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На виконаннrI доручення Антимоflопольного KoMiTery УкраiЪи вiд 18.09.2019 Ns 13|01949 (вх. Nч OS-O\Z+OiK вiд 19.09.2019) Одеське обласнg територiальне вiддiлення
днтимонопольного KoMiTery Украiни (далi - Вiддiлення) розглянуло скаргу гр. Iгоря щодо
rrорушеЕнrl чинного законодавства з боку МшпьяЕова С.В. тd в межах своiх повноваэкень
шовiдомляе.
вiдповiдно до cTaTTi 19 Констиryцii Украiъи оргаЕи державноi влади та органи
мiсцевого самоврядУвzlння, ix гrосадовi особи зобов'язанi дiяти лише на пiдставi, в межах
повноважень та у спосiб, що передбаченi КонституТдiею та законами УкраЪи,
Вiдповiдно до cTaTTi 5 Закону Украiни кПро Антимонопольний KoMiTeT Украiни>
днтимонопольний KoMiTeT УкраiЪи здiйснюе свою дiяльнiсть вiдповiдно до Конституцii,
законiв Украъи <про захист економiчноi конкуренцii>, <про зtlхист вiд недобросовiсноi
конкуренцiiп, i"-"" законiв та нормативно-правових aKTiB, прийнятих вiдповiдно до цих
законiв.
статтею 50 Закону Украни кпро захист економiчноi конкуренцii> визначений
вичерпний перелiк дiй, якi можуть бути квалiфiкованi ,к порушеннr{ зi}конодавства про
.u*"", економiчноi конкуренцii та за якi дiючим зalконодавством передбачена

вiдгlовiдальнiсть.
ЗгiднО cTaTTi 12 ЗакокУ УкранИ кПрО зверненЕя цромадян> дiя цього Закону не
поширюеться на порядок розгляду заяв i скарг громалян- встанов"пений
кримiнальним rrроцесуч}льним, цивiльно-процесуальним, трудовим законодавством,
законодаветвом про захист економiчноi конlсуренцii, закоIIаN,Iи УкраТни кПро
статуС судлiв> та кПрО достуП дО судових рiшень>>, Кодексом
судоустрiЙ
Украiни, Законом УкраТни <Про засади запобiгання i
адмiнiстративного
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"уло.r"".*а
протидii корупцiТ>.
Порядок розгJIяду заяв про порушеннrI законодzIвства про зtlхист економlчЕо1
конкуренЦii визначений ПравИлами розГJUIду з€UIВ i справ про порушеЕЕя закоЕодавства
про захист економiчноi конкуренцii, затверджених Розпорядженням Антимонопольного
KbMiTery УкраiЪи вiд 19.04.1994р. Ns 5 та зареестрованих у MiHicTepcTBi юстицii Украiни
_
06.05.1994р. за М 901299 зi змiнаrrли та доповненнями (далi Правила).
ВраховуюIм виклаДене, гр. Iгорь може звернутиея до Одеського обласного
порядку
територiа-шьногО вiддiленнЯ АнтимонОпоJIъногО KoMiTeTy Украiни iз заявою у
заявника
права
чином
передбаченому Правилами iз обqрунryванIuIм того, яким
порушуються внаслiдок дiй чи бездiяльностi вiдповiдача, визначених законом як
порушення законодавства про захист економiчноi конкуренцii та ншч}ти копiт

нiдlrовiдних пiдтверджуючих документiв.
Разом з тим повiдомляемо, що гIитання, викладенi у скарзi не вiдносяться до
комtlетенцii органiв Антимонопольного KoMiTery Украiни,
3 I]ивiльного Кодекоу Украiни
,ЩодатковО гlовiдомлясмо, що приписаN{и стаrтi
заrаJIьнимИ засадаNlИ ц""iп""оaо зчtконодавства, зокрема, е судовий захист
|в!ФЕаченО, що

cTaTTi 16 Щивiлъного кодексу УкраТни кожЕа
цивiльного права та iнTepecy. Вiшrовiдно до
особистого немайнового або
особа ма€ право звернутися до суду за захистом свого
майнового права та iHTepecy.
провадження", виконавче
Вiдповiдно до cTaTTi 1 Закону Украiни 'оПро виконавче
i примусове викоЕаIrrUI
провадженЕя як завершальна стадiя судового провадження
(rrо.*о""rосiб) (далi - рiшення) - сукупнiсть дiй
судовиХ рiшенЬ та рiшенЬ iншиХ op.u"l'
на шримусове виконання рiшень i
визЕачеЕи* у u"o,uri Г*онi органiв i осiб, що спрямовшri
спосiб, що визIIаченi Констиryцiею
проводяться на пiдставах, у межах повнова)кенъ та у
законами та
Законом Украiни "про виконавче проваджоння", iншими

украши,

Закону Украiни "про
нормативно-правовими актами, прийнятими вiдповiдно до
вiдповiдно до Закону Украiни "Про
виконавче IIроваджеНЕя'', а таКож ii*""rr"r", якi
виконанЕю,
виконавче провадження" пiдлягають примусовому
виконавче провадження",
"Про
Vор*"
Вiдповiдно до стагтi 5 Закону
''римусове
виконавчоТ сlryжби (державних
оргчшИ
на
державноi
покJIадаеТься
викоЕчlннJI рiшенЬ
на шриватни* виконаiцiв, правовий
виконавцiв) та у передбачених цим Законом випаlкzlх
"Про органи та
;й" та ор.анiзацiя дiяльностi яких встiшовJIюються Законом Украiни
iнших органiв",
i
осiб, якi здiйснююТь примусОве виконання судових рiшень рiшень
В.В. MaciH

В.о. Голови Вiддiлення

Сизоненко О.О. (048)
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