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П ро р о згл я д  за п и т у  про  

дост уп до  п уб л іч н о ї ін ф о р м а ц ії

Хмельницьке обласне територіальне відділення Антимонопольного комітету 

України (далі -  Відділення) у межах повноважень розглянуло Ваш запит на отримання 

публічної інформації (вх.. від 16.12.2019 року № 72-01/8-пі) щодо надання усіх рішень, в 

тому числі ріш ень про поруш ення законодавства про захист економічної конкуренції, про 

закриття провадження у справі, рекомендацій, стосовно статті 7 Закону України «Про 

захист від недобросовісної конкуренції», які були прийняті протягом 2000 - 2019 років 

повідомляє про наступне.

Відповідно до частини перш ої 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’єкта владних повноважень, інших 

розпорядників публічної інформації, визначених цим Законом.

Згідно з пунктом 5 розділу І Інструкції про порядок забезпечення доступу до 

публічної інформації в Антимонопольному комітеті, затвердженої розпорядженням 

Антимонопольного комітету України від 27.07.2011 № 4 0 6 -р. та зареєстрованої в 

М іністерстві ю стиції України від 16.08.2011 за № 974/19712 (далі -  Інструкція), 

Антимонопольний комітет України не є розпорядником інформації, яка може бути 

отримана ш ляхом узагальнення, аналітичної обробки даних або яка потребує створення в 

інший спосіб.

Визначальним для публічної інформації є те. що заздалегідь зафіксована та на будь- 

яких носіях знаходиться у володінні розпорялника інформації.

Повідомляємо, що за період з 2000 року по 2019 рік адміністративною колегією 

Відділення прийнято понад 1 600 рішень про порушення законодавства про захист 

економічної конкуренції та надано понад 1 900 рекомендацій. При цьому обсяг кожного 

окремо взятого ріш ення чи рекомендацій становить близько 6 - 8  сторінок.

Переведення в електронну форму (сканування) та направлення Вам копій рішень про 

поруш ення законодавства про захист економічної конкуренції та наданих рекомендацій
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відповідно до Вашого запиту, загальна кількість яких становить понад 3 500 одиниць, є 

технічно неможливим та покладає на Відділення надмірний тягар, враховуючи його 

ресурсні можливості.

У  зв ’язку із вищевикладеним та відповідно до частини перш ої статті 22 Закону 

України «Про доступ до публічної інформації» Ваш а вимога щодо надання копій усіх 

рішень, в тому числі ріш ень про порушення законодавства про захист економічної 

конкуренції, про закриття провадження у справі, рекомендацій, стосовно статті 7 Закону 

України «Про захист від недобросовісної конкуренції», які були прийняті протягом 2000 - 

2019 років на жаль не може бути задоволена Відділенням.

Відповідно до статті 23 Закону України «Про доступ до публічної інформації» 

рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інф ормації можуть бути оскаржені у 

судовому порядку.
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