
Інформація щодо попередніх висновків у справі № 54/29-20 про порушення 
законодавства про захист економічної конкуренції в діях фізичної особи – підприємця 
Вербицького Івана Володимировича (ідентифікаційний код – 3339312811) (далі – ФОП 
Вербицький І.В.) та фізичної особи – підприємця Григора Костянтина Миколайовича 
(ідентифікаційний код – 2536009814) (далі – ФОП Григор К.М.).  
 

Південно - східним міжобласним територіальним відділенням Антимонопольного 
комітету України розглядається справа № 54/29-20 про порушення ФОП Вербицьким І.В. 
та ФОП Григором К.М. законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченого 
пунктом першим статті 50 та визначених пунктом четвертим частини другої статті 6 
Закону України «Про захист економічної конкуренції» під час їх участі у торгах за 
оголошеннями: №UA-2016-12-26-000612-b, № UA-2017-02-07-000875-c, №UA-2017-01-31-
001308-b, №UA-2017-02-13-000713-c. 
 

За результатами збирання доказів у справі № 54/29-20 складено подання з 
попередніми висновками, яке винесено на розгляд адміністративної колегії Південно – 
східного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України 
(далі - Колегія). 

Відповідно до подання з попередніми висновками у справі № 54/29-20 Колегії 
запропоновано: 

 
1. Визнати дії фізичної особи - підприємця Вербицького Івана Володимировича 

(ідентифікаційний код 3339312811) та фізичною особи – підприємця Григора Костянтина 
Миколайовича (ідентифікаційний код 2536009814 (ідентифікаційний код ), які полягають 
в узгодженні ними свої дій під час підготовки та участі у закупівлі за державні кошти, 
проведені комунальним підприємством «Криворізький протитуберкульозний диспансер 
№2» Дніпропетровської обласної ради на закупівлю «М’ясо великої рогатої худоби 
родини бикових (яловичина)», ідентифікатор закупівлі - UA-2016-12-26-000612-b, 
порушенням законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченого пунктом 
першим статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», визначеного 
пунктом четвертим частини другої статті 6 цього Закону, у вигляді антиконкурентних 
узгоджених дій суб’єктів господарювання, які стосуються спотворення результатів торгів. 

2. За вчинене порушення законодавства про захист економічної конкуренції 
зазначене у пункті 1 резолютивної частини накласти штраф на: 

 - фізичну особу - підприємця Вербицького Івана Володимировича, 
ідентифікаційний код 3339312811, відповідно до абзацу 2 частини другої статті 52 Закону 
України «Про захист економічної конкуренції», у розмірі до десяти відсотків доходу 
(виручки) суб’єкта господарювання від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за 
останній звітний рік, що передував року, в якому накладається штраф. 

- фізичну особу – підприємця Григора Костянтина Миколайовича, 
ідентифікаційний код 2536009814, відповідно до абзацу 2 частини другої статті 52 Закону 
України «Про захист економічної конкуренції», у розмірі до десяти відсотків доходу 
(виручки) суб’єкта господарювання від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за 
останній звітний рік, що передував року, в якому накладається штраф. 

3. Визнати дії фізичної особи - підприємця Вербицького Івана Володимировича 
(ідентифікаційний код 3339312811) та фізичною особи – підприємця Григора Костянтина 
Миколайовича (ідентифікаційний код 2536009814 (ідентифікаційний код ), які полягають 
в узгодженні ними свої дій під час підготовки та участі у закупівлі за державні кошти, 
проведені комунальним підприємством «Криворізький протитуберкульозний диспансер 
№2» Дніпропетровської обласної ради на закупівлю «Тушки курей», ідентифікатор 
закупівлі - UA-2017-02-07-000875-c, порушенням законодавства про захист економічної 
конкуренції, передбаченого пунктом першим статті 50 Закону України «Про захист 
економічної конкуренції», визначеного пунктом четвертим частини другої статті 6 цього 
Закону, у вигляді антиконкурентних узгоджених дій суб’єктів господарювання, які 
стосуються спотворення результатів торгів. 



