/або доступна їм,»; 

 друге речення виключити"; 

5) Доповнити пункт 1 Розділу І законопроекту новим підпунктом 7) такого змісту:  

"7) у статті 23: 

     а) частину другу викласти в такій редакції:  

"Порядок розгляду Антимонопольним комітетом України та його територіальними 

відділеннями заяв і справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, 

порядок звільнення від відповідальності за вчинення порушення законодавства про захист 

економічної конкуренції, порядок врегулювання у справах про антиконкурентні узгоджені дії 

та зловживання монопольним (домінуючим) становищем на ринку визначаються 
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Антимонопольним комітетом України та повинні забезпечувати дотримання прав і законних 

інтересів фізичних та юридичних осіб і держави.". 

6) В абзаці п'ятому підпункту 7 пункту 1 Розділу І законопроекту слово "протокол" 

замінити словами "протокол слухання"; 

7) Пункт 1 Розділу І законопроекту доповнити новим підпунктом 9) такого змісту: 

"9) Закон доповнити новою статтею 241 такого змісту: 

"Стаття 241. Відкритість та прозорість діяльності Антимонопольного комітету України  

На офіційному веб-сайті Антимонопольного комітету України оприлюднюється 

інформація про дослідження ринку - звіти за результатом проведеного дослідження. Звіти 

підлягають оприлюдненню протягом 10 робочих днів з дня їх затвердження на засіданні 

Антимонопольного комітету України або адміністративної колегії Антимонопольного 

комітету України.  

На офіційному веб-сайті Антимонопольного комітету України не пізніше як за один 

робочий день до дня проведення засідання оприлюднюється проект порядку денного засідання 

Антимонопольного комітету України. Протоколи засідань Антимонопольного комітету 

України оприлюднюються на офіційному веб-сайті Антимонопольного комітету України 

протягом десяти робочих днів з дня проведення засідання. 

Оприлюднення рішень, рекомендацій, попередніх рішень, інформації про прийняті до 

розгляду справи про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, 

інформація про справи про концентрацію, узгоджені дії здійснюється відповідно до вимог 

Закону України "Про захист економічної конкуренції"." 

 

8) Абзаци шостий та сьомий підпункту 9) пункту 1 Розділу І законопроекту доповнити 

словами "з урахуванням особливостей, встановлених цим Законом." 

9) Підпункт 1) пункту 2 Розділу І законопроекту доповнити новим підпунктом а) такого 

змісту:  

"а) абзац другий викласти у такій редакції:  

"єдиний майновий комплекс – активи, які сукупно дозволяють здійснювати 

господарську діяльність суб’єкта господарювання або нарощувати присутність на ринку в 

економічно доцільні строки, зокрема, рухоме майно (устаткування, інвентар, сировина, 

продукція тощо), нерухоме майно (будівлі, споруди, земельні ділянки тощо), права вимоги, 

борги, а також право на торговельну марку або інше позначення та інші права"; 

10) Абзац другий підпункту 1) пункту 2 Розділу І законопроекту  викласти у такій 

редакції: 

"б) в абзаці третьому слова «пояснення осіб та будь-які інші публічно оголошені чи 

документовані відомості» замінити словами «файли, електронні листи і повідомлення, 

метадані про електронні документи (ім’я автора, дата створення чи зміни електронного 

документа тощо), пояснення осіб та будь-які інші публічно оголошені чи документовані 

відомості незалежно від їх місцезнаходження, які перебувають у володінні, та/або 

користуванні, суб’єкта господарювання, об’єднання, органу влади, органу місцевого 

самоврядування, органу адміністративно-господарського управління та контролю";  

в) в абзаці четвертому слова «вирішальний вплив однієї чи декількох пов’язаних 

юридичних та/або фізичних осіб на господарську діяльність» замінити словами «це 

можливість однієї або декількох юридичних та/або фізичних осіб мати вирішальний вплив на 

господарську діяльність» та доповнити абзац новим реченням такого змісту: "Можливість 

однієї або більше (декількох) пов'язаних юридичних та/або фізичних осіб чинити вирішальний 

вплив - спосіб відносин між суб'єктами господарювання, що характеризується відсутністю в 

особи, стосовно якої здійснюється вплив, здатності завжди незалежно (самостійно) визначати 

свою господарську поведінку на ринку";  

підпункти "б)" та "в)" вважати відповідно підпунктами "г)" і "д)"; 

11) підпункт "в" підпункту 1 пункту 2 Розділу І законопроекту доповнити новим абзацом 

другим такого змісту:  

"державний реєстр суб'єктів господарювання, яких притягнуто до відповідальності за 

вчинення порушення, яке передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 
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Закону України "Про захист економічної конкуренції", у вигляді вчинення антиконкурентних 

узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів торгів, аукціонів, конкурсів, тендерів 

(далі Державний реєстр) – єдина відкрита автоматизована система, накопичення, обробки, 

обліку та надання інформації про суб’єктів господарювання, яких протягом останніх трьох 

років притягнуто до відповідальності за вчинення порушення яке передбачене пунктом 4 

частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України "Про захист економічної 

конкуренції", у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються 

спотворення результатів торгів, аукціонів, конкурсів, тендерів для цілей Закону України "Про 

публічні закупівлі"; 

12) Підпункт "в" підпункту 1 пункту 2 Розділу І законопроекту доповнити новим абзацом 

такого змісту:  

"повнофункціональна господарська діяльність - здатність суб’єкта господарювання 

здійснювати господарську діяльність та/або нарощувати присутність на ринку самостійно та 

незалежно від інших суб’єктів господарювання, які пов’язані з цим суб’єктом господарювання 

відносинами контролю, у тому числі завдяки наявності достатніх ресурсів для самостійного 

здійснення господарської діяльності та відсутності необхідності економічних зв’язків з 

діяльністю суб’єктів господарювання, які пов’язані з цим суб’єктом господарювання 

відносинами контролю (у тому числі продаж виробленої ними продукції, придбання сировини 

для виробництва продукції, здійснення будь-якої господарської діяльності без виходу на 

ринок);". 

13) Абзац дванадцятий підпункту 3 пункту 2 Розділу І законопроекту викласти в такій 

редакції: 

"в) підпункти 1 і 2 частини третьої викласти в такій редакції:"; 

14) Підпункт "в" підпункту 3 пункту 2 Розділу І законопроекту доповнити абзацами 

такого змісту: 

"2) придбання часток (акцій, паїв) суб’єкта господарювання особою, основним видом 

діяльності якої є проведення фінансових операцій чи операцій з цінними паперами, якщо це 

придбання здійснюється з метою їх наступного перепродажу за умови, що зазначена особа не 

бере участі в голосуванні у вищому органі чи інших органах управління суб’єкта 

господарювання. У такому випадку наступний перепродаж має бути здійснений суб’єктам 

господарювання, які не пов’язані відносинами контролю з цією особою, основним видом 

діяльності якої є проведення фінансових операцій чи операцій з цінними паперами, протягом 

одного року з дня придбання часток (акцій, паїв). Про таке придбання суб’єкт господарювання, 

основним видом діяльності якого є проведення фінансових операцій чи операцій з цінними 

паперами, зобов’язаний повідомити Антимонопольний комітет України протягом місяця з 

моменту набуття відповідного права на частки (акції, паї) суб’єкта господарювання у 

визначеному Антимонопольним комітетом України порядку.  

У разі неможливості здійснення наступного перепродажу часток (акцій, паїв) протягом 

одного року, суб’єкт господарювання, основним видом діяльності якого є проведення 

фінансових операцій чи операцій з цінними паперами, має право одноразово звернутися до 

Антимонопольного комітету України із обґрунтованим клопотанням про неможливість 

здійснення наступного перепродажу. 

Строк розгляду зазначеного органом Антимонопольного комітету України становить 

один місяць.  

За результатами розгляду клопотання, органи Антимонопольного комітету України 

приймають рішення про продовження строку перепродажу часток (акцій, паїв) не більше ніж 

на один рік або рішення про відмову у продовженні такого строку з відповідним 

обґрунтуванням. Якщо протягом строку розгляду клопотання органами Антимонопольного 

комітету України рішення не прийнято, строк перепродажу часток (акцій, паїв) вважається 

подовженим". 

15) Підпункт 3 пункту 2 Розділу І законопроекту доповнити новим абзацом такого 

змісту: 

"доповнити частину третю статті 22 Закону України "Про захист економічної 

конкуренції" пунктом 6 такого змісту: 
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"6) набуття у власність банком активів у вигляді єдиного майнового комплексу, часток 

(акцій, паїв) суб’єкта господарювання, в результаті звернення стягнення на предмет застави 

(іпотеки) чи іншого забезпечувального обтяження, або в результаті набуття у власність банком 

предмета застави (іпотеки) чи іншого забезпечувального обтяження в інший спосіб, у тому 

числі в межах процедур банкрутства або виконавчого провадження за умови, що банк та 

пов’язані з ним відносинами контролю суб’єкти господарювання не братимуть участі в 

голосуванні у вищому органі чи інших органах управління суб’єкта господарювання, частки 

(акції, паї) якого є предметом застави (іпотеки) чи іншого забезпечувального обтяження та не 

використовуватимуть активи у вигляді єдиного майнового комплексу, який є предметом 

застави (іпотеки) чи іншого забезпечувального обтяження для здійснення господарської 

діяльності протягом усього періоду володіння предметом застави (іпотеки) чи іншим 

забезпечувальним обтяженням. 

