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31.05.2021                                     Дніпро                                           № 54/23-р/к 
                       

Справа № 54/43-21  

 
 

Про порушення законодавства 
про захист економічної конкуренції 

 
Малим приватним підприємством «БМД И КО» подано інформацію в неповному обсязі 

на п.2 вимоги від 12.02.2021 року № 54-02/492, не подано інформацію на пункти 3-5 вимоги 
від 12.02.2021 року № 54-02/492 у встановлені строки, а також, подано недостовірну 
інформацію на пункти 4, 6, 14 вимоги від 30.04.2020 № 54-02/1063. 

За результатами розгляду справи № 54/43-21 (далі – Справа) адміністративна колегія 
Південно-східного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету 
України визнала зазначені вище дії порушенням малим приватним підприємством «БМД И 
КО» законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченого пунктом 14 та пунктом 
15 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді подання 
інформації в неповному обсязі територіальному відділенню Антимонопольного комітету 
України, у встановлені головою територіального відділення строки та у вигляді подання 
недостовірної інформації територіальному відділенню Антимонопольному комітету України. 

За вказані порушення мале приватне підприємство «БМД И КО» притягнуто до 
відповідальності у вигляді штрафу на суму 68 000 (шістдесят вісім тисяч) грн. загалом. 

 
Адміністративна колегія Південно-східного міжобласного територіального відділення 

Антимонопольного комітету України, розглянувши матеріали справи № 54/43-21 про 
порушення малим приватним підприємством «БМД И КО» законодавства про захист 
економічної конкуренції, передбаченого пунктом 14 та пунктом 15 статті 50 Закону України 
«Про захист економічної конкуренції» та подання Четвертого відділу досліджень і розслідувань 
від 19.05.2021 № 54-03/77п,  

ВСТАНОВИЛА: 

1. ПРЕДМЕТ СПРАВИ 
- подання малим приватним підприємством «БМД И КО» інформації на п.2 вимоги 

від 12.02.2021 року №54-02/492 в неповному обсязі, неподання інформації на 
пункти 3-5 вимоги від 12.02.2021 року №54-02/492 у встановлені строки; 

- подання малим приватним підприємством «БМД И КО» недостовірної інформації на 
пункти 4, 6, 14 вимоги від 30.04.2020 № 54-02/1063. 
 



 

2. ПРОЦЕСУАЛЬНІ ДІЇ 
Розпорядженням від 13.04.2021 року № 54/45-рп/к було розпочато розгляд справи № 

54/43-21  за ознаками вчинення порушень законодавства про захист економічної конкуренції, 
передбаченими: 

 -  пунктом 14 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції» у вигляді 
подання інформації в неповному обсязі територіальному відділенню Антимонопольного 
комітету України  у встановлені, головою територіального відділення строки; 

- пунктом 15 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції» у вигляді 
подання недостовірної інформації територіальному відділенню Антимонопольного комітету 
України. 

3. СТОРОНИ  
(1)  Відповідачем у Справі є мале приватне підприємство «БМД И КО», ідентифікаційний код 

20346597, місцезнаходження: вулиця Торська, 39а, м. Слов’янськ, Донецька область, (далі 
– МПП «БМД И КО»). 

(2) МПП «БМД И КО» внесено до Єдиного реєстру юридичних осіб,  фізичних осіб - 
підприємців та громадських формувань, має статут, свідоцтво про державну реєстрацію 
юридичної особи, самостійний баланс, розрахункові рахунки в установах банку, печатку, 
укладає договори, здійснює господарські операції, тобто, в розумінні статті 1 Закону 
України «Про захист економічної конкуренції» є суб’єктом господарювання. 

 
4. ОБСТАВИНИ СПРАВИ 

(3) Відділенням на виконання доручення Антимонопольного комітету України 
здійснювалось дослідження щодо ознак порушення законодавства про захист економічної 
конкуренції або їх відсутності в діях товариства з обмеженою відповідальністю «Днепр 
Екострой», малого приватного підприємства «БМД И КО», товариства з обмеженою 
відповідальністю «Трест Білд» під час участі закупівлі за державні кошти «Реконструкція 
системи водовідведення поверхневого стоку від вул. Леваневського до вул. Казанцева, м. 
Маріуполь (продовження робіт)», яка проводилась Департаментом капітального 
будівництва Донецької обласної державної адміністрації, ідентифікатор закупівлі: UA-
2019-05-14-001960-a. 

