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(l)

ВСТАНОВИЛА:

ПiВДеННО-СХiДНИМ МiХtОбЛаСНИми тери,горiальним вiддiленням Днтимсlгlсlпольн()го
tcoMiTeTy УкраТнИ (далi - ВiддiленнЯ) вживаюТься заходИ щодО виконаннЯ'I'ОВаРИСТВОГVI
з обмеженою вiдповi7lальнiстю <Виробничо-комершiйна фiрма кГЮСС>> рiше1lня кГIро
поруttlенIlя :законодавства про захист вiд недобросовiснот конкуренцiт та накладення
штраt|уЛ вiд 25.09.20l9 N,r 2l-prll (лаrri PiIllettlrя Nc 2l-рш).
Рiшеt,tня Nа 2l-prrr було прийняго адп,Iiнiс,r,ра,I,ивFIок) колегilо Запорiзьltоl.о обласногсr
териr,орiа-llьlJогО вiддi"гtеltнЯ Аtt,гимонсllI()льI]оI,О комi,ге,гУ УкраТни (далi - Запорiзьке
вiддiлення) за результатами розгJIяду сгIрави лъ 03/15-16.
Вiдповiднil 71о пiдгtУнкту 5.I пунrстУ 5 розпорЯд)кеннr] дltтимонОпольногО tсомi.t.е.г1,
УrСРаiНИ ВiД 28.1 ] .20l9 N9 2З-рп кПро реорганiзачilо ,гериторiа:Iьних lзizutirrепь
Антимонtlпольного tcoMir.ery УtсраIttи> (зi зплirrами) (лалi Ро.ri,uродпсенгtя). 01.06.2020
Запорiзьке вiддi-rtенllЯ приIIиненО IIIJIrIXOM IIрислнаllНя лО /{rliпрсlllеТР()t}СIэItОI.()
обласногО ,IериторiаrtьногО вiддi.ltеннЯ АгI,гимсlнОпольного ttoMliT.er.y УкраТгrи.
ВiдповiднО до пiдпункту 5.7 пункту 5 Розпорядження, о2,06.2о2О Дriiпрtlпе.r.ровськеобласне територiальне вiддiлеI,Itlя Ан"гимонопольt]ого комiт,е,гу УкрЪТни п()LlilJI()
виконуваТи функцii, покrtаденi ПолохсенНям прО територizulьне вlддiл.,1пr, що бу.;lи
вiднесенi до компетенцii ЗагIорiзьltого вiддiлегlня.
Вiдповiдгrо ЛО пiдt-tl,нr<ту 7.5 пунктУ 7 Розпоряд)I(еннЯ АнтимогlсlпоJlьного tсомi.ге,гr,
Украilrи Bi:t 28.1 1.20l9 лЪ 23-рп <<Ilpo реорганiзацilсl територiа,Iьних вiдлi;rень
Анr,имогlогlольноI,о комir,е,гу УкраIни>> (зi змiнами), flнiгlропЬтровське об.пасгlе
тсриr,сlрiаJlьнс вiд:li.rjеI,Iня Анl,имtltlопольного rcoMiT,eTy УкраТни змiниlrо нztйменуваtttlяl
на Пiвдегttlсl-схiдне MirI<oб:l;tctte ,I сриторiilльне lзiддiлегlняt АнтимtlнопоJILного ltомir.е.гr,
У краТн I r.

Вiдповiдtно до Llztcl,иII llерtлоi' cтaттi l04 I[ивi"rrьIlоI,() KolleI<c1' УкраТt.tи. tорLI/lична особа
припиIIя€]1,ься В резу;rьтатi перелаIqнr1 t]cbtlI,o сI]ого мrrйtlа. IIрав та обов'яlзкiв il.tшимt
юр1,Il(иLIнип,t оссlбам -- l]paBOHalc,I упIIикtlмt (,зrIиrr,яr, ПРИС2.(НЗI,1Llяt, гIо,l1iл1,. пepeTBoperttt:t )
або в резуrtьта,гi лilсвiдаrtiТ.

