
 
 

АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ 
РІШЕННЯ 

АДМІНІСТРАТИВНОЇ  КОЛЕГІЇ 

ХАРКІВСЬКОГО ОБЛАСНОГО ТЕРИТОРІАЛЬНОГО ВІДДІЛЕННЯ 

 

16.01.2020 № 70/2-р/к             м. Харків          Справа № 3/01-95-18 

 

Про розстрочення сплати  

суми штрафу 

 

Адміністративна колегія Харківського обласного територіального 

відділення Антимонопольного комітету України (надалі – Відділення), 

розглянувши подання третього відділу досліджень і розслідувань від 

16.01.2020 № 24 щодо розстрочення сплати суми штрафу, накладеного на 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АВГУСТ-

УКРАЇНА» (надалі - ТОВ «АВГУСТ-УКРАЇНА») (ідентифікаційний код 

юридичної особи – 31140259) рішенням адміністративної колегії Відділення 

від 19.12.2019 № 127-р/к у справі № 3/01-95-18, 

ВСТАНОВИЛА: 

Адміністративною колегією Відділення прийнято рішення від 19.12.2019 

№ 127-р/к (надалі – Рішення № 127-р/к) у справі № 3/01-95-18 про вчинення 

порушень законодавства про захист економічної конкуренції, передбачених 

пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України «Про 

захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених 

дій, що стосуються спотворення результатів торгів. 

Рішенням № 127-р/к на ТОВ «АВГУСТ УКРАЇНА» накладено штраф: 

- пунктом 2 резолютивної частини Рішення № 127-р/к у розмірі 26000,00 

(двадцять шість тисяч) гривень; 

- пунктом 5 резолютивної частини Рішення № 127-р/к у розмірі 25000,00 

(двадцять п’ять тисяч) гривень; 

- пунктом 8 резолютивної частини Рішення № 127-р/к у розмірі 23000,00 

(двадцять три тисячі) гривень; 

Загальна сума штрафу, який був накладений на ТОВ «АВГУСТ-

УКРАЇНА» згідно з Рішенням № 127-р/к, складає 74000,00 (сімдесят чотири 

тисячі) гривень (надалі - Штраф). 

Листом від 03.01.2020 № 1 (вх. від 08.01.2020 № 52) ТОВ «АВГУСТ-



 
2 

УКРАЇНА» звернулося до Харківського обласного територіального 

відділення Антимонопольного комітету України (надалі – Відділення) в 

якому просить надати розстрочення сплати Штрафу строком на 24 місяці з 

виплатами щомісяця рівними частинами, обґрунтовуючи необхідність 

розстрочення скрутним фінансовим становищем, у зв’язку з кредитними 

зобов’язаннями перед банками, виплатами постачальникам та дуже низькою 

оплатою своїх зобов’язань контрагентами. 

Крім того, адміністративною колегією Відділення були прийняті 

наступні рішення: 

- від 26.11.2019 № 116-р/к у справі № 3/01-87-18 про порушення  

ТОВ «АВГУСТ-УКРАЇНА» та ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРБУМСЕРВІС» (ідентифікаційний код 

юридичної особи — 21651931) законодавства про захист економічної 

конкуренції, передбаченим пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 

статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді 

антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів 

торгів, відповідно до якого на ТОВ «АВГУСТ-УКРАЇНА» накладено штраф у 

розмірі 151 000,00 (сто п’ятдесят одна тисяча) гривень (надалі – Рішення  

№ 116-р/к); 

- від 19.12.2019 № 128-р/к у справі № 3/12-110-18 про порушення  

ТОВ «АВГУСТ-УКРАЇНА» законодавства про захист економічної 

конкуренції, передбаченим пунктом 13 статті 50 Закону України «Про захист 

економічної конкуренції», у вигляді неподання інформації територіальному 

відділенню Антимонопольного комітету України у встановлені головою 

територіального відділення строки, відповідно до якого на ТОВ «АВГУСТ-

УКРАЇНА» накладено штраф у розмірі 7 000,00 (сім тисяч) гривень; 

- від 17.12.2019 № 125-р/к про розстрочення сплати ТОВ «АВГУСТ-

УКРАЇНА» суми штрафу, накладеного Рішенням № 116-р/к.  

ТОВ «АВГУСТ-УКРАЇНА» частково сплачено штраф згідно Рішення  

№ 116-р/к у загальному розмірі 32 000 (тридцять дві тисячі) гривень, що 

підтверджується платіжними дорученнями від 04.12.2019 № 130 та від 

14.01.2020 № 1466. 

Враховуючи вищенаведене, керуючись статтею 14 Закону України «Про 

Антимонопольний комітет України», частиною шостою статті 56 Закону 

України «Про захист економічної конкуренції», адміністративна колегія 

Відділення,  

ПОСТАНОВИЛА: 

Розстрочити ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  

«АВГУСТ-УКРАЇНА» (ідентифікаційний код юридичної особи – 31140259) 

сплату суми штрафу, накладеного рішенням адміністративної колегії 

Харківського обласного територіального відділення Антимонопольного 
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комітету України від 19.12.2019 № 127-р/к у справі № 3/01-95-18 у розмірі 

74 000,00 (сімдесят чотири тисячі) гривень за наступним графіком: 

- до 21.02.2020 – 9250,00 (дев’ять тисяч двісті п’ятдесят) гривень; 

- до 20.03.2020 – 9250,00 (дев’ять тисяч двісті п’ятдесят) гривень; 

- до 21.04.2020 – 9250,00 (дев’ять тисяч двісті п’ятдесят) гривень; 

- до 21.05.2020 – 9250,00 (дев’ять тисяч двісті п’ятдесят) гривень; 

- до 22.06.2020 – 9250,00 (дев’ять тисяч двісті п’ятдесят) гривень; 

- до 22.07.2020 – 9250,00 (дев’ять тисяч двісті п’ятдесят) гривень; 

- до 21.08.2020 – 9250,00 (дев’ять тисяч двісті п’ятдесят) гривень; 

- до 22.09.2020 – 9250,00 (дев’ять тисяч двісті п’ятдесят) гривень. 

 

Голова колегії       Мєшков К.С.  

 

 

 


	Голова колегії       Мєшков К.С.