(4) У зв’язку із наведеним вище, Дніпропетровським обласним територіальним відділенням 
Антимонопольного комітету України  малому приватному підприємству «БМД И КО» 
було направлено вимогу від 30.04.2020 №54-02/1063 (далі – Вимога). 

(5) Листом від 19.05.2020 № 18/05 МПП «БМД И КО» клопотало про подовження строків 
надання інформації та копій документів, передбачених Вимогою до 18 червня 2020 року, 
у зв’язку з тим, що на території України введено карантин та частина працівників МПП 
«БМД И КО» переведена на дистанційну роботу, а іншим надані відпустки. 

(6) Станом на 10 лютого 2021 року інформації на Вимогу від МПП «БМД И КО» не отримано. 
(7) Відповідно до підпункту 7.5. пункту 7 Розпорядження Антимонопольного комітету 

України від 28.11.2019 № 23-рп «Про реорганізацію територіальних відділень 
Антимонопольного комітету України» (зі змінами), Дніпропетровське обласне 
територіальне відділення Антимонопольного комітету України змінено найменування на 
Південно-східне міжобласне територіальне відділення Антимонопольного комітету 
України 15 червня 2020 року.  

(8) Наразі Відділенням Антимонопольного комітету розглядається справа № 54/44-20 за 
ознаками порушення законодавства про захист економічної  конкуренції, у вигляді 
антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів 
«Реконструкція системи водовідведення поверхневого стоку від вул. Леваневського до 
вул. Казанцева, м. Маріуполь (продовження робіт)», (ідентифікатор закупівлі: UA-2019-
05-14-001960-a), в діях товариства з обмеженою відповідальністю «Днепр Екострой» (далі 



 

– ТОВ «Днепр Екострой»), МПП «БМД И КО», товариства з обмеженою відповідальністю 
«Трест Білд», (далі – ТОВ «Трест Білд»).  

(9) Тому, з метою повного, всебічного та об’єктивного розгляду справи, Відділенням МПП 
«БМД И КО» було направлено вимогу від 12.02.2021 року № 54-02/492, в якій у 
десятиденний термін з дня отримання вимоги, запитано наступну інформацію, пояснення 
та копії документів: 

1. Пояснення щодо ненадання МПП «БМД И КО» відповіді на вимогу від 30.04.2020 №54-
02/1063. 

2. Інформацію, пояснення та копії документів на питання вимоги від 30.04.2020 №54-
02/1063. 

3. Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) МПП «БМД И КО», за 
2020 рік. Інформацію надати в тисячах гривень. Звертаємо увагу, що сума доходу (виручки) 
МПП «БМД И КО» за 2020 рік має складатися із суми, на яку нараховується визначені 
законодавством податкові збори. 

4. Копію «Звіту про фінансові результати» (Ф.2) за 2020 рік, у разі перебування МПП «БМД 
И КО» на загальній системі оподаткування або копію Податкової декларації платника єдиного 
податку (юридичні особи) за 2020 рік, у разі перебування МПП «БМД И КО» на спрощеній 
системі оподаткування. 

5.  Банківські реквізити МПП «БМД И КО». 
  

