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АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ
вул. Митрополита Василя Липківського, 45, м. Київ, 03035, тел. (044)251-62-62, факс (044)520-03-25  

Е-шаіІ: 5Ід@атси.доу.иа \УеЬ: Мір:// \ллллллатс.дсл/.иа КодЄДРПОУ 00032767

Розглянувши в Антимонопольному комітеті України (надалі -  Комітет) Ваш запит 
на отримання публічної інформації від 27.10.2017 б/н, направлений до Комітету листом 
Секретаріату Кабінету Міністрів України від 22.11.2017 № 2254/0/3-17 (вхідний Комітету 
від 22.11.2017 № 3-01/374-пі) щодо ухвалення всіма центральними органами виконавчої 
влади України рішення про визначення розмірів відшкодування фактичних витрат на 
копіювання та друк у разі задоволення запитів на публічну інформацію, в межах компетенції 
повідомляємо наступне.

Відповідно до статті 1 Закону України «Про доступ до публічної інформації» 
публічна інформація -  це відображена та задокументована будь-якими засобами та на 
будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання 
суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, 
або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників 
публічної інформації, визначених цим Законом.

Згідно з пунктом 1.4 Інструкції про порядок забезпечення доступу до публічної 
інформації в Антимонопольному комітеті України, затвердженої розпорядженням 
Антимонопольного комітету України від 27.07.2011 № 406-р, зареєстрованим в Міністерстві 
юстиції України 16.08.2011 за № 974/19712, Комітет не є розпорядником інформації за 
запитами на інформацію стосовно інформації, яка може бути отримана шляхом 
узагальнення, аналітичної обробки даних або яка потребує створення в інший спосіб.

Відповідно до частини 1 статті 19 Закону України «Про доступ до публічної 
інформації» запит на інформацію - це прохання особи до розпорядника інформації надати 
публічну інформацію, що знаходиться у його володінні.

Враховуючу зазначене, повідомляємо Вам, що відповідно до Закону України «Про 
доступ до публічної інформації», Закону України «Про Антимонопольний комітет України», 
Указу Президента України від 05.05.2011 № 547 «Питання забезпечення органами 
виконавчої влади доступу до публічної інформації» (вх. Комітету від 11.05.2011 № 2/15-у), 
постанов Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 № 583 «Питання виконання Закону 
України «Про доступ до публічної інформації» (вх. Комітету від 06.06.2011 № 3.1/52-п), 
від 13.07.2011 № 740 «Про затвердження граничних норм витрат на копіювання або друк 
документів, що надаються за запитом на інформацію» (вх. Комітету від 20.07.2011 
№ 3.1/60-п) Антимонопольним комітетом України видані розпорядження від 16.11.2011 
№ 686-р «Щодо відшкодування витрат на копіювання або друк документів, що надаються за
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запитами на інформацію» та розпорядження від 24.11.2015 №37-рп «Про затвердження 
змін до Розміру фактичних витрат на копіювання або друк копій документів, що надаються 
за запитом на інформацію Антимонопольного комітету України та його територіальними 
відділеннями» (копії зазначених документів додаються).

Одночасно зазначаємо, що Законом України «Про доступ до публічної інформації» не 
передбачено обов’язок розпорядника інформації завіряти копії документів, що надаються у 
відповідь на запит.

Також надаємо прямі інтернет-лінки розпоряджень Комітету від 16.11.2011 № 686-р 
«Щодо відшкодування витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитами 
на інформацію» та від 24.11.2015 №37-рп «Про затвердження змін до Розміру фактичних 
витрат на копіювання або друк копій документів, що надаються за запитом на інформацію 
Антимонопольного комітету України та його територіальними відділеннями»:

ЬЦр://туу>'.атс.іюу.иа/аткц/с1оссаТа1ое/с1осшпепі?іс1=97787&8с1іета=таіп,
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Відповідно до статті 23 Закону України «Про доступ до публічної інформації», 
рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації можуть бути оскаржені у судовому 
порядку.

Додаток: на 69 арк. в 1 прим.

З повагою

Перший заступник Голови Комітету 
державний уповноважений

І

М. НІЖНІК

Ахрамєєва Н.С. 594 64 10
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У К А З  
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Питання забезпечення органами виконавчої влади 
доступу до публічної інформації

З метою забезпечення безумовного виконання органами 
виконавчої влади Закону України "Про доступ до публічної 
інформації" ( 2939-17 ), реалізації конституційного права особи 
вільно збирати., зберігати, використовувати і поширювати 
інформацію, керуючись частиною другою статті 102 Конституції 
України ( 254к/96-ВР ), п о с т а н о в л я ю :

1. Кабінету Міністрів України:

забезпечувати в установленому порядку здійснення фінансування 
передбачених Законом України "Про доступ до публічної інформації" 
( 2939-17 ) заходів, виконуваних розпорядниками інформації, які 
утримуються за рахунок коштів Державного бюджету України;

затвердити у визначений Законом України "Про доступ до 
публічної інформації" ( 2939-17 ) строк граничні норми витрат на 
копіювання та друк документів;

підготувати разом із Службою безпеки України та внести на 
розгляд Верховної Ради України законопроект стосовно вдосконалення 
законодавчих актів щодо доступу до інформації з обмеженим доступом 
та відповідальності за порушення таких актів;

запровадити моніторинг виконання органами виконавчої влади 
Закону України "Про доступ до публічної інформації" ( 2939-17 ) та 
моніторинг судових рішень, прийнятих у зв'язку з порушенням права 
на одержання публічної інформації, здійснювати в разі потреби 
підготовку пропозицій щодо вдосконалення названого Закону 
( 2939-17 ) та вносити їх у встановленому порядку на розгляд 
Верховної Ради України;

розробити і внести на розгляд Верховної Ради України 
законопроекти щодо здійснення державного контролю за забезпеченням 
розпорядниками інформації доступу до публічної інформації;

ужити заходів щодо забезпечення уніфікованого підходу
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стосовно затвердження органами виконавчої влади інструкцій з 
питань обліку., вберігання і використання документів та інших 
матеріальних носіїв, які містять відомості, що становлять службову 
інформацію.

2. Кабінету Міністрів України, центральним органам виконавчої 
влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, 
Київській, Севастопольській міським, районним державним 
адміністраціям забезпечити безумовне виконання Закону України "Про 
доступ до публічної інформації" ( 2939-17 ), зокрема:

1) розробити і затвердити:

форми запитів на інформацію, які повинні містити стислу 
інструкцію щодо процедури подання запиту на інформацію, її 
отримання тощо;

порядок складання, подання запитів в усній, письмовій чи 
іншій формі (поштою, факсом, телефоном, електронною поштою);

2) запровадити облік запитів на інформацію;

3) визначити (утворити) спеціальні структурні підрозділи або 
визначити посадових осіб, які організовуватимуть доступ до 
публічної інформації, та завдання таких структурних підрозділів 
або осіб;

4) визначити спеціальні місця для роботи запитувачів із 
документами, що містять публічну інформацію, їх копіями, обладнати 
такі місця відповідною оргтехнікою;

5) створити умови для подання письмових запитів громадянами з 
обмеженими фізичними можливостями;

6) створити з метою доступу до публічної інформації та її 
збереження систему обліку документів, що знаходяться у відповідних 
розпорядників інформації і містять публічну інформацію, 
забезпечити обов'язкову реєстрацію в цій системі таких документів 
та надання доступу до них за запитами, оприлюднення зазначеної 
інформації на офіційних веб-сайтах (а в разі їх відсутності - в 
інший прийнятний для громадян спосіб);

7) забезпечувати своєчасне оприлюднення проектів рішень, що 
підлягають обговоренню, а також систематичне і оперативне 
оприлюднення та оновлення інформації про свою діяльність;

8) забезпечити оприлюднення в офіційних друкованих виданнях, 
на веб-сайтах, інформаційних стендах, в інший прийнятний для 
громадян спосіб інформації, зазначеної у статті 15 Закону України
ІІП----- -------- ---_/Г__•___ і* Л . _ X ____ . 1 ” 11 / ЛЛЛЛ А ”1 \ А ___ ______ * _ __
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про доступ до пуолічної інформації  ̂ /у з у-і / форм запитів на 
інформацію;

9) затвердити переліки відомостей, що становлять службову 
інформацію, та оприлюднити їх в установленому порядку;

10) затвердити інструкції з питань обліку, зберігання і 
використання документів та інших матеріальних носіїв, які містять 
відомості, що становлять службову інформацію;

11) вживати заходів щодо унеможливлення несанкціонованого 
доступу до наявної інформації про особу інших осіб;

12) організувати інформування населення про права громадян, 
передбачені Законом України "Про доступ до публічної інформації" 
( 2939-17 );

13) забезпечити проведення навчань і підвищення кваліфікації 
заступників керівників органів виконавчої влади, працівників 
структурних підрозділів та відповідальних осіб з питань 
забезпечення доступу до публічної інформації;

14) сприяти депутатам місцевих рад, громадським організаціям, 
громадським радам, громадянам у здійсненні громадського контролю 
за забезпеченням органами виконавчої влади доступу до публічної 
інформації шляхом проведення громадських слухань, громадської 
експертизи тощо.

3. Покласти на керівників центральних і місцевих органів 
виконавчої влади персональну відповідальність за забезпечення 
належного виконання відповідними органами вимог Закону України 
"Про доступ до публічної інформації" ( 2939-17 ).

4. Запропонувати органам місцевого самоврядування вжити 
заходів щодо забезпечення доступу громадян до публічної 
інформації.

5. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ

м. Київ, Б травня 2011 року 
N 547/2011

Нйо://2а(юп0.гагіа.аоу.иа/Іа\лз/зІ'іо\л'/547/2011/огіпІ
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КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А  
від 25 травня 2011 р. N 583 

Київ

Питання виконання Закону України 
"Про доступ до публічної, інформації" 

в Секретаріаті Кабінету Міністрів України, 
центральних та місцевих органах виконавчої влади

Відповідно до Закону України "Про доступ до публічної 
інформації" ( 2939-17 ) та Указу Президента України від 5 травня 
2011 р. N 547 ( 547/2011 ) "Питання забезпечення органами 
виконавчої влади доступу до публічної інформації" Кабінет 
Міністрів України п о с т а н о в л я є :

1. Установити, що Секретаріат Кабінету Міністрів України:

1) є розпорядником інформації, якою володіє Кабінет Міністрів 
України, зокрема інформації:

яка отримана або створена в процесі здійснення Кабінетом 
Міністрів України своїх повноважень та яка перебуває у володінні 
Секретаріату Кабінету Міністрів України;

яка отримана або створена Секретаріатом Кабінету Міністрів 
України під час забезпечення діяльності Кабінету Міністрів України 
та яка перебуває у володінні Секретаріату Кабінету Міністрів 
України;

2) не є розпорядником інформації за запитами на інформацію:

стосовно інформації інших державних органів України, органів 
влади інших держав, міжнародних організацій;

стосовно інформації, яка може бути отримана шляхом 
узагальнення, аналітичної обробки даних або яка потребує створення 
в інший спосіб.

2. Визначити Управління забезпечення доступу до публічної 
інформації Департаменту інформації та комунікацій з громадськістю 
Секретаріату Кабінету Міністрів України спеціальним структурним 
підрозділом з питань запитів на інформацію, що надходять 
Кабінетові Міністрів України, Секретаріатові Кабінету Міністрів 
України.

3. Затвердити такі, що додаються:

примірну форму запиту на інформацію ( 21562-15 );

примірний порядок складення та подання запитів на 
інформацію ( 21562-15 ).

4. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, 
Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та 
Севастопольській міським державним адміністраціям на підставі 
примірної форми запиту на інформацію та примірного порядку 
складення та подання запитів на інформацію затвердити власні акти.

ННр://2акоп3.гагіа.доу.иа/Іа\лй/зНо«//583-2011-%00%ВР/огіп*
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Інд. 17

ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 

від 25 травня 2011 р. N 583

ПРИМІРНА ФОРМА ЗАПИТУ НА ІНФОРМАЦІЮ

Розпорядник ________________________________________________________
інформації (найменування розпорядника інформації)

Запитувач ________________________________________________________
(прізвище., ім'я, по батькові - для фізичних осіб, 

найменування організації,

прізвище, ім'я, по батькові представника організації
- для юридичних

осіб та об'єднань громадян, що не мають статусу 
юридичної особи.

поштова адреса або електронна адреса, контактний 
телефон)

ЗАПИТ НА ІНФОРМАЦІЮ

Прошу відповідно до Закону України "Про доступ до публічної 
інформації" надати

(загальний опис інформації або вид, назва, 
реквізити чи зміст документа)

Запитувану інформацію прошу надати у визначений законом строк 
(необхідне зазначити):

на поштову адресу ________________________________________________
(поштовий індекс, область, район, населений 

пункт, вулиця,

будинок, корпус, квартира)

на електронну адресу _____________________________________

телефаксом _____________________________________

за телефоном

(дата) (підпис)

Примітки. 1. Система обліку, що містить інформацію про документи,
які перебувають у володінні_____________________________,

(найменування розпорядника 
інформації)

розміщена на веб-сайті__________________________________ .
(адреса офіційного веб-сайту 

розпорядника інформації)

2. Запит може бути поданий:

на поштову адресу_______________________________________ ;
(поштова адреса 

розпорядника інформації)
на електронну адресу ____________________________________ ;

(електронна адреса 
розпорядника інформації)
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і елефаксом_________________________________________;

(номер телефаксу розпорядника інформації) 
за телефоном_____________________________________________ .

(номер телефону розпорядника інформації)

3. Запит може бути поданий особисто до спеціальних 
структурних підрозділів або посадовим особам, які 
організовують у встановленому порядку доступ до 
публічної інформації, якою володіє розпорядник 
інформації, в робочий час згідно з правилами 
внутрішнього трудового розпорядку.

4. У запиті необхідно зазначити спосіб отримання 
інформації.

5. Відповідь на запит на інформацію надається у спосіб, 
обраний запитувачем, протягом п'яти робочих днів з дня 
надходження запиту.

6. У разі коли запит на інформацію стосується 
інформації, необхідної для захисту життя чи свободи 
особи, інформації щодо стану навколишнього природного 
середовища, якості харчових продуктів і предметів 
побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та 
інших надзвичайних ситуацій, що сталися або можуть 
статися і загрожують безпеці громадян, відповідь 
надається протягом 48 годин з дня отримання запиту.

7. У разі коли запит стосується надання великого обсягу 
інформації або потребує пошуку інформації серед значної 
кількості даних, строк розгляду запиту може бути 
продовжено до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого 
продовження. Про продовження строку запитувачу 
повідомляється в письмовій формі не пізніше п'яти 
робочих днів з дня надходження запиту.

8. Інформація на запит надається безоплатно.

9. У разі коли запитувана інформація містить документи 
обсягом більш як 10 сторінок, про це протягом п'яти 
робочих днів з дня надходження запиту повідомляється 
запитувачу із зазначенням обсягу фактичних витрат, 
пов'язаних із копіюванням або друком документів, та 
реквізитів і порядку відшкодування таких витрат. Надання 
інформації здійснюється протягом трьох робочих днів 
після підтвердження оплати вартості фактичних витрат.

10. У задоволенні запиту може бути відмовлено у таких 
випадках:

1) розпорядник інформації не володіє і не зобов'язаний 
відповідно до його компетенції, передбаченої 
законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено 
запит;

2) інформація, що запитується, належить до категорії 
інформації з обмеженим доступом;

3) запитувач не оплатив фактичні витрати, пов'язані з 
копіюванням або друком документів, відповідно до 
пункту 9 цих приміток;

4) не дотримано вимог до складення та подання запиту на 
інформацію, передбачених частиною п'ятою статті 19 
Закону України "Про доступ до публічної інформації", а 
саме не зазначено:

прізвище, ім'я, по батькові (найменування) запитувача, 
поштову адресу або адресу електронної пошти, а також 
номер засобу зв'язку (якщо такий є);
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загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи 
зміст документа, щодо якого зроблено запит (якщо 
запитувачу це відомо);
підпис і дату (за умови подання письмового запиту).

ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 

від 25 травня 2011 р. N 583

ПРИМІРНИЙ ПОРЯДОК 
складення та подання запитів на інформацію

1. Запит на інформацію подається фізичною або юридичною 
особою, об'єднанням громадян без статусу юридичної особи 
розпоряднику інформації в усній чи письмовій формі під час 
особистого прийому або шляхом надсилання поштою, електронною 
поштою, телефаксом або по телефону.

2. Запит на інформацію подається у довільній формі.

3. Запит на інформацію повинен містити:

прізвище, ім'я, по батькові (найменування) запитувача, 
поштову адресу, адресу електронної пошти або номер засобу зв'язку 
(якщо такий є);

загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст 
документа, щодо якого зроблено запит (якщо запитувачу це відомо);

підпис і дату (за умови подання письмового запиту).

4. Для подання письмового запиту запитувач може використати 
форму, яку надає розпорядник інформації або яка розміщується на 
офіційному веб-сайті розпорядника.

5. Запит на інформацію може бути подано особисто до 
спеціальних структурних підрозділів або посадовим особам, які 
організовують у встановленому порядку доступ до публічної 
інформації, якою володіє розпорядник інформації, в робочий час 
згідно з правилами внутрішнього трудового розпорядку.

6. Під час подання запиту на інформацію запитувач зазначає 
зручну для нього форму отримання інформації.

7. У разі коли з поважних причин (інвалідність, обмежені 
фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит, 
його оформлює представник спеціального структурного підрозділу або 
посадова особа, яка організовує у встановленому порядку доступ до 
публічної інформації, якою володіє розпорядник інформації, із 
зазначенням прізвища, ім'я, по батькові, контактного телефону в 
запиті, та надає копію запиту особі, яка його подала.

8. На вимогу запитувача на першому аркуші копії запиту 
проставляється відбиток штампа із зазначенням найменування 
розпорядника інформації, дати надходження та вхідного номера 
запиту. Така копія повертається запитувачу.
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КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А  
від 13 липня 2011 р. N 740 

Київ

Про затвердження граничних норм витрат 
на копіювання або друк документів, 

що надаються за запитом на інформацію

Відповідно до частини третьої статті 21 Закону України "Про 
доступ до публічної інформації" ( 2939-17 ) Кабінет Міністрів 
України п о с т а н о в л я є :

1. Затвердити граничні норми витрат на копіювання або друк 
документів, що надаються за запитом на інформацію (додаються).

