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Про результати розглялу зiиви

щнiпропетровське обласне_ територiальне вiддiлення АнтимонополыlогоKoMiTeTy Украiни (даr,i - територiальне вiддiлення) на Вашу .u""y 
"io 

l4.06.20l9
року NчOЗ/06- 1 9 повiдомляс наступне.

Розгляд заяв i справ органами Антимонопольного KoMiTery здiйснюсгьсявiдповiдно до Правил розгляду заяв i справ про порушення законодавства прозахист економiчноi конкуренцii, затверджених розпорядженням днтимонополь-ного KoMiTeTy Ynpuiny,l,a. 19.04.199i року M5,.up...rpo"u"rx u-MiHi"."p"Tuiюстицii УкраiЪи 06.05.1994 року за Лs SОUlSg fu р"лuкчii.роЙЙ.пня Анти-монопольного KoMiTeTy Укра'rни вiд 29.06. 199в ioKy N, 16Ь-р' i;'з 

-lM*-l,raMr) 

(дuлi- Правила розгляду справ).
Вiдповiдно до частини першоТ cTaTTi 36 Закону УкраТни <Про захист еко-ном i чноТ конкуренцiТ> органи Антимонопольного KoMiTeTy УкраiЪи розпочи на-ють розгляд справи про порушення законодавства про захист економiчноi кон-куренцii за:
- заявами суб'сктiв господарювання, громадяtt. об'сднань, установ, органi-зацili про порушення ix прав внаслiдок дiil чи Оездiяльностi, визначених цим За-коном яК порушеннЯ законодавстВа про захист економiчноТ конкуренцii;- власноЮ iнiцiативоЮ органiВ Антимонопольного KoMiTery УкраiЪи.особами, якi мають право подавати заяву вiдповiдно до "Оr"..у!ру-го час-тини першоТ статгi Зб Закону УкраТни <Про захист економiчноТ конкуренцii>,згiдно З пунктом 17 Правил розгляду anpuu, a суб'екти господарювання - конку-ренти, постаЧальникИ чи покупцi вiдповiдача та iншi фiзичнi та юрrдrчпi особи,якi можуть пiдтвердити, що дii чи бездiяльнiсть вiдповiдача, визначенi зt}значе-ним законом як порушення законодавства про захист економiчнот конкуренцii,.|lo.rt(ymb безпосереоньо i tte,,amttctto o-u,,y^u tta txlti права.
заяви осiб, якi не мають права 'li подавати, органами Антимонопольно-го KoMiTeTy УкраiЪи не розглядаються, що не €_ перешкодою для проtsедення уразi необхiдностi за власною iнiцiативою органiв ko"ir"ry ро."пiоуъurпя щодо



факгiв,ВиКпадецихУтакiйзаявi(абзаuчсгвертийгryЦКтУ17ПравилрозглядУ

"прuф, Z -л^<^,,обllпя ma'vcv заJIвника, вiдповiдно до Правил

,l..ж:н"}";.}""'":*1;1?#х.ж;1;?;;#,,;iдповiдачъв
яких мigгяться ознаки "ору,"*"" 

,*о"l1ф" про захист економ_iчноТ конку-

оенцiТ, моэtуmь а",по,фЬпоо i неzапuв.н:фй" на ti права, У разi вiдсуг-

HocTi можли'о*i "u"*i"я 
негативних *u"пИJuЪ, особи, яка подаrrа вiдповi-

дну заяву, то така,"";;'; "*,ry 
uб,u' у четвертого rryнкry 17 Правил розгляду

Zпрu",пчроrr-ёаеmься' ----им вiццiлецrrям за впасною iнiцia-

Водночас no",oo"*,, що територiальним вiддiлеЕIulм за впас

тивоюбудеоо"пм"#Т]рй"i;_1,1*:::;-:нffi:fr _1"+ýЁ"1ёffi

1ffiЖЁ""-,1"ЪЬ,ffi lЁ*", 
jТ"Ё;Х";*"й"ъ,"*порушеЕнязаконодав_

ства про захист "*o"oMiu"oi 
конкуронuiТ у виглядi антикоккурентних узгодж€_

нкхдiйсф,скгiв*;;;;";йякiстосУютьсяспотВоренЕяреЗУльтатlВтор-
гiв, територiал","" "iЙЪнням 

буде вжито вiдповИнi заходи,

с. о. вАрнАков
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