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Вiдповiдь на скарry

На виконанЕя дорученrrя АнтимоЕопольного KoMiTeTy Украiни вiд 18,09.2019 N9 13-

\01947 (вх. Nч 65-01/402К вiд 19.09.2019) Одеське обласне територiальне вiддiлення
АнтимоноIIоJIьного KoMiTery УкраiЪи розгJuIнуло (лалi - Вiддiленrrя) розглянуло скарry
Француза I.B. щодо порушенюI чинного зЕжонодавства з боку посадових осiб Управлiння

розвитку споживчого риЕку та захисту прав споживачiв та в межах своТх повновtDкень

повiдомляс.
Порялок розгляду зЕuIв i справ про порушення законодавства про захист

економi.пrоi конкуренцii органами АнтимонопоJьного koMiTeTy Украiни визначено

роздiлом УII Закону Украiни кПро захист економiчноi конкуренцii> та Правила]uи

розгпяду заяв i сшрав цро гrорушення законодавства про захист економiчноТ конкуренцiТ,
затвердженими розпорядженням Антимонопольного KoMiTery Украiни вiд 19 квiтня 1994
poкy,Jt 5, зареестровrlними у MiHicTepcTBi юстицii Украiни б травня 1994 року за JtlЪ

901299 (iз змiналли) (надалi - Правила розгляду справ).
Вiдповiдно до,частини першоТ cTaTTi 36 Закону Украiни кПро зzlхист економiчноi

конкуренцii> органи АнтимонопоJьного KoMiTeTy УкраiЪи розпочинilють розгJuIд спрtlви
про порушенЕя законодавства про захист економi.цrоi конкуренцii за:

- заяваfoIи суб'ектiв господарювЕlння, громадян, об'една:lь, установ,органiзацiй про
чорушенш{ ix прав внаслiдок дiй чи бездiяльностi, визначених циNI Закочолд яа Irср}/rrrеЕrrя

законодавства про захист економiчноi конкуренцii;
- власною iнiцiативою органiв Ан"гимонопольного KoMiTeTy Украiни.
Особалли, якi мають право подавати заrIву вiдповiдно до абзацу другого частини

першоТ cTaTTi 36 Закону Украiни кПро захист економiчноi конкуренцii>, згiдно з пунктом
17 Празил розгJuIду справ, е суб'екти господарюв€}ннrI - конкуренти, постачальники чи
покупцi вiдгlовiдача та iншi фiзичнi та юридичнi оооби, якi моэlсуmь пidmверdumu, tцо dii
чu безdiяцьнiсmь вidповidача, вllзначенi зазначенufut законо74 як поруluення законоdавсmва
про захuсm економiчноt конt<уренцi|, монсуmь безпосереdньо i неzаmавно вплuнуmu на
lxHi правь

Заяви осiб, якi не мtlють права iх подавати, оргtlнilп{и Антимонопольного KoMiTeTy
УкраiЪи не розгJIяд€lються, що не е перешкодою дJuI проведення у разi необхiдностi за
власною iнiцiативою органiв KoMiTery розслiдуваншI щодо фактiв, викJIадених у такiй
заявi (абзац четвертий пункту 17 Правил розгJIяду справ).

Отже, для того, щоб особа набула статусу зЕtявника, вiдповiдно до Правил розгляду
справ, особа мас пiдтвердчlтчl, що дii,па бездiяльнiсть вiдповiдача, в яких мiстяться ознаки
порушеннrI зtжоЕодавства про захист економiчноi конкуренцtl, лпомсvmь 0езпосереOньо i
неzаmuвно вплuнуmu на iil права. У разi вiдсутностi можливостi настання негативних
наслiдкiв для особи, яка подчtла вiдповiдну зzu{ву, то така заява в сиJry абзацу 4 пункту 17

Правил розгляду справ не розаяdаеtпься.
В Скарзi зазначено, що до Громадськоi оргалriзацiii "Корупцiя-Стоп" звернулись

к_9д],tстувачi автостоянки, розтатттованоi на вул. Варненська (KiHoTeaTp "Москва") ) яка
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експJryатуеться Громадською органiзаtiсю "двтомобiлiсти м, Одеси i Одеськот областi"

щодо явIIих корупцiйrшх дй посадових осiб ушравлiння розвитку споживчого ринку та

захисту IIpitB споживачiв. ГроruдЫu ор.аri.аrlИ "Двтойобiлiсти м, Одеси i ОдеськоТ

областi" може .""рrуr""r до Одесiкого обласного територiального вiддiпення

днтимонопоJьного KoMiTeTy Украiни iз заявою щодо порушоння iT прав у вiлповiлностi до

вимог пункту 18 Правил розгJuIду спраз,

разом з тим повiдомляемо, що питzlння, викладенi у Скарзi не вiдносяться до

компетенцii органiв АнтимоноflольЕого KoMiTery Украни,

,Щодатково повiдомляемо :

приписами "rйi З Щивiльного Кодексу ykpafy визначен_о', *о загч}льними

засадами цивiлъного законодавства, зокрема, е судовиЙ захист цивiльного права та

iHTepecy. Вiдгlовiдно до ст. 16 Щивiльного кодексу Украiни кожна особа мас право

звернутися до суду за захистом свого особистого немайнового або майнового I1рава та

iнTepecy.
Вiдповiдно до cTaTTi 1 Закону Украiни 'оПро виконавче IIроваджеЕня", виконавче

провадження як заверш€шьна стадЬ судового провадженн,I i примусове виконання

судових рiшень та рiшень iнших органь (.rо.uдо*"" осiб) (да_пi - рiшення) ]:ryjT,::*1
визначени* у ,,"оrУ Законi органiв i осiб, що спрямованi на примусове викоЕаЕшI рlшень 1

IIроводяться на пИставах, у межах повноважень та у спосiб, що визначенi Констиryцiею

Украiни' Законом Украrни "Про вико}I€tвче провадженНя", iнrшими зzжонами та

нормативно-правовими €кт€tlчtи, прийнягrами вiдповiдно до Закону Украiни о'Про

виконавче IIроваджеЕня'', а також pi*""rrяr'г", якi вiдповiдно до Закону Украiни "Про

виконавче IIровадження" гtiдлягають примусовому виконанню,

Вiдповiдно до cTaTTi 5 Закону Украiни "Про виконавче провадження", примусове

виконанIuI рiшень покJIадасться на органи державноi виконавчоi "чт9_1,g"1l;1зj::
виконавцiв) та у передбачених цим Законом випадках на привагЕих вико}Iавцlв, прi}вовии

статуС та органiЗаЙ, дiялЬностi яких встановJIюються Законом Украiни "Про органи та

осiб,,якi здiйснюють примусове виконаflня судових рiшенъ i рiшень iнших органiв",

отже, у разi, якщо громадськu орrьi.rriя ,оАвтомобiлiсти м. оде:: 19_т:::::
областi" вважае, що Управлiння розвитку споживчого ринку та ЗаХИСТУ |РаВ СУ9К'ВаЦ:.

порушуе fi шрава та iнтереси Громадська органiзащiя "Автомобiлiсти м, Одеси i Одеськоi

областi" мае можливiсть звернутись до Суду або до органiв державноi виконавчот сlryжби,

В.В. MaciH
В.о. Голови Вiддiлення

вик. Сизоненко О.О. (048) 728 38 73
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