
 
 

СХІДНЕ МІЖОБЛАСНЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ 

АНТИМОНОПОЛЬНОГО КОМІТЕТУ УКРАЇНИ 

 

РІШЕННЯ 

АДМІНІСТРАТИВНОЇ КОЛЕГІЇ СХІДНОГО МІЖОБЛАСНОГО 

ТЕРИТОРІАЛЬНОГО ВІДДІЛЕННЯ  

 
27.05.2021 № 70/39-р/к  Справа № 6/01-115-20 

м. Харків 

 

 

Про розстрочення сплати штрафу 

 

Адміністративна колегія Східного міжобласного територіального 

відділення Антимонопольного комітету України, розглянувши подання відділу 

досліджень і розслідувань в Луганській області від 24.05.2021 № 70-03/260-п 

щодо розстрочення сплати штрафу, накладеного на ФІЗИЧНУ ОСОБУ-

ПІДПРИЄМЦЯ ГРИШЕНКОВА КОСТЯНТИНА ВАСИЛЬОВИЧА 

((конфіденційна інформація) рішенням адміністративної колегії Східного 

міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України 

від 22.12.2020 № 70/165-р/к  у справі № 6/01-115-20, 

ВСТАНОВИЛА: 

Адміністративною колегією Східного міжобласного територіального 

відділення Антимонопольного комітету України (далі – Відділення) прийнято 

рішення від 22.12.2020 № 70/165-р/к (далі – Рішення № 70/165-р/к) у справі  

№ 6/01-115-20 про вчинення ФІЗИЧНОЮ ОСОБОЮ-ПІДПРИЄМЦЕМ 

ГРИШЕНКОВИМ КОСТЯНТИНОМ ВАСИЛЬОВИЧЕМ ((конфіденційна 

інформація) (далі – ФОП ГРИШЕНКОВ К.В., Відповідач) та ФІЗИЧНОЮ 

ОСОБОЮ-ПІДПРИЄМЦЕМ АГАФОНОВОЮ ВАЛЕНТИНОЮ ПАВЛІВНОЮ 

((конфіденційна інформація) 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, які стосуються спотворення торгів 

(ідентифікатор закупівлі в системі «ProZorro»: UA-2018-09-17-000160-c, UA-

2019-04-19-000463-c, UA-2019-05-23-000869-a).  

Відповідно до пунктів 2, 4, 6 резолютивної частини Рішення № 70/165-р/к 

на ФОП ГРИШЕНКОВА К.В. накладено штраф у розмірі 34 000,00 гривень 

(тридцять чотири тисячі грн. 00 коп.), 34 000,00 гривень (тридцять чотири 

тисячі грн. 00 коп.), 34 000,00 гривень (тридцять чотири тисячі грн. 00 коп.) 

відповідно. 

Загальна сума штрафу, накладеного Рішенням № 70/165-р/к на  

ФОП ГРИШЕНКОВА К.В., становить 102 000,00 гривень (сто дві тисячі грн. 00 

коп.) (далі – Штраф). 



 

 

2 

Рішення 70/165-р/к було направлено ФОП ГРИШЕНКОВУ К.В 31.12.2020 

рекомендованим відправленням № 6102225026024, яке повернулося до 

Східного міжобласного територіального відділення Антимонопольного 

комітету України (далі – Відділення) у зв’язку із закінченням терміну 

зберігання. 

Відповідно до частини першої статті 56 Закону України «Про захист 

економічної конкуренції» у разі, якщо вручити рішення немає можливості воно 

вважається таким, що вручене відповідачу, через десять днів з дня 

оприлюднення інформації про прийняте рішення в офіційному друкованому 

органі (газета Верховної Ради України «Голос України», газета Кабінету 

Міністрів України «Урядовий кур’єр», «Офіційний вісник України», друковані 

видання відповідної обласної ради за останнім відомим місцем проживання чи 

місцем реєстрації, юридичної адреси відповідача). 

З метою дотримання законодавства про захист економічної конкуренції 

Відділенням було розміщено в газеті «Урядовий кур’єр» (випуск від 17.03.2021 

№ 51) інформацію про прийняте Рішення 70/165-р/к. 

