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

На № від

Щербатому М.Ф.

їоі+гедиез1:-27311 -8асс5ґа8@ 
сіозіир.ргаусіа.сот.иа

Щодо розгляду запиту на 
отримання публічної інформації

Шановний Михайло Федоровичу!



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»:
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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.
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