
 
 

СХІДНЕ МІЖОБЛАСНЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ 

АНТИМОНОПОЛЬНОГО КОМІТЕТУ УКРАЇНИ 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

АДМІНІСТРАТИВНОЇ КОЛЕГІЇ 

СХІДНОГО МІЖОБЛАСНОГО ТЕРИТОРІАЛЬНОГО ВІДДІЛЕННЯ 

 

28.08.2021          м. Харків     № 70/257-рп/к 

 

Про виправлення описки 
 

Адміністративна колегія Східного міжобласного територіального 

відділення Антимонопольного комітету України, розглянувши подання 

Першого відділу досліджень і розслідувань Східного міжобласного 

територіального відділення Антимонопольного комітету України від 27.08.2021 

№ 70-03/464-п, 

ВСТАНОВИЛА: 

Адміністративна колегія Східного міжобласного територіального 

відділення Антимонопольного комітету України (далі – Відділення), 

розглянувши подання Першого відділу досліджень і розслідувань від 26.07.2021 

№ 70-03/398-п прийняла рішення від 12.08.2021 № 70/75-р/к про визнання 

бездіяльності ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ПОЖЄВРОЗАХИСТ» (ідентифікаційний код юридичної особи – 39376842) по 

неподанню інформації, передбаченої вимогою голови Полтавського обласного 

територіального відділення Антимонопольного комітету України від 15.05.2020  

№ 66-02/1488, у встановлені строки, порушенням законодавства про захист 

економічної конкуренції, передбаченим пунктом 13 статті 50 Закону України «Про 

захист економічної конкуренції», у вигляді неподання територіальному відділенню 

Антимонопольного комітету України інформації у встановлені головою 

територіального відділення строки (далі – Рішення № 70/75-р/к). 

У Рішенні № 70/75-р/к допущено описки, а саме, вказано «№ 7/12-120-21» 

замість «7/12-120-20» у наступних рядках: 

- перший рядок під бланком територіального відділення першої 

сторінки Рішення № 70/75-р/к; 

- перший рядок абзацу четвертого першої сторінки Рішення  

№ 70/75-р/к; 

- третій рядок абзацу шостого першої сторінки Рішення № 70/75-р/к; 
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- третій та четвертий рядок абзацу першого четвертої сторінки 

Рішення № 70/75-р/к. 

У зв’язку із зазначеним та керуючись статтею 14 Закону України «Про 

Антимонопольний комітет України», адміністративна колегія Східного 

міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України 

ПОСТАНОВИЛА: 

Виправити описки в рішенні адміністративної колегії Східного 

міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України 

від 12.08.2021 № 70/75-р/к про визнання бездіяльності ТОВАРИСТВА З 

ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПОЖЄВРОЗАХИСТ» (ідентифікаційний 

код юридичної особи – 39376842) по неподанню інформації, передбаченої 

вимогою голови Полтавського обласного територіального відділення 

Антимонопольного комітету України від 15.05.2020 № 66-02/1488, у встановлені 

строки, порушенням законодавства про захист економічної конкуренції, 

передбаченим пунктом 13 статті 50 Закону України «Про захист економічної 

конкуренції», у вигляді неподання територіальному відділенню 

Антимонопольного комітету України інформації у встановлені головою 

територіального відділення строки, а саме, зазначити «№ 7/12-120-20» замість 

«7/12-120-21» у наступних рядках: 

- перший рядок під бланком територіального відділення першої 

сторінки Рішення № 70/75-р/к; 

- перший рядок абзацу четвертого першої сторінки Рішення  

№ 70/75-р/к; 

- третій рядок абзацу шостого першої сторінки Рішення № 70/75-р/к; 

- третій та четвертий рядок абзацу першого четвертої сторінки 

Рішення № 70/75-р/к. 

 

 

Головуючий колегії      Владислав РУМ’ЯНЦЕВ 

 

          

 

 