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)
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(7) ВiДrlОВiДНО ДО ЧаСТИFl гl'ятоТ сr,а,гтi 104 I{ивiльного кодексу Украiни юридична особа с:

такою. що l]рипиниласrl, з дня I]несення до €]диного дер)I(авного ре€стру запису про ii
припиненLIя.

(8) ЗгiдгIо з даними Сдиноt,о i]ер}I(авного ресс1ру юриl{ичних осiб. фiзичних осiб-
гliдприсмцiв Та ГроМаДсЬкиХ tpopMyBaHb (далi - 

_сДр), 
з 1 8.08'2021 припинеtltl

запорiзыtе обласне територiаtьгtе вiддiлення Антимонопольного koMiTery, .,ро що
зроблено запис за NЬ l 00l 0З 1120014022102.

(9) ЗГiДНО З ВИТЯгОМ З €ffР вiл 19.08.2021 заJ\Ъ 8б55l771515. Пiвденно-схiдне мiжобласнс
територiальне вiддiлення Антимонопольноr,о KoMiTeTy Украiни с правонас.г3упниlсом
Запорiзьlсого об.llасного териl,орiацьного вiддiлення.ПРо що зроблено запис 18.08,202l
за Nb 1 002241070025026з42.

l. вIдповIдАч
(10) Вi,rrповiдно до вiломосгсй l ('flPllOY шtо;tсl товариства з обмелсеною вiдповiдаrlьнiсr.tо

виробничсl-комерцiйrrа фiрма кГЮСС> (iлсlrтифiкаrцiйний коД - lзб2б089, вул.
Магiстральгrа. б.74-Б. Klз.47. м. Запорiлсiкя Запорi:зькоТобл,. б9014) (далi - тов вкФ
кГЮСС>. [Jiдпоrзiла't) оснсlвним виllом /]iяльнсlс"гi ТоВ ВI{Ф кГ'ЮСС> с. tсомt-t'ютсllгtс
програN4уI]iiIlня (ко,ц I{I]ЕД 62.0 l ).

(l 1) Тобт,о. Вi:tlIоtзiдач с суб'ск.гом I,оспо/.(арк)I]ання BiдIloBiltHcl l(o cr.aTTi l Закогrу Уr<раi'ни
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( 12)

uПро захист економiчноi конкуренцiТ).
осоБА, зА зАявою якоi розпочАто спрАву лъ 03/15-1б
Як вбачасl,ься iз вiдомостей з С!РIIОУ щодо товарис.гва з обмеrкегlоttl
вiдllовiдальltiстю KMicbKi комунiкацiйнi сист,еми> (iден,гисрiкацiйгtий код 38839в77.
Byrl. Незалежноi Уrсраiни' бул. 86' м. Запорirкжя ЗапорiзьtсоТ обл., 69057) (далi -'l'оi]кМКС), основниМ видом l1iяльностi '1'оВ кМКС> е комп'ютерне програмування (код
квЕд 62.01).

( l 3) Тобто. ТоВ KMI{C> с суб'сктом господарIовання вiдrlовiдtrо дсl ст.а.гт,i 1 Закону УкраТни
<< 1-1 ро зах ист еко ном i.lгtoi' t<o гt lcypeH r tii>.3. нЕI]иконАIlнярIшЕнняоргАнIвАнтимоноп()льногокомlтtr-гу

(14) Рitпсttrtяlм Nl 2l-ршr Blt,]IJatiO. llto'l'Ot] t]КФ ((I't()CC'>> tз.lиниJIо ItорушсннrI. пере/lба.tсttе
ста,гтеЮ 8 l3ar<oHy Украi'нИ Kl Ipo захИсr, Bilt недсrбросОвiсноi KoHKypeHLlii>. у виглядi
ПОШИРеННЯ У бУ,UЬ-ЯКiЙ формi неправдивих вiдомостейо повОязаних з дiяльнiсткl
СУб'СК't'а ГОСПОДаРlОВаI{IIя, у гому.lисrIi шlо/Iо йоI,о r,clBapiB, яr<i завдали шjI(о/{и дiловiй
Репlz1,3r,ii суб'ск,rа госlIо/]1арк)в.liIIIя (lryHrcT l ре,lо.itютивноi часr,ини).