У такому разі відчуження предмета застави (іпотеки) чи іншого забезпечувального 

обтяження має бути здійснено цим банком суб’єктам господарювання, не пов’язаним з ним 

відносинами контролю, протягом одного року з дня набуття предмета застави (іпотеки) чи 

іншого забезпечувального обтяження у власність. 

Про таке набуття у власність предмета застави (іпотеки) чи іншого забезпечувального 

обтяження, банк зобов’язаний повідомити Антимонопольний комітет України у визначеному 

ним порядку протягом одного місяця з дня звернення стягнення на відповідне забезпечувальне 

обтяження. 

У разі неможливості відчуження предмета застави (іпотеки) чи іншого 

забезпечувального обтяження, протягом одного року з дня їх придбання банк має право 

звернутися до Антимонопольного комітету України з обґрунтованим клопотанням про 

неможливість здійснення наступного перепродажу предмета застави (іпотеки) чи іншого 

забезпечувального обтяження. При цьому термін володіння банком предметом застави 

(іпотеки) чи іншого забезпечувального обтяження для цілей застосування цієї норми не може 

перевищувати трьох років з дня звернення стягнення на відповідне забезпечувальне 

обтяження. 

Строк розгляду клопотання про неможливість відчуження предмета застави (іпотеки) чи 

іншого забезпечувального обтяження органом Антимонопольного комітету України 

становить один місяць. 

За результатами розгляду клопотання орган Антимонопольного комітету України 

приймає рішення про продовження строку відчуження предмета застави (іпотеки) чи іншого 

забезпечувального обтяження не більше ніж на два роки або рішення про відмову у 

продовженні такого строку з відповідним обґрунтуванням. 

Якщо протягом строку розгляду клопотання про неможливість відчуження предмета 

застави (іпотеки) чи іншого забезпечувального обтяження органами Антимонопольного 

комітету України рішення не прийнято, строк відчуження предмета застави (іпотеки) чи 

іншого забезпечувального обтяження вважається продовженим"; 

 

16) Абзац чотирнадцятий підпункту 4 пункту 2 розділу 1 законопроекту викласти у такій 

редакції": 

"3. При розрахунку вартісних показників учасників концентрації, у випадках, коли 

об’єкт набуття контролю (з урахуванням підконтрольних йому юридичних осіб) 

безпосередньо або опосередковано не має активів та при цьому не здійснював господарську 

діяльність на території України протягом останніх двох фінансових років та у поточному році, 

не враховуються вартісні показники суб’єктів господарювання та частин суб'єктів 

господарювання (незалежно від наявності у таких частин статусу юридичної особи), відносини 

контролю з якими припиняються внаслідок концентрації." 

17) Підпункт 6 пункту 2 Розділу І законопроекту виключити. 

18) Підпункт 8) пункту 2 Розділу I законопроекту викласти у такій редакції: 

у частині другій статті 34 цифри "1200", "880", "600", "280" і "320" замінити цифрами 

"2500", "1750", "1500", "750", "750" відповідно;" 
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19) Пункт 2 Розділу І законопроекту після підпункту 10) доповнити новим підпунктом 

такого змісту": 

"доповнити Закон статтею 371 такого змісту:   

"Стаття 371. Строки розгляду справ про порушення законодавства про захист 

економічної конкуренції 

1. Справи про порушення законодавства про захист економічної конкуренції 

розглядаються органами Антимонопольного комітету України протягом розумного строку, 

але не більше трьох років з дня прийняття розпорядження про початок розгляду справи, якщо 

інше не передбачено цим Законом. 

2. За наявності обґрунтованих підстав, що перешкоджають розгляду справи у строк, 

визначений частиною першою цієї статті, органи Антимонопольного комітету України 

можуть продовжити цей строк, але не більше, ніж на два роки, про що письмово 

повідомляються особи, які беруть участь у справі. 

3.   До строку розгляду справи про порушення законодавства про захист економічної 

конкуренції не зараховується час зупинення розгляду справи відповідно до частини другої 

статті 38 цього Закону. 

