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Щодо розгляду запиту
про достуtI до публiчноi iнформацii

Антимонополъний KoMiTeT Украiни (да-rli KoMiTeT), розглянувши Ваш запиТ на

отримання публiчноi iнформачii "io |6'.О2.2О21r бlн (ВХ. KoMiTeTY ВiД |'7,02,202l

зчg t+-Ot l|2|-пi), в межах IIовноважень повiдомляс наступне,

Вiдповiдно до cTaTTi 1 Закону УкраТни кПро доступ до публiчноi iнформацii>,

гrублiчна iнформацiя - це вiдображена та задокументована булъ-якими засобами та на будь-

"*"* 
носiяr irrоорrчцiя, що була отриман а або створена в процесi виконання суб'сктами

владних гIовноважень cBoix Ъбоu'"зпi", передбач.*rй* чинним законодавством, або яка

знаходИтъсЯ У володiннi суб'ектiВ впадниХ повноважень, iнших розпорядникiв публiчноi

iнформаuiT, визначених цим Законом,

публiчноi iнфорrЙiТ в Антимонополъному KoMiTeT' Y.-t:::i:j]Iijlj},!ii,,J#н,,тжъъlт

;ft";'r;;Ъri;'Gi;;;*;l,'i<orir.r^rr. с розпорядником iнформаuii За ЗаПИТаМИ На
о -i_rrrTTrnT

iнформацiю, зокрема, щодо iнформачiт, надання якот гrотребуе узагальнення, аналlтично1

n/'n.'бT,x тyятJтr* ябп ствопення в iнший спосiб.

,одiннi розrrорядника ш
\-rL.a\ дrччдrдjL gддw]

в KoMiTeTi "iд.уr* iнформацiя, яка б вiдповiдала критерlям Вашого запиту

вiд 1 6.о2.2о2:. бlн(вх. KoMiTeTy 
"iд 

17.о2._2021 Nq 1 4,0Ll]Iz|_пi),

;;:;Ъ;;;;;й;;;;;; що вiдповiдно до cTaTTi 19 Конституцii Украiни, ОРГаНИ
. l--- ллZл_l-лл-,i -i__r,

i;'#"#'J;H;i,'y""rJ*""^';;;;;;*;;; ,Ъ у спосiб, що передбаченi КонстИТУЦiеЮ Та

Законалrи УкраIни,
п"r*rr.iБЬо.о з.lпиту (звернення) виходять за межi повповажень KoMiTery.

ЗавданняКомiтеry,йогокомпетенцiятаповноваженнявизяачепiЗакономУкраiЪи

'пI кПоо днтимонопольний комiтgг Украirп,r> (дшri - Закон), Вiдповiдrо до статгi З Закону,

ппl Ф:Ж#Жанням KoMiTery с гисть у фЬрмувшrнi та реалiзачii коякурентноi полiтики,

$окрема,вчастинiздiйсненнякоЕтроJrющодостВорепЕяконкУрентIlогосередовищата;_._G!ахисrу *orrrypйii:-y сберi публi,пrих закупЬель, 
":т",т,.-,*наченого 

коЕтро,шо

Сtдiйсrпоеться KoMiTeToM через повновzDкеЕЕя, що визначенi частиЕою першою cTaTTi 7

Закону.
KoMiTeT, як державний оргшr iз заххсту конкуреячii, вiдповiдяо до пункту 4 часмни

першоi cTaTTi 7 Закону мае повЕов,DкеIшя пеiевiряти суб'еч::-:у"р,ваппя, об'едншrня,

оргaши влади, оргми мiсцево,о 
"utr,rо"р"лу"аЕшI, 

оргшlи адмiнiстрашвно-господарською

УправлiннятакоIiтроJIюЩододотримапЕянимивимоГзакоУ{Т"Т:"розахистекоЕомlтшо1
конкУренцiiтапiдqаспровеДеЕIUI..розслiДванъзаза'IваNdиiсправамипропорУшеЕня
законодatвства про захист eKoHoMiT Ho'i коЕкуренцп,

шпl

вiд



Закоt*оМ lle пе.реДfrатlенfi пс}вII0ваЖ8}IIl здiйсшешнП ФFгаLIffмI,{ Kobl:TeT}. nepeBipclK
шрt}l{fijхур }aкylfiшeJIbi tt T-Or}r}, числi 1,1еренiрок } ,rl}rTallb вiлпслвiдпостi провеле[lсТ проitедурш
:}rlконl}даt}с:rну н cttlepi t tl,ýлi чн нх :laKylTi,fi еJIъ.