2. Ця постанова набирає чинності з дня опублікування.

Прем’єр-міністр України 

Інд. 70

М.АЗАРОВ

ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 

від 13 липня 2011 р. N 740

ГРАНИЧНІ НОРМИ 
витрат на копіювання або друк документів, 

що надаються за запитом на інформацію

| Послуга, що надається 
і .......... ............ .......

| Граничні норми витрат |
1--------------------------------
|Копіювання або друк копій 
(документів формату А4 та меншого 
|розміру (в тому числі 
|двосторонній друк)
1.............. ...................

1 не більше ніж 0,1 відсотка | 
|розміру мінімальної заробітної | 
|плати за виготовлення однієї | 
|сторінки | 
______ ___________________________ і1--------------------------------

|Копіювання або друк копій 
|документів формату АЗ та 
|більшого розміру (в тому числі
|двосторонній друк)
1 ...............................

)не більше ніж 0,2 відсотка | 
|розміру мінімальної заробітної | 
|плати за виготовлення однієї | 
|сторінки | 
.________________________________ і1

|Копіювання або друк копій 
|документів будь-якого формату, 
|якщо в документах поряд з 
|відкритою інформацією міститься 
|інформація з обмеженим доступом, 
|що потребує її відокремлення,
|приховування тощо (в тому числі 
|двосторонній друк)

+ 1 
1 від 0,3 до 0,5 відсотка розміру| 
|мінімальної заробітної плати за| 
(виготовлення однієї сторінки | 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1

Примітка. Розмір мінімальної заробітної плати за виготовлення 
однієї сторінки встановлюється на дату копіювання та 
друку документів.
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З А К О Н  У К Р А Ї Н И

Про доступ до публічної інформації

(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, № 32, ст. 314)

{Із змінами, внесеними згідно із Законами
№ 4652-VI від 13.04.2012, ВВР, 2013, № 21, ст.208
№ 4711-УІ від 17.05.2012, ВВР, 2013, № 14, ст.89
№ 224-VII вщ 14.05.2013, ВВР, 2014, № 11,ст.132
№ 1700-VII від 14.10.2014, ВВР, 2014, № 49, ст.2056
№ 319-VIII від 09.04.2015, ВВР, 2015, № 25, ст.192}

Цей Закон визначає порядок здійснення та забезпечення права кожного на доступ до 
інформації, що знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень, інших розпорядників 
публічної інформації, визначених цим Законом, та інформації, що становить суспільний інтерес.

Розділ І 
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Публічна інформація

1. Публічна інформація - це відображена та задокументована будь-якими засобами та на 
будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб'єктами 
владних повноважень своїх обов'язків, передбачених чинним законодавством, або яка 
знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної 
інформації^ визначених цим Законом.

2. Публічна інформація є відкритою, крім випадків, встановлених законом.

Стаття 2. Мета і сфера дії Закону

1. Метою цього Закону є забезпечення прозорості та відкритості суб'єктів владних 
повноважень і створення механізмів реалізації права кожного на доступ до публічної інформації

2. Цей Закон не поширюється на відносини щодо отримання інформації суб'єктами владних 
повноважень при здійсненні ними своїх функцій, а також на відносини у сфері звернень 
громадян, які регулюються спеціальним законом.

Стаття 3. Гарантії забезпечення права на доступ до публічної інформації

1. Право на доступ до публічної інформації гарантується:

1) обов'язком розпорядників інформації надавати та оприлюднювати інформацію, крім 
випадків, передбачених законом;
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2) визначенням розпорядником інформації спеціальних структурних підрозділів або 
посадових осіб, які організовують у встановленому порядку доступ до публічної інформації якою 
він володіє;

3) максимальним спрощенням процедури подання запиту та отримання інформації;

4) доступом до засідань колегіальних суб'єктів владних повноважень, крім випадків, 
передбачених законодавством;

5) здійсненням парламентського, громадського та державного контролю за дотриманням 
прав на доступ до публічної інформації;

6) юридичною відповідальністю за порушення законодавства про доступ до публічної 
інформації

Стаття 4. Принципи забезпечення доступу до публічної інформації

1. Доступ до публічної інформації відповідно до цього Закону здійснюється на принципах:

1) прозорості та відкритості діяльності суб'єктів владних повноважень;

2) вільного отримання, поширення та будь-якого іншого використання інформації^ що була 
надана або оприлюднена відповідно до цього Закону, крім обмежень, встановлених законом;

{Пункт 2 частини першої статті 4 в редакції Закону № 319-УІІІ від 09.04.2015}

3) рівноправності, незалежно від ознак раси, політичних, релігійних та інших переконань, 
статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, мовних або 
інших ознак.

Розділ II 
ПОРЯДОК ДОСТУПУ ДО ІНФОРМАЦІЇ

Стаття 5. Забезпечення доступу до інформації

1. Доступ до інформації' забезпечується шляхом:

1) систематичного та оперативного оприлюднення інформації:

в офіційних друкованих виданнях;

на офіційних веб-сайтах в мережі Інтернет;

на єдиному державному веб-порталі відкритих даних;

{Пункт 1 частини першої статті 5 доповнено новим абзацом згідно із Законом № 319-УІІІ 
від 09.04.2015}

на інформаційних стендах;

будь-яким іншим способом;

2) надання інформації за запитами на інформацію.

Стаття 6. Публічна інформація з обмеженим доступом

1. Інформацією з обмеженим доступом є:

1) конфіденційна інформація;

2) таємна інформація;
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3) службова інформація.

2. Обмеження доступу до інформації здійснюється відповідно до закону при дотриманні 
сукупності таких вимог:

1) виключно в інтересах національної безпеки, територіальної цілісності або громадського 
порядку з метою запобігання заворушенням чи злочинам, для охорони здоров'я населення, для 
захисту репутації або прав інших людей, для запобігання розголошенню інформації, одержаної 
конфіденційно, або для підтримання авторитету і неупередженості правосуддя;

2) розголошення інформації може завдати істотної шкоди цим інтересам;

3) шкода від оприлюднення такої інформації переважає суспільний інтерес в її отриманні

3. Інформація з обмеженим доступом має надаватися розпорядником інформації, якщо він 
правомірно оприлюднив її раніше.

4. Інформація з обмеженим доступом має надаватися розпорядником інформації, якщо немає 
законних підстав для обмеження у доступі до такої інформації, які існували раніше.

5. Не може бути обмежено доступ до інформації' про розпорядження бюджетними коштами, 
володіння, користування чи розпорядження державним, комунальним майном, у тому числі до 
копій відповідних документів, умови отримання цих коштів чи майна, прізвища, імена, по 
батькові фізичних осіб та найменування юридичних осіб, які отримали ці кошти або майно. При 
дотриманні вимог, передбачених частиною другою цієї статті, зазначене положення не 
поширюється на випадки, коли оприлюднення або надання такої інформації може завдати шкоди 
інтересам національної безпеки, оборони, розслідуванню чи запобіганню злочину.

6. Не належать до інформації з обмеженим доступом відомості, зазначені у декларації’ особи, 
уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, поданій 
відповідно до Закону України "Про запобігання корупції', крім відомостей, зазначених в абзаці 
четвертому частини першої статті 47 вказаного Закону.

{Частина шоста статті 6 в редакції Закону № 4711-УІ від 17.05.2012; із змінами, 
внесеними згідно із Законом № 224-УІІ від 14.05.2013; в редакції Закону №  1700-УІІ від 
14.10.2014}

7. Обмеженню доступу підлягає інформація, а не документ. Якщо документ містить 
інформацію з обмеженим доступом, для ознайомлення надається інформація, доступ до якої 
необмежений.

Стаття 7. Конфіденційна інформація

1. Конфіденційна інформація - інформація, доступ до якої обмежено фізичною або 
юридичною особою, крім суб'єктів владних повноважень, та яка може поширюватися у 
визначеному ними порядку за їхнім бажанням відповідно до передбачених ними умов. Не може 
бути віднесена до конфіденційної інформація, зазначена в частині першій і другій статті 13 цього 
Закону.

2. Розпорядники інформації, визначені частиною першою статті 13 цього Закону, які 
володіють конфіденційною інформацією, можуть поширювати її лише за згодою осіб, які 
обмежили доступ до інформації, а за відсутності такої згоди - лише в інтересах національної 
безпеки, економічного добробуту та прав людини.

Стаття 8. Таємна інформація
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1. Таємна інформація - інформація, доступ до якої обмежується відповідно до частини другої 
статті 6 цього Закону, розголошення якої може завдати шкоди особі, суспільству і державі 
Таємною визнається інформація, яка містить державну, професійну, банківську таємницю, 
таємницю досудового розслідування та іншу передбачену законом таємницю.

{Частина перша статті 8 із змінами, внесеними згідно із Законом № 4652-УІ від 
13.04.2012}

2. Порядок доступу до таємної інформації регулюється цим Законом та спеціальними 
законами.

Стаття 9. Службова інформація

1. Відповідно до вимог частини другої статті 6 цього Закону до службової може належати 
така інформація:

1) що міститься в документах суб'єктів владних повноважень, які становлять внутрівідомчу 
службову кореспонденцію, доповідні записки, рекомендації, якщо вони пов'язані з розробкою 
напряму діяльності установи або здійсненням контрольних, наглядових функцій органами 
державної влади, процесом прийняття рішень і передують публічному обговоренню та/або 
прийняттю рішень;

2) зібрана в процесі оперативно-розшукової, контррозвідувальної діяльності, у сфері оборони 
країни, яку не віднесено до державної таємниці.

2. Документам, що містять інформацію, яка становить службову інформацію, присвоюється 
гриф "для службового користування". Доступ до таких документів надається відповідно до 
частини другої статті 6 цього Закону.

3. Перелік відомостей, що становлять службову інформацію, який складається органами 
державної влади, органами місцевого самоврядування, іншими суб'єктами владних 
повноважень, у тому числі на виконання делегованих повноважень, не може бути обмеженим у 
доступі

Стаття 10. Доступ до інформації про особу

1. Кожна особа має право:

1) знати у період збирання інформації, але до початку її використання, які відомості про неї та 
з якою метою збираються, як, ким і з якою метою вони використовуються, передаються чи 
поширюються, крім випадків, встановлених законом;

2) доступу до інформації' про неї, яка збирається та зберігається;

3) вимагати виправлення неточно'^ неповної, застарілої інформації про себе, знищення 
інформації про себе, збирання, використання чи зберігання якої здійснюється з порушенням 
вимог закону;

4) на ознайомлення за рішенням суду з інформацією про інших осіб, якщо це необхідно для 
реалізації та захисту прав та законних інтересів;

5) на відшкодування шкоди у разі розкриття інформації про цю особу з порушенням вимог, 
визначених законом.

2. Обсяг інформації про особу, що збирається, зберігається і використовується 
розпорядниками інформації, має бути максимально обмеженим і використовуватися лише з 
метою та у спосіб, визначений законом.
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3. Розпорядники інформації, які володіють інформацією про особу, зобов'язані:

1) надавати її безперешкодно і безкоштовно на вимогу осіб, яких вона стосується, крім 
випадків, передбачених законом;

2) використовувати її лише з метою та у спосіб, визначений законом;

3) вживати заходів щодо унеможливлення несанкціонованого доступу до неї інших осіб;

4) виправляти неточну та застарілу інформацію про особу самостійно або на вимогу осіб, 
яких вона стосується.

4. Зберігання інформації про особу не повинно тривати довше, ніж це необхідно для 
досягнення мети, задля якої ця інформація збиралася.

5. Відмова особі в доступі до інформації про не'4 приховування, незаконне збирання, 
використання, зберігання чи поширення інформації’ можуть бути оскаржені

Стаття 10і . Публічна інформація у формі відкритих даних

1. Публічна інформація у формі відкритих даних - це публічна інформація у форматі, що 
дозволяє її автоматизоване оброблення електронними засобами, вільний та безоплатний доступ 
до неї, а також її подальше використання.

Розпорядники інформації зобов’язані надавати публічну інформацію у формі відкритих даних 
на запит, оприлюднювати і регулярно оновлювати її на єдиному державному веб-порталі 
відкритих даних та на своїх веб-сайтах.

2. Публічна інформація у формі відкритих даних є дозволеною для її подальшого вільного 
використання та поширення.

Будь-яка особа може вільно копіювати, публікувати, поширювати, використовувати, у тому 
числі в комерційних цілях, у поєднанні з іншою інформацією або шляхом включення до складу 
власного продукту, публічну інформацію у формі відкритих даних з обов’язковим посиланням на 
джерело отримання такої інформації.

3. Публічна інформація, що містить персональні дані фізичної особи, оприлюднюється та 
надається на запит у формі відкритих даних у разі додержання однієї з таких умов:

1) персональні дані знеособлені та захищені відповідно до Закону України "Про захист 
персональних даних";

2) фізичні особи (суб’єкти даних), персональні дані яких містяться в інформації’ у формі 
відкритих даних, надали свою згоду на поширення таких даних відповідно до Закону України 
"Про захист персональних даних";

3) надання чи оприлюднення такої інформації’ передбачено законом;

4) обмеження доступу до такої інформації (віднесення її до інформації з обмеженим 
доступом) заборонено законом.

4. Перелік наборів даних, що підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних, вимоги до 
формату і структури таких наборів даних, періодичність к  оновлення визначаються Кабінетом 
Міністрів України. При цьому до такого переліку Кабінет Міністрів України обов’язково включає 
інформацію, доступ до якої у формі відкритих даних передбачено законом.
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Створення та забезпечення функціонування єдиного державного веб-порталу відкритих 
даних здійснюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у 
сфері електронного урядування.

{Закон доповнено статтею 10і згідно із Законом №  319-УІІІ від 09.04.2015}

Стаття 11. Захист особи, яка оприлюднює інформацію

1. Посадові та службові особи не підлягають юридичній відповідальності, незважаючи на 
порушення своїх обов'язків, за розголошення інформації про правопорушення або відомостей, що 
стосуються серйозної загрози здоров'ю чи безпеці громадян, довкіллю, якщо особа при цьому 
керувалася добрими намірами та мала обґрунтоване переконання, що інформація є достовірною, 
а також містить докази правопорушення або стосується істотної загрози здоров'ю чи безпеці 
громадян, довкіллю.

Розділ III 
СУБ'ЄКТИ ВІДНОСИН У СФЕРІ ДОСТУПУ ДО ПУБЛІЧНОЇ 

ІНФОРМАЦІЇ

Стаття 12. Визначення та перелік суб’єктів

1. Суб'єктами відносин у сфері доступу до публічної інформації є:

1) запитувачі інформації - фізичні, юридичні особи, об'єднання громадян без статусу 
юридичної особи, крім суб'єктів владних повноважень;

2) розпорядники інформації - суб'єкти, визначені у статті 13 цього Закону;

3) структурний підрозділ або відповідальна особа з питань доступу до публічної інформації 
розпорядників інформації.

{Пункт 3 частини першої статті 12 із змінами, внесеними згідно із Законом № 319-УІІІ від 
09.04.2015}

Стаття 13. Розпорядники інформації

1. Розпорядниками інформації'для цілей цього Закону визнаються:

1) суб'єкти владних повноважень - органи державної влади, інші державні органи, органи 
місцевого самоврядування, органи влади Автономної Республіки Крим, інші суб'єкти, що 
здійснюють владні управлінські функції відповідно до законодавства та рішення яких є 
обов'язковими для виконання;

2) юридичні особи, що фінансуються з державного, місцевих бюджетів, бюджету 
Автономної Республіки Крим, - стосовно інформації щодо використання бюджетних коштів;

3) особи, якщо вони виконують делеговані повноваження суб'єктів владних повноважень 
згідно із законом чи договором, включаючи надання освітніх, оздоровчих, соціальних або інших 
державних послуг, - стосовно інформації, пов'язаної з виконанням їхніх обов'язків;

4) суб'єкти господарювання, які займають домінуюче становище на ринку або наділені 
спеціальними чи виключними правами, або є природними монополіями, - стосовно інформації 
щодо умов постачання товарів, послуг та цін на них.
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2. До розпорядників інформації зобов'язаних оприлюднювати та надавати за запитами 
інформацію, визначену в цій статті, у порядку, передбаченому цим Законом, прирівнюються 
суб'єкти господарювання, які володіють:

1) інформацією про стан довкілля;

2) інформацією про якість харчових продуктів і предметів побуту;

3) інформацією про аварії, катастрофи, небезпечні природні явища та інші надзвичайні події, 
що сталися або можуть статися і загрожують здоров'ю та безпеці громадян;

4) іншою інформацією, що становить суспільний інтерес (суспільно необхідною 
інформацією).

3. На розпорядників інформації, визначених у пунктах 2, 3, 4 частини першої та в частині 
другій цієї статті, вимоги цього Закону поширюються лише в частині оприлюднення та надання 
відповідної інформації за запитами.

4. Усі розпорядники інформації незалежно від нормативно-правового акта, на підставі якого 
вони діють, при вирішенні питань щодо доступу до інформації мають керуватися цим Законом.

Стаття 14. Обов'язки розпорядників інформації

1. Розпорядники інформації зобов'язані:

1) оприлюднювати інформацію, передбачену цим та іншими законами;

{Пункт 1 частини першої статті 14 із змінами, внесеними згідно із Законом № 319-УІІІ від 
09.04.2015}

2) систематично вести облік документів, що знаходяться в їхньому володінні;

3) вести облік запитів на інформацію;

4) визначати спеціальні місця для роботи запитувачів з документами чи їх копіями, а також 
надавати право запитувачам робити виписки з них, фотографувати, копіювати, сканувати їх, 
записувати на будь-які носії' інформації' тощо;

5) мати спеціальні структурні підрозділи або призначати відповідальних осіб для 
забезпечення доступу запитувачів до інформації та оприлюднення інформації

{Пункт 5 частини першої статті 14 із змінами, внесеними згідно із Законом № 319-УІІІ від 
09.04.2015}

6) надавати та оприлюднювати достовірну, точну та повну інформацію, а також у разі 
потреби перевіряти правильність та об’єктивність наданої інформації і оновлювати 
оприлюднену інформацію.

