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Розглянувши у Чернiгiвському обласному територiальному вiддiленнi

днтимонопольного KoMiieTy Украiни (далi - територiальне вiддiлення) Ваш

запиТ на отриМання публiчноi iнформацiю вiд lз.|2.20|9 вих. Ns б/н (вх, вiд

t6.12.20]9 Jф 75_01/11 - пi) щодо надання ycix рiшень АнтимонопольНОГО

KoMiTeTy Украiни (rа його органiв), в тому числi рiшень про порушення

законодавства про захист економiчноi конкуренцiт, про закрит1я провадження у
справi, рекомендацii, стосовно cTaTTi 7 Закону Украiни <Про захист вiп

,.добро.овiсноi конкуреНцiI>>, якi були прийнятi протягом 2000_2019 poKiB, в

межах повноважень повiдомляемо наступне.
Вiдповiдно до cTaTTi 1 Закону Украiни <Про доступ до публiчноi

iнформацii>, публiчна iнформацiя - це вiдображена та задокументована буль-

якими засобами та на будЪ-яких носiях iнформацiя, що була отримана або

створена В процесi виконання суб'ектами владних повноважень cBoix

обов'язкiв, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у
володiнНi суб;екта владниХ повноважень, iнших розпорядникiв публiчноi

iнформацii, визначених цим Законом.
Визначальним дJIя публiчноi iнформацii с Т€, що вона заздалегiдч,

зафiксована та на будь-яких носiях знаходилась у володiннi розпорядника
iнформацii.

повiдомляемо про Т€, справи про порушення конкуренцlиного

законодавства, рекомьндацii адмiнiстративнот колегii територiального

вiддiлення по з|-.|2.2оIз включно у територiальному вiддiленнi вiдсутнi у
зв'язку з ik знищенням за минуванням потреби (пiдстава - акти: Про видiлення

до знищення справ (документiв) вiддiленнЯ, Що не пiдлягають зберiганню, вiд

17.05.2008 (затверджено головою територlчLльного вiддiлення 29.05.2008); Про

вилученн я для знищення документiв, не внесених до Нацiонального архiвного

фонду (затверджено головою територiального вiддiлення 19.04.2018, погоджен;,

Ёкп 
- 

.щержавного apxiBy Чернiгiвськоi областi (протокол засiдання вiд

27.о4.20it8 м 5)); J$ 2 Про вилучення для знищення документiв, не внесених



ДО НаЦiОНал""о.о архiвного фо"ду (затверджено головою територi€lльного
Вiддiлення |1.02.2019, погоджено ЕКП.Щержавного apxiBy Чернiгiвськоi областi
(протокол засiдання вiд 25.03.2019 J\b 4)).

У ЗВ'яЗкУ з цим, на ж€Lпь, надання запитуваних Вами документiв за
вказаний перiод не виявляеться можливим.

УПРОдОвж 2014-2019 poKiB адмiнiстративною колегiею територiального
вiддiлення рiшення про порушення законодавства про захист економiчноi
КОНКУРеНЦii, Про Закриття провадження у справах, рекомендацii стосовно
ПОРУШеННЯ ВИМОГ cTaTTi 7 Закону Украiни <Про захист вiд недобросовiсноi
конкуренцiЬ> не приймалися.

Згiдно iз вимогами cTaTTi'23 Закону УкраiЪи кПро доступ до публiчноi
iНформацii>, дiТ чи бездiяльнiсть розпорядникiв iнформацii можуть бути
оскарженi у судовому порядку.
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