У відповідності до норм частини першої статті 56 Закону України «Про 

захист економічної конкуренції» Рішення 70/165-р/к вважається таким, що 

вручене 29.03.2021 (зважаючи на те, що 27.03.2021 – вихідний день). 

Враховуючи норми частини другої статті 62 Закону України «Про захист 

економічної конкуренції» перебіг строку щодо сплати штрафу починається з 

30.03.2021. 

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 припадає на 31.05.2021 (зважаючи на те, що 30.05.2021 – вихідний 

день).  

ФОП ГРИШЕНКОВ К.В. надав на підтвердження часткової сплати штрафу 

у розмірі 10000,00 (десять тисяч) гривень квитанцію від 18.05.2021  

№ 0.0.2129065783.1, надіслану листом від 17.05.2021 № 2 (вх. від 17.05.2021 

№70-01/2908). 

Також, ФОП ГРИШЕНКОВ К.В. листом 17.05.2021 № 2 (вх. від 17.05.2021 

№ 70-01/2908) звернувся до Відділення щодо надання розстрочення сплати 

залишку Штрафу частинами по 10 000,00 грн в місяць до повної виплати 

Штрафу, обґрунтовуючи скрутним фінансовим становищем внаслідок пожежі. 

ФОП ГРИШЕНКОВ К.В. на підтвердження пожежі, у результаті якої було 

пошкоджено його будинок та присадибне господарство, надав акт про пожежу 

(без дати), що відбувалася 30.09.2020 в смт. Воронове м. Сєвєродонецька.  

Листом від 25.05.2021 № 3 (вх. від 26.05.2021 № 70-01/3063)  

ФОП ГРИШЕНКОВ К.В. надав підтверджуючі документи щодо здійснених 

витрат на будівельні матеріали, плівку тощо для відновлення будинку та 

присадибного господарства (видаткові накладні, рахунки). 
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Також ФОП ГРИШЕНКОВ К.В. надав копію податкової декларації 

платника єдиного податку фізичної особи-підприємця за 2020 рік. 

ФОП ГРИШЕНКОВ К.В. зазначив, що внаслідок порушень Закону 

України «Про захист економічної конкуренції» не має можливості участі у 

закупівлях, тому у 2021 році дохід отримує тільки від реалізації 

сільськогосподарської продукції з особистого підсобного господарства. 

Зазначеними причинами ФОП ГРИШЕНКОВ К.В. обґрунтовує 

неможливість сплати Штрафу одним платежем повністю. 

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 ФІЗИЧНІЙ ОСОБІ-ПІДПРИЄМЦЮ ГРИШЕНКОВУ 

КОСТЯНТИНУ ВАСИЛЬОВИЧУ (конфіденційна інформація) сплату залишку 

штрафу у розмірі 92 000,00 гривень (дев’яносто дві тисячі грн. 00 коп.), 

накладеного на ФОП ГРИШЕНКОВА К.В. згідно з рішенням адміністративної 

колегії Східного міжобласного територіального відділення Антимонопольного 

комітету України від 22.12.2020 № 70/165-р/к у справі 6/01-115-20 за наступним 

графіком: 

 до 30 червня 2021 р. – 15 000,00 гривень (п’ятнадцять тисяч грн. 00 коп.); 

 до 31 липня 2021 р. – 15 000,00 гривень (п’ятнадцять тисяч грн. 00 коп.); 

 до 31 серпня 2021 р. – 15 000,00 гривень (п’ятнадцять тисяч грн. 00 коп.); 

 до 30 вересня 2021 р. – 15 000,00 гривень (п’ятнадцять тисяч грн. 00 коп.); 

 до 31 жовтня 2021 р. – 15 000,00 гривень (п’ятнадцять тисяч грн. 00 коп.); 

 до 30 листопада 2021 р. – 17 000, 00 гривень (сімнадцять тисяч грн. 00 коп.). 

 

 

Голова колегії Юрій ГЛАДИК 

 