(10) У вимозі від 12.02.2021 № 54-02/492 МПП «БМД И КО» було звернено увагу на те, що 
згідно із пунктами 13, 14, 15 статті 50 та статтею 52 Закону України «Про захист 
економічної конкуренції» неподання органу Антимонопольного комітету України 
інформації в установлені строки, подання інформації в неповному обсязі у встановлені 
строки, подання  недостовірної інформації визнаються порушенням законодавства про 
захист економічної конкуренції і тягнуть за собою відповідальність у вигляді штрафу у 
розмірі до одного відсотка доходу (виручки) суб'єкта господарювання від реалізації 
продукції (товарів, робіт, послуг) за останній звітний рік, що передував року, в якому 
накладається штраф  

(11) Листом від 05.03.2021 №1/5 МПП «БМД И КО» надало відповідні пояснення щодо не 
подання інформації на вимогу від 30.04.2020 №54-02/1063 та клопотало щодо подовження 
строків надання інформації та копії документів, передбачених вимогою від 12.02.2021 
року №54-02/492 до 25 березня 2021 року у зв’язку із тим, що, за інформацією МПП «БМД 
И КО», частина фахівців, яка володіє необхідною інформацією, знаходиться у відпустках 
з причини   введення карантину через гостру респіраторну хворобу  COVID-19,  а інша 
частина хворіє. 

(12) В цьому листі МПП «БМД И КО» частково надало інформацію, а саме: на пункти 1-5, 
19,20, 22, 26, 27 вимоги від 30.04.2020 №54-02/1063. Також, у листі від 05.03.2021 №1/5 
МПП «БМД И КО» зазначило, що копії документів, які вказані у пунктах 6-18, 23-25, 28-
30 будуть надані до 25.03.2021 р. На п.21 вимоги МПП «БМД И КО» зазначило реквізити 
договору підряду (№ (інформація з обмеженим доступом) від (інформація з обмеженим 
доступом)), укладеного з ТОВ «Днепр Екострой», акту приймання-виконання 
будівельних робіт (№ (інформація з обмеженим доступом) від (інформація з обмеженим 
доступом)) та зазначило про те, що копії документів, підтверджуючі ці відносини будуть 
надані до 25.03.2021 р. 

(13) Листом від 18.03.2021 року № 54-02/978 територіальне відділення подовжило термін 
надання інформації в повному обсязі на вимогу від 12.02.2021 № 54-02/492 до 25 березня 
2021 року. 

(14) У листі Відділення звернуло увагу МПП «БМД И КО» про те, що у разі неподання 
інформації в установлені строки (до 25 березня 2021 року), подання інформації в 
неповному обсязі у встановлені строки, а також подання  недостовірної інформації,  згідно 



 

із пунктами 13, 14, 15 статті 50 та статтею 52 Закону України «Про захист економічної 
конкуренції» буде визнане порушенням законодавства про захист економічної 
конкуренції, що тягне за собою відповідальність у вигляді штрафу у розмірі до одного 
відсотка доходу (виручки) суб'єкта господарювання від реалізації продукції (товарів, 
робіт, послуг) за останній звітний рік, що передував року, в якому накладається штраф. 
 

(15) Від МПП «БМД И КО» до Відділення надійшов лист від 24 березня 2021 року № б/н 
«Відповідь на  вимогу», до якого додано оптичний носій інформації без права перезапису 
інформації. МПП «БМД И КО» зазначено реквізити оптичного носія інформації СD-R-
№CWI HT-2169G412. 

 
 
І. Щодо подання інформації в неповному обсязі 

(16)  З аналізу листів  МПП «БМД И КО» від 05.03.2021 №1/5 та від 24 березня 2021 року № 
б/н встановлено, що у цих листах відсутня інформація, що була запитана вимогою від 
12.02.2021 № 54-02/492, а саме:  

- Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) МПП «БМД И КО», за 
2020 рік. Інформацію надати в тисячах гривень. Звертаємо увагу, що сума доходу (виручки) 
МПП «БМД И КО» за 2020 рік має складатися із суми, на яку нараховується визначені 
законодавством податкові збори. 

- Копія «Звіту про фінансові результати» (Ф.2) за 2020 рік, у разі перебування МПП «БМД 
И КО» на загальній системі оподаткування або копію Податкової декларації платника єдиного 
податку (юридичні особи) за 2020 рік, у разі перебування МПП «БМД И КО» на спрощеній 
системі оподаткування. 

- Банківські реквізити МПП «БМД И КО». 
 

