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Про початок розгляду спрzlви

ВСТАНОВИЛА:
СХiДНИМ МiЖОбЛаСrТИМ територiа.rrьним вiддiленням Днтимонополъного

koMiTeTy Украiни цроведено дослiдження щодо наявностi озн.ж порушеннrt
зrtконодавства про захист економiчноi конкуренrдii в дiях товдрисlвд з
ОБМЕЖЕНОIО ВIДПОВIДАлЬШСТЮ кIНКб ГIJIЮС) (iдентифiкацiйнlй код
ЮРИДИtlНОi ОСОби - 35951359) (нада-гri - ТОВ dHKo плюс)) та товдриствд зОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬШСТЮ dЮКСОР КЕШТАJI)
(iдентифiкацiйний код юридичноi особи _ з7007719) (надалi - ТоВ кJIЮКСоРKE]IITAJЬ) пiд час пiдFотовки м yracTi у вiдкритих торгах, цроведенихАКЦIОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ КЛИСИltАНСЬКВУТIЛЙ),'по^ заrgлпiвлiК[К 02|:2015 42417200-4 - КОНВеери) (iдентифiкатор зак5rпiвлi в системi
<<Рrоzоrrо) - IJA-20 1б-1 0-10-000582-с) ("ада-rri - Торги).

за результатами проведеного дослiдження встановлено, що дiттоВ (IHKO ПлЮС) та ТоВ кЛЮКСОр I(EшТАЛ}), якi полягzlютъ в узгодженнi
умоВ 1пlacTi у Торгах, мiстять ознzlки порушеншI з€жонодавства цро захист
економiчноi конкуренцii, передбаченого .rlйrп, 4 частини другоi cTaTTi б та
tý/нктоМ 1 статгi 50 ЗакоНу УкраiНи кПрО захисТ економiЧноi конкуренцii>>, увиглядi :IнтиконК)Фентних уa.од*arr"i дiй, що стос).ються спотвореш{я
розулътатiв торгiв.

ВраховуючИ викJIадеЕе, керуючись статтяl\Iи Т2 та |4 Закону Украiни
<ПрО АнтимоhополъниЙ KoMiTeT YKpaiHm, статтями 36, 37 Закону Уфаiни
<Про захист економiчноi KoHKypemrii>l, пунктом 11 ПоложенIUI цро териюрiа-гrьне
вiддiлення АнтимонопоJьного KoMiTery Уrсраiни, затвердженого розпорядженнямАнтимоНополъноГо KoMiTeTy Уrсраiни вiд iз.оz.эооl Ns 32-р, зареестровч}ного в
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MiHicTepcTBi юстицii Украiни 30.03.2001 за Ns 29115482 (зi змiнаlrли),
та гIуIilсом 203 Правип розгляд)i заяв i справ про порушенIuI законсдавства про
захист економiчноi коrшсуренцii, затверджеIIID( розпорядженням
Антимонопольного KoMiTeTy Украiiпа вiд 19.04.1994 Jф 5, зареестровiшим у
MiHicTepcTBi юстицii УкраiLrпа 06.05.1994 за Ns 901299 (в редакцii розпорядженнrI
Антимонопольного KoMiTeTy Украiiпл вiд 29.06.1998 }lb 169-р) (зi змiнапrи),
адлiнiстративна колегiя Схiдного мiжобласного терrrгорiального вiддiлення
АнтимонопоJьного KoMiTeTy Украiни

ПОСТАНОВИIIА:
1. Розпочати розгJцд сuрiлви за

ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВIШОВIДАJIЬШСТЮ KIHKO ПЛЮС)
(iдентифiкацiйний код юридичноi особи - 35951359) та ТОВАРИСТВОМ З
ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ (ЛЮкСоР кЕШТАЛ)
(iдентифiкацiйний код юридичноi особи - з'100'7'719) порушеннrI законодавства
про захист економiчноi конкуренцii, передбаченого týlнктом 4 частини другоi
cTaTTi 6, шунктом 1 cTaTTi 50 Закону Украiни <Про захист економiчноi
конкуренцii>>, у виглядi антиконкурентних узгоджеЕих дiй, що стосуються
спотвореннlI результатiв торгiв (iдентифirсатор закулiвлi в системi <Prozorro> -

UA-20 1 6- 1 0- 1 0-0005 82-с).

2. ,Щоруwrти збирання та аналiз
дослiджень i розслiдувань.
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