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Про розгляд запиту на
отримання публiчноi iнформацiТ

АнтимОнополъниЙ KoMiTeT Украiни (далi KoMiTeT), розглянувши Ваш запит на
отримання публiчноi iнформацii вiд 20.05.2O2l бlн (вх. KoMiieTy вiд 24.05.202t
J\b 14-0|l240-лt), в межах повноважень повiдомляе наступне.

Вiдповiдно до частини першоi cTaTTi 1 Закону Украiни кПро доступ до публiчноi
iнформацii> публiчна iнформацiя - це вiдображена та задокументована буд"-"п"r" засобами
та на будь-яких носiях iнформацiя, Що була отримана абъ створена в процесi виконання
суб'ектаlrли владних повноваженъ cBoix обов'язкiв, передбачених 

"""rr"* 
законодавством, або

яка знаходитъся у володiннi суб'ектiв владних повноважень, iнших розпорядникiв пубпiчноi
iнформацii, визначених цим Законом ^ .

Згiдно з пунктом 5 роздiлу I Iнструкцii про порядок забезпеченЕя доступу до публiчноi
iнформацii в Антимонополъному KoMiTeTi Украiни, затвердженоi розпоряджеЕням KoMiTeTyвiд 27.07.20ll ]ф 406-р, зареестрованим в МiнiстерЪтвi юсiицii 

-Украiни 
16.08.2011

За М 974119712 (Зi ЗМiНаМИ), KoMiTeT не с розпорядником iнформацii за запитами на
iнформацiю, зокрема, щодо iнформацii, Еадання якоi потребуе уru.-"rення, аналiтичноi
обробки даних або створення в iнший спосiб.

визнача_шьним чно1 1н ,о вона з вана та на
будь-яких носiях знаходиласъ у володiннi розгtорядникаБФБЙ

Враховуючи викладене повiдомляемо, Що в KoMiTeTi (центра"цьному апаратi) вiдсутня
публiчна iнформацiя, яка б вiдповiдала критерiям запиту вiд 2| .os.zozi Bt, ("r. KoMiTeTy
вiд24.05.2021 м 1 4-01/240-пi).

водночас повiдомляемо, що запитувана iнформацiя також може знаходитисъ
безпосередньо у володiннi мiжобласних територiальнйх-вiддiлень koMiTeTy, якi с окремими
розпорядниками iнф ормацii.

Вiдповiдно до cTaTTi 22 Закону Украiни кПро доступ до публiчноi iнформацii>
розпорядник iнформацii, який не володiе запитуваною iнформацiсю, €lле якому за статусом
або характером дiяльностi вiдомо або мае бути вiдомо, хто нею володiе, зобов'язаний
направити цей запит н€rлежному розпоряднику З одночасним повiдомленням про цезапитувача. У такому разi вiдлiк строку розгляду запиту на iнформацiю починаеться з дня
отримання запиту Еалежним розпорядником.

Враховуючи викладене, повiдомляемо, Що KoMiTeT направив Ваш загIит на отримання
публiчноi iнформацii 2I.05.2021 бlн (ux.KoMiTeTy вiд 24.05.202l J\b 14_0itz+o-ni1
для розгляду до Пiвнiчного, Пiвденного, Пiвденно-захiдного, Пiвденно-схiдного, Захiдного
та Схiдного мiжобласних територiальних вiддiлень KoMiTeTy.

Вiдповiдно до статгi 23 Закону Украiни <Про доступ до публiчноi iнформацii),
рiшення, дii чи бездiяльнiсть розпорядникiв iнфорrчцii можутъ бути оскарженi у судовому
порядку.
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Перший заступник Голови KoMiTeTy -
державний уповноважений
Вик. Ахрамсева Н.С. (044)25| 6225*62-69
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