(17) Також, на пункт 21 вимоги від 30.04.2020 №54-02/1063 не надано копій договору підряду 
(№(інформація з обмеженим доступом) від (інформація з обмеженим доступом)), 
укладеного з ТОВ «Днепр Екострой», акту приймання-виконання будівельних робіт 
(№(інформація з обмеженим доступом) від (інформація з обмеженим доступом)), які 
МПП «БМД И КО» зобов’язувалось надати у листі від 05.03.2021 №1/5. 
 

(18) До того ж, у листі МПП «БМД И КО» від 24 березня 2021 року № б/н зазначено,  що 
додатки 1-9 на СD додаються на оптичному носії інформації СD-R-№CWIHT-2169G412; 
це копії відповідних документів на пункти 6, 7, 10, 11, 15, 16, 23, 24, 28 вимоги від 
30.04.2020 №54-02/1063. Зокрема, на п. 16 вимоги від 30.04.2020 №54-02/1063 МПП «БМД 
И КО» зазначено: «Роздруківки в електронному вигляді з програмного забезпечення 
«Клієнт банк» Підприємства за період лютий 2019 року – червень 2019 року додаються 
(Додаток 6 на оптичному носії інформації типу СD-R-№CWI HT-2169G412 без 
можливості перезапису інформації)».  

(19) З аналізу наданого оптичного носія інформації, виявлено, що він має інші реквізити, до 
того ж, на наданому МПП «БМД И КО» оптичному носії у додатку 6 файлів не виявлено. 

(20)  Про те, що наданий оптичний носій має інші реквізити та про те, що у додатку 6 файлів 
не виявлено зафіксовано у Акті «Про виявлені недоліки під час одержання 
кореспонденції»  від 26.03.2021 №2.  
 

(21) Слід зазначити, що у вимозі від 30.04.2020 №54-02/1063 зверталась увага МПП «БМД И 
КО» про те, що документи, що надаються в електронному вигляді, мають бути записані 
на оптичному носії інформації типу CD-Recordable або DVD-Recordable (без можливості 
перезапису інформації). Характеристики оптичного носія інформації (марка, серійний 
номер, колір тощо) мають бути зазначені в листі-відповіді на вимогу. Серійний номер є 



 

індивідуальним для кожного оптичного носія. Не зазначення або невірне зазначення 
реквізитів цифрового носія буде вважатися як неподання такої інформації. 
 

(22) Враховуючи наведене, МПП «БМД И КО» на пункти 6, 7, 10, 11, 15, 16, 21, 23, 24, 28 
вимоги від 30.04.2020 №54-02/1063 не надано копій відповідних документів, а отже не 
надано відповідь в повному обсязі на пункт 2 вимоги від 12.02.2021 року №54-02/492 
«Інформацію, пояснення та копії документів  на питання вимоги від 30.04.2020 №54-
02/1063». 
 

(23) Дії МПП «БМД И КО»  щодо подання інформації на п.2 вимоги від 12.02.2021 року №54-
02/492 в неповному обсязі, неподання інформації на пункти 3-5 вимоги від 12.02.2021 року 
№54-02/492 у встановлені строки перешкоджають розслідуванню справи №54/44-20 за 
ознаками порушення законодавства про захист економічної конкуренції в діях ТОВ 
«Днепр Екострой», МПП«БМД И КО», ТОВ «Трест Білд» під час участі закупівлі за 
державні кошти «Реконструкція системи водовідведення поверхневого стоку від вул. 
Леваневського до вул. Казанцева, м. Маріуполь (продовження робіт)», яка проводилась 
Департаментом капітального будівництва Донецької обласної державної адміністрації, 
ідентифікатор закупівлі: UA-2019-05-14-001960-a. 

 
ІІ. Щодо подання  недостовірної інформації 

(24) У листі від 05.03.2021 №1/5 на пункт 4 вимоги від 30.04.2020 №54-02/1063 «Чи 
співпрацювало Підприємство з іншими учасниками Закупівлі? З ким конкретно і яким 
чином?» МПП «БМД И КО» зазначило, що «Підприємство не співпрацювало з іншими 
учасниками закупівлі». 

