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АНТИМОНОПОЛЪНИЙ KOMITET УКРАiНИ
вул. Митрополита Василя Липкiвського, 45, м. КиiЪ, 03035, тел. (044) 251-62-62, факс (044) 520-0З-25
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,Щубенська MicbKa рада
вул. Заrчrкова,4,
м.,,Щубно,
PiBHeHcbKa обл, 35600

Про розгляд звернення депугатiв
.Щубенськоi MicbKoi ради

На виконацня доруIення Прем'ср - MiHicTpa УкраiЪи вiд 31.12.202l Jф 5981.512l|-21
(вх. J\b 3-01/95б вiдЗ|.|2.2021) та CeKpeTapiary Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд29J2202l
N9 42698/0l2-2\ (вх. Jt 3-01/94б вiд З0.12 .202t) про розгJIяд зверноння депугатiв PiBHeHcbKoi
областi щодо внугрiшньоТ та зовнirrпrьоi полiтики держzlви, схвалене рiшенням,,ЩубенськоТ
MicbKoT ради PiBHeHcbKoi областi вiд |4.12.2021l Ns 1770 (далi Звернення),
Антимонопольний KoMiTeT УкраiЪи (да-rri - KoMiTeT) в межах повноважень повiдомляе
настуIше.

Вiдповiдно до частини другоi cTaTTi 19 Конституцii УкраiЪи органи державноТ влаДи

та органи мiсцевого самоврядуваншI, ix посадовi особи, зобов'язанi дiяти лише на пiдставi,
в Meжilx повновtuкень та у спосiб, що передбаченi Конституцiею та законilN{и Украши.

Згiдrо зi статгею 1 Закону УкраiЪи кПро Антимонопоrьний KoMiTeT Украiни>> (дшi -
Закон) KoMiTeT е державним орг€tном iз спецiiLJьним статусом, метою дiяlьностi якого с
забезпеченнJI державного зzlхисту коЕкуренцii у пiдприсмницькiй дiя.lьностi та у сферi
публiчних закупiвель.

Основним завданшIм KoMiTery вiдповiдно до cTaTTi 3 Закону е участь у формуваннi та

реалiзацii KoHKypeHTHoi полiтики, зокрема, в частинi здiйснення державного контроJIю За

дотримzшшIм зilконодчlвства про зzlхист економiчноi конкуренцii на засадах piBHocTi

суб'сктiв господарюванЕя перед законом та прiоритету прав споживачiв, запобiганшt,
виявлення i припинення порушень законодавства про зtlхист економiчноТ конкУренцii,
сприяння розвитку добросовiсноi конкуренцii.

Статгею 2 Закону Украни кfIро захист економi.пrоi конкуренцiТ> встановлено, Що циМ
Законом регуJIюються вiдносини органiв державноТ вJIади, органiв мiсцевого
самоврядуваIIIuI, органiв адмiнiстративно-господарського управлiння та контроJIЮ iЗ

суб'ектами господарюваЕня, iз споживачами, iншими юридичними та фiзичними особаrrли

у зв'язку з економiчною конкуренцiею.
ВраховуюtIи викJIадене, вимоги викладенi у Зверненнi до Президента УкраiЪи,

Верховноi Ради УкраТни та Кабiнету MiHicTpiB Украiни не моjсуmь буmu Bupiu,leHi

BidпoBidHo do законоdавсmва про захuсm економiчноt конкуренцii.
Разом з тим, у Зверненнi повiдомJuIсться, що Еа думку .ЩубенськоТ мiськоi ради,

зокрема, icHye цiновий диктат монополiстiв в енергетицi, що призводить до руйнування
дiяльностi пiдприемств, устаIIов, органiзацi.

Вiдповiдно до cTaTTi Зб Закону органи Антимонопольного KoMiTery УкраiЪИ

розпочинають розгJIяд справи про порушення законодавства про зtlхист економiчнОi
конкуренцii за:

_ заjIвами суб'ектiв господарювання, громадян, об'еднань, установ, органiзацiЙ пРО

порушення ix прав впаслiдок дiй чи
порушення законодавства про захист eKoHoMi

E-mail: slg@amcu.gov.ua, сайт: amcu.gov.ua, код згiдно еДРПОУ 000З2767
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- поданНями органiв державноi влади, органiв мiсцевого самоврядування, органiв

адмiнiстративно-гос[одарського управлiння та контролю про порушення

законодавства про зЕlхист економiчноi конкуренцii;
- власнОю iнiцiатИвою орг,lнiв Антимонопольного KoMiTeTy УкраiЪи.
РазоМ з тиМ зазначаемо, що у разi наявностi у,Щубенськоi MicbKoi ради, документiв та

iнших доказiв, що Mo}IýrTb вкztзувати на ознаки порушення законодавства про захист

економi.шоi конкуренцii, якi можуть мiститись в дiях суб'сктiв господарювання,

Щубенська MicbKa рада моЖе звернутись до органiв Антимонопольного KoMiTeTy Украiни

iз вiдповiдною зrtявою
При цьому, заrIва про порушення законодавства про захист економlчно1

поrr*ур""цiт мае вiдповiдати вимогам пункту 18 Правил розгляду заяв i сIrрав про

порушення законодавства про захист економiчноi конкуренцii, затверджених

роrrrор"д*енняМ днтимонопольного KoMiTery УкраiЪи вiд 19.04.1994 J\b 5, зареестрованих

' 

MiHicTepcTBi юстицii Украiни 0б.05.1994 Ns 901299 (у редакцiТ розпорядженшI
АнтимонОпольногО KoMiTeTy УкраiЪи вiд 29.06.1998 Ns 1б9-р) (iз змiнаrrли),

У разi надходжеНня дО KoMiTeTy такоi зЕUIви, Ii буле розгJUIнуго в установленому
законодавством порядку.

Голова KoMiTeTy Ольга ПIЩАНСЬКА

Гайдукова А.М.
тел.: +38 (0!+4) 251-62-25 * 60-59