{Пункт б частини першої статті 14 в редакції Закону № 319-УШ від 09.04.2015}

Стаття 15. Оприлюднення інформації розпорядниками

1. Розпорядники інформації зобов'язані оприлюднювати:

1) інформацію про організаційну структуру, місію, функції, повноваження, основні завдання, 
напрями діяльності та фінансові ресурси (структуру та обсяг бюджетних коштів, порядок та 
механізм їх витрачання тощо);
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2) нормативно-правові акти, акти індивідуальної дії (крім внутрішньоорганізаційних), 
прийняті розпорядником, проекти рішень, що підлягають обговоренню, інформацію про 
нормативно-правові засади діяльності;

3) перелік та умови отримання послуг, що надаються цими органами, форми і зразки 
документів, правила їх. заповнення;

4) порядок складання, подання запиту на інформацію, оскарження рішень розпорядників 
інформації, дій чи бездіяльності;

5) інформацію про систему обліку, види інформації, яку зберігає розпорядник;

5і) перелік наборів даних, що оприлюднюються у формі відкритих даних;

{Частину першу статті 15 доповнено пунктом 5і згідно із Законом № 319-УІІІ від 
09.04.2015}

6) інформацію про механізми чи процедури, за допомогою яких громадськість може 
представляти свої інтереси або в інший спосіб впливати на реалізацію повноважень 
розпорядника інформації

7) плани проведення та порядок денний своїх відкритих засідань;

8) розташування місць, де надаються необхідні запитувачам форми і бланки установи;

9) загальні правила роботи установи, правила внутрішнього трудового розпорядку;

10) звіти, в тому числі щодо задоволення запитів на інформацію;

11) інформацію про діяльність суб'єктів владних повноважень, а саме про:

їхні місцезнаходження, поштову адресу, номери засобів зв'язку, адреси офіційного веб-сайту 
та електронної пошти;

прізвище, ім'я та по батькові, службові номери засобів зв'язку, адреси електронної пошти 
керівника органу та його заступників, а також керівників структурних та регіональних підрозділів, 
основні функції структурних та регіональних підрозділів, крім випадків, коли ці відомості 
належать до інформації з обмеженим доступом;

розклад роботи та графік прийому громадян;

вакансії, порядок та умови проходження конкурсу на зампцення вакантних посад;

перелік та умови надання послуг, форми і зразки документів, необхідних для надання послуг, 
правила їх оформлення;

перелік і службові номери засобів зв'язку підприємств, установ та організацій, що належать 
до сфери к  управління, та їх керівників, крім підприємств, установ та організацій, створених з 
метою конспірації', оперативно-розшукової або контррозвщувальної діяльності;

порядок складання, подання запиту на інформацію, оскарження рппень суб'єктів владних 
повноважень, їх дій чи бездіяльності;

систему обліку, види інформації, якою володіє суб'єкт владних повноважень;

12) іншу інформацію про діяльність суб'єктів владних повноважень, порядок обов'язкового 
оприлюднення якої встановлений законом.
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2. Інформація, передбачена частиною першою цієї статті, підлягає обов'язковому 
оприлюдненню невідкладно, але не пізніше п'яти робочих днів з дня затвердження документа. У 
разі наявності у розпорядника інформації офіційного веб-сайту така інформація оприлюднюється 
на веб-сайті із зазначенням дати оприлюднення документа і дати оновлення інформації

3. Проекти нормативно-правових актів, рішень органів місцевого самоврядування, 
розроблені відповідними розпорядниками, оприлюднюються ними не пізніш як за 20 робочих 
днів до дати їх розгляду з метою прийняття.

4. Невідкладному оприлюдненню підлягає будь-яка інформація про факти, що загрожують 
життю, здоров'ю та/або майну осіб, і про заходи, які застосовуються у зв'язку з цим.

Стаття 16. Відповідальні особи з питань доступу до публічної інформації

1. Розпорядник інформації відповідає за визначення завдань та забезпечення діяльності 
структурного підрозділу або відповідальної особи з питань доступу до публічної інформації 
розпорядників інформації, відповідальних за опрацювання, систематизацію, аналіз та контроль 
щодо задоволення запиту на інформацію, надання консультацій під час оформлення запиту, а 
також за оприлюднення інформації, передбаченої цим Законом.

2. Запит, що пройшов реєстрацію в установленому розпорядником інформації порядку, 
обробляється відповідальними особами з питань доступу до публічної інформації.

{Стаття 16 в редакції Закону № 319-УШ від 09.04.2015}

Стаття 17. Контроль за забезпеченням доступу до публічної інформації

1. Парламентський контроль за дотриманням права людини на доступ до інформації 
здійснюється Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини, тимчасовими слідчими 
комісіями Верховної Ради України, народними депутатами України.

2. Громадський контроль за забезпеченням розпорядниками інформації доступу до публічної 
інформації здійснюється депутатами місцевих рад, громадськими організаціями, громадськими 
радами, громадянами особисто шляхом проведення відповідних громадських слухань, 
громадської експертизи тощо.

3. Державний контроль за забезпеченням розпорядниками інформації доступу до інформації 
здійснюється відповідно до закону.

Стаття 18. Реєстрація документів розпорядника інформації

1. Для забезпечення збереження та доступу до публічної інформації документи, що 
знаходяться у суб'єктів владних повноважень, підлягають обов'язковій реєстрації' в системі 
обліку, що має містити:

1) назву документа;

2) дату створення документа;

3) дату надходження документа;

4) джерело інформації' (автор, відповідний підрозділ);

5) передбачену законом підставу віднесення інформації' до категорії' з обмеженим доступом;

6) строк обмеження доступу до інформації, у разі якщо вона віднесена до інформації' з 
обмеженим доступом;
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7) галузь;

8) ключові слова;

9) тип, носій (текстовий документ, електронний документ, плівки, відеозаписи, аудіозаписи 
тощо);

{Пункт 9 частини першої статті 18 із змінами, внесеними згідно із Законом № 319-У1І1 від 
09.04.2015}

10) вид (нормативні акти, угоди, рішення, протоколи, звіти, прес-релізи);

11) проекти рішень (доповідні записки, звернення, заяви, подання, пропозиції, листи тощо);

12) форму та місце зберігання документа тощо.

2. Доступ до системи обліку, що містить інформацію про документ, що знаходиться у суб'єкта 
владних повноважень, забезпечується шляхом:

1) оприлюднення на офіційних веб-сайтах суб'єктів владних повноважень такої інформації, а 
в разі їх відсутності- в інший прийнятний спосіб;

2) надання доступу до системи за запитами.

3. Система обліку публічної інформації- не може бути віднесена до категорії інформації' з 
обмеженим доступом.

4. Розпорядники інформації несуть відповідальність за забезпечення доступу до системи 
обліку відповідно до закону.

Розділ IV 
РЕАЛІЗАЦІЯ ПРАВА НА ДОСТУП ДО ІНФОРМАЦІЇ ЗА 

ІНФОРМАЦІЙНИМ ЗАПИТОМ

Стаття 19. Оформлення запитів на інформацію

1. Запит на інформацію - це прохання особи до розпорядника інформації надати публічну 
інформацпо, що знаходиться у його володінні

2. Запитувач має право звернутися до розпорядника інформації' із запитом на інформацію 
незалежно від того, стосується ця інформація його особисто чи ні, без пояснення причини 
подання запиту.

3. Запит на інформацію може бути індивідуальним або колективним. Запити можуть 
подаватися в усній, письмовій чи іншій формі (поштою, факсом, телефоном, електронною 
поштою) на вибір запитувача.

4. Письмовий запит подається в довільній формі.

5. Запит на інформацію має містити:

1) ім'я (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також 
номер засобу зв'язку, якщо такий є;

2) загальний опис інформації’ або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого 
зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;

3) підпис і дату за умови подання запиту в письмовій формі.
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6. З метою спрощення процедури оформлення письмових запитів на інформацію особа може 
подавати запит шляхом заповнення відповідних форм запитів на інформацію, які можна 
отримати в розпорядника інформації та на офіційному веб-сайті відповідного розпорядника. 
Зазначені форми мають містити стислу інструкцію щодо процедури подання запиту на 
інформацію, її отримання тощо.

7. У разі якщо з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не 
може подати письмовий запит, його має оформити відповідальна особа з питань доступу до 
публічної інформації, обов'язково зазначивши в запиті своє ім'я, контактний телефон, та надати 
копію запиту особі, яка його подала.

{Частина сьома статті 19 із змінами, внесеними згідно із Законом № 319-УІІІ від 
09.04.2015}

Стаття 20. Строк розгляду запитів на інформацію

1. Розпорядник інформації має надати відповідь на запит на інформацію не пізніше п'яти 
робочих днів з дня отримання запиту.

2. У разі якщо запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи 
свободи особи, щодо стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, 
катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть 
статись і загрожують безпеці громадян, відповідь має бути надана не пізніше 48 годин з дня 
отримання запиту.

3. Клопотання про термінове опрацювання запиту має бути обґрунтованим.

4. У разі якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку 
інформації серед значної кількості даних, розпорядник інформації може продовжити строк 
розгляду запиту до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Про продовження 
строку розпорядник інформації повідомляє запитувача в письмовій формі не пізніше п'яти 
робочих днів з дня отримання запиту.

Стаття 21. Плата за надання інформації

1. Інформація на запит надається безкоштовно.

2. У разі якщо задоволення запиту на інформацію передбачає виготовлення копій документів 
обсягом більш як 10 сторінок, запитувач зобов'язаний відшкодувати фактичні витрати на 
копіювання та друк.

3. Розмір фактичних витрат визначається відповідним розпорядником на копіювання та друк 
в межах граничних норм, встановлених Кабінетом Міністрів України. У разі якщо розпорядник 
інформації не встановив розміру плати за копіювання або друк, інформація надається 
безкоштовно.

4. При наданні особі інформації про себе та інформації, що становить суспільний інтерес, 
плата за копіювання та друк не стягується.

Стаття 22. Відмова та відстрочка в задоволенні запиту на інформацію

1. Розпорядник інформації має право відмовити в задоволенні запиту в таких випадках:

1) розпорядник інформації не володіє і не зобов'язаний відповідно до його компетенції, 
передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит;
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2) інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом 
відповідно до частини другої статті 6 цього Закону;

3) особа, яка подала запит на інформацію, не оплатила передбачені статтею 21 цього Закону 
фактичні витрати, пов'язані з копіюванням або друком;

4) не дотримано вимог до запиту на інформацію, передбачених частиною п'ятою статті 19 
цього Закону.

2. Відповідь розпорядника інформації про те, що інформація може бути одержана 
запитувачем із загальнодоступних джерел, або відповідь не по суті запиту вважається 
неправомірною відмовою в наданні інформації.

3. Розпорядник інформації, який не володіє запитуваною інформацією, але якому за статусом 
або характером діяльності відомо або має бути відомо, хто нею володіє, зобов'язаний направити 
цей запит належному розпоряднику з одночасним повідомленням про це запитувача. У такому 
разі відлік строку розгляду запиту на інформацію починається з дня отримання запиту належним 
розпорядником.

4. У відмові в задоволенні запиту на інформацію має бути зазначено:

1) прізвище, ім'я, по батькові та посаду особи, відповідальної за розгляд запиту 
розпорядником інформації;

2) дату відмови;

3) мотивовану підставу відмови;

4) порядок оскарження відмови;

5) підпис.

5. Відмова в задоволенні запиту на інформацію надається в письмовій формі

6. Відстрочка в задоволенні запиту на інформацію допускається в разі, якщо запитувана 
інформація не може бути надана для ознайомлення в передбачені цим Законом строки у разі 
настання обставин непереборної сили. Рішення про відстрочку доводиться до відома запитувача 
у письмовій формі з роз'ясненням порядку оскарження прийнятого рішення.

7. У рішенні про відстрочку в задоволенні запиту на інформацію має бути зазначено:

1) прізвище, ім'я, по батькові та посаду особи, відповідальної за розгляд запиту 
розпорядником інформації

2) дату надсилання або вручення повідомлення про відстрочку;

3) причини, у зв'язку з якими запит на інформацію не може бути задоволений у 
встановлений цим Законом строк;

4) строк, у який буде задоволено запит;

5) підпис.

Розділ V 
ОСКАРЖЕННЯ РІШЕНЬ, ДІЙ ЧИ БЕЗДІЯЛЬНОСТІ 

РОЗПОРЯДНИКІВ ІНФОРМАЦІЇ

Стаття 23. Право на оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників інформації
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1. Рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації можуть бути оскаржені до керівника 
розпорядника, вищого органу або суду.

2. Запитувач має право оскаржити:

1) відмову в задоволенні запиту на інформацію;

2) відстрочку задоволення запиту на інформацію;

3) ненадання відповіді на запит на інформацію;

4) надання недостовірної або неповної інформації;

5) несвоєчасне надання інформації;

6) невиконання розпорядниками обов'язку оприлюднювати інформацію відповідно до статті 
15 цього Закону;

7) інші рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації, що порушили законні права та 
І інтереси запитувача.

3. Оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників інформації до суду здійснюється 
відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України.

Стаття 24. Відповідальність за порушення законодавства про доступ до публічної 
інформації

1. Відповідальність за порушення законодавства про доступ до публічної інформації' несуть 
особи, винні у вчиненні таких порушень:

1) ненадання відповіді на запит;

2) ненадання інформації на запит;

3) безпідставна відмова у задоволенні запиту на інформацію;

4) неоприлюднення інформації відповідно до статті 15 цього Закону;

5) надання або оприлюднення недостовірної, неточної або неповної інформації;

6) несвоєчасне надання інформації;

7) необгрунтоване віднесення інформації до інформації з обмеженим доступом;

8) нездійснення реєстрації'документів;

9) навмисне приховування або знищення інформації чи документів.

2. Особи, на думку яких їхні права та законні інтереси порушені розпорядниками інформації, 
мають право на відшкодування матеріальної та моральної шкоди в порядку, визначеному 
законом.

Розділ VI 
ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Цей Закон набирає чинності через три місяці з дня його опублікування.

2. До приведення законодавства України у відповідність із цим Законом акти законодавства 
України застосовуються в частині, що не суперечить цьому Закону.

3. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
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1) у Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 
1984 р., додаток до № 51, ст. 1122):

у статті 2123:

частину першу після слів "Про інформацію" доповнити словами "Про доступ до публічної 
інформації";

примітку викласти в такій редакції:

'Примітка. Особи, визначені в примітці до статті 2 1 226 цього Кодексу, притягаються до 
відповідальності за діяння, передбачені даною статтею, згідно із статтею 2 1 226";

частину першу статті 2 1 226 після слів "Про інформацію" доповнити словами "Про доступ до 
публічної інформації";

2) у назві та абзаці першому частини першої статті 330 Кримінального кодексу України 
(Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 25-26, ст. 131) слова "яка є власністю держави" 
замінити словами "яка знаходиться у володінні держави";

3) частину десяту статті 9 Закону України 'Про оперативно-розшукову діяльність" (Відомості 
Верховної Ради України, 1992 р., № 22, ст. 303; 2000 р., № 10, ст. 79) доповнити двома 
реченнями такого змісту: 'Забороняється оприлюднювати або надавати зібрані відомості, а також 
інформацію щодо проведення або непроведення стосовно певної особи оперативно-розшукової 
діяльності до прийняття рішення за результатами такої діяльності. Питання оприлюднення або 
надання такої інформації після прийняття рішення регулюється законом";

4) статтю 9 Закону України 'Про контррозвщувальну діяльність" (Відомості Верховної Ради 
України, 2003 р., № 12, ст. 89) доповнити реченням такого змісту: 'Забороняється 
оприлюднювати або надавати (розголошувати) зібрані відомості, а також інформацію щодо 
проведення або непроведення стосовно певної особи контррозвщувальної діяльності та заходів 
до прийняття рішення за результатами такої діяльності або заходів";

5) статтю 13 Закону України 'Про авторське право і суміжні права" (Відомості Верховної 
Ради України, 2001 р., № 43, ст. 214) доповнити частиною п'ятою такого змісту:

"5. Зазначені положення не поширюються на випадки оприлюднення чи надання інформації 
на підставі Закону України 'Про доступ до публічної інформації".