4.   Якщо протягом граничних строків розгляду справи, передбачених частинами першою 

та другою цієї статті, органом Антимонопольного комітету України рішення не прийнято, 

справа підлягає закриттю на підставі абзацу сьомого частини першої статті 49 цього Закону"; 

 

20) Пункт 2 Розділу І законопроекту після підпункту 10) доповнити новим підпунктом 

такого змісту" 

"16) у статті 40:  

а) абзаци другий та п’ятий частини першої викласти в такій редакції:  

 "ознайомлюватися з матеріалами справи, знімати копії (фотокопії) з матеріалів справи 

та робити виписки (крім інформації з обмеженим доступом, а також інформації, розголошення 

якої може завдати шкоди інтересам інших осіб, які беруть (брали) участь у справі, або 

перешкодити подальшому розгляду справи) - після одержання копії подання з попередніми 

висновками в справі (витягів із нього, що не містять інформації з обмеженим доступом, а 

також визначеної відповідним державним уповноваженим, головою територіального 

відділення Антимонопольного комітету України інформації, розголошення якої може завдати 

шкоди інтересам інших осіб, які беруть участь у справі, або перешкодити подальшому 

розгляду справи).";  

"оскаржувати рішення, розпорядження органів Антимонопольного комітету України в 

порядку, визначеному законом";  

б) доповнити частину першу новими абзацами шостим та сьомим такого змісту:  

"користуватися послугами перекладача;  

інші права, передбачені законодавством про захист економічної конкуренції". 

в) доповнити статтю новою частиною третьою такого змісту: 

"3. Документи, до яких особам, які беруть участь у справі, надано доступ, можуть бути 

використані ними лише для забезпечення реалізації прав, наданих їм законодавством про 

захист економічної конкуренції". 

21) Пункт 2 Розділу І законопроекту після підпункту 10) доповнити новим підпунктом 

такого змісту: 

"17) статтю 41 доповнити новими частинами другою - сьомою наступного змісту: 

"2. Докази мають право подавати особи, які беруть участь у справі.  

3. Під час розгляду справи орган Антимонопольного комітету України, голова його 

територіального відділення, уповноважені ними працівники Антимонопольного комітету 

України, територіального відділення збирають докази шляхом вчинення процесуальних дій, 

передбачених законодавством про захист економічної конкуренції а також отримують докази 

від інших органів влади.  

4. Письмовими доказами є документи (крім електронних документів) на паперовому 

носії, інші види документів, засвідчені належним чином їх копії або витяги з них, що містять 

відомості про обставини, які мають значення для справи. Письмовими доказами можуть бути, 
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зокрема, акти, нотатки, листування, телеграми, телефонограми, ілюстрації (карти, діаграми, 

органіграми, рисунки, схеми тощо). Копії документів вважаються засвідченими належним 

чином, якщо їх засвідчено в порядку, встановленому законодавством.  

5. Електронними доказами є інформація в електронній (цифровій) формі, яка містить дані 

про обставини, що мають значення для справи, зокрема, електронні документи (у тому числі 

текстові документи, графічні зображення, плани, фотографії, відео- та звукозаписи тощо), 

вебсайти (сторінки), текстові, мультимедійні та голосові повідомлення, метадані, банки (бази) 

даних й інші дані в електронній формі. Такі дані можуть зберігатися, зокрема, на портативних 

пристроях (картах пам’яті, мобільних телефонах тощо), серверах, системах резервного 

копіювання, інших місцях збереження даних в електронній формі (у тому числі в мережі 

Інтернет).  

6. Речовими доказами є предмети матеріального світу, властивості, наявність чи місце 

виявлення яких свідчать про обставини, що мають значення для справи, а також магнітні, 

електронні та інші матеріальні носії інформації, що містять аудіовізуальну інформацію про 

такі обставини.  

7. Під час здійснення дій, пов’язаних із розглядом справи, орган Антимонопольного 

комітету України, голова його територіального відділення, уповноважені ними працівники 

Антимонопольного комітету України, його територіального відділення мають право 

застосовувати фотозйомку, аудіо- чи відеозапис, інші технічні чи програмно-технічні засоби 

(за наявності технічної можливості)". 

У зв'язку з цим частини другу та третю вважати частинами восьмою та дев'ятою; 

 22) Абзац другий підпункту 11 пункту 2 Розділу І законопроекту викласти у такій 

редакції: 

"а) в абзаці першому частини першої слова "у випадках, якщо:" замінити словами "за 

наявності хоча б однієї з таких обставин:" 

23) Підпункт 11 пункту 2 Розділу І законопроекту доповнити новими абзацами першим 

– восьмим такого змісту: 

"а) частину третю викласти у наступній редакції: 

"3. Якщо вилучення письмових доказів ускладнено, наприклад через їх численність або 

внаслідок того, що тільки частина з них має значення для справи, уповноважені працівники 

Антимонопольного комітету України чи його територіальних відділень можуть отримувати 

витяги з них, засвідчені належним чином особою, якій належать документи.  

