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Шановний }Орiю Олександровичу!

Ознайомившись iз проектом Методики визначення ринку (далi

Методика), члени KoMiTeTy з питань розвитку економiчноi конкуренцii При

ТПП УкраТни, вважають за доцiльне звернути Вашу увагу на таке.
l. !,осконале визначення ринкiв е фундаментом антимонопольного

регулювання, застосування законодавства про захист еконоМiЧнОТ

конкуренцiТ, вирiшення проблем публiчних закупiвель, приватиЗацii,
зовнiшньоекономiчноi дiяльностi тощо. Тому, розробляючи методику
визцачення ринку, слiд чiтко визначитися з предметом правоВоГО

регулювання, на який iT буле спрямовано. Проте предмет, заявлениЙ В

преамбулi Методики, не стосусться Закону Украiни "Про захист економiчноi
конкуренцiТ" i не ма€ r{ормативного визначення.

2" Стан конкуреFtцiТ, як piBeHb iнтенсивностi ринкових вiдносин, мас
важJlиве з}IачеI{ня rIiл час прогнозування розвитку конкуренцiТ,
контролювання узгоджеrrих дiй i концентрацiй, реформування галузей i сфер
економiки УкраТни. Тому потребус визначення й сфера застосування
Методики, тобто встановлення того, хто, в яких випадках i з якою метою мае
ii використовувати.

З. 11опри те, що Методика, згiдно з преамбулою, визнача€ порядок
визначення ринку, if автор намагаються вирiшити й низку методичних
питань. При цьому з тексту документа не зрозумiло, на якiй методологiчнiй
базi Тх мас бути вирiшено, З огляду на це, потребуе визначення статус
Методики.

4. Методикою визначення монопольного (домiнуючого) становиЩа
суб'ектiв господарювання на ринку, затвердженою розпорядженням
АнтимоноIlоJ]ьного комi,гету Украiни вiд 05.03.2002 jф 49-р, реалiзовано
ltiдходи, закрiп.llеtli в чинному законодавствi гlровiдних держав i прописанi В

економiчнiй TeopiТ коrIкуренцiТ. Закрiпленим у нiй методологiчним пiдходам
вiдповiдас i набiр пiдходiв до визначення ринку i становиIrIа суб'ектiв на
ньому, сформований за принципом ad hoc на ocнoBi судовоi практики В

lcBAc
!UROCHAMBRLS



YKpaiHi та прецедентних рiшень европейського суду справедливостi. ПРОТе

запропонована Методика нiяк не спiввiдноситься aHi зi згаданим докУМенТОМ,
aHi з чинним законодавством, aHi з практикою його застосування.

5. За визначенням, "методикою" називають готовий "рецепт",
Еtлгоритм, процедуру для виконання певних дiй iз конкретизацiею пРИйОМiВ i

завдань. Проте в запропонованому документi викладено, скорiше, guidelines,

тобто загальнi пiдходи, ocHoBHi принципи, якими керуватиметься
Днтимонопо.тtьний комiтет пiд час визначення ринкiв. З огляДУ На Це, ЙОГО

доцiльнiше було б назвати "OcHoBHi пiдходи до визначення ринкiв".
Експертами, залученими KoMiTeToM з питань розвитку екОНОМiЧНОi

конкуренцiТ при ТПП Украiни до обговорення Методики, загаJIоМ наДаНО Та

оцiнено 49 конкретних пропозицiй до ii тексту. Ознайомитися З ниМи МоЖНа

за адресою:
https://}:sychea.com.ual'expertslprojectsl59iuse*spalproblern/lЗ06/solutions
(пiсля погlередньоТ ресстрацiТ i подачi заявки на участь у проектi "KoMiTeT З

питань розвитку економiчноТ конкуренцiТ при ТПП УкраТни")"
Розумiючи, що реформування економiки потребуе коригування

нормативноТ бази в стислi термiни, пропоную використати для ексПеРТНОГО

публiчного опliпе-обговорення питань захисту економiчноТ кОНКУРеНЦii

муJIьтисервiсну платформу PsycheaExpertus (https:/z'}rsychea.com.ua).

Отриманi резуrrь,гати в подаJIьшому лоuiльно обговорити iз залУЧеННЯМ

провiлних експертiв на круглому столi на базi KoMiTeTy з питань роЗВИТКУ
економiчноI конкуренчiТ при ТIIП УкраТни.

Чекаемо на Ваше рiшення.
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