4. Кабінету Міністрів України у двомісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:

затвердити граничні норми витрат на копіювання або друк, передбачені статтею 21 цього 
Закону;

внести на розгляд Верховної Ради України законопроекти щодо приведення законів України 
у відповідність із цим Законом;

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у 
відповідність із цим Законом.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ
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З А К О Н  У К Р А Ї Н И

Про Антимонопольний комітет України

(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, № 50, ст.472)

{Вводиться в дію Постановою ВР № 3660-ХІІ від 26.11.93, ВВР, 1993, № 50, ст.473}

{Із змінами, внесеними згідно із Законами 
№ 1907-ІІІ від 13.07.2000, ВВР, 2000, № 41, ст.343 
№ 2905-ІІІ від 20.12.2001, ВВР, 2002, № 12-13, ст.92 
№ 2921-III від 10.01.2002, ВВР, 2002, № 16, ст.114 
№380-ІУ від 26.12.2002, ВВР, 2003, № 10-11, ст.86 
№ 762-IV від 15.05.2003, ВВР, 2003, № 30, ст.247 
№ 1294-IV від 20.11.2003, ВВР, 2004, № 13, ст.181 
№ 1344-Р/ від 27.11.2003, ВВР, 2004, № 17-18, ст.250 
№ 2285-ІУ від 23.12.2004, ВВР, 2005, № 7-8, ст.162 
№ 2505-ГУ від 25.03.2005, ВВР, 2005, № 17, № 18-19, ст.267 
№ 3205-ІУ від 15.12.2005, ВВР, 2006, № 14, ст.118 
№ 424-V від 01.12.2006, ВВР, 2007, № 9, ст.67 
№ 489-V від 19.12.2006, ВВР, 2007, № 7-8, ст.66 
№ 9 8 5 ^  від 24.04.2007, ВВР, 2007, № 32, ст.415}

{Додатково див. Рішення Конституційного Суду № 6-рп/2007 від 09.07.2007}

{Із змінами, внесеними згідно із Законом
№ 107-УІ від 28.12.2007, ВВР, 2008, № 5-6, № 7-8, ст.78 - зміни діють по 31 грудня 2008 
року}

{Додатково див. Рішення Конституційного Суду № 10-рп/2008 від 22.05.2008}

{Із змінами, внесеними згідно із Законами 
№ 2289-VI від 01.06.2010, ВВР, 2010, № 33, ст.471 
№ 2388-УІ від 01.07.2010, ВВР, 2010, № 37, ст.496 
№ 2592-VI від 07.10.2010, ВВР, 2011, № 10, ст.63 
№ 3567ЛЛ від 05.07.2011, ВВР, 2012, № 5, ст.36 
№ 4287-УІ від 23.12.2011, ВВР, 2012, № 31, ст.391 
№ 4910-VI від 07.06.2012, ВВР, 2013, № 18, ст.162 
№ 5463-VI від 16.10.2012, ВВР, 2014, № 4, ст.61}
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{Щодо втрати чинності Закону № 2592-VI вщ 07.10.2010 додатково див. Закон № 763- 
VII від 23.02.2014, ВВР, 2014, № 12, ст.189}

{Із змінами, внесеними згідно із Законами 
№ 1170-VII від 27.03.2014, ВВР, 2014, № 22, ст.816 
№ 1555-УП від 01.07.2014, ВВР, 2014, № 34, ст.1173 
№ 77-VIII від 28.12.2014, ВВР, 2015, № 11, ст.75 
№ 782-VIII від 12.11.2015, ВВР, 2015, № 51, ст.473 
№ 889-VIII від 10.12.2015, ВВР, 2016, № 4, ст.43 
№ 901-VIII від 23.12.2015, ВВР, 2016, № 4, ст.44 
№ 922-VIII від 25.12.2015, ВВР, 2016, № 9, Ст.89}

{У тексті Закону слова "центральні та місцеві органи державної виконавчої влади", 
"органи місцевого та регіонального самоврядування" в усіх відмінках замінено словами "органи 
влади, органи адміністративно-господарського управління та контролю", "органи місцевого 
самоврядування" у  відповідних відмінках; слова "місцеві Ради народних депутатів" у  всіх 
відмінках замінено словами "місцеві ради" у  відповідних відмінках; слова "чинне 
законодавство", "чинне законодавство України" у  всіх відмінках замінено словами 
"законодавство", "законодавство України" у  відповідних відмінках; слова "підприємець", 
"господарюючий суб'єкт" у  всіх відмінках замінено словами "суб'єкт господарювання" у  
відповідних відмінках; слова "підприємці", "господарюючі суб'єкти" в усіх відмінках замінено 
словами "суб'єкти господарювання"у відповідних відмінках; слова "державна виконавча влада" 
в усіх відмінках замінено словами "виконавча влада" у  відповідних відмінках згідно із Законом №  
1907-III від 13.07.2000}

{У тексті закону слова "антимонопольного законодавства" у  всіх відмінках замінено 
словами "законодавства про захист економічної конкуренції” у  відповідному відмінку згідно із 
Законом № 1294-ІУ від 20.11.2003}

ГЛАВА І. 
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Антимонопольний комітет України

Антимонопольний комітет України є державним органом із спеціальним статусом, метою 
діяльності якого є забезпечення державного захисту конкуренції у підприємницькій діяльності та 
у сфері державних закупівель.

{Частина перша статті 1 із змінами, внесеними згідно із Законом №  424-У від 01.12.2006}

Особливості спеціального статусу Антимонопольного комітету України обумовлюються 
його завданнями та повноваженнями, в тому числі роллю у формуванні конкурентної політики, 
та визначаються цим Законом, іншими актами законодавства і полягають, зокрема, в особливому 
порядку призначення та звільнення Голови Антимонопольного комітету України, його 
заступників, державних уповноважених Антимонопольного комітету України, голів 
територіальних відділень Антимонопольного комітету України, у спеціальних процесуальних 
засадах діяльності Антимонопольного комітету України, наданні соціальних гарантій, охороні 
особистих і майнових прав працівників Антимонопольного комітету України на рівні з 
працівниками правоохоронних органів, в умовах оплати праці.

{Статтю 1 доповнено частиною другою згідно із Законом № 1294-ІУ від 20.11.2003}

9/ЗА



27.11.2017 Про Антимонопольний комітет... | від 26.11.1993 № 3659-ХІІ (Текст д ля друку)

{Стаття 1 в редакції Закону №  1907-ІІІ від 13.07.2000, із змінами, внесеними згідно із 
Законом № 1294-ІУ від 20.11.2003}

Стаття 2. Пщконтрольність, підзвітність та відкритість діяльності Антимонопольного 
комітету України

{Назва статті 2 в редакції Закону №  1170-УІІ від 27.03.2014}

Антимонопольний комітет України підконтрольний Президенту України та підзвітний 
Верховній Раді України.

Антимонопольний комітет України щорічно подає Верховній Раді України звіт про свою 
діяльність.

Антимонопольний комітет України оприлюднює інформацію та надає інформацію на запити 
відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації".

{Статтю 2 доповнено частиною третьою згідно ізЗаконом№  1170-УІІ від 27.03.2014}

{Стаття 2 в редакції Закону № 1907-ІІІвід 13.07.2000}

Стаття 3. Завдання Антимонопольного комітету України

Основним завданням Антимонопольного комітету України є участь у формуванні та 
реалізації' конкурентної політики в частині:

1) здійснення державного контролю за дотриманням законодавства про захист економічної 
конкуренції' на засадах рівності суб’єктів господарювання перед законом та пріоритету прав 
споживачів, запобігання, виявлення і припинення порушень законодавства про захист 
економічної конкуренції;

2) контролю за концентрацією, узгодженими діями суб’єктів господарювання та 
дотриманням вимог законодавства про захист економічної конкуренції під час регулювання цін 
(тарифів) на товари, що виробляються (реалізуються) суб’єктами природних монополій;

{Пункт 2 статті 3 в редакції Закону № 4910-УІ від 07.06.2012}

3) сприяння розвитку добросовісної конкуренції;

4) методичного забезпечення застосування законодавства про захист економічної 
конкуренції

5) здійснення контролю щодо створення конкурентного середовища та захисту конкуренції' у 
сфері державних закупівель;

{Статтю 3 доповнено пунктом 5 згідно із Законом №  424-У від 01.12.2006}

6) проведення моніторингу державної допомоги суб’єктам господарювання та здійснення 
контролю за допустимістю такої допомоги для конкуренції.

{Статтю 3 доповнено пунктом 6 згідно із Законом №  1555-УІІвід 01.07.2014}

{Стаття 3 в редакції Законів № 1907-ІІІвід 13.07.2000, № 1294-ІУ від 20.11.2003}

Стаття 4. Основні принципи діяльності Антимонопольного комітету України

Антимонопольний комітет України будує свою діяльність на принципах:

- законності;

О/ОС
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- гласності;

- захисту конкуренції на засадах рівності фізичних та юридичних осіб перед законом та 
пріоритету прав споживачів.

{Абзац четвертий статті 4 в редакції Закону № 1294-ІУ від 20.11.2003}

Стаття 5. Законодавство про Антимонопольний комітет України

Антимонопольний комітет України здійснює свою діяльність відповідно до Конституції 
України, законів України "Про захист економічної конкуренції", "Про захист від недобросовісної 
конкуренції1', 'Про державну допомогу суб’єктам господарювання", цього Закону, інших законів 
та нормативно-правових актів, прийнятих відповідно до цих законів.

{Частина перша статті 5 в редакції Закону № 1294-ІУ від 20.11.2003; із змінами, 
внесеними згідно із Законом №  1555-УІІвід 01.07.2014}

Якщо міжнародним договором, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою 
України, встановлено інші правила, ніж ті, що їх містить цей Закон, то застосовуються правила 
міжнародного договору.

У цьому Законі відповідні терміни розуміються у значеннях, визначених Законом України 
'Про захист економічної конкуренції".

{Частина третя статті 5 в редакції Закону № 1294-ІУ від 20.11.2003}

У цьому Законі термін "законодавство про захист економічної конкуренції1' розуміється у 
значенні визначеному статтею 3 Закону України 'Про захист економічної конкуренції1'.

{Частина четверта статті 5 в редакції Закону № 1294-ІУ від 20.11.2003}

{Стаття 5 в редакції Закону № 1907-ІІІ від 13.07.2000}

ГЛАВА II. 
СТРУКТУРА, КОМПЕТЕНЦІЯ І ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ 

АНТИМОНОПОЛЬНОГО КОМІТЕТУ УКРАЇНИ

Стаття 6. Система органів Антимонопольного комітету України

Антимонопольний комітет України утворюється у складі Голови та восьми державних 
уповноважених.

{Частина перша статті б в редакції Закону № 4287-УІ від 23.12.2011}

Голова Антимонопольного комітету України має першого заступника та заступника Голови 
Антимонопольного комітету України, які призначаються з числа державних уповноважених. У 
разі необхідності для забезпечення здійснення Антимонопольним комітетом України окремих 
завдань за рішенням Президента України в Антимонопольному комітеті України додатково 
вводиться посада заступника Голови Антимонопольного комітету України.

{Частина друга статті б із змінами, внесеними згідно із Законами № 1907-ПІ від
13.07.2000, №  1294-ІУ від 20.11.2003; в редакції Закону №  4287-УІ від 23.12.2011}

Антимонопольний комітет України утворює територіальні відділення, а в разі необхідності 
здійснює їх реорганізацію чи ліквідацію.
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{Частина третя статті 6 в редакції Закону № 4287-УІ від 23.12.2011}

{Частину четверту статті 6 виключено на підставі Закону №  985-У від 24.04.2007}

Антимонопольний комітет України і його територіальні відділення становлять систему 
органів Антимонопольного комітету України, яку очолює Голова Комітету.

Антимонопольний комітет України, його територіальні відділення є юридичними особами, 
мають поточні та вкладні (депозитні) рахунки в установах банку, печатки із зображенням 
Державного герба України та своїм найменуванням.

{Частина статті 6 із змінами, внесеними згідно із Законом М  2921-III від 10.01.2002}

Антимонопольний комітет України, адміністративні колега Антимонопольного комітету 
України, державні уповноважені Антимонопольного комітету України, адміністративні колегії’ 
територіальних відділень Антимонопольного комітету України є органами Антимонопольного 
комітету України.

{Статтю 6 доповнено частиною сьомою згідно із Законом № 1294-ІУ від 20.11.2003}

Стаття 7. Повноваження Антимонопольного комітету України

У сфері здійснення контролю за дотриманням законодавства про захист економічної 
конкуренції Антимонопольний комітет України має такі повноваження:

1) розглядати заяви і справи про порушення законодавства про захист економічної 
конкуренціїта проводити розслідування за цими заявами і справами;

2) приймати передбачені законодавством про захист економічної конкуренції 
розпорядження та рішення за заявами і справами, перевіряти та переглядати рішення у справах, 
надавати висновки щодо кваліфікації дій відповідно до законодавства про захист економічної 
конкуренції

3) розглядати справи про адміністративні правопорушення, приймати постанови та 
перевіряти к  законність та обґрунтованість;

4) перевіряти суб'єкти господарювання, об'єднання, органи влади, органи місцевого 
самоврядування, органи адміністративно-господарського управління та контролю щодо 
дотримання ними вимог законодавства про захист економічної конкуренції’ та під час 
проведення розслідувань за заявами і справами про порушення законодавства про захист 
економічної конкуренції

5) при розгляді заяв і справ про порушення законодавства про захист економічної 
конкуренції, проведенні перевірки та в інших передбачених законом випадках вимагати від 
суб'єктів господарювання, об'єднань, органів влади, органів місцевого самоврядування, органів 
адміністративно-господарського управління та контролю, їх посадових осіб і працівників, інших 
фізичних та юридичних осіб інформацію, в тому числі з обмеженим доступом;

6) призначати експертизу та експерта з числа осіб, які володіють необхідними знаннями для 
надання експертного висновку;

7) у випадках та порядку, передбачених законом, проводити огляд службових приміщень та 
транспортних засобів суб'єктів господарювання - юридичних осіб, вилучати або накладати 
арешт на предмети, документи чи інші носп інформації які можуть бути доказами або джерелом 
доказів у справі незалежно від к  місцезнаходження;
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8) у разі перешкоджання працівникам Антимонопольного комітету України у виконанні 
ними повноважень, передбачених пунктами 4, 5 і 7 цієї частини, залучати поліцейських для 
застосування заходів, передбачених законом, для подолання перешкод;

{Пункт 8 частини першої статті 7 із змінами, внесеними згідно із Законом № 901-УІІІ від 
23.12.2015}

9) залучати поліцейських, працівників митних та інших правоохоронних органів для 
забезпечення проведення розгляду справи про порушення законодавства про захист економічної 
конкуренції, зокрема в разі проведення розслідування;

{Пункт 9 частини першої статті 7 із змінами, внесеними згідно із Законом № 901-УІІІ від 
23.12.2015}

10) залучати до проведення перевірок спеціалістів органів державної влади, органів 
місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій за погодженням з к  керівниками, 
депутатів місцевих рад за їх згодою;

11) проводити дослідження ринку, визначати межі товарного ринку, а також становище, в 
тому числі монопольне (домінуюче), суб'єктів господарювання на цьому ринку та приймати 
відповідні рішення (розпорядження);

12) визначати наявність або відсутність контролю між суб'єктами господарювання або Зк 
частинами та склад групи суб'єктів господарювання, що є єдиним суб'єктом господарювання;

13) 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;

14) надавати обов'язкові для розгляду рекомендації органам влади, органам місцевого 
самоврядування, органам адміністративно-господарського управління та контролю, суб'єктам 
господарювання, об'єднанням щодо припинення дій або бездіяльності які містять ознаки 
порушень законодавства про захист економічної конкуренції, та усунення причин виникнення 
цих порушень і умов, що їм сприяють;

15) звертатися до суду з позовами, заявами і скаргами у зв'язку із застосуванням 
законодавства про захист економічної конкуренції, а також із запитами щодо надання інформації’ 
про судові справи, що розглядаються цими судами відповідно до законодавства про захист 
економічної конкуренції

16) звертатись та одержувати від компетентних органів інших держав необхідну інформацію 
для здійснення своїх повноважень;

17) надавати компетентним органам інших держав шформацпо у випадках та порядку, 
передбачених законом;

17і) здійснювати повноваження, передбачені Законом України "Про здійснення державних 
закупівель" та Законом України "Про публічні закупівлі";

{Частину першу статті 7 доповнено пунктом 17і згідно із Законом № 3205-ІУ від 
15.12.2005; із змінами, внесеними згідно із Законами № 2289-УІ від 01.06.2010, № 922-УІІІ від 
25.12.2015 - щодо введення в дію зміни див. пункт 1 розділу II Закону №  922-УІІІ від 25.12.2015}
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18) здійснювати інші повноваження, передбачені законодавством про захист економічної 
конкуренції та Законом України "Про здійснення державних закупівель" та Законом України "Про 
публічні закупівлі".

{Пункт 18 частини першої статті 7 із змінами, внесеними згідно із Законами № 424-У від
01.12.2006, № 2289-УІ від 01.06.2010, № 922-УІІІвід 25.12.2015 - щодо введення в дію зміни див. 
пункт 1 розділу II Закону № 922-УІІІ від 25.12.2015}

У сфері здійснення контролю за узгодженими діями, концентрацією Антимонопольний 
комітет України має такі повноваження:

1) розглядати заяви і справи про надання дозволу, надання висновків, попередніх висновків 
стосовно узгоджених дій, концентрації, проводити дослідження за цими заявами і справами;

2) приймати передбачені законодавством про захист економічної конкуренції' 
розпорядження та рішення за заявами і справами про надання дозволу на узгоджені дііС 
концентрацію, надавати висновки, попередні висновки стосовно узгоджених дій, концентрації, 
висновки щодо кваліфікації'дій відповідно до законодавства про захист економічної конкуренції';

3) переглядати, перевіряти рішення, прийняті органами Антимонопольного комітету 
України в межах компетенції;

4) дозволяти або забороняти узгоджені дії, концентрацію;

5) при розгляді заяв і справ про порушення законодавства про захист економічної 
конкуренції, проведенні перевірки та в інших передбачених законом випадках вимагати від 
суб'єктів господарювання, об'єднань, органів влади, органів місцевого самоврядування, органів 
адміністративно-господарського управління та контролю, їх посадових осіб і працівників, інших 
фізичних та юридичних осіб інформацію, в тому числі з обмеженим доступом;

6) здійснювати повноваження, передбачені пунктами 6, 11, 12, 15 і 16 частини першої цієї 
статті;

7) здійснювати інші повноваження, передбачені законодавством про захист економічної 
конкуренції.