У разі, коли державному уповноваженому Антимонопольного комітету України, голові 

територіального відділення Антимонопольного комітету України, уповноваженим ними 

працівникам Антимонопольного комітету України або його територіального відділення, які 

мають повноваження на вчинення відповідних процесуальних дій, передбачених цим Законом, 

відмовляється в доступі до приміщення, іншого володіння чи іншого місця зберігання носіїв 

інформації або створюються інші перешкоди, і при цьому є достатні підстави вважати, що у 

таких приміщеннях, іншому володінні або іншому місці зберігання носіїв інформації 

зберігаються предмети, документи чи інші носії інформації, що можуть бути доказами у 

справі, то уповноважені працівники Антимонопольного комітету України, територіального 

відділення Антимонопольного комітету України мають право опечатати таке приміщення чи 

інше місце зберігання носіїв інформації з метою забезпечення збереження доказів на період та 

в обсязі необхідному для перевірки. Термін опечатування приміщення, іншого володіння чи 

іншого місця зберігання носіїв інформації не повинен перевищувати терміну перевірки. 

Про опечатування приміщення, іншого володіння чи іншого місця зберігання носіїв 

інформації складається протокол, в якому зазначається, яке приміщення, інше володіння чи 

інше місце зберігання носіїв інформації опечатується та на який строк, а також вказуються 

підстави вважати, що у таких приміщеннях, іншому володінні або іншому місці зберігання 

носіїв інформації зберігаються предмети, документи чи інші носії інформації, що можуть бути 

доказами у справі. 

Копія протоколу про опечатування приміщення, іншого володіння чи іншого місця 

зберігання носіїв інформації надається присутньому адвокату, представнику суб’єкта 

господарювання, приміщення, інше володіння чи інше місце зберігання носіїв інформації 
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якого було опечатане. У разі відсутності зазначених осіб копія протоколу надсилається 

поштою не пізніше наступного дня після закінчення проведення перевірки. 

Працівники об’єкта перевірки зобов’язані забезпечити недоторканість приміщень, інших 

володінь чи інших місць зберігання носіїв інформації і цілісність печаток до закінчення строку 

опечатування. Доступ будь-яких осіб без участі уповноважених працівників 

Антимонопольного комітету України, територіального відділення Антимонопольного 

комітету України, які здійснюють проведення перевірки, до опечатаного приміщення, іншого 

володіння чи іншого місця зберігання носіїв інформації забороняється та тягне за собою 

встановлену законом відповідальність за вчинення перешкод у проведенні такої перевірки.  

За клопотанням осіб, у яких було вилучено оригінали письмових доказів, ці докази 

можуть бути повернені після закінчення строку оскарження відповідного рішення органу 

Антимонопольного комітету України до господарського суду. У матеріалах відповідної 

справи залишається копія письмового доказу, засвідчена належним чином особою, якій 

повертається оригінал.  

В окремих випадках речові докази після огляду та дослідження їх відповідним органом 

Антимонопольного комітету України можуть бути повернуті за клопотанням осіб, від яких 

вони були одержані, до закінчення розгляду справи, якщо задоволення такого клопотання 

можливе без шкоди для розгляду справи". 

24) Підпункт 11 пункту 2 Розділу І законопроекту доповнити новим підпунктом такого 

змісту: 

"частину третю статті 44 Закону України "Про захист економічної конкуренції" 

доповнити новим абзацом такого змісту: 

"За наявності обґрунтованого клопотання суб’єкта, який перевіряється, органи АМКУ 

можуть прийняти рішення про розпломбування (розпечатуваня приміщення (іншого 

володіння), системи комунікації чи місця зберігання інформації суб’єкта, який перевіряється, 

працівниками АМКУ, його територіального відділення до строку, визначеного у відповідному 

протоколі. Вказане клопотання розглядається і приймається рішення не пізніше двох робочих 

днів". 

  

25) Підпункт 11 пункту 2 розділу І законопроекту доповнити новими абзацами такого 

змісту: 

" доповнити новими частинами восьмою та дев'ятою такого змісту:  

"8. Члени комісії з проведення перевірки зобов’язані шанобливо ставитися до осіб, 

присутніх під час проведення перевірки, роз’яснити їх права та обов’язки, пред’явити перед 

початком проведення перевірки та під час перевірки іншим присутнім особам на їх вимогу 

службове посвідчення та засвідчену належним чином копію розпорядження про проведення 

перевірки.  

9. Керівник та посадові особи і працівники суб’єкта, який перевіряється, власник, 

зобов’язані сприяти проведенню перевірки, зокрема виконувати законні вимоги членів комісії 

співпрацювати з членами комісії (у тому числі проводити їх до місць зберігання інформації, 

надати схеми та опис систем комунікації, паролі доступу до серверів, робочих станцій та 

ноутбуків, відкрити замкнені приміщення та місця зберігання інформації або надати відповідні 

коди та ключі). Суб’єкт, який перевіряється, зобов’язаний надавати пояснення". 

