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lЦодо розгляду запиту
про доступ до публiчноi iнформачii

днтимонополъний KoMiTeT Украiни (да-rli _ KoMiTeT), роЗГлянУВши Ваш заIIиТ на

отримання публiчнот iнформаuiт вiд t,B.oo.zozt бlН ("",^ KoMiTeTY ВiД |'7 '02'202|

Ng 14-0 |l|2|-rri), в межах IIовноважень повiдомляе наступне,

Вiдповiдно до cTaTTi 1 Закону fоЪuТrr" кПрЬ доступ до публiчноi iнформацii>,

публiчна iнформацiя _ це вiдображена та задокументована буд" 
111у" 

Засобапtи Та На буль-

яких носiях iнформаuiя, що була отриман а або створена в процесi виконання суб'ектами

владниХ повноваженъ своiх Ъбо"'"rпi*, передбачених чиЕним законодавством, або яка

знаходитъся у володiннi суб,ектiв владних повноваженЪ, iНШИХ РОЗПОРЯДНИКiВ ПУбЛiЧНОI

;;;l1Ы^;"i,Т;Ъi"rо rrоr,о nurro*j oorir.ri_ Укр аiни, з атв ердженоi Р ОЗПОРЯДЖеННЯМ

KoMiTeTy вiд zi.ol .zo11 Jф 406_р, ,up""pb;;;, " 
*'11:]]jl}',ж::1;i;J1чJf,:ж,ll

У ТЁЪi ;; i r; r' J' rii ffiй, "iйй;; ;" с р о з п оряча" 
у., : Р, :"rJ:*'j:"' 1Т'1'" " ?

iнформацiю, зокрема, *ооо-irrфор"ацii, "uдu""" 
якоi потребуе узагалънення, аЕuшlтичноl

обробки даних uбо .,uорення в iнший спосiб,

u".rru.r*u""on on" ,rrЪ"пi.rrrоi i$фqрruчii , ", *о uo,u ,*o*"io" ,uфiп,о"u"u ,u 
"u

BКoмiтетiвiдсyтняiнфopмauiffiпoвiДaлaкpитеpiямBaшoгoЗaПиTy
вiд 1 6.02.202t б/н (вх. KoMiTeTy "io 

1,7.022о21 Nq 14-0t,l,z|_пi),

разом з тим повiдомп"Ь*о, що вiдповiдно до cTaTTi t9 КОНСТИТУЦiТ УКРаiНИ, ОРГаНИ

державноI влади та органи мiсцевого самоврядуuт_l1, i* Посадовi Особи Зобов'язанi Дiяти

лише на пtдставi, у межах повноваженъ та у спосiб, що передбаченi Конституцiею та

'*""ъхI#"1Ього запиry (звернення) вrrходять за межi повноважень Комiтегу.

ЗавдшrняКомiтетУ'йогокомпетенцiятаповноваженнявизначенiЗакономУкраiни

'lm кПпо Антrтмонопольний комiтgг У*рчi*п--iд*i ] 
'T",l, _P11r:,:iдro 

ло статгi 3 Закону,

шшl d'j#;ffiiЖ*ням KoMiTery с уасть у фЬрмуваннi та реалiзацii KoHKypeHTHoi полiтики,

ýокрема, в часмнi здiйспення контроJIю ЬЬдо "оор""о 
конкурентЕого середовища та

-_ё*д"rу 

*"r*;;;i, ^; -;6Ы 
публiчниХ закупЬель. Реалiзацiя зазначеного контоJIю

Сtдiйсrтюетъся KoMiTeToM *"р", по"поuч*"й'*о 
- 

*n'ou"eBi частипою першою статгi 7

З*О'УКоri,",, 
як державний орган iз захисту KgHKrгeHlii, "Иуlто до rгункту 4 частипи

першоiстаттi7ЗакопУмаеповноважен;.;Бйй.ф'*ч::::rарюВанЕя'об'еднання'
оргаIIи влади, оргми мiсцево,о 

"чl,rо"р,дуi*й, 
ор,*" адмiнiстрапrвно-господарського,

Управлiннятако''ро*ощолодо'р**ой*""''оi.*о"одчстВапрозtlхЙстекономrчно1
конкуренцii та пii час проведеIII l..ро,:]у:gi за заJIвами i справами щ)о порушеЕня

закоЕодавства про захист eKoHoMiT Hoi конкуренчtt,



3нконом !le перелfrаrlенсз пOвII0важелIь здiйсшеltлt,я 0FгsIlflмl{ Kob,l:TeTy пе,ревiршlс
НР{)ЦеjIУР l}aKУllixlgJlb} В 'rufit}' Ч,ИСlлi rlсревiрок } .fl}tTallb вiдпtlвiдllостi пропелепоi' ороit*лурrо
:;tlк сttt_'}даl}ýтн у к с ф ерi Trytlшi чн и,к } tlJt}i.Il i tl*лb.

