
 

 
 

СХІДНЕ МІЖОБЛАСНЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ 

АНТИМОНОПОЛЬНОГО КОМІТЕТУ УКРАЇНИ 

РІШЕННЯ 

АДМІНІСТРАТИВНОЇ КОЛЕГІЇ СХІДНОГО МІЖОБЛАСНОГО 

ТЕРИТОРІАЛЬНОГО ВІДДІЛЕННЯ 
 

18.05.2021 № 70/34-р/к          Справа № 2/01-36-20 

 м. Харків 

 

Про розстрочення сплати штрафу 

за рішенням від 04.03.2021 № 70/10-р/к 

у справі № 2/01-36-20 

 

Адміністративна колегія Східного міжобласного територіального відділення 

Антимонопольного комітету України, розглянувши подання другого відділу 

досліджень і розслідувань від 17.05.2020 № 70-03/248-П щодо розстрочення сплати 

штрафу, накладеного на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«КОМПАНІЯ МІКО» (ідентифікаційний код юридичної особи – 36626037) згідно з 

рішенням адміністративної колегії Східного міжобласного територіального 

відділення Антимонопольного комітету України від 04.03.2021 № 70/10-р/к у  справі 

№ 2/01-36-20,   

ВСТАНОВИЛА: 

Адміністративною колегією Східного міжобласного територіального відділення 

Антимонопольного  комітету  України (далі – Відділення) прийнято  рішення  від 

04.03.2021 № 70/10-р/к (далі – Рішення 70/10-р/к) у справі  

№ 2/01-36-20 про вчинення ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ МІКО» (ідентифікаційний код юридичної 

особи – 36626037) (надалі – ТОВ «КОМПАНІЯ МІКО», Відповідач) та 

ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТК ЧЕРЕС» 

(ідентифікаційний код юридичної особи – 37188213) порушень, передбачених 

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

економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, що 

стосуються спотворення результатів торгів (ідентифікатори закупівель в системі 

«Prozorro» – UA-2017-10-25-001766-b, UA-2018-01-10-001904-b). 
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Відповідно до пунктів 2 та 5 Рішення № 70/10-р/к на ТОВ «КОМПАНІЯ МІКО» 

накладено штраф у розмірі 34 000,00 гривень (тридцять чотири тисячі грн. 00 коп.) 
та 34 000,00 гривень (тридцять чотири тисячі грн. 00 коп.) відповідно. 

Загальна сума штрафу, накладеного Рішенням № 70/10-р/к на                               

ТОВ «КОМПАНІЯ МІКО», становить 68 000,00 гривень (шістдесят вісім тисяч грн. 

00 коп.)  (далі – Штраф). 

Відповідно до рекомендованого повідомлення про вручення поштового 

відправлення № 6102254620776 ТОВ «КОМПАНІЯ МІКО» Рішення № 70/10-р/к 

отримало 19.03.2021. 

Згідно з частиною третьою статті 56 Закону України «Про захист економічної 

конкуренції» особа, на яку накладено штраф за рішенням органу Антимонопольного 

комітету України, сплачує його у двомісячний строк з дня одержання рішення про 

накладення штрафу. 

Отже, останнім днем сплати Відповідачем штрафу в добровільному порядку       

є 19.05.2021. 

ТОВ «КОМПАНІЯ МІКО» листом від 12.05.2021 № 12-07 (вх. № 2805 від 

13.05.2021) повідомило, що сплатило частину штрафу у сумі 10 000,00 гривень 

(десять тисяч грн. 00 коп.).  

Також, ТОВ «КОМПАНІЯ МІКО» листом від 12.05.2021 № 12-07                      

(вх. № 2805 від 13.05.2021) звернулося до Відділення щодо надання розстрочення 

сплати залишку Штрафу рівними частинами по 11 600,00 гривень (одинадцять тисяч 

шістсот грн. 00 коп.) з червня по жовтень 2021 року щомісячно, обґрунтовуючи 

скрутним фінансовим становищем. 

Так, ТОВ «КОМПАНІЯ МІКО» зазначило, що у зв’язку з пандемією 

коронавірусної хвороби 2019-2021 (COVID-19), можливість розрахуватись за 

поставлену продукцію у покупців ТОВ «КОМПАНІЯ МІКО» зменшилась, відповідно 

у ТОВ «КОМПАНІЯ МІКО» наявна безнадійна дебіторська заборгованість. На даний 

час ТОВ «КОМПАНІЯ МІКО» здійснює стягнення дебіторської заборгованості у 

судовому порядку та примусове виконання рішень судів у виконавчих службах, при 

чому несе додаткові витрати на судовий збір, правову допомогу, експертизи, тощо. 

Також, ТОВ «КОМПАНІЯ МІКО» повідомило, що в результаті проведеного 

аналізу показників фінансової звітності підприємства за 1 квартал 2021 року 

встановлено, що на 4056,5 тис. грн. отриманого чистого доходу від реалізації 

продукції, витрати підприємства сягнули 4032,5 тис. грн., різниця складає               

24,4 тис. грн. Такий обсяг витрат не надає фінансової можливості сплатити 

накладений на підприємство штраф у розмірі 68 000,00 гривень (шістдесят вісім 

тисяч грн. 00 коп.) одним платежем, оскільки підприємство не має необхідного 

обсягу обігових коштів. 

Крім цього, ТОВ «КОМПАНІЯ МІКО» листом від 12.05.2021 № 12-07                      

(вх. № 2805 від 13.05.2021) надало копії підтверджуючих документів. 
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Враховуючи вищенаведене, керуючись статтями 121 і 14 Закону України «Про 

Антимонопольний комітет України», частиною  шостою статті 56 Закону України 

«Про захист економічної конкуренції» адміністративна колегія Східного 

міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України, 

ПОСТАНОВИЛА: 

Розстрочити ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  

«КОМПАНІЯ МІКО» (ідентифікаційний код юридичної особи – 36626037) сплату 

залишку суми штрафу у розмірі 58 000,00 гривень (п’ятдесят вісім тисяч грн. 00 

коп.), накладеного на ТОВ «КОМПАНІЯ МІКО» згідно з рішенням адміністративної 

колегії Східного міжобласного територіального відділення Антимонопольного 

комітету України від 04.03.2021 № 70/10-р/к у справі   № 2/01-36-20, за наступним 

графіком:   

- до 11.06.2021 – 11 600,00 грн. (одинадцять тисяч шістсот грн. 00 коп.); 

- до 12.07.2021 – 11 600,00 грн. (одинадцять тисяч шістсот грн. 00 коп.); 

- до 12.08.2021 – 11 600,00 грн. (одинадцять тисяч шістсот грн. 00 коп.); 

- до 13.09.2021 – 11 600,00 грн. (одинадцять тисяч шістсот грн. 00 коп.); 

- до 12.10.2021 – 11 600,00 грн. (одинадцять тисяч шістсот грн. 00 коп.). 

 

Голова колегії         Юрій ГЛАДИК 

  


