
АнтимонопольнщЙ комIтtrт укрАiни
рIшЕнIIя

АдмIшстрАтивноi колвгli
СХIДНОГО МIЖОБЛАСНОГО ТЕРИТОРIАЛЬНОГО ВIДДЛЕНIUI

|2.10.2021 Ns 7011 1 6-рlк

Про вiдмову у розстроченнi
сплати суми штрафу

м. XapKiB Справа Ns 4/01-17-2l

Рiшенrrям М 70lS8-p/K на ТОВ кСШI-ЕУД-21)
- пунктом 2 резолютивноi частини Рiшення19 658,з7 |ривенъ (дев'ятнадцятъ тисяч шiстсот

тридцять ciM копiйок);

Адмiнiстративна колегiя Схiдного мiжобласного територiалъноговiддiлення Антимонополъного KoMiTeTy УкраiЪи, розглянувши поданняЧетвертого вiддiлу дослiдженъ i розслiдувань вiд 08. 10.2021 jю 70-0 3/525-п
щодо вiдмови у розстроченнi сплати штрафу, накJIаденого на товдриство
З оБМЕЖЕНоЮ ВIлПоВIДАЛЬНIСТIЬ пспвцъ У л-21 > (iдентифiкацiйнийкод юридичноi особи - 4034s090) рiшенням адмiнiсфативноi колегiТСхiдного мiжобласноГо територiа-п""о"о вiддiлення д"r"rоr;;";;;;;;
KoMiTeTY УкраiЪи вiд З 1.0s.20}t :Vs ZOZBB-pIK (надалi - Рiшення Ns 70188-р/к) усправi J\b 4/01- |7-2|,

ВСТАНОВИЛА:

Адмiнiстративною колегiею Схiдного мiжобласного територiальногоВiДДiЛеННЯ АНТИМОНОПольного KoMiTeTy украiъи прийнято рiшення
{,_JЦ8S-р/к У справi J\b 4/01-17-21 й вчинення товдриством зОБМЕЖЕНОЮ_ ВrДПОВIДАЛЬНIСТЮ пСПВl_Е У Д-21 > (iдентифiкацiйнийкод юридичноi особи _ 40з4s090) (надалi тов ксЙвtщуд-21>) таТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖВНОЮ ВIДПОВIДАЛЬШСТЮ<1IIIВЩНБудсЕРВIС-18) (iдентифiкацiйний код юридичноi особи4146947З) (надалi - ТоВ ппtвдвнБУДСЕРвiс-t в>; порушеньзаконодавства про захист економiчноТ конкуренцii, передбачених пунктом 4частини другоТ cTaTTi б, пунктом 1 cTaTTi 5Ъ Закону^Украrни <Про захистекономiчноТ конкуренцii)>, у виглядi антиконкурентних узгоджених дiй, щостосуються спотвореншI резулътатiв торгiв.

накладено штраф:

М 70188-р/к у розмiрi
п'ятдесят BiciM гривенъ

- пунктом 5 резолютивноi частини Рiшення J\b 70118-р/к у розмiрi19 658,з7 гривень (дев'ятнадцять тисяч шiстсот п'ятдесят ъi.i, гривеньтридцять ciM копiйок);



ъ

- пунктом 8 резолютивноi частини Рiшення J\b 70118-спецр/к у розмiрi
19 658,37 гривень (дев'ятнадцять тисяч шiстсот п'ятдесят BiciM гривень

тридцять ciM копiйок).

Загальна сума штрафу, якиЙ був накЛадениЙ на ТоВ (СШtЩУД-21)

Штраф).

листом вiд 29.О9.2О21 J\Ъ 2g-9l21 ("*. вiд 04111012021 J\Ъ 5689)

тоВ кСПЕIЩУД-21) звернулося до Схiдного мiжобласного територi€rльного

вiддiлення днтимонопольного koMiTery Украiъи (надалi - Вiддiлення), iз

.u""oro, в якiй просить розстрочити сплату Штрафу на |2 мiсяцiв,

обцрунтОвуючИ необхiдНiсть розСтрочення тим, що тоВ (СПЕЦБУ,Щ-21> на

даниЙ час господарську дiяльнiсть в повному обсязi тимчасово не здiйснюс

через карантиннi обмеження, мае сплачувати заробiтну платню та нести iншi
поiочнi витрати, необхiднi для забезпечення життедiяльностi пiдприемства.

KpiM того, У KBiTHi 202l року вiдбулась змiна учасникiв та керiвника

зазначеного товариства.

РазоМ з тим, тоВ кСПЕIIБУД-21) ВiддiленнЮ не надано будь-яких

документiв на пiдтвердження погiршення фiнансового стану та

несцроможностi сплати штрафу у встановлений TepMiH.

Враховуючи вищенаведене, керуючись статтею 14 Закону Украiни кПро

днтимонопольний KoMiTeT УкраТни>>, частиною шостою cTaTTi 56 ЗаконУ

украiъи <про захист економiчноI конкуренцii>, адмiнiстративна колегiя

Вiддiлення
ПОСТАНОВИЛА:

вiдмовити товдриству з оБмЕжЕною вIлIовIддльшстю
(СПЕЦБУД-21) (iдентифiкацiйний код юридичноi особи - 40348090) у

розстроченнi сплати штрафу, накJIаденого рiшенням адмiнiстративноi колегii
Схiдного мiжобласного територiального вiддiлення Антимонополъного
KoMiTery УкраiЪи вiд 31.08.2021 J\b 70188-р/к у справi J\ъ 4/01-17-2| у розмiрi
58975,|1 гривень (п'ятдесят BiciM
одинадцять копiйок).

голова колегii

члени Колегii:

сiмдесят п'ять гривень

Владислав РУМ'ЯНI_РВ

Людмила PErIrETHIKOBA

вiтлана АВРАМоВА

iHa НУЖЕIА

глАмк

iя ТРЕГУБЕЦЪ

Юрiй НЕИМИРОК