ОТИсео КОмiтеT шý с рсзII рядник{}*r irlфtlpMaltii, ttlш }ill]итус]ться.
{Jдtto.tac,fl0 з Циfi,{ ilовiлuм.ltясttоt щФ вiдrrtlвiдшo дс rriдшуttк,t}, З гtункl}. З Г-lфлс:нqеtlltя

пр(} /dержавпТ аулитоРсt к}, слуэтсбу }"Kpaiitll (д,tчli flержнlлttтt-lrужба), зilтltýрд}1iцшgl.с
tТ0*'ГбtНt)ВПtО KaSi[IeTy h'triHicTpiB YKpailrlи пiд 0З.02.!0lб Jф 4З (д*тi *, [lолшжеrtt*х}, одлл,нм iз
0сНt}ýНИх }at}JlaН.b /{ерьаlлtlтслужби fl :t,цiЁiсн*tlня лер}тtагtшсlго фiттатtсоп ого K01ITFoлl{)r
grlряе{ýванЁгtl lt* oltiHKy ефекr:}fl]l{ог,fr, :}ilкФннfirtэ, l1i;lbfiHфI-сl| рёi*уfrътf,гквI{t)г;) пI{кOрн,L:rа}rня
,r"* зSерс}кешIш дер}кilвt{ltх r|riнattc{}l*иK 1эе*урсiн, Herlýoptl"1"Hиl(, -га iнtl1иK ttк,гинil}t дfigягн*ння
e,Korrorrl ii блодже"llll,tх кошт"iв.

l}ГiДТТО З ПУНКrОМ ;l [IО;1оже[lIjя, flержаулrштu;rlжбш, шiдгtоtлiдлtо дtl JJoI:JtiljIgш}tX шfl rtel
:iапдfl[lЬ- реал:iзl'с ДРрН{ftвп.пti фiнаттсовlт.il, коIшFfi"цIr чýрs,з эдilYтсне,ш}Iя шgFевiрок зrtкуlliве;rь_

8iдповiдяо До cTaTri 22 3акону Укрl'ни *Про дастуш до публiчr oi iuфсrрмаuiill
''Е-*-**-^-РOЗПОРЯЛНИК iНфОРМаrii'. якиR не но,подiе запнтувапtхо iнформацiею, afiе яксму }а c7a1yco}.,i

абО Харшеrером дiя:lьпостi вiдомо або маа буrи вiдомо, rто нею володi:, зобов,Йrиfi
пllпрsвrtти цсй запrтг ýмежпому розпорrдrrЕку з одпочасIll1м повiдомленняи про це
ЗаПВТУВаЧа. У тахомУ разi пiштiк строку роз.ляду запиту ка iнформаuiю Еоttякаеrься з дкя
отримання залпту калеrýlим розпорядlпком.

Враховуючл sик;Iадене, Ваш заtrит' на rryблiчнУ iпформафю siа | 6.ý2.2с21 бlн
(вх. KoMiTeTy siд 17^02.202l }Ф l4-0l/l2l-шi) переадресовано ло ffержаудитслулби як ло
мож;rиýоrо пgJtеrкl{ого розrlорr{дшrка iпформацii-

НiДПОВiдllо JlQ *TaTTi 23 lJaKorty Y'rcpai,illt rсI'Iро доступ JIо пу,б.п,iчи,rТ iшфорпrшrlii,rl_
pi1.1leHHя, дii ttн týезлiяllьнiсть рOзпOрядникirr irтформацiii ь,лr:жУть frути 0скпрженi у сl,ловоI\{у
пt}рr{/Jку.

ппl IТерrшиfr зеýтупI.хI{к ГOлФвлr KoMiTeTy *"

держаfl хlнй у по вно важен,шii {). fufузицнI{кф
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