
 
 

АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ 
 

РІШЕННЯ 

АДМІНІСТРАТИВНОЇ  КОЛЕГІЇ 

СХІДНОГО МІЖОБЛАСНОГО ТЕРИТОРІАЛЬНОГО ВІДДІЛЕННЯ 

 

23.09.2021 № 70/101-р/к          м. Харків               Справа № 1/02-81-19 

 

Про розстрочення сплати  

суми штрафу 

 

Адміністративна колегія Східного міжобласного територіального відділення 

Антимонопольного комітету України, розглянувши подання першого відділу 

досліджень і розслідувань від 21.09.2021 № 70-03/504-П щодо розстрочення 

сплати штрафу, накладеного на КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО  

«ЗМІЇВ-СЕРВІС» ЗМІЇВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

(ідентифікаційний код юридичної особи – 37083454) (надалі –  

КП «ЗМІЇВ-СЕРВІС») рішенням адміністративної колегії Східного міжобласного 

територіального відділення Антимонопольного комітету України від 26.08.2021 

№ 70/85-р/к (надалі – Рішення № 70/85-р/к) у справі № 1/02-81-19, 

ВСТАНОВИЛА: 

Адміністративною колегією Східного міжобласного територіального 

відділення Антимонопольного комітету України прийнято Рішення № 70/85-р/к  

у справі № 1/02-81-19 про вчинення КП «ЗМІЇВ-СЕРВІС» порушень 

законодавства про захист економічної конкуренції, передбачених частиною 

першою статті 13, пунктом 2 статті 50 Закону України «Про захист економічної 

конкуренції», у вигляді зловживання монопольним становищем на ринку послуг з 

вивезення побутових відходів. 

Рішенням № 70/85-р/к на КП «ЗМІЇВ-СЕРВІС» накладено штрафи: 

- пунктом 3 резолютивної частини Рішення № 70/85-р/к - у розмірі                            

68 000,00 (шістдесят вісім тисяч) гривень; 

- пунктом 6 резолютивної частини Рішення № 70/85-р/к - у розмірі                            

68 000,00 (шістдесят вісім тисяч) гривень; 

- пунктом 9 резолютивної частини Рішення № 70/85-р/к - у розмірі                            

68 000,00 (шістдесят вісім тисяч) гривень; 

Загальна сума штрафів, які були накладені на КП «ЗМІЇВ-СЕРВІС» згідно з 

Рішенням № 70/85-р/к, складає 204 000,00 (двісті чотири тисячі) гривень (надалі - 

Штраф). 
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Листом від 09.09.2021 № 528 (вх. від 09.09.2021 № 5236)  

КП «ЗМІЇВ-СЕРВІС» звернулося до Східного міжобласного територіального 

відділення Антимонопольного комітету України (надалі – Відділення), в якому 

просить надати розстрочення сплати Штрафу, обґрунтовуючи тим, що  

КП «ЗМІЇВ-СЕРВІС» наразі знаходиться у скрутному фінансовому становищі 

через карантин. Це підтверджується, зокрема, даними звітів про фінансові 

результати підприємства за 2020 рік та за перше півріччя 2021. Чистим 

фінансовим результатом діяльності КП «ЗМІЇВ-СЕРВІС» у 2020 році є збиток у 

853 тисячі гривень, у першому півріччі 2021 року - у розмірі  

524 тисячі гривень. 

Крім того, КП «ЗМІЇВ-СЕРВІС» надало копії платіжних доручень: 

- від 09.09.2020 № 335 про сплату частини Штрафу у розмірі 8 000 (вісім 

тисяч) гривень;  

- від 09.09.2020 № 336 про сплату частини Штрафу у розмірі 8 000 (вісім 

тисяч) гривень;  

- від 09.09.2020 № 337 про сплату частини Штрафу у розмірі 8 000 (вісім 

тисяч) гривень.  