У сфері формування та реалізації конкурентної політики, сприяння розвитку конкуренції, 
нормативного і методичного забезпечення діяльності Антимонопольного комітету України та 
застосування законодавства про захист економічної конкуренції Антимонопольний комітет 
України має такі повноваження:

1) вимагати від суб'єктів господарювання, об'єднань, органів влади, органів місцевого 
самоврядування, органів адміністративно-господарського управління та контролю, к  посадових 
осіб інформацію, у тому числі з обмеженим доступом, необхідну для дослідження ринків, а також 
інформацію про реалізацію конкурентної політики;

2) узагальнювати та аналізувати інформацію про реалізацію актів законодавства про захист 
економічної конкуренції щодо пріоритетів і напрямів конкурентної політики;

3) брати участь у розробленні та вносити в установленому порядку Президенту України та 
Кабінету Міністрів України пропозиції щодо законів та інших нормативно-правових актів, які 
регулюють питання розвитку конкуренції, конкурентної політики та демонополізації економіки, 
погоджувати проекти нормативно-правових актів Президента України, Кабінету Міністрів
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України, центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, 
органів адміністративно-господарського управління та контролю, що можуть вплинути на 
конкуренцію;

4) здійснювати повноваження, передбачені пунктами 6, 11, 12 і 15 частини першої цієї 
статті;

5) надавати обов'язкові для розгляду рекомендації та вносити до органів державної влади, 
органів місцевого самоврядування, установ, організацій, суб'єктів господарювання, об'єднань 
пропозиції' 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;

6) взаємодіяти з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, органами 
адміністративно-господарського управління та контролю, підприємствами, установами та 
організаціями з питань розвитку, підтримки, захисту економічної конкуренції' та демонополізації 
економіки;

7) узагальнювати практику застосування законодавства про захист економічної конкуренції, 
вносити до відповідних органів державної влади пропозиції' щодо його удосконалення;

8) розробляти та організовувати здійснення заходів, спрямованих на запобігання 
порушенням законодавства про захист економічної конкуренції

9) брати участь у розробленні та внесенні Президенту України та Кабінету Міністрів України 
пропозицій щодо проектів нормативно-правових актів з питань конкурентної політики, розвитку
і захисту конкуренції' та демонополізації економіки;

10) розробляти та затверджувати разом з іншими заінтересованими органами державної 
влади міжвідомчі нормативно-правові акти з питань розвитку і захисту економічної конкуренції 
та демонополізації економіки;

11) приймати власні нормативно-правові акти у формі розпоряджень з питань, що належать 
до його компетенції, зокрема щодо контролю за узгодженими діями, концентрацією, 
підвідомчості та розгляду заяв і справ про узгоджені дії, концентрацію, порушення законодавства 
про захист економічної конкуренції^ організації діяльності органів Антимонопольного комітету 
України;

12) здійснювати офіційне тлумачення власних нормативно-правових актів;

13) надавати рекомендаційні роз'яснення з питань застосування законодавства про захист 
економічної конкуренції

14) вносити пропозиції Президенту України, Кабінету Міністрів України, Національному 
банку України, приписи органам влади, органам місцевого самоврядування щодо зміни 
прийнятих ними нормативно-правових актів, які не відповідають законодавству про захист 
економічної конкуренції' або внаслідок неоднозначного розуміння яких створюються перешкоди 
для розвитку конкуренції

15) утворювати адміністративні колегії Антимонопольного комітету України;

16) утворювати територіальні відділення та дорадчі органи Антимонопольного комітету 
України;
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17) брати участь у розробленні та реалізації міжнародних проектів і програм, а також 
здійснювати співробітництво з міжнародними організаціями, державними органами і 
неурядовими організаціями інших держав з питань, що належать до компетенції 
Антимонопольного комітету України;

18) видавати свої друковані органи, офіційні видання (збірники) актів законодавства про 
захист економічної конкуренції, вести електронну сторінку в мережі Інтернет;

19) здійснювати інші повноваження, передбачені законодавством про захист економічної 
конкуренції та Законом України "Про здійснення державних закупівель" та Законом України "Про 
публічні закупівлі".

{Пункт 19 частини статті 7 із змінами, внесеними згідно із Законами № 424-У від
01.12.2006, № 2289-УІ від 01.06.2010, № 922-УІІІ від 25.12.2015 - щодо введення в дію зміни див. 
пункт 1 розділу IIЗакону № 922-УІІІ від 25.12.2015}

Здійснення іншими органами державної влади повноважень Антимонопольного комітету 
України, передбачених пунктами 1-4 і 11 частини першої, пунктами 1, 2 і 4 частини другої, 
пунктами 11-13, 15 і 16 частини третьої цієї статті, не допускається.

У сфері здійснення контролю за допустимістю державної допомоги для конкуренції 
Антимонопольний комітет України має повноваження, визначені Законом України "Про 
державну допомогу суб’єктам господарювання".

{Статтю 7 доповнено частиною п'ятою згідно із Законом № 1555-УІІвід 01.07.2014}

{Стаття 7 в редакції Закону №  1907-ІІІ від 13.07.2000, із змінами, внесеними згідно із 
Законом № 762-ІУ від 15.05.2003; в редакції Закону № 1294-ІУ від 20.11.2003, частина перша 
статті 7 в частині надання повноважень розглядати справи про адміністративні 
правопорушення, набирає чинності з дня внесення відповідних змін до Кодексу України про 
адміністративні правопорушення згідно із Законом N° 1294-ІУ від 20.11.2003}

{Статтю 8 виключено на підставі Закону №  1294-ІУ від 20.11.2003}

Стаття 9. Голова Антимонопольного комітету України

Голова Антимонопольного комітету України призначається на посаду та звільняється з 
посади Президентом України за згодою Верховної Ради України.

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.

{Частина друга статті 9 із змінами, внесеними згідно із Законом №  1294-ІУ від 20.11.2003}

Після закінчення строку повноважень Голова Антимонопольного комітету України 
продовжує виконувати свої обов'язки до призначення нового Голови.

Голова Антимонопольного комітету України може бути звільнений з посади у разі вчинення 
ним злочину та у зв'язку з неможливістю виконання обов'язків за станом здоров'я. Голова 
Антимонопольного комітету України має право заявити про свою відставку Президенту України. 
Припинення повноважень Голови Комітету не тягне за собою складання повноважень 
державними уповноваженими Антимонопольного комітету України.

{Частина четверта статті 9 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1294-ІУ від 
20.11.2003}
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{Частину п'яту статті 9 виключено на підставі Закону № 985-V від 24.04.2007}

Голова Антимонопольного комітету України:

очолює Антимонопольний комітет України та спрямовує його діяльність, головує на 
засіданнях Антимонопольного комітету України;

{Абзац другий частини шостої статті 9 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1294-ІУ 
від 20.11.2003}

вносить Прем'єр-міністрові України пропозиції щодо призначення на посади першого 
заступника, заступника Голови та державних уповноважених Антимонопольного комітету 
України;

{Абзац третій частини шостої статті 9 в редакції Закону № 4287-УІ від 23.12.2011}

розподіляє обов'язки між першим заступником, заступником Голови та державними 
уповноваженими Антимонопольного комітету України, спрямовує діяльність територіальних 
відділень Антимонопольного комітету України;

{Абзац четвертий частини шостої статті 9 в редакції Закону №  1294-ІУ від 20.11.2003; із 
змінами, внесеними згідно із Законом №  4287-УІ від 23.12.2011}

подає на затвердження Антимонопольному комітету України кошторис доходів і видатків 
Антимонопольного комітету України та його територіальних відділень;

є розпорядником бюджетних асигнувань на утримання і забезпечення діяльності 
Антимонопольного комітету України;

здійснює прийняття, переведення та звільнення працівників апарату Антимонопольного 
комітету України та його територіальних відділень, застосовує заходи заохочення та накладає 
дисциплінарні стягнення на працівників апарату Комітету та його територіальних відділень 
відповідно до закону;

утворює територіальні відділення в межах кошторису, тимчасові адміністративні колегії 
Антимонопольного комітету України для розгляду питань, що належать до компетенції 
Антимонопольного комітету України;

{Абзац восьмий частини шостої статті 9 із змінами, внесеними згідно із Законом N° 1294- 
ІУ від 20.11.2003}

видає накази, затверджує положення, шструкцІЇ та шші акти, обов'язкові для працівників 
Антимонопольного комітету України та його територіальних відділень;

{Абзац дев'ятий частини шостої статті 9 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1294-
ІУ від 20.11.2003}

представляє Антимонопольний комітет України у відносинах з органами державної влади, 
органами місцевого самоврядування, органами адміністративно-господарського управління та 
контролю, суб'єктами господарювання, громадянами та об'єднаннями суб'єктів господарювання 
чи громадян та підписує від імені Антимонопольного комітету України міжвідомчі нормативно- 
правові акти;

{Абзац десятий частини шостої статті 9 із змінами, внесеними згідно із Законом №  1294-
ІУ від 20.11.2003}
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має право за клопотанням осіб, які беруть участь у справі поданням органів 
Антимонопольного комітету України, голови його територіального відділення або з власної 
ініціативи витребувати будь-які матеріали, в тому числі заяви і справи про надання дозволу на 
узгоджені дії, концентрацію, про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, 
що перебувають на розгляді органу Антимонопольного комітету України чи голови 
територіального відділення Антимонопольного комітету України, та передати їх на розгляд 
іншому органу Антимонопольного комітету України чи голові територіального відділення 
Антимонопольного комітету України, за винятком заяв і справ, віднесених до виключної 
компетенції Антимонопольного комітету України як вищого колегіального органу;

{Частину шосту статті 9 доповнено абзацом одинадцятим згідно із Законом № 1294-ІУ 
від 20.11.2003}

затверджує структуру Антимонопольного комітету України;

{Частину шосту статті 9 доповнено абзацом дванадцятим згідно із Законом № 1294-ІУ 
від 20.11.2003}

затверджує штатний розпис та кошторис Антимонопольного комітету України за 
погодженням з уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань фінансів, 
штатний розпис та кошторис територіальних відділень Антимонопольного комітету України;

{Частину шосту статті 9 доповнено абзацом тринадцятим згідно із Законом № 1294-ІУ 
від 20.11.2003}

здійснює інші дії, передбачені законодавством про захист економічної конкуренції

{Абзац чотирнадцятий частини шостої статті 9 в редакції Закону № 1294-ІУ від 
20.11.2003}

Голова Антимонопольного комітету України на вимогу Верховної Ради України, але не 
рідше одного разу на рік, звітує перед Верховною Радою України про діяльність Комітету.

Голова Антимонопольного комітету України має статус державного уповноваженого, 
передбачений цим Законом.

Голова Антимонопольного комітету України має право брати участь у засіданнях Кабінету 
Міністрів України з правом дорадчого голосу.

{Статтю 9 доповнено частиною дев'ятою згідно із Законом №  1294-ІУ від 20.11.2003}

{Стаття 9 в редакції Закону № 1907-111 від 13.07.2000}

Стаття 10. Заступники Голови Антимонопольного комітету України

Перший заступник і заступник Голови Антимонопольного комітету України з числа 
державних уповноважених призначаються на посади за поданням Прем'єр-міністра України та 
звільняються з посад Президентом України. Прем'єр-міністр України вносить на розгляд 
Президента України подання про призначення на посади першого заступника і заступника 
Голови Антимонопольного комітету України відповідно до пропозицій Голови 
Антимонопольного комітету України.

{Частина перша статті 10 із змінами, внесеними згідно із Законом №  1294-ІУ від 
20.11.2003; в редакції Законів №  2592-УІвід 07.10.2010, №  4287-УІ від 23.12.2011}
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Строк повноважень першого заступника та заступника Голови Антимонопольного комітету 
України припиняється із завершенням строку їх повноважень як державних уповноважених або 
відповідно до частини другої статті 18 цього Закону.

{Статтю 10 доповнено частиною другою згідно із Законом №  1294-ІУ від 20.11.2003}

Перший заступник та заступник Голови Антимонопольного комітету України:

1) координують і контролюють роботу територіальних відділень Антимонопольного 
комітету України, дорадчих органів Антимонопольного комітету України та установ, що 
належать до сфери управління Антимонопольного комітету України;

2) спрямовують і контролюють діяльність підпорядкованих їм структурних підрозділів;

3) організовують правове забезпечення діяльності структурних підрозділів апарату 
Антимонопольного комітету України;

4) забезпечують взаємодію Антимонопольного комітету України з Верховною Радою 
України;

5) забезпечують взаємодію Антимонопольного комітету України з міністерствами та іншими 
центральними органами виконавчої влади, правоохоронними органами, судами, іншими 
органами державної влади, підприємствами, установами та організаціями;

6) забезпечують співробітництво Антимонопольного комітету України з міжнародними 
організаціями, державними органами та неурядовими організаціями інших держав;

7) за дорученням Голови Антимонопольного комітету України беруть участь у засіданнях 
комітетів Верховної Ради України під час розгляду питань, пов'язаних з діяльністю 
Антимонопольного комітету України, та представляють Антимонопольний комітет України у 
відносинах з іншими органами державної влади, органами місцевого самоврядування, 
підприємствами, установами та організаціями;

8) погоджують призначення на посади та звільнення з посад працівників, зміни у структурі 
та штатному розписі підпорядкованих їй структурних підрозділів.

{Статтю 10 доповнено частиною третьою згідно із Законом №  1294-ІУ від 20.11.2003}

Перший заступник має право уповноважувати працівників Антимонопольного комітету 
України та його територіальних відділень представляти інтереси Антимонопольного комітету 
України в суді

{Статтю 10 доповнено частиною четвертою згідно із Законом №  1294-ІУ від 20.11.2003; 
із змінами, внесеними згідно із Законом № 4287-УІ від 23.12.2011}

Розподіл обов'язків між першим заступником Голови та заступником Голови 
Антимонопольного комітету України здійснює Голова Антимонопольного комітету України.

{Статтю 10 доповнено частиною п'ятою згідно із Законом №  1294-ІУ від 20.11.2003}

Перший заступник і заступник Голови Антимонопольного комітету України виконують за 
дорученням Голови окремі його функції і заступають Голову Комітету у разі його відсутності або 
неможливості здійснення ним своїх повноважень.

{Частина шоста статті 10 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1294-ІУ від 
20.11.2003}
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У разі відсутності першого заступника і заступника обов'язки Голови Антимонопольного 
комітету України виконує державний уповноважений Антимонопольного комітету України.

{Частина сьома статті 10 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1294-ІУ від 
20.11.2003}

{Стаття 10 в редакції Закону №  1907-ІІІ від 13.07.2000; текст статті 10 із змінами, 
внесеними згідно із Законом №  4287-УІ від 23.12.2011}

Стаття 11. Державні уповноважені Антимонопольного комітету України

Державні уповноважені Антимонопольного комітету України призначаються на посади за 
поданням Прем'єр-міністра України, яке вноситься на підставі пропозицій Голови 
Антимонопольного комітету України, та звільняються з посад Президентом України.

{Частина перша статті 11 в редакції Закону № 2592-VI від 07.10.2010}

Строк повноважень державного уповноваженого Антимонопольного комітету України 
становить сім років. Призначення державного уповноваженого першим заступником чи 
заступником Голови Антимонопольного комітету України не є підставою для поновлення 
перебігу семирічного строку його повноважень.

{Частина друга статті 11 в редакції Закону №  1294-ІУ від 20.11.2003; із змінами, 
внесеними згідно із Законом №  4287-УІ від 23.12.2011}

Після закінчення строку повноважень державний уповноважений Антимонопольного 
комітету України продовжує виконувати свої обов'язки до призначення на цю посаду нового 
державного уповноваженого.

{Частину четверту статті 11 виключено на підставі Закону №  985-У від 24.04.2007}

{Частину п'яту статті 11 виключено на підставі Закону № 1294-ІУ від 20.11.2003}

Державним уповноваженим може бути призначено громадянина України, який досяг 
тридцяти років, має вишу, як правило, юридичну чи економічну освіту, стаж роботи за фахом не 
менше п'яти років протягом останніх десяти років.

Державні уповноважені є членами Антимонопольного комітету України як вищого 
колегіального органу.

Державні уповноважені очолюють або входять до складу адміністративних колегій 
Антимонопольного комітету України, виконують інші обов'язки за дорученням Голови 
Антимонопольного комітету України.

{Частина восьма статті 11 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1294-ІУ від 
20.11.2003}

{Стаття 11 в редакції Закону №  1907-ІІІ від 13.07.2000}

Стаття 12. Територіальні відділення Антимонопольного комітету України

Для реалізації завдань, покладених на Антимонопольний комітет України, в Автономній 
Республіці Крим, областях, містах Києві і Севастополі утворюються територіальні відділення 
Антимонопольного комітету України, повноваження яких визначаються Комітетом у межах його 
компетенції. У разі необхідності можуть утворюватись міжобласні територіальні відділення.

{Частина перша статті 12 із змінами, внесеними згідно із Законами № 1907-ІІІ від
13.07.2000, № 1294-ІУ від 20.11.2003}
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Повноваження територіальних відділень Антимонопольного комітету України визначаються 
цим Законом, іншими актами законодавства. Повноваження територіального відділення 
Антимонопольного комітету України не можуть виходити за межі повноважень 
Антимонопольного комітету України, визначених законом.

{Частина друга статті 12 в редакції Закону № 1294-ІУ від 20.11.2003}

Територіальне відділення Антимонопольного комітету України очолює голова 
територіального відділення. Голова територіального відділення та його заступник призначаються 
та звільняються Головою Антимонопольного комітету України. Заступник голови 
територіального відділення призначається та звільняється Головою Комітету за поданням голови 
територіального відділення.

{Частина третя статті 12 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1294-ІУ від 
20.11.2003}

{Частину четверту статті 12 виключено на підставі Закону №  985-У від 24.04.2007}

Обмеження щодо порядку призначення голів територіальних відділень Антимонопольного 
комітету України та їх заступників, у тому числі шляхом встановлення обов'язку погодження з 
іншими органами державної влади, органами місцевого самоврядування кандидатур на ці 
посади, не допускається.

{Частина статті 12 із змінами, внесеними згідно із Законом №  1907-III від 13.07.2000, в 
редакції Закону № 1294-ІУ від 20.11.2003}

Територіальне відділення Антимонопольного комітету України підконтрольне та підзвітне 
Антимонопольному комітету України.

{Частина статті 12 із змінами, внесеними згідно із Законом №  1907-ІІІ від 13.07.2000, в 
редакції Закону № 1294-ІУ від 20.11.2003}

Стаття 12і. Порядок утворення і діяльності колегіальних органів Антимонопольного 
комітету України

Постійно діючі адміністративні колегії Антимонопольного комітету України утворюються 
Антимонопольним комітетом України з числа державних уповноважених Антимонопольного 
комітету України у складі трьох осіб. Постійно діючу адміністративну колегію очолює перший 
заступник або заступник Голови Антимонопольного комітету України.

{Частина перша статті 12і із змінами, внесеними згідно із Законом № 4287-УІ від 
23.12.2011}

Тимчасові адміністративні колегії Антимонопольного комітету України утворюються 
Головою Антимонопольного комітету України з числа державних уповноважених та голів 
територіальних відділень Антимонопольного комітету України у складі не менше ніж три особи. 
Тимчасову адміністративну колегію очолює державний уповноважений Антимонопольного 
комітету України.

