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28.10.2021 № 70/128-р/к                                                          Справа № 7/01-121-21 

 

м. Харків 

 

Про відмову у розстроченні 

сплати суми штрафу 

 

Адміністративна колегія Східного міжобласного територіального 

відділення Антимонопольного комітету України, розглянувши подання відділу 

досліджень і розслідувань від 28.10.2021 № 70-03/561-П щодо відмови у 

розстроченні сплати штрафу, накладеного на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АНТАРЕС-2000» (ідентифікаційний код юридичної 

особи 30285066) (далі – ТОВ «АНТАРЕС-2000») рішенням адміністративної 

колегії Східного міжобласного територіального відділення Антимонопольного 

комітету України  від 05.10.2021 № 70/108-р/к (далі – Рішення № 70/108-р/к) у 

справі № 7/01-121-21, 

ВСТАНОВИЛА: 

Адміністративною колегією Східного міжобласного територіального 

відділення Антимонопольного комітету України прийнято Рішення № 70/108-р/к 

про вчинення ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«АНТАРЕС-2000» (ідентифікаційний код юридичної особи 30285066) (далі – 

ТОВ «АНТАРЕС-2000») та ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПОЛТАВА-БІЗНЕС-БЕЗПЕКА» (ідентифікаційний код 

юридичної особи 34825407) порушення законодавства про захист економічної 

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

50 Закону України про захист економічної конкуренції», у вигляді анти 

конкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів торгів. 

Пунктом 2 резолютивної частини Рішення № 70/108-р/к на  

ТОВ «АНТАРЕС-2000» накладено штраф у розмірі 68 000,00 (шістдесят вісім 

тисяч) гривень (далі – Штраф). 
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ТОВ «АНТАРЕС-2000» листом від 19.10.2021 № 19/10-02 (вх. від 19.10.2021 

№ 70-01/5965) звернулося до Східного міжобласного територіального відділення 

Антимонопольного комітету України (далі – Відділення), в якому просить 

розстрочити сплату накладеного Штрафу на один рік. 

Разом з тим, ТОВ «АНТАРЕС-2000» не надано Відділенню 

обґрунтовування необхідності надання розстрочки сплати Штрафу, а також, 

будь-яких документів на підтвердження погіршення фінансового стану та 

неспроможності сплати Штрафу у встановлені терміни. 

Враховуючи наведене, відповідно до статтею 14 Закону України «Про 

Антимонопольний комітет України», частиною шостою статті 56 Закону України 

«Про захист економічної конкуренції», адміністративна колегія Відділення 

ПОСТАНОВИЛА: 

 

Відмовити ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«АНТАРЕС-2000» (ідентифікаційний код юридичної особи 30285066) у 

розстроченні сплати штрафу у розмірі 68 000,00 (шістдесят вісім тисяч) гривень, 

накладеного згідно з рішенням адміністративної колегії Східного міжобласного 

територіального відділення Антимонопольного комітету України від 05.10.2021 

№ 70/108-р/к у справі 7/01-121-21. 

 

 

Голова колегії       Юрій ГЛАДИК 

 