(i5) За ttоlэl,шtеIiI]я. I]I(al,}aIre В ttl,tlt<,ti l I)itпегltlяt Nl 2l-ршI. Ha'I'()I} t]ItФ кI-ЮСС> tlаlt.,tа.цено
шl,rра(l у ро,змriрi 68 000 (шtiсr.;iеся.t-вiсiм тисяtч) IривеtIь (пуrrкr.2 Рiшеннlt Nч 21-prrr):

(16) llугrктсlм З Рiшенгtя Nl 21-рш зобов'язано ТоВ ВКФ кI'ЮССu у двомiся.tний строк:;
дня одержання цього рiшення спростувати iнформацiю, визнану згiдно з пугtктrrм i
резолютивноТ LIасl,ини цього рiшення порушенням законодаtsс,l,ва про захисl.
економiчноТ конкуренцiТ, шляхом надсилання листiв ло ЗапорiзькоТ MicbKoT ради.
ЗапорiзькоТ ОДА.

( 1 7) lllтpa(l. н.lкJIадений Рirленllям Лl 2 l -ршI у розмiрi 68 000 грн, 1'ОВ ВКФ кГЮСС> бчrlо
СПЛаLIеНО У ПО]ЗНОМУ Обся:зi. що гtiд,r,верлжусться гtлатiжttим лорученням вiл 15,10.2019
Л9 З2l 7.

(18) ВО,rIночас. не IIого,]1)I(у}очись з Рiшсltttям N 2l-prlI, ]'ОВ ВКФ KI-KX]C> зtsерtlулосL д1;
госIlодарськоI,о суду Запорiзьttili областi ,] llозовнок) заявоt0 про визнання гtедiйснимl
РiIttення J\Ъ 2l-pLrr.

(19) Рiшенllям госrlодtlрського cyl(Y Заtlсlрiз1,ltсli облас,гi Bi:t 2|.о2.2о2О 1, справi N9
908/3340/l9. ЗаЛИШ.IеНИМ без змiн постановою l{ентрального апеляцiйног,сl
госIlоларськоI,о cyi ty вilц ()],0].2020, позов заловолено частково; визнано пе/{iйсtlим
РiшtенrIя Nq2l-рш; с,гягLIут,о з Загlорi:зьt<сlгсl Bi/u{iileн[Iя на корис,I,ь -ГOt] ((ГК)(,с> бtl 0()()
грн. l-Uтра(Ру. сплаtченого осl,ангliм на виl(оtltlння Рiшенt-tlt J\Ъ2l-рш,

(20) ГIосr,агlовою Верхсlвt]ого суду вiд 13.10.2020 у справi N9 908/З340l19 касацiйну скаргу
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запорiзького вiлztiлегtнrI задовоJtсно. рiшення госполарського сулу Запорiзькоr облас.r iвiд 21.02.2020 та постанову L{ентральноI,о аtlеляцiйного гоЬпЬлор.окого суду вiд
0].01 ,2020 зi справи N990В/3 j40/l9 cKacoBaLIO в частинi задоволення позOвI]их вимог Ttl
прийнято нове Рiшення, яким тов вкФ (ГЮСС) у позовi вiдмовлено,(21) Таким чином, Рiшення JФ 2l -рш с законним та вiдповiдно до частини 2 cTaTTi 56 Закону
Украiни кПро захист еtсономiчt-tоТ конкуренцii> та cTaTTi 22 Закону УкраТни кПро
днтимонопольний KoMiTeT УкраТни> с обов'язкtlвим до виконання.(22) На ЛИСТ Запорiзьltог,о вiддiлення вiд 29,1L202O Nо 5s-02/Cr-1267 шIодо надання копiй
дсlкумеIt,t,ilз, якi пi;l,гвердllсують l]иконання зобов'язання" встаFIовJlеного у пугrкт.i З
Рilrlенtlя Nq 21-рш.-гов вкФ кl'Ю(.(.>>.чистоМ вiд 13.01,2021N! 00l Oynn пЬлапо копiТ
листiв вiд 16,1 0.2020 N9 062 до Запорi:зькоТ об.ltасноi ;1eplItaBHoT адмiнiстрацiТ (да,iri -Запорiзька одА) та вiД 16.1 0.2020 N9 06З ло Запорi'зькогО мiськогО I.оловИ (да"пi -JIисr,и).