Адміністративна колегія територіального відділення Антимонопольного комітету України 
утворюється головою територіального відділення Антимонопольного комітету України з числа 
керівних працівників територіального відділення у складі не менше ніж три особи цього 
територіального відділення. За згодою Голови Антимонопольного комітету України до складу 
адміністративної колегії територіального відділення Антимонопольного комітету України можуть
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входити посадові особи Антимонопольного комітету України. Адміністративну колегію 
територіального відділення Антимонопольного комітету України очолює голова територіального 
відділення або його заступник.

Діяльність адміністративної колегії територіального відділення Антимонопольного комітету 
України координує голова відповідного територіального відділення Антимонопольного комітету 
України.

Члени Антимонопольного комітету України, адміністративної колегії Антимонопольного 
комітету України, адміністративної колегії територіального відділення Антимонопольного 
комітету України мають рівні права щодо розгляду питань, що належать до компетенції цих 
органів відповідно до законодавства про захист економічної конкуренції, в тому числі під час 
прийняття розпоряджень і рішень.

Рішення адміністративної колегії Антимонопольного комітету України приймається від імені 
Антимонопольного комітету України.

Рішення адміністративної колегії територіального відділення Антимонопольного комітету 
України приймається від імені територіального відділення Антимонопольного комітету У країни.

Формою роботи Антимонопольного комітету України, адміністративних колегій 
Антимонопольного комітету України, адміністративних колегій територіальних відділень 
Антимонопольного комітету України є їх засідання.

Засідання Антимонопольного комітету України, адміністративної колегії Антимонопольного 
комітету України, адміністративної колегії територіального відділення Антимонопольного 
комітету України є правоможним за умови присутності більшості від їх встановленого складу.

Розпорядження та рішення Антимонопольного комітету України, адміністративної колегії 
Антимонопольного комітету України, адміністративної колегії територіального відділення 
Антимонопольного комітету України приймаються шляхом голосування більшістю голосів 
присутніх на їх засіданнях членів.

Розпорядження та рпнення Антимонопольного комітету України, адміністративної колегії 
Антимонопольного комітету України, адміністративної колегії територіального відділення 
Антимонопольного комітету України, які відповідно до закону є регуляторними актами, 
розробляються, розглядаються, приймаються та оприлюднюються з урахуванням вимог Закону 
України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності".

{Статтю 12і доповнено частиною згідно із Законом №  2388-УІ від 01.07.2010}

У разі перевірки Антимонопольним комітетом України рпнення, прийнятого державним 
уповноваженим Антимонопольного комітету України, адміністративною колегією 
Антимонопольного комітету України, перевірки законності та обґрунтованості постанови про 
адміністративне правопорушення, винесеної адміністративною колегією Антимонопольного 
комітету України, державним уповноваженим Антимонопольного комітету України, засідання є 
правоможним, якщо на ньому присутня більшість від встановленого складу Антимонопольного 
комітету України, без урахування членів Антимонопольного комітету України, які приймали 
рішення, виносили постанову, що перевіряється. У такому разі рішення приймається 
Антимонопольним комітетом України більшістю від його встановленого складу. При цьому 
члени Антимонопольного комітету України, які приймали рпнення, виносили постанову, що 
перевіряється, не беруть участі у голосуванні
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Порядок діяльності Антимонопольного комітету України, адміністративних колегій 
Антимонопольного комітету України, адміністративних колегій територіального відділення 
Антимонопольного комітету України як колегіальних органів визначається цим Законом, іншими 
актами законодавства про захист економічної конкуренції, в тому числі регламентами цих 
органів, що затверджуються Антимонопольним комітетом України.

{Закон доповнено статтею 12х згідно із Законом №  1294-ІУ від 20.11.2003}

Стаття 13. Виключна компетенція Антимонопольного комітету України як вищого 
колегіального органу

Виключно до компетенції Антимонопольного комітету України належать:

1) надання дозволу або заборона узгоджених дій відповідно до частин першої та другої статті 
10 Закону України "Про захист економічної конкуренції";

2) перевірка рішень, прийнятих державними уповноваженими та адміністративними 
колегіями Антимонопольного комітету України, перевірка законності та обґрунтованості 
постанов про адміністративні правопорушення, винесених державними уповноваженими та 
адміністративними колегіями Антимонопольного комітету України. Це обмеження не 
розповсюджується на випадки перевірок, розслідувань і судових розглядів відповідними 
правоохоронними органами і судами;

3) перегляд рішень, прийнятих Антимонопольним комітетом України, у справах про 
порушення законодавства про захист економічної конкуренції та за заявами і справами про 
узгоджені дії, концентрацію;

4) затвердження власних нормативно-правових актів;

5) затвердження разом з іншими заінтересованими органами виконавчої влади міжвідомчих 
нормативно-правових актів;

6) схвалення проектів нормативно-правових актів, розроблених Антимонопольним 
комітетом України з питань, що належать до його компетенції, відповідно до законодавства про 
захист економічної конкуренції;

7) офіційне тлумачення власних нормативно-правових актів і надання рекомендаційних 
роз'яснень з питань застосування законодавства про захист економічної конкуренції;

8) затвердження Положення про територіальне відділення Антимонопольного комітету 
України;

9) затвердження положень про дорадчі органи Антимонопольного комітету України та їх 
склад;

10) утворення постійно діючих адміністративних колегій Антимонопольного комітету 
України;

11) заслуховування звітів державних уповноважених, голів територіальних відділень, 
керівників самостійних структурних підрозділів апарату Антимонопольного комітету України;

12) затвердження звітів про діяльність Антимонопольного комітету України для подання їх 
Верховній Раді України.
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Нормативно-правові акти Антимонопольного комітету України та міжвідомчі нормативно- 
правові акти з питань конкурентної політики, розвитку і захисту конкуренції та демонополізації 
економіки, які відповідно до закону є регуляторними актами, розробляються, розглядаються, 
приймаються та оприлюднюються відповідно до Закону України "Про засади державної 
регуляторної політики у сфері господарської діяльності".

{Статтю 13 доповнено частиною згідно із Законом №  2388-УІ від 01.07.2010}

Антимонопольний комітет України як випщй колегіальний орган може розглядати будь-яке 
питання, що належить до компетенції його органів.

{Стаття 13 із змінами, внесеними згідно із Законом №  1907-111 від 13.07.2000, в редакції 
Закону № 1294-ІУ від 20.11.2003, частина перша статті 13 в частині надання повноважень 
розглядати справи про адміністративні правопорушення, набирає чинності з дня внесення 
відповідних змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення згідно із Законом №  
1294-ІУ від 20.11.2003}

Стаття 14. Компетенція адміністративних колегій Антимонопольного комітету України та 
адміністративних колегій територіального відділення Антимонопольного комітету України

Постійно діюча адміністративна колегія Антимонопольного комітету України має такі 
повноваження:

1) розглядати заяви і справи про порушення законодавства про захист економічної 
конкуренції про надання дозволу, надання попередніх висновків стосовно узгоджених дій, 
концентрації, проводити розслідування або дослідження за цими заявами і справами;

2) приймати передбачені законодавством про захист економічної конкуренції' 
розпорядження та рішення, надавати висновки щодо кваліфікації дій відповідно до законодавства 
про захист економічної конкуренції, попередні висновки стосовно узгоджених дій, концентрації;

3) перевіряти рішення адміністративних колегій територіальних відділень 
Антимонопольного комітету України;

4) переглядати рішення, прийняті постійно діючою адміністративною колегією 
Антимонопольного комітету України;

5) при розгляді заяв і справ про порушення законодавства про захист економічної 
конкуренції проведенні перевірки та в інших передбачених законом випадках вимагати від 
суб'єктів господарювання, об'єднань, органів влади, органів місцевого самоврядування, органів 
адміністративно-господарського управління та контролю, їх посадових осіб і працівників, інших 
фізичних та юридичних осіб інформацію, в тому числі з обмеженим доступом;

6) призначати експертизу та експерта з числа осіб, які володіють необхідними знаннями для 
надання експертного висновку;

7) проводити дослідження ринку, визначати межі товарного ринку, а також становище, в 
тому числі монопольне (домінуюче), суб'єктів господарювання на цьому ринку та приймати 
відповідні рішення (розпорядження);

8) визначати наявність або відсутність контролю між суб'єктами господарювання або їх 
частинами та склад групи суб'єктів господарювання, що є єдиним суб'єктом господарювання;

9) вносити до органів виконавчої влади 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;
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10) надавати обов'язкові для розгляду рекомендації органам влади, органам місцевого 
самоврядування, органам адміністративно-господарського управління та контролю, суб'єктам 
господарювання, об'єднанням щодо припинення дій або бездіяльності, які містять ознаки 
порушень законодавства про захист економічної конкуренції^ та усунення причин виникнення 
цих порушень і умов, що їм сприяють;

11) розглядати справи про адміністративні правопорушення, виносити постанови, а також 
перевіряти законність та обґрунтованість постанов, винесених адміністративними колегіями 
територіальних відділень Антимонопольного комітету України, в цих справах;

12) звертатися до суду із запитами щодо надання інформації' про справи, що розглядаються 
цими судами відповідно до законодавства про захист економічної конкуренції^

Постійно діюча адміністративна колегія Антимонопольного комітету України має право 
надавати обов'язкові для розгляду рекомендації та вносити пропозиції органам державної влади, 
органам місцевого самоврядування, установам, організаціям, суб'єктам господарювання, 
об'єднанням 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, що можуть мати негативний вплив 
на конкуренцію.

Постійно діюча адміністративна колегія Антимонопольного комітету України здійснює інші 
повноваження відповідно до законодавства про захист економічної конкуренції

До компетенції тимчасової адміністративної колегії' Антимонопольного комітету України 
належать перегляд прийнятих тимчасовою адміністративною колегією Антимонопольного 
комітету України рпнень, здійснення повноважень, передбачених у пунктах 1, 2, 5-10 і 12 
частини першої, частині другій цієї статті, а також здійснення інших повноважень відповідно до 
законодавства про захист економічної конкуренції.

Адміністративна колегія територіального відділення Антимонопольного комітету України 
має такі повноваження:

1) розглядати заяви і справи про порушення законодавства про захист економічної 
конкуренції, про надання дозволу, надання попередніх висновків стосовно узгоджених дій, 
проводити розслідування або дослідження за цими заявами і справами;

2) приймати передбачені законодавством про захист економічної конкуренції- 
розпорядження та рішення, надавати попередні висновки стосовно узгоджених дій;

{Пункт 2 частини п ’ятої статті 14 із змінами, внесеними згідно із Законом № 3567-УІ від 
05.07.2011}

3) розглядати справи про адміністративні правопорушення, виносити постанови в цих 
справах;

4) переглядати рішення, прийняті адміністративною колегією територіального відділення 
Антимонопольного комітету України;

5) при розгляді заяв і справ про порушення законодавства про захист економічної 
конкуренції проведенні перевірки та в інших передбачених законом випадках вимагати від 
суб'єктів господарювання, об'єднань, органів влади, органів місцевого самоврядування, органів 
адміністративно-господарського управління та контролю, їх посадових осіб і працівників, інших 
фізичних та юридичних осіб інформацію, в тому числі з обмеженим доступом;
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6) призначати експертизу та експерта з числа осіб, які володіють необхідними знаннями для 
надання експертного висновку;

7) проводити дослідження ринку, визначати межі товарного ринку, а також становище, в 
тому числі монопольне (домінуюче), суб'єктів господарювання на цьому ринку та приймати 
відповідні рішення (розпорядження);

8) визначати наявність або відсутність контролю між суб'єктами господарювання або їх 
частинами та склад групи суб'єктів господарювання, що є єдиним суб'єктом господарювання;

9) вносити до органів виконавчої влади обов'язкові для розгляду подання щодо анулювання 
ліцензій, припинення операцій зовнішньоекономічної діяльності суб'єктів господарювання у разі 
порушення ними законодавства про захист економічної конкуренції;

10) надавати обов'язкові для розгляду рекомендації органам влади, органам місцевого 
самоврядування, органам адміністративно-господарського управління та контролю, суб'єктам 
господарювання, об'єднанням щодо припинення дій або бездіяльності, які містять ознаки 
порушень законодавства про захист економічної конкуренції, та усунення причин виникнення 
цих порушень і умов, що м  сприяють;

11) звертатися до суду із запитами щодо надання інформації про справи, що розглядаються 
цими судами відповідно до законодавства про захист економічної конкуренції.

Адміністративна колегія територіального відділення Антимонопольного комітету України 
має право надавати обов'язкові для розгляду рекомендації та вносити до органів державної 
влади, органів місцевого самоврядування, установ, організацій, суб'єктів господарювання, 
об'єднань пропозиції щодо проведення заходів, спрямованих на обмеження монополізму, 
розвиток підприємництва і конкуренції, запобігання порушенням законодавства про захист 
економічної конкуренції, а також щодо припинення дій або бездіяльності що можуть мати 
негативний вплив на конкуренцію.

Адміністративна колегія територіального відділення Антимонопольного комітету України 
здійснює інші повноваження відповідно до законодавства про захист економічної конкуренції

{Стаття 14 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1907-ІІІ від 13.07.2000, в редакції 
Закону № 1294-ІУ від 20.11.2003, стаття 14 в частині надання повноважень розглядати 
справи про адміністративні правопорушення, набирає чинності з дня внесення відповідних змін 
до Кодексу України про адміністративні правопорушення згідно із Законом № 1294-ІУ від 
20.11.2003}

Стаття 15. Апарат Антимонопольного комітету України, його територіальних відділень

Апарат Антимонопольного комітету України, його територіальних відділень здійснює 
роботу із забезпечення діяльності Антимонопольного комітету України та його органів, 
територіальних відділень Антимонопольного комітету України, в тому числі організаційну, 
технічну, аналітичну, інформаційно-довідкову та іншу роботу.

Посадові особи апарату Антимонопольного комітету України та його територіальних 
відділень з метою виконання завдань, визначених частиною першою цієї статті, за дорученням 
Голови Антимонопольного комітету України, державного уповноваженого чи іншого органу 
Антимонопольного комітету України можуть здійснювати такі Д ІЇ:

1) проводити розслідування за заявами і справами про порушення законодавства про захист 
економічної конкуренції, дослідження за заявами і справами про надання дозволу та попередніх 
висновків стосовно узгоджених дій, концентрації суб'єктів господарювання, проводити
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дослідження ринків;

2) проводити перевірки суб'єктів господарювання,

Ж єднань, органю влади, органів місцевого самоврядування, органів адміністративно- 
господарського управління та контролю щодо дотримання ними вимог законодавства про захист 
економічної конкуренції та під час проведення розслідувань за заявами і справами про 
порушення законодавства про захист економічної конкуренції

3) безперешкодно входити до приміїцень підприємств, установ та організацій під час

І
захист економічної конкуренції, за умови пред'явлення службового посвідчення і документів, що 
підтверджують проведення перевірки чи розслідування;

4) при розгляді заяв і справ про порушення законодавства про захист економічної 
конкуренції проведенні перевірки та в інших передбачених законом випадках вимагати від 
суб'єктів господарювання, об'єднань, органів влади, органів місцевого самоврядування, органів 
адміністративно-господарського управління та контролю, Зк посадових осіб і працівників, інших 
фізичних та юридичних осіб інформацію, в тому числі з обмеженим доступом;

5) у випадках та порядку, передбачених законом, проводити

огляд службових приміїцень та транспортних засобів суб'єктів господарювання - юридичних 
осіб, вилучати або накладати арешт на предмети, документи чи інші носії шформацїї які можуть 
бути доказами чи джерелом доказів у справі незалежно від їх місцезнаходження;

6) у разі перешкоджання працівникам Антимонопольного комітету України виконувати 
повноваження, передбачені пунктами 2-5 частини другої цієї статті, залучати поліцейських для 
застосування передбачених законом заходів, необхідних для подолання перешкод;

{Пункт 6 частини другої статті 15 із змінами, внесеними згідно із Законом N2 901-УІІІ бід 
23.12.2015}

7) залучати поліцейських, працівників митних та інших правоохоронних органів до 
забезпечення проведення розгляду справи про порушення законодавства про захист економічної 
конкуренції, зокрема в разі проведення розслідування, в тому числі збирання та вилучення 
доказів, накладення арешту на майно, предмети, документи, інші носії інформації

{Пункт 7 частини другої статті 15 із змінами, внесеними згідно із Законом № 901-УІІІ від 
23.12.2015}

8) залучати до проведення перевірок спеціалістів органів державної влади, органів місцевого 
самоврядування, підприємств, установ, організацій за погодженням з їх керівниками, депутатів 
місцевих рад за к  згодою;

9) складати протоколи про адміністративні правопорушення.

Посадові особи апарату територіальних відділень Антимонопольного комітету України за 
дорученням органів Антимонопольного комітету України, голів відповідних територіальних 
відділень Антимонопольного комітету України можуть здійснювати Д І Ї ,  передбачені частиною 
другою цієї статті

Положення про структурні підрозділи апарату Антимонопольного комітету України 
затверджує Голова Антимонопольного комітету Укпяїни Я  Т Т П П  Р Т П \ Л Г П / т і і  ТТ1 ТТГЧГ\Г)ттІгттх п т т о і л а 'г т г



27.11.2017 Про Антимонопольний комітет... | від 26.11.1993 №  3659-ХІІ (Текст для дру<у)

15) надавати обов'язкові для розгляду рекомендації та вносити до органів державної влади, 
органів місцевого самоврядування, установ, організацій, суб'єктів господарювання, об'єднань 
пропозиції 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, що можуть мати негативний вплив 
на конкуренцію;

16) звертатися до суду з позовами, заявами і скаргами у зв'язку із застосуванням 
законодавства про захист економічної конкуренції, а також із запитами щодо надання інформації' 
про справи, що розглядаються цими судами відповідно до законодавства про захист економічної 
конкуренції

17) представляти територіальне відділення Антимонопольного комітету України без 
спеціальної довіреності в суді;

18) уповноважувати своїх заступників здійснювати повноваження, передбачені пунктами 1-
2 частини першої цієї статті;

19) складати протоколи про адміністративні правопорушення;

20) здійснювати інші повноваження, передбачені законодавством про захист економічної 
конкуренції та Законом Украйни "Про здійснення державних закупівель" та Законом України "Про 
публічні закупівлі".