26) Підпункт 12 пункту 2 розділу І законопроекту після абзацу третього доповнити 

новими абзацами четвертим - дев'ятим такого змісту: 

"Термін проведення такої перевірки не може перевищувати один місяць. Орган 

Антимонопольного комітету України або голова територіального відділення 

Антимонопольного комітету України мають право прийняти обґрунтоване рішення про 

продовження такого терміну, але не більше, ніж на один місяць. Продовження терміну більше, 

ніж на один місяць допускається у наступних випадках: 

письмової згоди суб’єкта господарювання, об’єднання, органу влади, органу місцевого 

самоврядування, органу адміністративно-господарського управління та контролю, який 

перевіряється; 
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подання клопотання суб’єктом господарювання, об’єднанням, органом влади, органом 

місцевого самоврядування, органом адміністративно-господарського управління та контролю, 

який перевіряється, про продовження терміну перевірки у зв’язку необхідністю підготовки 

таким суб’єктом інформації, необхідної для проведення перевірки; 

якщо неможливо встановити фактичне місцезнаходження суб‘єкта господарювання, 

об’єднання, органу влади, органу місцевого самоврядування, органу адміністративно-

господарського управління та контролю, який перевіряється, до встановлення такого 

місцезнаходження; 

якщо є потреба у проведенні експертизи, але не більше ніж на термін проведення такої 

експертизи. 

Ці терміни зупиняються на час розгляду судом справи, пов’язаною із проведенням 

перевірки.". 

27) В абзаці четвертому підпункту 12 пункту 2 Розділу І законопроекту слова "у разі 

наявності ознак порушення законодавства про захист економічної конкуренції з метою 

збирання доказів порушення," замінити словами та знаками ", яка передбачена частиною 

першою цієї статті,". 

28) Абзац шостий підпункту 12 пункту 2 Розділу І законопроекту викласти в такій 

редакції: 

"3. Порядок проведення перевірки, зміст та форма розпорядження, передбаченого 

частиною другою цієї статті Закону, затверджуються Антимонопольним комітетом України. 

Форма акта затверджується Антимонопольним комітетом України". 

29) Абзац шістнадцятий підпункту 12 пункту 2 Розділу І законопроекту викласти у такій 

редакції: 

" 5. Перевірка може проводитися із залученням поліцейських, працівників митних та 

інших правоохоронних органів, у тому числі при створенні перешкод у проведенні перевірки 

або з метою запобігання створенню таких перешкод. 

Поліцейські, працівники інших правоохоронних органів не мають права втручатися у хід 

проведення перевірки. 

За вимогою особи в якої проводиться перевірка, до такої перевірки залучається адвокат, 

або фахівець в галузі права, з яким у такої особи укладено договір про надання правової 

допомоги. Неявка адвоката (фахівця у галузі права), уповноваженого представника для участі 

у проведенні перевірки протягом трьох годин не перешкоджає її проведенню." 

 30) Абзац вісімнадцятий підпункту 12 пункту 2 розділу І законопроекту викласти в такій 

редакції: 

"7. Фіксація процесу та результатів проведення перевірки здійснюється в акті проведення 

перевірки, який складається протягом десяти робочих днів після завершення перевірки, в 

якому зокрема фіксуються відомості про опломбування (опечатування) приміщень, систем 

комунікації чи місць зберігання інформації та зняття пломб (печаток), відомості про зняті копії 

документів та інформації, а також інша інформація, та надсилається поштою суб’єкту 

господарювання, об’єднанню, органу влади, органу місцевого самоврядування, органу 

адміністративно-господарського управління та контролю не пізніше наступного робочого дня 

після його складення. Форма акта затверджується Антимонопольним комітетом України." 

31) Абзац двадцять перший підпункту 12 пункту 2 Розділу І законопроекту викласти у 

такій редакції: 

"8. Про опломбування (опечатування) приміщень, інших володінь чи місць зберігання 

інформації та зняття пломб (печаток) вносяться відомості до акта проведення перевірки. 

Запис, здійснений за допомогою фотозйомки, аудіо- чи відеозапису, інших технічних чи 

програмно-технічних засобів є невід'ємним додатком до акту перевірки або протоколу."; 

32) Абзац дев’ятий підпункту 14 пункту 2 розділу І законопроекту викласти в такій 

редакції: 

"зменшення розміру штрафу на 15 відсотків від розміру штрафу, визначеного при 

прийнятті рішення, передбаченого абзацами другим та сьомим частини першої статті 48 

Закону України "Про захист економічної конкуренції". 
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Угода про врегулювання може містити й інші обставини та зобов’язання, щодо яких 

відповідач та орган Антимонопольного комітету України досягли згоди з метою врегулювання 

у справі". 

