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Про розгляд запиту IIа

отримання публiчноi iнформацiТ

Розглянувши у Кiровоградському обласному територiальному вiддiленнi
Антимонопольного KoMiTeTy УкраiЪи (далi - Вiддiлення) Ваш запит на отримання публiчноi
iнформацiТ вiд 13.12.20Т9 б/н (вх. Вiддiлення JЮ61-01/5-ПI вiд Т6.|2.2019) щодо надання ycix
Рiшень Антимонопольного KoMiTeTy УкраiЪи (та його органiв), в тому числi рiшень про
ПОрУшення законодавства про зЕжист економiчноi конкlренцiТ, про закриття провадження у
справi, рекомендацii, стосовно cTaTTi 7 Закону УкраiЪи кПро захист вiд недобросовiсноТ
КонкУренцiТ>>, якi були приЙнятi протягом 2000-2019 poKiB, в межах повноважень
повiдомrrяемо наступне.

Вiдrrовiдно до cTaTTi 1 Закону УкраiЪи <Про доступ до публiчноi iнформацii>,
пУблiчна iнформацiя - це вiдображеIIа та задокументована будь-якими засобами та на будu_
яких носiях iнформацiя, що була отримана або створена в процесi виконання суб'ектаluи
ВЛаДНих ПоВноВажень своiх обов'язкiв, передбачених чинним законодавством, або яка
ЗЕахоДиться у володiннi суб'ектiв владних повноважень, iнших розпорядникiв публiчноi
iнформацiТ, визначених цим Законом.

визнача,тьним

Надати iнформацiю щодо ycix рiшень та рекомендацiй Вiддiлення, в тому числi за
СТаТТеЮ 7 Закону УкраiЪи <Про захист вiд недобросовiсноТ конкуренцii>>, якщо TaKi мали
мiсце з 2000 - 2007 не мае можJIивостi, оскiльки вiдповiдна документацiя та iншi матерiа,ти
не перебувають у безпосередньому володiннi Вiддiлення, як розlrорядника iнформацii, у
ЗВ'яЗкУ iз знищенням ocTaнHix, як таких, що не мають культурноТ цiнностi та втратили
tIрактичне значеннrI на пiдставi наказу MiHicTepcTBa юстицiТ УкраiЪи вiдl2.04.2012 J$ 57815.

Водночас, вiдповiдно до узагzrльнених вiдомостей звiтiв Вiддiлення iз 2008 по
поточниЙ перiод 2019 та копiЙ рiшень та рекомендацiй, якi зберiгаються у Вiддiленнi,
повiдомляемо наступне.
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Щодо рiшень та рекомендацiй, якi не стосуються cTaTTi 7 Закону УкраiЪи кПро захист
вiд недобросовiсноi конкуренцii> повiдомляемо, що з 2008 по поточний перiод 2019
адмiнiстративною колегiею Вiддiлення прийнято 741 рiшення та 512 рекомендацiй.

Переведення в електронну форму (сканування) та направлення Вам копiй рiшень та
рекомендацiй, якi не стосуються cTaTTi 7 Закону УкраТни кПро захист вiд недобросовiсноТ
конк}ренцiТ>, що були прийнятi адмiнiстративною колегiсю Вiддiлення з 2008 по 2al5,
загальна кiлькiсть яких становить 1100 одиниць, е технiчно неможливим та покладае на
Вiддiлення надмiрний тягар, врахов}.ючи його pecypcHi можливостi.

Ваша вимога щодо надання даних документiв у сканованiй формi на жа_пь не може
бlти задоволеЕа Вiддiленням.

Разом з цим, Вiддiленrrя iнформуе Вас, що рiшення та рекомендацiТ, якi не стосуються
cTaTTi 7 Закону УкраТни кПро зчlхист вiд недобросовiсноТ конкуренцiТ>, що були прийнятi
адмiнiстративною колегiею Вiддiлення з 2016 по поточний перiод 2019, знаходяться у
вiдкритому доступi на сайтi Вiддiлення за посиланням
http://wwiд,,.amc.цov.u#arTrkr.r/controlЛ<icYulclpublishicategor}r/81867.

Вiдповiдно до cTaTTi 23 Закону УкраiЪи кПро доступ до публiчноТ iнформацii>,

рiшення, дii чи бездiяльнiсть розпорядникiв iнформацiТ можрь бути оскарженi у судовому
порядку.

З повагою

Голова Вiддiлення Лариса ГРЕЧАНА
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