
кспlя

схцнЕ мIжоБлАснЕ тЕриторIАльнЕ вr/ч{IлЕнн,Антимонопольного KOMITETУ укрдiни
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

АдмIнIс трА тивноi колtвгti схtлrого мIжоБлАсного
ТЕРИТОРIАЛЬНОГО ВIДДIЛЕНFUI

15.12.2020 ЛЬ 7011 70-ргlк

Про об'еднання справ

XapKiB Справа J\Ъ 7/01-155-20

Адмiнiстративна колегiя Схiдного мiжобласного територiальноr
вiддiлення Антимонопольного KoMiTeTy Украiни, розглянувши подання в,
11.12.2020 Jф 70-0з1467-П ПерШого вiдДiлry досЛiдженЬ i розслiдувань пtr
об'еднання справ

ВСТАНОВИЛА:

Адмiнiстративною колегiею Полтавського обласного територiальног
ВiДДiЛеННЯ АНТИМОНОПОЛъного KoMiTeTy УкраiЪ и rlрийнято розпорядження B1
08.04.2020 J\ъ 66115-ргr/к про початок розгляду справи Ns 66-|-50115-20 зознаками вчиненнlI товариством з обмеженою вiдповiдаrrьнiстtr(ТЕхкОМПлЕкТ)) (r:ентифiкацiйний код юридичноi особи 20616482
(ДаЛi - ТОВ (ТЕХКОМПЛЕКТ>) 

'а 
товариством з обмеженою вiдповiдальнiстк(УкРСШцАвтоIНВЕСТ) (iдентифiкацiйний код юридичноi особи 408з4244

(далi - тоВ (УкРСПЕцАвтОIНВЕСТ)) порушення законодавства про захис.
економiчноi конкуренцii, передбаченого пунктом 4 частини другоi cTaTTi (
закону Украiъи ,.про захист економiчноi конкуренцiь); у вигляд
антиконКурентниХ узгоджеНих дiй, щО стосуються спотворення результатit
торгiв пiд час участi у процедурах державних закупiвелъ.

Адмiнiстративною колегiею Схiдного мiжобласного територiа,rьногс
ВiДДiЛеННЯ АНТИМОНОПО;rьного KoMiTeTy Украiни лрийнято розпорядження вiд
|2.1|.2020 JЪ 70/154-Рп/к про початок розгляду справи Nч 7lO1-142-2O за
ознаками вчинення тоВ кТЕХКОмплЕкТ> (iдентифiкацiйний код юридичноi
особИ 20616482) та товариством з обмеженою вiдповiда*ьнiстю (СЛIн ТРЕЙД)
(даlri _ тоВ (СЛIН ТРЕЙД)) (на момент подачi тендерних пропозицiй }, торга\
мало нЕlзвУ тоВ (УкРСШцАвтоIнВЕСТ))) (i.лентифiкацiйний код юриJичлоТ
особи 408з4244) порушень законодавства про захист еконоlriчноi KoHKr-peHrrir-



2

передбачених щ/нктом 4 частини другоi cTaTTi б Закону

економiчноi конкуренцii>, у виглядi антиконкурентних

стосуються спотворення результатiв торгiв пiд час

державних закупiвель.
у ходi rдiй""""ня прачiвниками Схiдного мiжобласного територiальноl

вiддiлення днтимонопольного KoMiTeTy УкраТни провадження у справz

N9 б6-1-50/15-20 та }lb 110|-|42-20 про порушен}Iя законодавства про захи(

економiчноi конкуренцii з'ясовано, Що тоВ (ТЕхкОМПЛЕКТ))
тов (слIн трЕйд) (тов (укрспЕцдвтоIнвЕст)) могли спiлы

узгоджувати власЕу поведiнц' пiд час проведення публiчних закупiвель,

З метою здiйсненlUI повного та всебiчного дослiДженнrl обставин спрi

J\b 66-1-5Ol]r5-20 та Jф 710|-|42-20 ITро порушення законодавства про захиl

економiчноТ KoHKypeHuiT та оптиI\{iзацiТ розслiдування, доцiльно об'еднати ik

одну справу.
Враховуючи вишенаве.]ене. керуtочись статтями 7 i 14 Закону Ул9аiни <П1

дтrгшчtонополъrпшi KortiTeT }'краi'rтп>, частиною першою статгi 38 Закону YKpaii

кПро зчlхист eKoHorti.шoT конку,ренцii>, rтунктами з i 11 Положення ц
територiа.rьне вiлL]енrrЯ дrггпмоНопольного KoMiTery УкраiЪи, затверджено

розпорfDкеннrг\l Аrгппtонопо.]ьного KoMiTery УI9аiни вtд 23 JIютого 2001 ро,

rЪ Зl-р. заре€строваного в MiHicTepcTBi юстицii Украiни 30 березня 2001 року
j\9 29!;'5482 та IЦ/'НКТОм 25 Правил розгляду з€Uш i справ про порушен

законод€Iвства про захист економiчноТ конкуренцii, затверджених розпорядженн;

Атглтмоцо.rоп""Ь.о кол,лiтеry Уrраil,лт вiд t9KBiTT,s, i994 роry J\lЪ 5, зареестрованI,Lr

MiHicTepcTBi юстицiI Украiни б TpaBHrI 1,994 рощу за Jф 901299 (у peJaкj

розпоряДженIUI дrггимоНопольноГо KoMiTeTy УкраiЬи вЦ 29 черв}uI 1998 рц
rОЯ-рj (iз змiнами), 4дмiнiстративна колегiя СхИного мiлiоб,-lасно

терЙрiа_rrьногО вiддiленНя днтимонопольного KoMiTery Уl9аiни

ПОСТАНОВИЛА:

УЗГОДЖеНИХ лlи, iл

участi у процедура

1. Об'еднати справи J\b б6-1-50/15-20

присвоihи iй номер 7l01-155-20.
2.,Щоручити провести розслlдуванн,I,

працiвникам Першого вiддiлу дослiджень та

Головуюча колегii

члени колегii

та Ns 7101-1.42-20 в одну справу

збiр та аналiз доказiв у cltpi

розслiдувань.

пiдп ЕгуБЕць н.о

гiiл,!l ш в.м.

рАмовА с.п.

А.в.