(25) У листі від 24 березня 2021 року № б/н на пункт 6 вимоги від 30.04.2020 №54-02/1063 
«Перелік всіх суб’єктів господарювання, які надавали фінансову допомогу МПП «БМД И 
КО» протягом періоду лютий 2019 року – червень 2019 року, МПП «БМД И КО» 
зазначило тільки ТОВ «Лисичанська інженерно-будівельна компанія» (код ЄДРПОУ 
37800423). Перелік всіх суб’єктів господарювання, яким МПП «БМД И КО» надавало 
фінансову допомогу протягом періоду лютий 2019 року – червень 2019 року, товариство 
зазначило ТОВ «НВП «Контрактсіч-Аква» (код ЄДРПОУ 39701685) та ТОВ «ССМБЕЗ-1» 
(код ЄДРПОУ 39058959). 

(26) На питання 14 вимоги від 30.04.2020 №54-02/1063 «Перелік договорів (у тому числі 
підряду та субпідряду, на виконання робіт, надання послуг, постачання (закупівлю) 
товарів тощо) Товариства за період лютий 2019 року – червень 2019 року із вказівкою 
реквізитів договорів, предмету договорів, назв суб’єктів господарювання, кодів ЄДР, 
адрес місцезнаходження», МПП «БМД И КО» повідомило, що у запитуваний період таких 
договорів не було. 
 

(27) Слід зазначити, що у ході розгляду справи № 54/44-20, Відділенням запитано (вимога від 
01.08.19 №54-02/1603) у обслуговуючого МПП «БМД И КО» банка АТ «Комерційний 
банк «Конкорд», зокрема, інформацію стосовно операцій за всіма рахунками МПП «БМД 
И КО» у період до, під час та після проведення закупівель. 

(28) З аналізу інформації, отриманої від АТ «Комерційний банк «Конкорд» (лист від 14 серпня 
2019 року № 1509 БТ) (інформація з обмеженим доступом). 

(29)  (Інформація з обмеженим доступом).  
(30)  (Інформація з обмеженим доступом)   
(31) (Інформація з обмеженим доступом).   
(32) (Інформація з обмеженим доступом). 
(33) Крім того, з аналізом інформації АТ «ПУМБ» (вих.№19.1/595 від 30.08.2019) наданої на 

вимогу від  16.08.2019 №54-02/1738, (Інформація з обмеженим доступом). 



 

(34) Таким чином, МПП «БМД И КО» співпрацювало з іншими учасниками закупівлі, мало 
господарські договірні відносини та надавало фінансову поворотну допомогу. 
 

(35) Отже, МПП «БМД И КО» надало територіальному відділенню недостовірну інформацію 
на вимогу, що перешкоджає розслідуванню справи №54/44-20 за ознаками порушення 
законодавства про захист економічної конкуренції в діях ТОВ «Днепр Екострой», 
МПП«БМД И КО», ТОВ «Трест Білд» під час участі закупівлі за державні кошти 
«Реконструкція системи водовідведення поверхневого стоку від вул. Леваневського до 
вул. Казанцева, м. Маріуполь (продовження робіт)», яка проводилась Департаментом 
капітального будівництва Донецької обласної державної адміністрації, ідентифікатор 
закупівлі: UA-2019-05-14-001960-a. 

 
5. ВИСНОВКИ У СПРАВІ ТА КВАЛІФІКАЦІЯ ПОРУШЕНЬ 

(36) Дії МПП «БМД И КО»  щодо подання інформації на п.2 вимоги від 12.02.2021 року №54-
02/492 в неповному обсязі, неподання інформації на пункти 3-5 вимоги від 12.02.2021 року 
№54-02/492 у встановлені строки кваліфікуються як порушення законодавства про захист 
економічної конкуренції, передбаченого пунктом 14 статті 50 Закону України «Про захист 
економічної конкуренції» у вигляді  подання інформації в неповному обсязі 
територіальному відділенню Антимонопольного комітету України, у встановлені головою 
територіального відділення строки. 
 

