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Про розгляд запиry на
отримання публiчпоi iнформацii

Розглянувши в Антимонопольному KoMiTeTi Украi'ни (лаlli - KoMiTeT) Ваш запит наотриманЕя тryблiчноi iнформацii вiд 31.01.2020 OZ" ф. KoMiTeTy Ьi- оз.оZ.ZоZо
Ne 14-01/4&пi), в межах повноважень повiдомJIяемо насч.пЕе.

вiдповiдяо до cTaTTi 1 Закону Украihи <про доступ до rryблiчноi iнформацii>
rryблiчна iнформацiя - це вiдофажеrч ,u .чдо*1-"оо"ана бУд-йми-засобаrи та на будъ-яких носiп< iнформацiя, 

Ч9 буaч отримана ай соор""а в процесi викоЕання суб'еrгамивладнш( повновФкень cBoik 
_ 
обов'язкiв, передбаченю< тIинним зllконодавством, або яказнаходиться у володiпяi суб'сктiв владrих повновlDкень, iнш,rх розпорядникiв rryблiчноi

iнформацii, визначенIд( цим Законом.

_ . Згiдно з п}цктом 5 роздilry I Iнструкчii про порядок забезпечення доступу до, публi.пrоi iнформацii в Антимонопольному комiтегi ir*рчiЪ", .чr".рЙ""Ъi:;;.;;**.""",
Комiтgгу вiд27.07,20l| Nэ 406-р, зареестрованим в Мiпiстерствi.Ёi"цriУ-i"*'l6.08.2011
за _Np 974ll97l2 (зi змiпами), KoMiTeT не е розпорядником iнформацii за запитаrr,rи наiформацiю, зокреМ4 щодо iнформацii, наданЬ якоi потребуе й;-";.й, ;алiти.лrоi
обробки даних або створення в iнший спосiб,
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цх носiях знах-хких tluulяx знаходилась у володlнн1 розпорядника iнформацii.
З метою задоволення запитУ вiд 31.0 1.2020 ын (вх.uto задоволення запиту вlд 31.0l.2020 бlн (Bx.KoMiTeTy вiд ОЗ.02.2О2ОJ\b 14_01/€-пi) надсилаемо на Вашу електронну адресу копii рекомендацiй KoMiTeTyрекомендацiй KoMiTeTyд\чlYlrдчlJ

i,iлr_a 9]"_?.9_Ч 
** jl1*, 48_-р*, 49-рк та 50-рк у справах вiдноснЬ ПрАТ кВФ YKpaiHa>,- L|r *LLLS 

' ' )I9l :К_lР*.Р) i ТОВ (ЛайфСеЛЛ)) За оЗнаками порушення законодавства про захист вiд
недобросовiсноi конкуренцrr.

На момент пi.щотовки вiдrовiдi на Ваrп запит розгляд вiдповi,щих справ щодовищевказаних суб'ектiв господарювання в KoMiTeTi тривае.
вiдповiдпо до cTaTTi б Закону Украihи <про доступ до публiчноi iнформацii>

_. 
публiчною iнформацiею з обмеженим досryпЪr, .о*р."4 е сrryжбова iнформацiя.

Перелiк вiдомостей, якi мiстять сrryжбову iнформацiю Ан*мо"йольпого KoMiTeryУхрани, затвердженО розпоряджеЕIIям Автимонопольного KoMiTery УкраiЪивiд 16 rпrстопада 2011 р!ку Nэ 687-р (iз змiнами, u"".."rй- 
-ро.iорядкенням

Антrп,rонопольного KoMiTery Украiни вiд 13 сi.пrя 2015 року Nэ 1-рп) t й-i'- Перелiк
вiдомостей).

Вiдповiдно до rryнкту 1 Перелiку вiдомостей, до нього, зокрема, цалежить
задок}aIентована iнформацiя, яка створепа або отримана KoMiTeToM ,а ,eprnropia.rlbrr"M"
вiддiленнями KoMiTeTy пiд час розгJIяду заяв (спiав) про концентрацЬ, 'узгодженi 

дii;порушенЕя зaжонодавства про захист eKoHoMi.цroi конкуренцii, розголошешUI якоi може
з.lвдати пткоди iHTepecaM держ:ви, ilrTepecaM осiб, якi о.рЬ оЫl уч.ють у справi, або
перешкод,Iти подальшому розгляду справи; iпформацiя, яка мiститься в докуrйеЕтах, що



2
становлять внутрiшньовiдомчу службову кореспонденцiю та пов'язанi з процесом
прийняття рiшенъ i передують публiчному обговоренню таlабо прийняттю рiшень.

Одним з основних завданъ KoMiTeTy е здiйснення контролю за дотриманням
законодавства про захист економiчноi конкуренцii, створення конкурентного середовища та
захисту конкуренцiТ у сферi державних закупiвель, що,базуються на принципах законностi,
гласностi та захисту конкуренцii на засадах piBHocTi фiзичних та юридичних осiб перед
законом.

Обмеження доступу до запитуваноi iнформацii також пов'язано з iнтересами
нацiональноi безпеки, захистом репутацii та прав iнших людей, длlI загlобiгання

розголошенню iнформацii, одержаноi KoMiTeToM в режимi кконфiденцiйно>, оскiльки
розголошення iнформацii може завдати icToTHoi шкоди цим iHTepecaM, а шкода вiд
оприлюднення такоi iнформацii переважас суспiльний iHTepec в Ir отриманнi.

Важливою ознакою документiв, у яких мiститъся службова iнформацiя, е те, що вони
передують публiчному обговоренню таlабо прийняттю рiшень з певного питання.

Частиною l cTaTTi 35 Закону УкраiЪи <Про захист економiчноi конкуренцii>
встановлено, що розгляд справ про порушення з€жонодавства про захист економiчноi
конкуренцii починаеться з прийняття розпорядження про fIочаток розгляду справи та
закiнчуетъся прийняттям рiшенЕя у справi, а частиною 1 cTaTTi 48 Закону конкретизованi
види рiшень, якi можуть бути прийнятi KoMiTeToM.

Оскiльки, як було зазначено вище, на момент пiдготовки вiдповiдi на запит
остаточного рiшення у справi не прийнято та тривае розслiдування, документи, cTBopeHi
KoMiTeToM пiд час розгляду цих справ, зокрема, розпорядження державного уповноваженого
про початок розгляду справ, е такими, що мiстять на момент розгляду Вашого запиту
вiд 31.01.2020 бlн (вх. KoMiTeTy вiд 03.02.2020 J\b 14-0|l46-пi) iнформачiю з обмеженим
доступом, а саме, службову iнформацiю, яка не пiдлягае оприJIюдненню до публiчного
обговорення таlабо прийняття рiшенъ у справах, що перебувають на розглядi в KoMiTeTi.

Вiдповiдно до cTaTTi 23 Закону УкраiЪи кПро доступ до публiчноi iнформацii),
рiшення, дii чи бездiяльнiсть розпорядникiв iнформацii можуть бути оскарженi у судовому
порядку.

.Щодаток: на20 арк. в 1 прим. на електронну адресу.

Перший заступник Голови KoMiTeTy -
державний уповноважений О. ПIЩАНСЬКА

Вик. Ахрамеева Н.С. 25| 6225*62-69