(23) В Листах було зазнаtiено HaclyIIHe:
<<т,()lЗ BKcD K['lO('('ll (('/lРП()\/ l3б2б089) ll(l Gllli()ll(tllltrl П))lIlil11),) 3 piu.tatttt>t
ctd,l,t it t ic tlцlu,rп uri tt rli' titl. tei ii '} ttпtl1l i,зьt;оltl (lб.,!Ltс,l lO,,o ttl e7lbttlt tl7l iu.,|l lэI! ()<)о r; idc) i..,t е l t t tst
At ttt1.I,t.lltlt trlп().'lbl I0?() t;t1.1titlte tlt1l Yцэctittu, liapyl()LlLtL:b cl11.(t l11l11.e tO 2 5 б I-oc rulr)ctllcbt;tlirl
t;tlOeKc1l Ytipctitttt (jlt.,|t),LlIetlo L'ПРОL!t1.1О(j)tс, rtапрсt,tзс)trci BiOoltoctlli, поri'sLзсttti з di,sL.,tttti,c,mtrl
тов KMicbtci tio.vyrtiKaъli.itlti съtсmе.l,ttt>, у l1xo.14y ,tu.clt.i. rцсlr)о ittlzo mоr;u7лiв>> (MoBtl
оригiналу).

(24) тов вкФ кГЮСС> у JIистах не вказус, якi саме вiдомостi ним спростовуються, та не
зазначас J-Iисти, якими цi неправдивi вiдомостi поширювались,

(25) ВiДrIовiдно цо cTaTTi 8 Закону УrtраТни кПро захист вiд недобросовiсноТ конкуреr.rцiт>
ДИСКРеДИ'ГаЦiС:Ю СУб'СК't'а ГОСПОДарювання с гIоLпирення у буль-якiй формi п.проuд"u"*.
не,гоLlних або непоlзtlих вi/{омост,ей. ttсlв'язаних ,з lliяrtьнiс,l ttl суб'с:l<тil господарюtsання.
у l,ому,lис:li tцcllltl йоtt,l гtlваlliв. яl<i завдilли або мсlг,llи завда],и школи дiловiй репу,r.аuii'
суб' ск,га господарювtlн ня.

(26) 1-Iрелметом дослiдlttенгtя справи N'r 03i l5- lб були дiI тов вкФ кГК)СС> :з

РОЗПОВСЮ/{)(еННЯ В KBiTHi 20l4 рокУ t{еправдивих вiдомост,ей cтocoBHo дiя:tt,нос.гi 'rОL]
кМКС> а саме /(исl<редитаl\iя програмного компJIеI(су <<Розрахуtlок комунапьних
пlIа,геlItitз м. ЗаIIорirI<жя.201Зl> (:цаrri - кIIК 20lз мксi>>). який IOB KMIi('> бу..tсl
запровtlillrl(сIlо в м. Запорilttlкi ,,1.;tя lri71Ilрисмс].в на,r(аg2чiз )I(и.llIоl]о-I(омуijаJIьIIих
посjIуI,. :] llодаJlьшим йоi,о адмiнiс,грува[Iням (супроводхtенняlм) та технiчним
обслуговуванням.

(27) Неправдивi вiдомостi стосовно кгtедолitсiв> в робоr,i кГIК 201з МКС) т,ов вкФ
кГЮСС> було наведено в:

, кЗGiп,ti про пllовеdенrtsL tltexlti,tttclzo ауdumу ПК кРозрахуllоl; lio"l4yltallbllux п.,tсltltеэltiti .ll,
.ЗuПОРi,;ЭtС':ltrуt, 20]3л с; МКП K()crtoc;ctrtic:ll tiid 03.()4 20 t1> (duti Звiпt),- <Kopol11liol1)) зriiпli псl ct)ldum)l ГIК 20t3 MIi(:ll (dct.,Li- Коропll:uй зriiпl),
яr<i було сi(JIадено тов вI{Ф кГЮСС> за резуJIьтатами гlроведеного ним технi.tного
ауllиту (ПК 20l3 MI{(])) r,a надiслаII() до Запорiзьttого MicbKot-o голови iMicbltclt.it
комунаJlьttсlгсl t,tiдltрисмсl,вil <<OcHoB;tHic:> ("пистом вiд 0З.04.20l4 N! 2S-5l7)r.a /цо I'o:loBtl
ЗапорiзькоI об:tдерlltit,цп,tilliс-граItiТ (лисr.омr вiд07,04.20l4 N9 048).

(28) KpiM т,ого. про (недоJliIси> tз робtlтi KI IK 20l 3 МКС) ,гов вкФ кГ'ЮСС> було пов,горttсl
повiдом.llено гoлoBY ЗаItорiзьrtСli' О!,А, мiсьlсог,о голову м. Запорilltжя в листах Bilt
22.04.2014 м 0б9. N9 072.

(29) ЗiбРаНИМИ У сГrРавi jlоказами б).ltо ловсдеtlо. щ1l iнtЬормацiяI. викладена Вiлповiл.lt1еj\{ 
)1

Kopo,rKoMY звi,гi тa Звiтi. с неправдИвок) ,га не вiдповiдас дiйсностi.(30) В роздi"lIi б <<OcTaтo'tlti висноtзltи у справi>> (абзац 129) Рiшення ЛЪ 21 :зазна.lено, що:
((..,дii Вiдгlовiдача, якi ttоляI.аJIи у
- пOlLtLtpeHHi lteпpaBc)uBux сiidомоспlей tцоdtl r)i;utbrtocпli Заявrtttксt u,t]lяхо.l,t ltctпpaбIlellllrL
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lЗ idповiОсlч е,v Kopottlt;oetl зtiitlt1; 1,1,1(t Зr; itлlу с)о Зсtпорiзьtlоi oбitr)ep.ltc,ai).lt itt icll.tllctt lii',Запорiзьtсо?O i,Ii,cblio?о ?оловьI пlа МКII KOcrloBaHiC)), BllcltoBlil.,t,п{1,1х л4iсmrlmь неправОurl.у
irtcllopll,taцilo LцOdТ Diяльttосп,ti Зсtявrшка, у mому чuслi Lцоdо HedoltitciB у робопli пк 2013
МКС;
- ltKi завdа,пu tuKoc)y diловiй рецlmаrlii' Заsrcrtuка mа прLtзвелu Drl trcBuKollalltlя с)сlzовilэltttх
зобов',Lз(lllь переО ltL1-14 l1,1(t, stti ttсtс_цidrlк, пpuпulleltHsL c)ozrlBillttux Bic)Hclcurt Зсtstвrtuксt з MI{t I
к ( )c,t t tltictt t i.r. у,

с порушенням законодавсl,ва про захисl, вiд недобросовiсl"lоi KoHr<ypeHuiT.
ПеРеДбаЧеНИМ СТа'ГТеtО 8 ЗаКОНУ Украiни KlIpo захис,г вiд лlедоЬросовiсноi конкуреr,цiтu
у виглядi поширення У буль-якiй формi неправдивих вiдомостей, пов'язаних з
дiяльнiстtО суб'скr,а господарК)вtll{ня" у томУ чйслi щодО його "говаРiв, яrti ']?ВlДПJIИ
шкодИ :riло вiЙ репу l.ачii суб' с:к,га гос подарюв.lFI HrI )).