33) Пункт 2 Розділу І законопроекту після підпункту 14) доповнити новим підпунктом 

такого змісту: 

"доповнити Закон новою статтею 481 такого змісту: 

"Стаття 481. Державний реєстр суб'єктів господарювання, яких притягнуто до 

відповідальності за вчинення порушення у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які 

стосуються спотворення результатів торгів, аукціонів, конкурсів, тендерів  

1. Антимонопольний комітет України для цілей Закону України «Про публічні закупівлі» 

створює, веде та оприлюднює єдиний відкритий Державний реєстр суб'єктів господарювання, 

яких притягнуто до відповідальності за вчинення порушення, яке передбачене пунктом 4 

частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України "Про захист економічної 

конкуренції", у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються 

спотворення результатів торгів, аукціонів, конкурсів, тендерів (далі - Державний реєстр).  

Порядок ведення і доступу Державного реєстру встановлюється нормативно-правовим 

актом Антимонопольного комітету України. 

2. Доступ до інформації з Державного реєстру є вільним та безкоштовним.  

3. В Державному реєстрі публікуються, зокрема, наступні відомості:  

реквізити рішення про притягнення до відповідальності за вчинення порушення у 

вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів, 

аукціонів, конкурсів, тендерів;  

найменування органу Антимонопольного комітету України, який його прийняв;  

найменування суб'єктів господарювання, що вчинили такі порушення та їх 

ідентифікаційні коди". 

34) Пункт 2 Розділу І законопроекту доповнити підпунктом такого змісту: 

"частину першу статті 49 після абзацу шостого доповнити новим абзацом сьомим такого 

змісту: 

"закінчилися строки розгляду справ про порушення законодавства про захист 

економічної конкуренції, передбачені статтею 371 цього Закону"; 

У зв’язку з цим абзац сьомий вважати абзацом восьмим. 

 

35) Підпункт 15 пункту 2 Розділу І законопроекту доповнити абзацом такого змісту: 

Пункт 10 частини першої статті 50 Закону України "Про захист економічної конкуренції" 

викласти у наступній редакції:  

"10) недотримання умов, передбачених пунктами 2, 5 та 6 частини третьої статті 22 цього 

Закону;" 

 

36) Підпункт 16 пункту 2 Розділу І законопроекту доповнити новими абзацами такого 

змісту: 

"г) в частині п’ятій цієї статті слово "четвертим" замінити словом "сьомим"; 

д) доповнити статтю новою частиною восьмою такого змісту: 

"8. Порядок визначення розміру штрафу, що накладається за порушення законодавства 

про захист економічної конкуренції, встановлюється нормативно-правовим актом 

Антимонопольного комітету України"; 

37) Абзац третій підпункту 17 пункту 2 розділу І доповнити словами "у встановленому 

цим Законом та Антимонопольним комітетом України порядку"; 

38) У абзацах четвертому, шостому, дев'ятому, дванадцятому, вісімнадцятому та 

дев'ятнадцятому підпункту 17 пункту 2 розділу І законопроекту слова "чи його 

територіального відділення" у всіх відмінках виключити; 

39) У абзаці сьомому підпункту 17 пункту 2 Розділу І законопроекту слова "за 

виключенням випадку, коли органом Антимонопольного комітету України повідомлено про 

необхідність подальшої її участі в антиконкурентних діях для забезпечення цілісності 
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розслідування справи" замінити словами "за винятком, коли є необхідність подальшої її участі 

в антиконкурентних діях для забезпечення цілісності розслідування справи"; 

40) Абзац дванадцятий підпункту 17 пункту 2 Розділу І законопроекту викласти в такій 

редакції:  

"4. Для інших учасників антиконкурентних узгоджених дій, які не можуть бути повністю 

звільнені від відповідальності у зв’язку з тим, що таке звільнення отримує інший учасник 

відповідних антиконкурентних узгоджених дій, який раніше подав заяву про звільнення від 

відповідальності, але які бажають отримати часткове звільнення від відповідальності, розмір 

штрафу зменшується постійно діючою, тимчасовою адміністративною колегією 

Антимонопольного комітету України, Антимонопольним комітетом України. Зменшення 

розміру штрафу здійснюється, якщо відповідні особи добровільно надали докази вчинення 

антиконкурентних узгоджених дій, що мають суттєве значення для прийняття рішення у 

справі та які відсутні в органах Антимонопольного комітету України, при дотриманні вимог, 

передбачених пунктами 1-3 частини третьої цієї статті. У цьому випадку розмір штрафу 

зменшується порівняно з розміром штрафу, визначеним при прийнятті рішення, 

передбаченого абзацами другим та сьомим частини першої статті 48 цього Закону, залежно 

від черговості звернення:"; 

41) Доповнити підпункт 17 пункту 2 Розділу І законопроекту новою частиною п'ятою 

такого змісту: 

"5. Учасник антиконкурентних узгоджених дій може відкликати, надану ним інформацію 

та заяву про звільнення від відповідальності.  