{Пункт 20 частини першої статті 17 із змінами, внесеними згідно із Законами № 424-У від
01.12.2006, № 2289-УІ від 01.06.2010, № 922-УІІІ від 25.12.2015 - щодо введення в дію зміни див. 
пункт 1 розділу II  Закону №  922-УІІІ від 25.12.2015}

Голова територіального відділення Антимонопольного комітету України в Автономній 
Республіці Крим, голова територіального відділення Антимонопольного комітету України з 
питань, віднесених до його компетенції, має право бути невідкладно прийнятим відповідно 
Головою Верховної Ради Автономної Республіки Крим, Головою Ради міністрів Автономної 
Республіки Крим, керівниками та посадовими особами місцевих органів виконавчої влади, 
органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій.

Голова територіального відділення Антимонопольного комітету України має права і виконує 
обов'язки в межах компетенції визначеної цим Законом, іншими актами законодавства, 
Положенням про територіальне відділення Антимонопольного комітету України, що 
затверджується Антимонопольним комітетом України, здійснює керівництво діяльністю 
територіального відділення, забезпечує виконання завдань і функцій, покладених на 
територіальне відділення та його адміністративні колегії.

Розпорядження голови територіального відділення Антимонопольного комітету України 
приймаються від імені територіального відділення Антимонопольного комітету України.

Без згоди Антимонопольного комітету України як вищого колегіального органу голова 
територіального відділення Антимонопольного комітету України не може входити до складу 
комісій, комітетів та інших органів, що утворюються органами державної влади, органами 
місцевого самоврядування.

Голова територіального відділення Антимонопольного комітету України зобов'язаний 
додержуватись вимог законів, бути об'єктивним і неупередженим під час здійснення своїх 
повноважень.
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{Стаття 17 в редакції Закону №  1294-ІУ від 20.11.2003}

Стаття 18. Дисциплінарна відповідальність та звільнення з посад першого заступника, 
заступника Голови Антимонопольного комітету України, державного уповноваженого

{Назва статті 18 із змінами, внесеними згідно із Законом №  4287-УІвід 23.12.2011}

Перший заступник, заступник Голови Антимонопольного комітету України, державний 
уповноважений Антимонопольного комітету України може бути притягнутий до 
дисциплінарної відповідальності на загальних підставах в порядку, встановленому законом.

{Частина перша статті 18 із змінами, внесеними згідно із Законами №  1907-ІІІ від
13.07.2000, №  889-УІІІ від 10.12.2015}

Перший заступник, заступник Голови Антимонопольного комітету України, державний 
уповноважений Антимонопольного комітету України, крім загальних підстав, передбачених 
законодавством про працю та про державну службу, може бути звільнений з посади:

{.Абзац перший частини другої статті 18 в редакції Закону №  4287-УІ від 23.12.2011}

за станом здоров'я, який перешкоджає продовженню роботи;

за власним бажанням;

в разі грубого порушення службових обов'язків або вчинення ним злочину.

{Частину третю статті 18 виключено на підставі Закону №  1907-ІІІ від 13.07.2000}

Перший заступник, заступник Голови Антимонопольного комітету України, державний 
уповноважений Антимонопольного комітету України має право на відставку в порядку, 
визначеному законом.

{Частина третя статті 18 із змінами, внесеними згідно із Законом №  1907-ІІІ від 
13.07.2000}

{Стаття 18 із змінами, внесеними згідно із Законом №  1294-ІУ від 20.11.2003}

ГЛАВА IV.
ПРАВОВІ ОСНОВИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПОВНОВАЖЕНЬ  

АНТИМОНОПОЛЬНОГО КОМ ІТЕТУ УКРАЇНИ

Стаття 19. Гарантії здійснення повноважень Антимонопольного комітету України

Під час розгляду заяв і справ про узгоджені дії, концентрацію, про порушення законодавства 
про захист економічної конкуренції, в тому числі під час проведення розслідування, дослідження, 
прийняття розпоряджень, рішень за заявами і справами, здійснення інших повноважень у сфері 
контролю за дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції, контролю за 
узгодженими діями, концентрацією органи та посадові особи Антимонопольного комітету 
України та його територіальних відділень керуються лише законодавством про захист 
економічної конкуренції і є незалежними від органів державної влади, органів місцевого 
самоврядування, їх посадових осіб та суб'єктів господарювання, а також політичних партій та 
інших об'єднань громадян чи їх органів.

{Частина перша статті 19 в редакції Закону №  1294-ІУ від 20.11.2003}

ІіНо://2акоп3.гасіа.аоу.иа/Іа\лв/зІіслл/3659-12/пгіпі



28.11.2017 Про Антимонопольний комітет... | від 26.11.1993 № 3659-ХІІ (Текст для друку)

Втручання органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб та 
суб'єктів господарювання, а також політичних партій та інших об'єднань громадян чи їх органів у 
діяльність Антимонопольного комітету України та його територіальних відділень забороняється, 
за винятком випадків, визначених законами України.

{Частина друга статті 19 із змінами, внесеними згідно із Законом №  1907-ПІ від
13.07.2000, в редакції Закону №  1294-ІУ від 20.11.2003}

Вплив у будь-якій формі на працівника Антимонопольного комітету України та його 
територіальних відділень з метою перешкоджання виконанню ним службових обов'язків або 
прийняття неправомірного рішення тягне за собою відповідальність, передбачену 
законодавством.

Стаття 20. Відносини Антимонопольного комітету України з органами державної влади, 
органами місцевого самоврядування, органами адміністративно-господарського управління та 
контролю, засобами масової інформації та громадськими організаціями

Органи влади, органи місцевого самоврядування беруть участь у розробленні та реалізації 
конкурентної політики, взаємодіють з Антимонопольним комітетом України в питаннях 
розвитку конкуренції, розроблення регіональних програм економічного розвитку та інформують 
Антимонопольний комітет України про виконання заходів, пов'язаних з реалізацією 
конкурентної політики.

{Статтю 20 доповнено частиною першою згідно із Законом №  1294-ІУ від 20.11.2003}

У питаннях розвитку конкуренції та демонополізації економіки Антимонопольний комітет 
України та його територіальні відділення взаємодіють з органами державної влади, органами 
місцевого самоврядування, органами адміністративно-господарського управління та контролю.

Антимонопольний комітет України та його територіальні відділення взаємодіють із засобами 
масової інформації та громадськими організаціями у роботі по запобіганню порушенням 
законодавства про захист економічної конкуренції, оприлюднюють у засобах масової інформації' 
повідомлення про свою діяльність і прийняті рішення.

{Частина третя статті 20 із змінами, внесеними згідно із Законом №  1294-ІУ від 
20.11.2003}

Органи влади, органи місцевого самоврядування, органи адміністративно-господарського 
управління та контролю зобов'язані погоджувати з Антимонопольним комітетом України, його 
територіальними відділеннями проекти нормативно-правових актів та інших рішень, які можуть 
вплинути на конкуренцію, зокрема щодо створення суб'єктів господарювання, встановлення і 
зміни правил к  поведінки на ринку, або такі, що можуть призвести до недопущення, усунення, 
обмеження чи спотворення конкуренції на відповідних ринках, а також одержувати дозвіл 
Антимонопольного комітету України на концентрацію у випадках, передбачених законом.

{Частина четверта статті 20 в редакції Закону №  1294-ІУ від 20.11.2003}

{Стаття 20 в редакції Закону Законом №  1907-111 від 13.07.2000}

Стаття 20і. Відносини Антимонопольного комітету України з Верховною Радою України, 
Кабінетом Міністрів України

Антимонопольний комітет України щорічно до 15 березня наступного за звітним року подає 
до Верховної Ради України звіт про свою діяльність.
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Верховна Рада України щорічно розглядає до 15 квітня звіт Антимонопольного комітету 
України, а також заслуховує доповіді, інформацію (повідомлення) Антимонопольного комітету 
України.

Антимонопольний комітет України в разі необхідності подає до комітетів Верховної Ради 
України пропозиції до законопроектів з питань, що належать до його компетенції.

Антимонопольний комітет України взаємодіє з Кабінетом Міністрів України в питаннях 
розроблення і здійснення програм економічного розвитку України.

Антимонопольний комітет України розробляє та подає до Кабінету Міністрів України 
проекти актів щодо пріоритетів і напрямів конкурентної політики на визначений період, 
узагальнює та аналізує інформацію про їх виконання.

{Закон доповнено статтею 20х згідно із Законом №  1294-ІУ від 20.11.2003}

Стаття 21. Повідомлення про порушення законодавства про захист економічної конкуренції

Органи державної влади, органи місцевого самоврядування, органи адміністративно- 
господарського управління та контролю, к  посадові особи зобов'язані передавати 
Антимонопольному комітету України та його територіальним відділенням відомості, що можуть 
свідчити про порушення законодавства про захист економічної конкуренції.

{Стаття 21 в редакції Закону №  1907-ІІІ від 13.07.2000}

Стаття 22. Обов'язковість виконання розпоряджень, рішень та вимог органу 
Антимонопольного комітету України, голови територіального відділення Антимонопольного 
комітету України

Розпорядження, рішення та вимоги органу Антимонопольного комітету України, голови 
територіального відділення Антимонопольного комітету України, вимоги уповноважених ними 
працівників Антимонопольного комітету України, його територіального відділення в межах їх 
компетенції є обов'язковими для виконання у визначені ними строки, якщо інше не передбачено 
законом.

Невиконання розпоряджень, рішень та вимог органу Антимонопольного комітету України, 
голови територіального відділення Антимонопольного комітету України, вимог уповноважених 
ними працівників Антимонопольного комітету України, його територіального відділення тягне 
за собою передбачену законом відповідальність.

{Стаття 22 в редакції Закону №  1294-ІУ від 20.11.2003}

Стаття 22і. Обов'язок надання інформації'

Суб'єкти господарювання, об'єднання, органи влади, органи місцевого самоврядування, 
органи адміністративно-господарського управління та контролю, інші юридичні особи, їх 
структурні підрозділи, філії, представництва, їх посадові особи та працівники, фізичні особи 
зобов'язані на вимогу органу Антимонопольного комітету України, голови територіального 
відділення Антимонопольного комітету України, уповноважених ними працівників 
Антимонопольного комітету України, його територіального відділення подавати документи, 
предмети чи інші носІЇ інформації, пояснення, іншу інформацію, в тому числі з обмеженим 
доступом та банківську таємницю, необхідну для виконання Антимонопольним комітетом 
України, його територіальними відділеннями завдань, передбачених законодавством про захист 
економічної конкуренції та про державну допомогу суб’єктам господарювання.
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{Частина перша статті 22х із змінами, внесеними згідно із Законом №  1555-УП від 
01.07.2014}

Документи, статистична та інша інформація, необхідні для виконання завдань, передбачених 
законодавством про захист економічної конкуренції та про державну допомогу суб’єктам 
господарювання, надаються на вимогу органу Антимонопольного комітету України, голови 
територіального відділення Антимонопольного комітету України, уповноважених ними 
працівників Антимонопольного комітету України, його територіального відділення безкоштовно. 
Вимоги органу Антимонопольного комітету України, голови територіального відділення 
Антимонопольного комітету України можуть передбачати як одноразове, так і періодичне 
надання інформації

{Частина друга статті 22х із змінами, внесеними згідно із Законом №  1555-УІІ від 
01.07.2014}

Інформація з обмеженим доступом, одержана Антимонопольним комітетом України, його 
територіальними відділеннями у процесі здійснення своїх повноважень, використовується ними 
виключно з метою забезпечення виконання завдань, визначених законодавством про захист 
економічної конкуренції^ і не підлягає розголошенню та оприлюдненню, крім випадків:

1) надання інформації органам слідства та суду відповідно до закону;

2) недотримання вимог, встановлених частиною другою статті 6 Закону України "Про 
доступ до публічної інформації";

3) інших випадків, встановлених законом.

{Частина третя статті 22і в редакції Закону №  782-УІІІ від 12.11.2015}

Особа, яка надає інформацію як інформацію з обмеженим доступом, зобов’язана зазначити, 
яка саме інформація має обмежений доступ, у тому числі які саме документи або частини 
документів містять інформацію з обмеженим доступом.

{Статтю 22х доповнено новою частиною згідно із Законом №  782-УШ від 12.11.2015}

У цілях забезпечення права особи на конфіденційність інформації у випадках, передбачених 
пунктами 2 та 3 частини третьої цієї статті, Антимонопольний комітет України, його 
територіальні відділення повинні провести консультації з такими особами з метою з’ясування 
підстав для віднесення інформації до інформації з обмеженим доступом та можливості зняття 
особою такого статусу з наданої нею інформації  ̂ та/або надання особою у встановлений 
Антимонопольним комітетом України, його територіальним відділенням строк неконфіденційної 
версії документів чи іншої інформації, зокрема з виключеною, зачорненою чи в інший спосіб 
зміненою інформацією, яка забезпечує достатній її захист та досягнення цілей, передбачених 
пунктами 2 та 3 частини третьої цієї статті, та/або з’ясування шкоди, яка може бути завдана особі 
оприлюдненням такої інформації.

{Статтю 22х доповнено новою частиною згідно із Законом №  782-УІІІвід 12.11.2015}

За розголошення комерційної таємниці працівники Антимонопольного комітету України, 
його територіальних відділень несуть відповідальність, встановлену законом.

Усні вимоги державного уповноваженого Антимонопольного комітету України, голови 
територіального відділення Антимонопольного комітету України, уповноважених ними 
працівників Антимонопольного комітету України, його територіального відділення, пояснення 
осіб та інші дії, вчинені на виконання цих усних вимог, фіксуються в протоколі, в якому



27.11.2017 Про Антимонопольний комітет... | від 26.11.1993 № 3659-ХІІ (Текст для друку)

зазначається також дата і місце його складання, прізвища державного уповноваженого 
Антимонопольного комітету України, голови територіального відділення Антимонопольного 
комітету України, уповноважених ними працівників Антимонопольного комітету України, його 
територіального відділення із зазначенням їх посад, прізвищ осіб, які надають пояснення.

Протокол підписується відповідно головуючим колегіального органу Антимонопольного 
комітету України, державним уповноваженим Антимонопольного комітету України, головою 
територіального відділення, уповноваженим ними працівником Антимонопольного комітету 
України, його територіального відділення та особами, до яких були звернені усні вимоги. Про 
відмову осіб, до яких були звернені усні вимоги підписати протокол, зазначається у протоколі. 
Особа має право надати пояснення і зауваження стосовно змісту протоколу, які додаються до 
протоколу, а також викласти мотиви своєї відмови від його підписання.

{Закон доповнено статтею 22х згідно із Законом №  1294-ІУ від 20.11.2003}

Стаття 22і . Співробітництво Антимонопольного комітету України з компетентними 
органами інших держав

Антимонопольний комітет України на підставі міжнародних договорів України, згода на 
обов'язковість яких надана Верховною Радою України, співпрацює з компетентними органами 
інших держав, зокрема шляхом обміну інформацією.

Антимонопольний комітет України може надавати компетентним органам інших держав та 
отримувати від них інформацію, зокрема з обмеженим доступом.

Надання інформації компетентним органам інших держав можливе лише в разі, якщо:

інформація буде використана конкурентним відомством виключно для виконання 
покладених на нього згідно із законодавством завдань;

відповідне конкурентне відомство може забезпечити такий режим доступу до інформації, 
який би не призвів до розкриття інформації для інших цілей чи її розголошення в будь-який 
спосіб, у тому числі шляхом несанкціонованого доступу.

{Закон доповнено статтею 222 згідно із Законом №  1294-ІУ від 20.11.2003}

Стаття 23. Процесуальні засади діяльності Антимонопольного комітету України

Діяльність щодо виявлення, запобігання та припинення порушень законодавства про захист 
економічної конкуренції, в тому числі законодавства про захист від недобросовісної конкуренції, 
проводиться Антимонопольним комітетом України, його органами та посадовими особами з 
додержанням процесуальних засад, визначених законодавчими актами України про захист 
економічної конкуренції

{Частина перша статті 23 в редакції Закону №  1294-ІУ від 20.11.2003}

Порядок розгляду Антимонопольним комітетом України та його територіальними 
відділеннями справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції повинен 
забезпечувати дотримання прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб і держави.

{Частина друга статті 23 із змінами, внесеними згідно із Законом №  1907-ІІІ від 
13.07.2000}

Стаття 23і. Слухання у справах про надання дозволу на узгоджені дії, концентрацію, про 
порушення законодавства про захист економічної конкуренції'
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Органи Антимонопольного комітету України, які розглядають справу про надання дозволу 
на узгоджені дії, концентрацію, про порушення законодавства про захист економічної 
конкуренції в тому числі про недобросовісну конкуренцію, до прийняття рішення по суті можуть 
проводити слухання у справі

Слухання проводиться органом Антимонопольного комітету України, який розглядає 
справу, чи за дорученням голови цього органу одним або декількома його членами.

Орган Антимонопольного комітету України до слухання у справі залучає осіб, які беруть 
участь у розгляді справи, для надання ними пояснень, доводів та інших міркувань, необхідних 
для встановлення фактичних обставин справи.

У слуханні у справі беруть участь працівники Антимонопольного комітету України, його 
територіальних відділень, а в разі потреби залучаються експерти.

До слухання у справі можуть бути залучені інші особи, якщо заявник, а у справах про 
порушення законодавства про захист економічної конкуренції - заявник і відповідач не 
висловили проти цього обґрунтованих заперечень.

Орган Антимонопольного комітету України за власною ініціативою чи за заявою осіб, які 
беруть участь у розгляді справи, може провести повністю або частково закрите слухання у 
справі, якщо відкрите слухання може завдати шкоди інтересам держави, осіб, які беруть участь у 
розгляді справи, та інших осіб або перешкодити подальшому розгляду справи.

Порядок проведення слухання у справі визначається Антимонопольним комітетом України 
відповідно до цього Закону та інших актів законодавства з питань захисту економічної 
конкуренції.