(31) 1,1,1te. Рirпеtlняtм N9 2l-рш] встаноt}JIегlо. ll1o вi2lомос],rlми. якi визнано IlорушеllLtrIN,{.
ПеРеДбаЧеНИМ cT.l'l'Teto 8 ЗакОrrу УкраТни кГIро захист вiд гrелобросовiсноI коliriуренrцiтu.
булzt t]eBHa iнформацiя, наведена у Звiтi та Короткому звiтi, яка поширена l'OB t]ItФ(ГIоСС) UIЛяхоМ IIадсилання tiJtистами вiд 03.04 ,2О14 Nа 28-517 та вiд о7 .о4.2о14 N!048
запорi зькiй м i cbki й pa2li т.а Зап орiзькi й облдерirtадм i н iс,грацii.
11ри цьому, пунктом 3 Рiшення N9 21-рш'ГОВ ВКФ кГЮСС> було зобов'я:зано
спрост,ува,ги iнфорМацiю, визнанУ згiднО :} пунктоМ 1 резолютивноi час.Iини цьоI.о
рiшення порушенням законодавства про захист eKoHoMi.tHoi конкуренцii, шJIяхом
на/lсилання :tистiв ло Запорiзt,коТ MicbKoi ради, ЗагlорiзьrсоТ оДА

(з2) Про,I,е, зi змiсr,у Jlис,гiв нс вияl]jlсно" Iцо т,ов t]кФ KI-K)CC> спростовано негtрагз7lивi
вiдtlмостi ЩО.ЦО illilt:lbllocтi 'I'()B ((Ml(('>> tit йсlI,сl T,oBapiB. що були визгlанi такими, Lttcl
дискреди,Iуlо,rь'I'O В к М ltC] >>.

(3З) TaKi Дii ТОВ I]ItФ KI'I,OCC> Свiл'lii,го l1po не виконаннrl ним зобов'язань з припиtIенiIrl
порушення закоFIодаI]ства гIро захист еtсономiчноi tсонкуренцii, встановленого пунктоN4
З Рiшенгrя N9 21.

(34) Згiдно ,] час,гиноЮ ilpyI,0Itl ст,а,г,t,i 56 Закогl1, УrсрttТни <<l Ipo захисl, еlссlt-lt,tпцiчгttlt'
KoHKYPеHl,tiT>>. PirlrcHrIЯ Iil РО']IIОрrIдження clpt,arriB АнтимолtогIоJIьItого t<сlп,ti.гет.1, укратгrи.
голiв йог,о териr,орiil,1lьIIих вiдлi.лень с обов'яtзttоI3иlчlи ло tsиконання,

(35) ВiДПОВiДНО cТaTTi 22 Закону Украilrи кПро Ан,гимонопольний KoMiTeT украittи>>
розпорядЖення, рiшенl]я та вимоги органу Антимоноllольного комiте.гу Украirrи.
гоJIовИ територiального вiддiлення АнтимонопоJIьного KoMiT.eTy УкраIни (]

обов'язковими для виконання у визначенi гtими строки, якщо iнше гtе передбачеrtо
закоLIом.

IIевиtсонагIнr] розпоря/_lжеItь, рiшень 1,а I]иfulоI, оргаL{у Антимогtопольного комiте.гу
Украiни. г,оJlовИ ,геритtlрiltЛt,ноt,О вiддiленllя АнтимоttогIоJlLного l<oMir-eTy УкраТlrи.
тя I,не,за собокl tlередбачен у :]zlI(()H ом Biдtttltзirla,llbH icr.b,

(36) ВiдгtовiдlIО до г]унl{,l,У 4 cTaTTi 50 ЗаконУ УкраТгtИ кIIро захиСтекогtомi.tноi когtкуренцii>
невиI(онаНlrя рiшення сlрг,анiв Анl,имонсllIоJILLlоl,о комi,те,гу УкраТни або iх виконаI{ня IIе
в IloBHoMy обсязi ква:Ii(liкус],rься ,IK порушtення законодавства llpo захист еtсоtttlмiчнtli'
конкуреl]цiТ. за яке. згi2l1ttсl з Llitсl,иноt0 Другою с,гат,Ii 52 цьоl,сl Заксlну, наклilда(,l-ься
шr,r,раф.

(з7) Як:]азt,tаl,IаJIось виi.tlе" Рiше1,1ня Nl 2l-рrш,]а резуJIьтатами розгляду сулоrзоi сrtрави Nч
908/3340/1 9 ви:знано чинниNц.

