
СШДНЕ МIЖОБЛДСНЕ ТЕРИТОРIДЛЬНВ ВIДДIЛЕННЯ

АНТИМОНОПОЛЬНОГО KOMITETY УКРАiНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

дддшстрдтивноi колш,гIi схlдlого мIжоБлдсного
ТЕРИТОРIАJЪНОГО ВIДДJIЕНН,I

|6.09.2О21 }lb 701268-ргlк м. XapKiB

Гфо почаюк розгJIяд/ справи про
порушенIIя зЕlконодавства гIро

з€lхист еконой.пrоi коrпgренцii

Справа }Ф 3/01-236-21r

д,тцлiнiстративна колегiя Схiдlою мiжобласною терIтюрiа.гьного вiддiлення

днтlпrлоНопоJьного комiтсгу Укра'rпл, розгляIryвIJIи подання Третъого вiддiлry

дослiджень i розслiдувань "iд 
t0.0q.2021 }{Ь 7о-о3lЦt,п та вiдповiднi матерiали,

ВСТАНОВИЛА:
схiдilш,I мiжобласrшпл терrгорiаlrьlшшrл вiддiлеrшяrл Аrrп,пrлонопоJьною

koMiTeTy ykpalr*r у ходi здiйснення контролю за дотриманням законодавства

про захист економiчноi *о"*ур."цiт пiд "u. ylacTi ФIзIдIноI
ОСОВИ-ШДIРИеIШДЯ ЗУБЕНКД ВJIДД4СJIДВД JЬВОВИlIД
(iдентифiкацitниИ номер - 25562|о572) (надапi _ ФоП зуБЕнКО В,Л,) та

оlзийот осоБи-шдIриеш{я зЛки вдсиjIя дд4тровиtIд
(iдентифiкщiйний номер - 2498|1 1 5 t 7) (надалi - ФоП зДкД в.д.) у торг€lх,

проведенI4х:

- шрждвною устднОВОЮ (УТIРАВJIIШ{Я ЗБIРНI,ID( КОМАНД
ТД ЗДБЕЗIIЕtIЕННrI СПОРТИВНI4)( ЗДХОДВ
(укрспортздБЕзIIЕчЕНн'I> (надаrri - Заrrловник JtГs 1) на закупiвлЮ
((код дt 021:2015: 34430000-0 - Велосипеди>> (iдентифiкатор в системi

<<Рrоzоrrо> Ns Uд-2020-а9-2|-012124-Ь) (налалi - Торги N t);

- IЕЕггрдJIIзовдною Б)гхгдлтЕрIею дIтяtIо-юндlркIд(
спортИвнIд( шкЛ (надагri - Замовник }гs 2) на закупiвлю <код l[K
021:20t5: 19510000-4 - Гумовi виробп> (iдентифiкатор в системi

<<Prozorro) м Uд- 2о20-о9-22-0|3298-Ь) (наДалi - Торги Nч 2);

_ замовником J\b 2 на закупiвпю (код дк 021:2015: 34320000_б

Механiчнi запасrri частини, KpiM двиryнiв i частин двиryнiв>>

(ijентифiкатор в системi <Рrоzоrrо> Ns UA-2020- 09-2з - 005 9 8 6-Ь) (надагli

- Торги Nэ 3);
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_ замовником J\b 2 на закупiвлю (код д{ 021:2015: з9290000_1

Фурнiryра рiзна> (iдентифiкатор в системi <<Рrоzоrrо> Jф Uд-2020,09-2з-

003258-Ь) (надаlri - Торги Nч 4); 
._

- школок1 виIцоi iчiдйстврностI мIстд киевд
(надапi _ заrrловник Ng 3) на закупiвлю (код дt 021 :20t5:34430000_0 _
Велосипеди)) (iдентифiкатор " .""r.ri <Рrоzоrrо>> Jф Uд-2020-11-06_

010124-с) (надапi - Торги Ns 5);

- коIчмIдJьНИМ ПоЗдIIIЮJънИМ НдВЧдJьнИМ ЗдкjIдДоМ
(оБлдснд сгшцIдJIIзовднд дrгяtlо_юндlркд спортивнд
ШКОЛУ ОШМШИСЬКОГО РЕЗЕРВУ З ВЕЛОСИIIЕДIОГО
спортУu ("адаrri - Замовник }ф 4) на закупiвлю ((код дt 021:2015:

344з0000-0 - Велосипеди)) (iдентифiкатор в системi <<Рrоzоrrо> J\Ъ Uд-
2О20-|1-04-007356-с) (надагri - Торги }ф 6),

за резулътатами якого встановJIеЕо, що дii Фоп зуБЕнко в,л, та

Бой-iЛй в.д., якi поляГшотЬ в узгодженнi умов rlacTi у Торгах Jф 1-9,

мiстятЬ ознаки порушень законодавства про за)шст економiчноi конкуренцii,

передбачених гryнктоМ 4 частини другоТ cTaTTi б та пунктом 1 cTaTTi 50 Закону

УкраIни <Про з€lхист економiчноi конкуренцii>, у вигJIядi антиконкурентних

узгоджених дiй, що стосуються опотворення результатlв торгrв.

вiдповiдно до tryнкту 4 частини другоi cTaTTi б Закону Украiни <про

захист економiчноi кЬнкуренцii>> ,u,rу"*ry 1 cTaTTi 50 Закону Украiни <Про

захист економiчноi конкуренцii) антиконкурентнi узгодженi дiт, зокрема,

узгодженi дii, якi стосуються спотворення результатiв,op,i"1,1ry:::;
KoHKypciB, тендерiв, е порушенням законодавства про захист економlчно1

конкуренцii.

Ураr<овуючИ викJIадене, керуючисЬ статтями 7 i 14 Зшсону УкраiЪи

<ПрО днтимоНопольниЙ комiтет^Украrни>, статтями зб i з7 Закону УкраiЪи

оПро захист економiчноТ конкуренцiii>, гц/нктЕtми 3 i lt Положення про

терьорiа.lrъне вiддiлення днтимонопольного koMiTery Украi'ни, затвердженою

розпоряДженЕяМ днтимоНопольноГо KoMiTery УкраТнИ вiд 2З .02. 200 1 Nч З 2-р,

зареестрованого в MiHicTep_cTBi юстицii УкраiЪи 30,03,2001 за J\Ъ 29tl5482

(зiзмiнЬи), та шунктаIчIи 203 i 21 Правил.розгJIяду заявi спрр про порушення

законодавства про зil(ист економiчноi конкуренцii, затверджених

розпорядженЕям днтимонопольного KoMiTery Украiни вiл 19,04,|994 }ф 5,

зареестрованих у MiHicTepcTBi юстицii Украrни 06,05,1994 за Ns 901299

(в редакцii розпорядкенЕя Днтимонопольного KoMiTery УкраiЪи вiд 29,06,1998

irъ'rоя-р1 (.i змiнаlrли1, адмiнiстративна колегiя Схiдlою мiжобласною
.taрr-рiч*"ою вiддiлеrlня дкпдrлонопоJIьною комiтегу YKpatml

1. Розпочати розгJIяд
осоБою-шдприеI\дщм

ПОСТАНОВИЛА:
справи за ознаками вчинення ФIЗИЧНОЮ
ЗУБЕНКОМ ВЛАД4СJIАВОМ JЬВОВИtIЕМ

(iдентифiкацiйний номер
осоБою-шдIрисмtЕм

- 25562|0572) та ФIзичною
здtкою вАсиJIЕм ддIДгровиtIЕм



(iдентифiкацiйний номер - 2498t1 1517) порушень законодавства про захист
економiчноi конкуренцii, передбаченю( гtунктом 4 частини дрУгОi cTaTTi 6,

ttунктом 1 статгi 50 Закону Украiни uПро зil(ист економiчноТ конкУРеНЦiЬ, У
виглядi антиконч/рентних узгодженш( дiй, що стосуються спотворення

результатiв торгiв.

2. .Щорl"rити збирання та аналiз доказiв у .справi Третьому вiддiлу

дослiджень та розслiдувань. ,,./
li i

Голова колегiТ ;', 
",:,!'j'i'' Юрiй ГЛАл4к

JIюдмила РЕТТrF-ТНIКОВАчлени колегii

Владислав РУМ'ЯНI-Щ,В

-"Свiтлана АВРАМоВА

Алiна НУЖНА