(37) Дії МПП «БМД И КО» щодо подання недостовірної інформації на пункти 4, 6, 14 вимоги 
від 30.04.2020 № 54-02/1063 кваліфікуються як порушення законодавства про захист 
економічної конкуренції, передбаченого пунктом 15 статті 50 Закону України «Про захист 
економічної конкуренції» у вигляді подання недостовірної інформації територіальному 
відділенню Антимонопольному комітету України.  
 
6. ЗАПЕРЕЧЕННЯ ВІДПОВІДАЧА НА ПОДАНННЯ ПРО ПОПЕРЕДНІ 

ВИСНОВКИ У СПРАВІ 
(38) Листом від 19.05.2021 № 54-02/1852 Відділенням на адресу МПП «БМД И КО» було 

направлено подання про попередні висновки у справі № 54/43-21 та повідомлення про 
дату, час та місце слухання Справи. Відповідно до інформації, розміщеної на офіційному 
сайті «Укрпошта»  рекомендоване повідомлення про вручення поштового  відправлення 
4900401562228, яким направлено лист Відділення від 19.05.2021 № 54-02/1852, з 
22.05.2021 року знаходиться у точці видачі доставки; 26.05.2021 відправлення не вручене 
під час доставки. 

(39) Крім того, на веб-сторінці Відділення офіційного сайту Антимонопольного комітету 
України Відділенням 20.05.2021 розміщено інформацію про попередні висновки, дату, час 
та місце слухання у справі № 54/43-21. 

(40) Станом на 31.05.2021 року до Відділення будь-які заперечення на Подання  про попередні 
висновки у Справі № 54/43-21 від МПП «БМД И КО» не надходили. 
 

7.  ОСТАТОЧНІ ВИСНОВКИ У СПРАВІ 
(41) Таким чином, доказами, зібраними у справі, доводиться, що дії МПП «БМД И КО»  щодо 

подання інформації на п.2 вимоги від 12.02.2021 року №54-02/492 в неповному обсязі, 
неподання інформації на пункти 3-5 вимоги від 12.02.2021 року № 54-02/492 у встановлені 
строки є порушенням законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченого 
пунктом 14 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції» у 
вигляді  подання інформації в неповному обсязі територіальному відділенню 



 

Антимонопольного комітету України, у встановлені головою територіального відділення 
строки. 
 

(42) Дії МПП «БМД И КО» щодо подання недостовірної інформації на пункти 4, 6, 14 вимоги 
від 30.04.2020 № 54-02/1063 є порушенням законодавства про захист економічної 
конкуренції, передбаченого пунктом 15 статті 50 Закону України «Про захист економічної 
конкуренції» у вигляді подання недостовірної інформації територіальному відділенню 
Антимонопольному комітету України.  
 

8. ВИЗНАЧЕННЯ РОЗМІРУ ШТРАФУ 
(43) Відповідно до абзацу четвертого частини другої статті 52 Закону України «Про захист 

економічної конкуренції» за порушення, передбачені пунктом 14 та пунктом 15 статті 50 
цього Закону, накладається штраф у розмірі до одного відсотка доходу (виручки) суб’єкта 
господарювання від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за останній звітний рік, 
що передував року, в якому накладається штраф. 

(44) Згідно з частиною п’ятої статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції» 
розмір доходу (виручки) може бути визначений органами Антимонопольного комітету  на 
підставі адміністративної інформації, отриманої з інших джерел. 

(45) Відповідно до копії форми 2-м «Звіт про фінансові результати» чистий дохід від реалізації 
продукції (товарів, робіт, послуг) за 2020 рік МПП «БМД И КО» становить (інформація з 
обмеженим доступом) тисяч гривень (лист Головного управління ДПС у Донецькій 
області від 03.03.2021 № 4434/5/05-99-12-04-14). 
 