{Закон доповнено статтею 23і згідно із Законом №  1294-ІУ від 20.11.2003}

Стаття 24. Надання рішень та розпоряджень органів Антимонопольного комітету України і 
голів його територіальних відділень

Рішення та розпорядження, що приймаються органами Антимонопольного комітету 
України, головами його територіальних відділень відповідно до законодавства про захист 
економічної конкуренції, надаються особам, які беруть участь у справі, у вигляді їх копій, 
посвідчених у порядку, встановленому законодавством.

Особливості порядку надання та оприлюднення рішень, розпоряджень встановлюються 
законодавством про захист економічної конкуренції.

{Стаття 24 із змінами, внесеними згідно із Законом №  1907-ІІІ від 13.07.2000, в редакції 
Закону №  1294-ІУ від 20.11.2003}

Стаття 25. Звернення до суду

З метою захисту інтересів держави, споживачів та суб'єктів господарювання 
Антимонопольний комітет України, територіальні відділення Антимонопольного комітету 
України у зв'язку з порушенням законодавства про захист економічної конкуренції' органами 
влади, юридичними чи фізичними особами подають заяви, позови, скарги до суду, в тому числі 
про:

визнання недійсними нормативно-правових та інших актів, зокрема рішень, наказів, 
розпоряджень, постанов тощо, органів влади, органів місцевого самоврядування, органів 
адміністративно-господарського управління та контролю чи розірвання угоди в разі
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невиконання ними у встановлені строки рішень органів Антимонопольного комітету України 
про скасування або зміну актів, прийнятих органами влади, органами місцевого самоврядування, 
органами адміністративно-господарського управління та контролю, або про розірвання угоди;

стягнення не сплачених у добровільному порядку штрафів та пені;

припинення порушення законодавства про захист економічної конкуренції;

зобов'язання виконати рішення органів Антимонопольного комітету України;

безоплатне вилучення товарів з неправомірно використаним позначенням та (або) копій 
виробів іншого суб'єкта господарювання;

вилучення, накладення арешту на майно, документи, предмети, інші носії інформації у місцях 
проживання та інших володіннях особи;

з інших підстав, передбачених законом.

{Стаття 25 із змінами, внесеними згідно із Законами №  762-ІУ від 15.05.2003, №  1907-ІІІ 
від 13.07.2000, в редакції Закону №  1294-ІУ від 20.11.2003}

ГЛАВА V.
ІНШІ ПИТАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ АНТИМОНОПОЛЬНОГО

КОМ ІТЕТУ УКРАЇНИ

Стаття 26. Науково-методичне та інформаційне забезпечення діяльності 
Антимонопольного комітету України

{Назва статті 26 із змінами, внесеними згідно із Законом №  1294-ІУ від 20.11.2003}

Для підготовки рекомендацій з питань організації та діяльності Антимонопольного комітету 
України, методології і методики здійснення контролю за дотриманням законодавства про захист 
економічної конкуренції розробки пропозицій щодо його застосування та удосконалення, а 
також з інших питань Антимонопольний комітет України створює дорадчі органи, проводить 
техніко-економічні та наукові дослідження, залучає експертів та консультантів, готує кадри за 
спеціальними програмами.

Антимонопольний комітет України видає власні друковані органи, в яких висвітлюються 
питання діяльності Антимонопольного комітету України та конкурентної політики.

{Статтю 26 доповнено частиною другою згідно із Законом №  1294-ІУ від 20.11.2003}

Стаття 27. Структура, гранична чисельність, штатний розпис, умови оплати праці, 
матеріально-побутового та іншого забезпечення

Структура, штатний розпис Антимонопольного комітету України та його територіальних 
відділень затверджується Головою Антимонопольного комітету України в межах видатків згідно 
з кошторисом доходів і видатків. Гранична чисельність працівників Антимонопольного комітету 
України та його територіальних відділень затверджується Кабінетом Міністрів України.

{Частина перша статті 27 із змінами, внесеними згідно із Законом №  4287-УІ від 
23.12.2011}
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{Частину другу статті 27 виключено на підставі Закону №  107-УІ від 28.12.2007 - зміну 
визнано неконституційною згідно з Рішенням Конституційного Суду №  10-рп/2008 від 
22.05.2008}

Умови оплати праці державних службовців Антимонопольного комітету України та його 
територіальних відділень встановлюються відповідно до Закону України "Про державну службу".

{Частина третя статті 27 із змінами, внесеними згідно із Законом №  889-УІІІ від 
10.12.2015}

{Стаття 27 в редакції Закону №  1907-111 від 13.07.2000}

Стаття 28. Фінансування та матеріально-технічне забезпечення Антимонопольного 
комітету України

Фінансування Антимонопольного комітету України та його територіальних відділень 
здійснюється за рахунок коштів загального та спеціального фондів державного бюджету.

{Частина перша статті 28 в редакції Закону №  1907-ІІІ від 13.07.2000}

Обсяг асигнувань з державного бюджету на утримання Антимонопольного комітету 
України та його територіальних відділень, у тому числі розмір видатків на оплату праці їх 
працівників щорічно встановлюється Верховною Радою України окремим рядком під час 
затвердження державного бюджету.

{Частина друга статті 28 в редакції Закону №  1907-ІІІвід 13.07.2000}

Фінансування витрат на утримання Антимонопольного комітету України та його 
територіальних відділень відбувається шляхом перерахування центральним органом виконавчої 
влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, 
на їх поточні бюджетні рахунки коштів загального фонду державного бюджету відповідно до 
нормативу перерахувань. Розмір цього нормативу встановлюється Верховною Радою України 
під час затвердження державного бюджету на черговий рік.

{Частина третя статті 28 в редакції Закону №  1907-ІІІ від 13.07.2000; із змінами, 
внесеними згідно із Законом №  5463-УІ від 16.10.2012}

Плата, що справляється для відшкодування витрат, пов'язаних із розглядом заяв про надання 
дозволу на узгоджені дії концентрацію суб'єктів господарювання, висновків зараховуються до 
доходів спеціального фонду державного бюджету на спеціальний рахунок, не підлягають 
вилученню та використовуються за цільовим призначенням на фінансування діяльності 
Антимонопольного комітету України та його територіальних відділень, зокрема, на матеріально- 
технічне, в тому числі транспортне забезпечення, створення та розвиток інформаційно- 
аналітичної бази, видання друкованих органів Антимонопольного комітету України, підготовку, 
перепідготовку, підвищення кваліфікації та соціально-побутове забезпечення працівників 
Антимонопольного комітету України та його територіальних відділень.

{Частина четверта статті 28 в редакції Закону №  1907-III від 13.07.2000; дію частини 
четвертої статті 28 зупинено на 2002 рік в частині зарахування до спеціального фонду 
державного бюджету штрафів, накладених за порушення антимонопольного законодавства, 
та пені за прострочення їх сплати згідно із Законом №  2905-ІІІ від 20.12.2001; дію частини 
четвертої статті 28 зупинено на 2003 рік в частині зарахування до спеціального фонду 
державного бюджету штрафів, накладених за порушення антимонопольного законодавства 
та пені за прострочення їх сплати згідно із Законом №  380-ІУ від 26.12.2002; із змінами, 
внесеними згідно із Законом №  1294-ІУ від 20.11.2003; дію частини четвертої статті 28
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зупинено на 2004 рік в частині зарахування до спеціального фонду державного бюджету 
штрафів, накладених за порушення антимонопольного законодавства, та пені за прострочення 
їх сплати згідно із Законом №  1344-ІУ від 27.11.2003; щодо часткового зупинення дії частини 
четвертої статті 28 на 2005 рік додатково див. Закон №  2285-ІУ - в редакції до 31.03.2005; із 
змінами, внесеними згідно із Законом №  2505-ІУ від 25.03.2005}

Кошторис доходів і видатків Антимонопольного комітету України та його територіальних 
відділень, у тому числі обсяг асигнувань на утримання Антимонопольного комітету України та 
його територіальних відділень матеріально-побутового забезпечення, транспортного та 
медичного обслуговування, забезпечення соціальних гарантій та розмір фонду оплати праці 
працівників Комітету та його територіальних відділень, затверджується Антимонопольним 
комітетом України за поданням Голови Антимонопольного комітету України.

{Частина п'ята статті 28 в редакції Закону №  1907-ІІІ від 13.07.2000}

Транспортними і матеріально-технічними засобами Антимонопольний комітет України 
забезпечується за рахунок державного бюджету України в порядку, що визначається Кабінетом 
Міністрів України.

Стаття 29. Охорона особистих і майнових прав працівників Антимонопольного комітету 
України

Працівники Антимонопольного комітету України при виконанні службових обов'язків є 
представниками державної влади. їх особисті і майнові права охороняються законом нарівні з 
працівниками правоохоронних органів.

Працівники Антимонопольного комітету України та його територіальних відділень, службові 
обов’язки яких полягають у безпосередньому виконанні функцій, визначених статтею 2 Закону 
України 'Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів", підлягають 
загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню відповідно до законодавства про 
загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

{Статтю 29 доповнено частиною другою згідно із Законом №  1907-III від 13.07.2000; в 
редакції Закону № 7 7 -  VIII від 28.12.2014}

{Частину третю статті 29 виключено на підставі Закону №  77-VIII від 28.12.2014}

Збитки, завдані знищенням або пошкодженням майна працівнику Антимонопольного 
комітету України чи працівнику територіального відділення або членам його сім'ї у зв'язку з 
виконанням ним службових обов'язків, відшкодовуються в установленому законом порядку в 
повному обсязі за рахунок коштів державного бюджету з наступним стягненням цієї суми з 
винних осіб.

{Статтю 29 доповнено частиною четвертою згідно із Законом №  1907-ІІІ від 13.07.2000}

{Частину п ’яту статті 29 виключено на підставі Закону №  77-VII] від 28.12.2014}

Стаття 29і . Соціальні гарантії для Голови, його заступників та державних уповноважених 
Антимонопольного комітету України

Голові Антимонопольного комітету України, його заступникам та державним 
уповноваженим після закінчення строку їх повноважень надається попередня робота (посада), 
місце навчання, а у разі неможливості (ліквідація підприємства, установи, організації) - їм 
надається рівноцінна робота на іншому підприємстві, в установі, організації або вони 
зараховуються до резерву кадрів державної служби Антимонопольного комітету України за
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посадою, що відповідає їх професійному рівню, з урахуванням рангу державного службовця. На 
період працевлаштування за колишніми Головою, його заступниками та державними 
уповноваженими Антимонопольного комітету України зберігається середньомісячний заробіток, 
але не більше одного року.

Порядок виплати зазначених коштів визначається Кабінетом Міністрів України.

Положення цієї статті застосовуються, якщо вони не погіршують рівень соціальних гарантій, 
які випливають із статті 27 цього Закону.

{Закон доповнено статтею 29х згідно із Законом №  1907-ІІІ від 13.07.2000}

Стаття 30. Посвідчення працівника Антимонопольного комітету України

Державні уповноважені, голови територіальних відділень, відповідальні працівники 
Антимонопольного комітету України та його територіальних відділень мають службове 
посвідчення. Положення про службове посвідчення працівника Антимонопольного комітету 
затверджується Президентом України.

{Стаття ЗО із змінами, внесеними згідно із Законом №  1907-ІІІвід 13.07.2000}

Президент України Л.КРАВЧУК

м. Київ 
26 листопада 1993 року 

№ 3659-ХІІ
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Публікації документа
• В ідомості Верховно ї Ради  України від 14.12.1993 -  1993 р., № 50, стаття 472
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АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

м. Київ

16.11,2011 № 686-р

Щодо відшкодування витрат на 
копіювання або друк документів, 
що надаються за запитами на 
інформацію

Відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації», 

Указу Президента України від 05.05.2011 № 547 «Питання забезпечення 

органами виконавчої влади доступу до публічної інформації», постанов 

Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 № 583 «Питання виконання Закону 

України «Про доступ до публічної інформації» в Секретаріаті Кабінету 

Міністрів України, центральних та місцевих органах виконавчої влади» та 

від 13.07.2011 № 740 «Про затвердження граничних норм витрат на копіювання 

або друк документів, що надаються за запитом на інформацію» 

Антимонопольний комітет України

ПОСТАНОВИВ:

1. Затвердити:

1.1. Розмір фактичних витрат на копіювання або друк копій документів, 

що надаються за запитом на інформацію Антимонопольним комітетом України 

та його територіальними відділеннями, що додається.

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 
“ 2 0 / ^ о .

аа №

Керівник реєструючого 
органу ______________

підпис



1.2. Зразок повідомлення про розмір витрат на копіювання або друк 

документів, що надаються за запитами на інформацію Антимонопольним 

комітетом України та його територіальними відділеннями, що додається.

2. Юридичному департаменту подати це розпорядження на державну 

реєстрацію в установленому порядку.

3. Це розпорядження набирає чинності з дня його офіційного 

опублікування.

2

Голова Комітету В.П.ЦУШКО



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Розпорядження 
Антимонопольного комітету 
України
16.11.2011 № 686-р

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
“ 20 ̂ И Р .

Керівник реєструючого 
органу_____________

Розмір
фактичних витрат на копіювання або друк копій документів, що 

надаються за запитом на інформацію Антимонопольним комітетом 
України та його територіальними відділеннями

Послуга, що надається Витрати
Копіювання або друк копій документів 
формату А4 та меншого розміру (в тому 
числі двосторонній друк)

0,1 відсотка розміру мінімальної 
заробітної плати за виготовлення 
однієї сторінки

Копіювання або друк копій документів 
формату АЗ та більшого розміру (в тому 
числі двосторонній друк)

0,2 відсотка розміру мінімальної 
заробітної плати за виготовлення 
однієї сторінки

Копіювання або друк копій документів 
будь-якого формату, якщо в документах 
поряд з відкритою інформацією 
міститься інформація з обмеженим 
доступом, що потребує її відокремлення, 
приховування тощо (в тому числі 
двосторонній друк)

0,5 відсотка розміру мінімальної 
заробітної плати за виготовлення 
однієї сторінки

Примітки:

1. Розмір мінімальної заробітної плати за виготовлення однієї сторінки 
встановлюється на дату копіювання та друку копій документів.

2. Норми застосовуються під час копіювання або друку копій документів, 
що надаються за запитом на інформацію, понад 10 сторінок, починаючи з 
першої сторінки.

Завідувач сектору фінансової та бюджетної 
звітності Відділу бухгалтерського 
обліку та фінансового планування -  заступник 
головного бухгалтера ^  С.Т. ЛАНОВИК



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Розпорядження 
Антимонопольного комітету 
України
16.11.2011 № б86-р

Повідомлення
про розмір витрат на копіювання або друк документів, що надаються за 
запитами на інформацію Антимонопольним комітетом України та його

територіальними відділеннями

З метою виконання запиту, надісланого листом_____________________
від___________ № ____________щодо____________________________________

просимо відшкодувати такі витрати:

Найменування Вартість 
виготовлення 

однієї сторінки, 
грн

Кількість 
сторінок, од.

Всього до 
сплати, грн

Відшкодування фактичних 
витрат на копіювання або 
друк документів, що 
надаються за запитом на 
інформацію

Всього до сплати_______________________________
(сума словами)

за такими реквізитами: *
отримувач: Антимонопольний комітет України;

код ЄДРПОУ: 00032767; 
реєстраційний рахунок: 35226005000036 
у Державній казначейській службі України;
МФО: 820172.



2

У призначенні платежу вказати:
КПКВК 6011010 КЕКВ _______  відшкодування фактичних витрат на

копіювання (друк) інформації згідно із запитом від _____________
№ ___________  відповідно до статті 21 Закону України «Про доступ до
публічної інформації».

Інформація надається після надання копії платіжного доручення про 
оплату.

Виконавець__________________  ________________________
(підпис) (посада (П.І.Б.))

* Кожне територіальне відділення Антимонопольного комітету України 
зазначає свої реквізити.

Завідувач сектору фінансової та бюджетної
звітності Відділу бухгалтерського
обліку та фінансового планування -  заступник
головного бухгалтера /  С.Т. ЛАНОВИК
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15.12.2015

АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

24.11.2015 Київ № 37-рп

Зареєстровано 
в Міністерстві юстиції України 

15 грудня 2015 року за № 1570/28015

Про затвердження Змін до Розміру фактичних 
витрат на копіювання або друк копій документів, 
що надаються за запитом на інформацію 
Антимонопольним комітетом України 
та його територіальними відділеннями

Відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації», пункту 11 частини третьої статті 7 Закону України «Про 
Антимонопольний комітет України» та з метою приведення нормативно-правового акта у відповідність до законодавства 
Антимонопольний комітет України

ПОСТАНОВИВ:

1. Затвердити Зміни до Розміру фактичних витрат на копіювання або друк копій документів, що надаються за запитом на 
інформацію Антимонопольним комітетом України та його територіальними відділеннями, затвердженого розпорядженням 
Антимонопольного комітету України від 16 листопада 2011 року № 686-р, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 10 січня 
2012 року за № 10/20323, що додаються.

2. Департаменту організаційної роботи та забезпечення подати це розпорядження на державну реєстрацію в установленому 
законодавством порядку.

3. Це розпорядження набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Голова Комітету Ю. ТЕРЕНТЬЄВ

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядженням 
Антимонопольного комітету 
України
24 листопада 2015 року № 37-рп
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Зміни до Розміру фактичних витрат на копіювання або друк копій документів, 
що надаються за запитом на інформацію Антимонопольним комітетом України 

та його територіальними відділеннями

Примітки викласти в такій редакції:

«Примітки:

1. Вартість виготовлення однієї сторінки розраховується, виходячи з розміру мінімальної заробітної плати, встановленого на дату 
копіювання та друку документів.

2. Якщо задоволення запиту на інформацію передбачає виготовлення копій (друк) документів обсягом понад 10 сторінок, 
запитувач відшкодовує фактичні витрати на копіювання та друк у затверджених розмірах, починаючи з одинадцятої сторінки 
включно.

3. У разі надання особі інформації про себе та інформації, що становить суспільний інтерес, плата за копіювання та друк 
документів не стягується.

4. У разі надання за зверненням запитувача інформації в електронній формі така інформація надається безкоштовно незалежно 
від її обсягу.»

Начальник відділубухгалтерського 
обліку та фінансового планування -
головний бухгалтер С.В. Ігнатенко

версія для друку

повернутись
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