(38) 'I'аким LIиноl\4. дiТ ТоВ I]КФ KI,K)CC>, яlti поJIяI,аIоть у не виt(онаннi ,зобов'язан[IrI 
з

llрипиненНrI поруttlення законодавства про захис], екогtомiчноТ когtttурегItlii.
встаIIовJIеного пунI(том 3 резолю,l,ивноТ частини Рiшення Ла 21-РШ, в частинi tle
сгlрос,гування неправдивих вiдомостей, пов'язаних з дiяльнiстю Тов кмкс>, у том},,tислi його ToBaPiB, мiстя,гь ознакИ порушення законодавства про захист eKoHoMi.IHсli
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конкуренцii, передбаченого пунктом 4 cTaTTi 50 Закону УкраТни кПро захисl.
економiчноi конкуренцiТ> у виглядi не виконання рiшення органiв Антимонопольного
KoMiTeT,y УкраТни,

Ураховуючи виI{ладене" керук)чисЬ статтямИ 1 i 14 ЗаконУ УкраТни <Про
Ан,rимонопо.ltьний KoMiT,er, Украiни>, статтями 36 i з] Закону Украiни ,,Про захист
еКОНОМiЧНОi КОНКУРеНЦiТ> ПУНКтами З i 1 l Ilолоlttення про територiальне uiддiп.п""
АнтимонопоJlьноI,о KoMiTe,r,y УrсраТни, за,гвердженоl,о розпоря/1)I(енням днт.имонсlпольl]ого
KoMiTeTy УкраТни Birr 2З JlютоI,о 2001 рок1, Nл 32-р. заресстрованого в Мiнiс,герс.гвi юстиliiТ
Украiни30березllя200l рокузаNq29115482,та пунктами20,i2l Правилрозглялузаявiсправ
про поруIUенгlя законо/{авс],ва Ilpo ,]ахист eltcllttlMi.tHoi конкуренцii, затI]ерд)I(еFlих
ро,]поряд)кеFIIlrlМ Агt,гимсll,tоIlоJIьного t<tlMi,t,eTy Украiгrи вiд l9 квir.няt 1994 року Nb 5.
зарессl,рованих у MilricTepcTBi lос,гиrtiТ УкраТни б травня l994 року за Nq 90/299 (в редакцii'
розlIоря,ц)I(ення АнтимоногIольног,о KoMiTeтy Украiни вiд 29 червня l998 року Nч l69-p) (i,з
змiнами), алмiнiстративна1 ttолегiя Пiвденно-схiдного мi>tсоб:rасного ,гери.t.орiаt,гlLlIоl.о

вiд2дiл ен l tя А гlтимогtогIольного ком ir.eTy УкраТни

ПОСТАНОВИЛА:

1. Розпочати розгляд справи за ознаками вчинення товариством з обмеrкенtllо
вiдпоrзiдzurьнiс,гtс,l виробничо-l<омерчiйгrа фiрма кГЮСС> (iден.гисЬiкацiйний код - ]Зб2бOtt9.
вул. Магiстральна. б. 74-Б. ItB, 47 , м. ЗапорiltсiItя Запорiзысоi обл,, 690l4) порушеIlLlя,
передбачеНоl о 1пуtrttТом 4 с,t,аt,г,Гi ,50 ЗакtrнУ Украiни <<I1po захис,t, економiчноТ конкуреншii'> у
виг,Jtядi не виконаLlня рiшIенrtя сlрганitз Антиптсlttоп()JlьlIого KoMiTe,l,y Украiни.

2. Щоручити збирання та аналiз дока.зiв у Вiддiлу дос,lliдхtень i розслiдlувань у Запорiзькiй
ОбЛаСТi ПiВДенно-Схiдного мiяtобласного територiального вiддiлення АнтимонопоJIьi{оI.о
ltомi,t,е,гу Украiни.

I'o;roBa алмiн iстраr,ивноl' Ko:tet,iT

Члени адм iнiстративноi tсолегiТ:

Секретар адм iнiсr,ратив1,1оi колегiТ:

иц

flrчrи гро MEJIЬI l14Ii

Лариса ГРЕЧАНА

Вiкторiя ОНIЩЕНК()

Наталiяr IГIlАТЕlIКО

Д:ъ

.2/l Iрина БУХАНЕЩЬ
i/