(46) При визначенні штрафу враховано: 
(47) Подання МПП «БМД И КО» інформації на п.2 вимоги від 12.02.2021 року №54-02/492 в 

неповному обсязі, неподання інформації на пункти 3-5 вимоги від 12.02.2021 року №54-
02/492 у встановлені строки, а також, подання недостовірної інформації на пункти 4, 6, 14 
вимоги від 30.04.2020 № 54-02/1063 перешкоджає розслідуванню справи №54/44-20 за 
ознаками порушення законодавства про захист економічної конкуренції в діях ТОВ 
«Днепр Екострой», МПП«БМД И КО», ТОВ «Трест Білд» під час участі закупівлі за 
державні кошти «Реконструкція системи водовідведення поверхневого стоку від вул. 
Леваневського до вул. Казанцева, м. Маріуполь (продовження робіт)», яка проводилась 
Департаментом капітального будівництва Донецької обласної державної адміністрації, 
ідентифікатор закупівлі: UA-2019-05-14-001960-a. 
 
Враховуючи викладене, керуючись статтею 7, 121, 14 Закону України «Про 

Антимонопольний комітет України», статями 48, 52 Закону України «Про захист економічної 
конкуренції», пунктами 3 і 11 Положення про територіальне відділення Антимонопольного 
комітету України, затвердженого розпорядженням Антимонопольного комітету України від 23 
лютого 2001 року № 32-р, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30 березня 2001 року 
за № 291/5482, та пунктом 32 Правил розгляду заяв і справ про порушення законодавства про 
захист економічної конкуренції, затверджених розпорядженням Антимонопольного комітету 
України від 19 квітня 1994 року № 5, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 6 травня 
1994 року за № 90/299 (у редакції розпорядження Антимонопольного комітету України від 29 
червня 1998 року № 169-р) (із змінами), адміністративна колегія Південно-східного 
міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України 

 
ПОСТАНОВИЛА: 

1. Визнати дії малого приватного підприємства «БМД И КО» (ідентифікаційний код 
юридичної особи 20346597) щодо подання інформації на п.2 вимоги від 12.02.2021 року 
№54-02/492 в неповному обсязі, неподання інформації на пункти 3-5 вимоги від 



 

12.02.2021 року №54-02/492 у встановлені строки порушенням законодавства про захист 
економічної конкуренції, передбаченого пунктом 14 статті 50 Закону України «Про 
захист економічної конкуренції» у вигляді  подання інформації в неповному обсязі 
територіальному відділенню Антимонопольного комітету України у встановлені 
головою територіального відділення строки 

2. Визнати дії малого приватного підприємства «БМД И КО» (ідентифікаційний код 
юридичної особи 20346597) щодо подання недостовірної інформації на пункти 4, 6, 14 
вимоги від 30.04.2020 № 54-02/1063 порушенням законодавства про захист економічної 
конкуренції, передбаченого пунктом 15 статті 50 Закону України «Про захист 
економічної конкуренції» у вигляді подання недостовірної інформації територіальному 
відділенню Антимонопольному комітету України. 

3. За вчинене порушення законодавства про захист економічної конкуренції зазначене у 
пункті 1 резолютивної частини цього рішення накласти штраф на мале приватне 
підприємство «БМД И КО» (ідентифікаційний код юридичної особи 20346597) 
відповідно до абзацу 4 частини другої статті 52 Закону України «Про захист економічної 
конкуренції»,  у розмірі 34 000 (тридцять чотири тисячі) грн . 

4. За вчинене порушення законодавства про захист економічної конкуренції зазначене у 
пункті 2 резолютивної частини цього рішення накласти штраф на мале приватне 
підприємство «БМД И КО» (ідентифікаційний код юридичної особи 20346597) 
відповідно до абзацу 4 частини другої статті 52 Закону України «Про захист економічної 
конкуренції»,  у розмірі 34 000 (тридцять чотири тисячі) грн. 
 
Рішення може бути оскаржене до господарського суду у двомісячний строк з дня його 

одержання.  
 
 
Голова адміністративної колегії                                                                      Лариса ГРЕЧАНА 
 
 
Члени адміністративної колегії:                                                                       Вікторія ОНІЩЕНКО 
 
                                                                                                                              Наталія ІГНАТЕНКО 
 
                                                                                                                               Іван ДУБИЧ 
 
 
Секретар адміністративної колегії                                                                     Ірина БУХАНЕЦЬ 

 
 

 