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 КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «ЗМІЇВ-СЕРВІС» 

ЗМІЇВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ (ідентифікаційний код 

юридичної особи – 37083454) сплату залишку суми штрафу, накладеного 

рішенням адміністративної колегії Східного міжобласного територіального 

відділення Антимонопольного комітету України від 26.08.2021 № 70/85-р/к, у 

розмірі 180 000,00 (сто вісімдесят тисяч) гривень за наступним графіком: 

1. Платежі з оплати штрафу, що накладений відповідно до пункту 3 Рішення  

№ 70/85-р/к: 

- 25 жовтня 2021 року – 5000,00  (п’ять тисяч) гривень; 

- 25 листопада 2021 року – 5000,00  (п’ять тисяч) гривень; 

- 24 грудня 2021 року – 5000,00  (п’ять тисяч) гривень; 

- 25 січня 2022 року – 5000,00  (п’ять тисяч) гривень; 

- 25 лютого 2022 року – 5000,00  (п’ять тисяч) гривень; 

- 25 березня 2022 року – 5000,00  (п’ять тисяч) гривень; 

- 22 квітня 2022 року – 5000,00  (п’ять тисяч) гривень; 

- 25 травня 2022 року – 5000,00  (п’ять тисяч) гривень; 

- 24 червня 2022 року – 5000,00  (п’ять тисяч) гривень; 

- 25 липня 2022 року – 5000,00  (п’ять тисяч) гривень; 

- 25 серпня 2022 року – 5000,00  (п’ять тисяч) гривень; 
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- 23 вересня 2022 року – 5000,00  (п’ять тисяч) гривень. 

2. Платежі з оплати штрафу, що накладений відповідно до пункту 6 Рішення  

№ 70/85-р/к: 

- 25 жовтня 2021 року – 5000,00  (п’ять тисяч) гривень; 

- 25 листопада 2021 року – 5000,00  (п’ять тисяч) гривень; 

- 24 грудня 2021 року – 5000,00  (п’ять тисяч) гривень; 

- 25 січня 2022 року – 5000,00  (п’ять тисяч) гривень; 

- 25 лютого 2022 року – 5000,00  (п’ять тисяч) гривень; 

- 25 березня 2022 року – 5000,00  (п’ять тисяч) гривень; 

- 22 квітня 2022 року – 5000,00  (п’ять тисяч) гривень; 

- 25 травня 2022 року – 5000,00  (п’ять тисяч) гривень; 

- 24 червня 2022 року – 5000,00  (п’ять тисяч) гривень; 

- 25 липня 2022 року – 5000,00  (п’ять тисяч) гривень; 

- 25 серпня 2022 року – 5000,00  (п’ять тисяч) гривень; 

- 23 вересня 2022 року – 5000,00  (п’ять тисяч) гривень. 

3. Платежі з оплати штрафу, що накладений відповідно до пункту 9 Рішення  

№ 70/85-р/к: 

- 25 жовтня 2021 року – 5000,00  (п’ять тисяч) гривень; 

- 25 листопада 2021 року – 5000,00  (п’ять тисяч) гривень; 

- 24 грудня 2021 року – 5000,00  (п’ять тисяч) гривень; 

- 25 січня 2022 року – 5000,00  (п’ять тисяч) гривень; 

- 25 лютого 2022 року – 5000,00  (п’ять тисяч) гривень; 

- 25 березня 2022 року – 5000,00  (п’ять тисяч) гривень; 

- 22 квітня 2022 року – 5000,00  (п’ять тисяч) гривень; 

- 25 травня 2022 року – 5000,00  (п’ять тисяч) гривень; 

- 24 червня 2022 року – 5000,00  (п’ять тисяч) гривень; 

- 25 липня 2022 року – 5000,00  (п’ять тисяч) гривень; 

- 25 серпня 2022 року – 5000,00  (п’ять тисяч) гривень; 

- 23 вересня 2022 року – 5000,00  (п’ять тисяч) гривень. 

 

Голова колегії                                                                       Юрій ГЛАДИК 


	Голова колегії                                                                       Юрій ГЛАДИК