4. За вчинене порушення законодавства про захист економічної конкуренції 
зазначене у пункті 3 резолютивної частини накласти штраф на: 

 - фізичну особу - підприємця Вербицького Івана Володимировича, 
ідентифікаційний код 3339312811, відповідно до абзацу 2 частини другої статті 52 Закону 
України «Про захист економічної конкуренції», у розмірі до десяти відсотків доходу 
(виручки) суб’єкта господарювання від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за 
останній звітний рік, що передував року, в якому накладається штраф. 

- фізичну особу – підприємця Григора Костянтина Миколайовича, 
ідентифікаційний код 2536009814, відповідно до абзацу 2 частини другої статті 52 Закону 
України «Про захист економічної конкуренції», у розмірі до десяти відсотків доходу 
(виручки) суб’єкта господарювання від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за 
останній звітний рік, що передував року, в якому накладається штраф. 

5. Визнати дії фізичної особи - підприємця Вербицького Івана Володимировича 
(ідентифікаційний код 3339312811) та фізичною особи – підприємця Григора Костянтина 
Миколайовича (ідентифікаційний код 2536009814 (ідентифікаційний код ), які полягають 
в узгодженні ними свої дій під час підготовки та участі у закупівлі за державні кошти, 
проведені комунальним закладом «Криворізький онкологічний диспансер» 
Дніпропетровської обласної ради на закупівлю «Яловичина охолоджена м’якоть», 
ідентифікатор закупівлі - UA-2017-01-31-001308-b, порушенням законодавства про захист 
економічної конкуренції, передбаченого пунктом першим статті 50 Закону України «Про 
захист економічної конкуренції», визначеного пунктом четвертим частини другої статті 6 
цього Закону, у вигляді антиконкурентних узгоджених дій суб’єктів господарювання, які 
стосуються спотворення результатів торгів. 

6. За вчинене порушення законодавства про захист економічної конкуренції 
зазначене у пункті 5 резолютивної частини накласти штраф на: 

 - фізичну особу - підприємця Вербицького Івана Володимировича, 
ідентифікаційний код 3339312811, відповідно до абзацу 2 частини другої статті 52 Закону 
України «Про захист економічної конкуренції», у розмірі до десяти відсотків доходу 
(виручки) суб’єкта господарювання від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за 
останній звітний рік, що передував року, в якому накладається штраф. 

- фізичну особу – підприємця Григора Костянтина Миколайовича, 
ідентифікаційний код 2536009814, відповідно до абзацу 2 частини другої статті 52 Закону 
України «Про захист економічної конкуренції», у розмірі до десяти відсотків доходу 
(виручки) суб’єкта господарювання від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за 
останній звітний рік, що передував року, в якому накладається штраф. 

7. Визнати дії фізичної особи - підприємця Вербицького Івана Володимировича 
(ідентифікаційний код 3339312811) та фізичною особи – підприємця Григора Костянтина 
Миколайовича (ідентифікаційний код 2536009814 (ідентифікаційний код ), які полягають 
в узгодженні ними свої дій під час підготовки та участі у закупівлі за державні кошти, 
проведені комунальним закладом «Криворізька міська лікарня №17» Дніпропетровської 
обласної ради на закупівлю «М'ясо (М'ясо птиці заморожене (четвертина), м'ясо 
яловичини (на кістці охолоджене))», ідентифікатор закупівлі - UA-2017-02-13-000713-c, 
порушенням законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченого пунктом 
першим статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», визначеного 
пунктом четвертим частини другої статті 6 цього Закону, у вигляді антиконкурентних 
узгоджених дій суб’єктів господарювання, які стосуються спотворення результатів торгів. 

8. За вчинене порушення законодавства про захист економічної конкуренції 
зазначене у пункті 7 резолютивної частини накласти штраф на: 

 - фізичну особу - підприємця Вербицького Івана Володимировича, 
ідентифікаційний код 3339312811, відповідно до абзацу 2 частини другої статті 52 Закону 
України «Про захист економічної конкуренції», у розмірі до десяти відсотків доходу 
(виручки) суб’єкта господарювання від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за 
останній звітний рік, що передував року, в якому накладається штраф. 

- фізичну особу – підприємця Григора Костянтина Миколайовича, 
ідентифікаційний код 2536009814, відповідно до абзацу 2 частини другої статті 52 Закону 



України «Про захист економічної конкуренції», у розмірі до десяти відсотків доходу 
(виручки) суб’єкта господарювання від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за 
останній звітний рік, що передував року, в якому накладається штраф. 

 