Оllttе* K*ntiTrэ,l ше с рt}зIlорядtlнк,$м irlфuprrrmlii. tllil }itl]и,г}r*ться.
Одлlш.tас,Iiо з ци,h.{ шовiдuм.ltяtltпtо, Щ(} вiдшtlвiдкс дс rriдпунк"tу З rt"l,Hцr у З ГIш.rr*хсеI11lя

ПГ]t} /dеРЖаВrlУ аУЛИТОРСhКу слунtбу YKpaiilll (дrъqi fiериtшулrtтс;тухtба), зrлтверлжчtlого
п(}ý"гftrjФвою Кабiп*ту h4iнicr:piв YKpai'lllt вtд 0З"0?,з(}lб ý,g 4З (д*тi *, [lоложеrttля), одл,лны iз
$ЁнOнних }atillaнь /{еркаl,лttтсltухсfiи { :iлiЁ*неttllя l1ерЖоВI{ФГ0 фiтrлтlспr огсt KCIIlTpojllil.
*tIряN{ýI]анt}гш lt* olliHKy ефекr:шfilI*гfi. :}ак(}ннflгtэп tii;rьшнфгOt рё]iуfтътfl,гкннilг) ЕнкOрнý.rflIIня
,tu збережlýIlIш держlrвШtrх r|liншr{cl}l}иx 1эес,чрсiн, Irf}фбФрOтннх ,га ittlllи,x, ttк:гинiJ}- дфЁягнённr}
екокоrrл iT бюджетrtl,tх кошт-iв.

Згiлlто З ПУпкТOм 4 [IолIоЖ(еIIIIяJ flержttуltлtтс.rrl,жбш, вiдrtоллiдltо дсl lloI:Jlmleшmx tlfl ttel
'*ilBдaTlb- репл:iзУс Дер}кffвIIl,tii фirrаттсOвI{I"I KoxITFc}лIr ч8р0} здiГтсrлеrII{я шеFёвiрон зrtкушiа*лr,.

ВiдпOsцllо до статri 22 Закону Украi'ня <Про лоступ до п$лiчt oi iuформашiill
'---ý5'.**-РOЗI1ОРЯЛЦ}rК iНфОРМ*rrii, який не володiе заtlнтр*кOtо iнфрмаrdею, ,tJIg лксму за cTa1ycoi,1

абО ХВРаrrеРОм дiяльпостi ghомо або мае буrи вiдомо, Ь вею володi:, юбов,язЬrиf,
налрв!lти цей запlтт наrе]fiому розrIорядпику з одяочасfiим повiдомленням lTpo це
запвтувача. У тахому pa*i вiллiк строrу розгляду з:lJIиту на iпформаuiю поItиаасгься з дlи
0тримання запlr"у наJIеrкним розпорядяпком.

Врахояуючх викJtадеilе, Ваш запит на публiчну iпформаиiю вiд 16.02.2Ёl бlн
(вх. KoMiTcTy вiд 17.02"202l Ng l4-01/l2l-пi) переадресомно ло flержаудитслу;,кбtt як ло
мо)tФи8ого пiшlежtlого розпорядItпка iпформацii.

НiДПОВiДНо JlQ *TaTTi 23 ilaKolTy, YKpailriH KI'Ipo лоступ Jto публiчнrrТ iшrlrорш,rшцiТrl*

РitltеНН,Я, i{ii tlH SеЗдiяllьнiсть рOзпорядtlнкiв iiлформацiT пtожуть fr}лги 0скпржепi у"rl,лог}оil{у
l10pfrJtKy.
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