Відкликання заяв не перешкоджає реалізації Антимонопольним комітетом України 

повноважень, передбачених законодавством про захист економічної конкуренції, щодо 

отримання відповідної інформації". 

42) Підпункт 19 пункту 2 Розділу І законопроекту доповнити новим абзацом другим 

такого змісту: 

"б) частину шосту статті 56 Закону доповнити словами та знаками "(за умови письмової 

згоди такої особи з фактом вчинення порушення та розміром накладеного штрафу) але не 

більше, ніж на дванадцять місяців"." 

43) Пункт 3 Розділу І щодо внесення змін до Господарського процесуального кодексу 

України виключити 

44) Розділ І доповнити законопроекту новим пунктом такого змісту: 

"У статті 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" (Відомості Верховної 

Ради (ВВР), 2001, № 5, ст. 30):  

1) в пункті 3 слова “Антимонопольному комітету України” виключити;  

2) доповнити статтю новим пунктом 4 такого змісту:  

"4) органам Антимонопольного комітету України - на їх письмову вимогу, здійснену з 

метою виконання повноважень, визначених Законом України "Про захист економічної 

конкуренції";". 

45) Розділ І доповнити законопроекту новим пунктом такого змісту: 

"У статті 3 Закону України "Про державну службу" (Відомості Верховної Ради (ВВР), 

2016, № 4, ст. 43):  

пункт 4 частини третьої після слів "Антимонопольного комітету України" доповнити 

словами "уповноважених з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних 

закупівель," 

46) Розділ І доповнити законопроекту новим пунктом такого змісту: 

"12. У статті 3 Закону України “Про виконавче провадження” (Відомості Верховної Ради 

(ВВР), 2016, № 30, ст. 542) пункт 7 викласти в такій редакції: 

"7) рішень інших державних органів та рішень Національного банку України, наказів 

Голови Антимонопольного комітету України, голови територіального відділення 

Антимонопольного комітету України або осіб, які виконують їх обов’язки (заступають), що 

законом визнані виконавчими документами". 

47) У Розділі "Прикінцеві положення" назву викласти в такій редакції "Прикінцеві та 

перехідні положення"; 
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48) Пункт 1 Розділу ІІ законопроекту викласти у такій редакції: 

"1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, та вводиться 

в дію з 1 січня 2023 року". 

49) Розділ ІІ законопроекту доповнити новим пунктом 2 такого змісту:  

"2. Рішення, прийняті органами Антимонопольного комітету України, до введення в дію 

цього Закону, підлягають виконанню у порядку та відповідно до законодавства, яке діяло на 

момент прийняття рішення органом Антимонопольного комітету України.  

Заяви про надання дозволу на узгоджені дії, концентрацію суб’єктів господарювання, 

заяви про надання висновків відповідно до статей 14 та 29 Закону України “Про захист 

економічної конкуренції”, заяви та подання про порушення законодавства про захист 

економічної конкуренції, які подані та розгляд яких не закінчено до введення в дію цього 

Закону розглядаються в порядку та відповідно до законодавства, що діяло до введення в дію 

цього Закону.  

 Справи про узгоджені дії, концентрацію суб’єктів господарювання, справи про 

порушення законодавства про захист економічної конкуренції, розгляд яких було розпочато 

до введення в дію цього Закону, розглядаються в порядку та відповідно до законодавства, що 

діяло до введення в дію цього Закону.". 

50) Розділ ІІ законопроекту доповнити пунктом 3 такого змісту: 

"3. Установити, що до порядку підготовки та прийняття нормативно-правових актів 

Антимонопольного комітету України, що приймаються на виконання вимог цього Закону, не 

застосовуються вимоги Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері 

господарської діяльності". Проекти таких нормативно-правових актів мають бути обов'язково 

оприлюднені не пізніш як за 15 календарних днів до дати їх розгляду з метою прийняття, та в 

установленому законодавством порядку проведено консультації з громадськістю". 

51) В абзаці третьому пункту 2 Розділу ІІ законопроекту слова “забезпечити приведення” 

замінити словами “забезпечити прийняття необхідних нормативно-правових актів для 

реалізації цього Закону та приведення”; 

52) Доповнити Розділ ІІ новим пунктом такого змісту:  

"5. Рекомендувати Національному банку України, іншим органам державної влади 

протягом шести місяців з дня набрання чинності цим Законом:  

забезпечити прийняття актів, необхідних для реалізації цього Закону;  

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.". 
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