
 
 

 

СХІДНЕ МІЖОБЛАСНЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ 

АНТИМОНОПОЛЬНОГО КОМІТЕТУ УКРАЇНИ 

РІШЕННЯ 

АДМІНІСТРАТИВНОЇ КОЛЕГІЇ СХІДНОГО  

МІЖОБЛАСНОГО ТЕРИТОРІАЛЬНОГО ВІДДІЛЕННЯ 

04.01.2022 № 70/1-р/к          м. Харків                   Справа № 2/01-151-19 

 

Про відмову в задоволенні заяви  

про розстрочення сплати штрафу 

за рішенням від 29.10.2021 № 70/131 – р/к 

у справі № 2/01-151-19 

 

Адміністративна колегія Східного міжобласного територіального відділення 

Антимонопольного комітету України, розглянувши подання другого відділу 

досліджень і розслідувань від 04.01.2022 № 70-03/1-П щодо розстрочення сплати 

штрафу, накладеного на ПРИВАТНУ ФІРМУ «БАНЗАЙ» (ідентифікаційний код 

юридичної особи – 22613625) (надалі – ПФ «БАНЗАЙ», Відповідач) рішенням 

адміністративної колегії Східного міжобласного територіального відділення 

Антимонопольного комітету України від 29.10.2021 № 70/131 – р/к (надалі – 

Рішення № 70/131-р/к) у справі № 2/01-151-19, 

ВСТАНОВИЛА: 

Адміністративною колегією Східного міжобласного територіального 

відділення Антимонопольного комітету України (надалі – Відділення) прийнято 

Рішення № 70/131-р/к у справі № 2/01-151-19 про вчинення ПРИВАТНИМ 

ПІДПРИЄМСТВОМ «ТОПЛИВОСЕРВІС» (ідентифікаційний код юридичної 

особи – 30234467) та ПФ «БАНЗАЙ» 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. 

Рішенням № 70/131-р/к на ПФ «БАНЗАЙ» накладено штраф: 

- пунктом 3 резолютивної частини Рішення № 70/131-р/к у розмірі 

68 000,00 (шістдесят вісім тисяч) гривень; 

- пунктом 6 резолютивної частини Рішення № 70/131-р/к у розмірі 

68 000,00 (шістдесят вісім тисяч) гривень; 

- пунктом 9 резолютивної частини Рішення № 70/131-р/к у розмірі 

68 000,00 (шістдесят вісім тисяч) гривень; 
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- пунктом 12 резолютивної частини Рішення № 70/131-р/к у розмірі 

68 000,00 (шістдесят вісім тисяч) гривень; 

- пунктом 15 резолютивної частини Рішення № 70/131-р/к у розмірі 

68 000,00 (шістдесят вісім тисяч) гривень; 

- пунктом 18 резолютивної частини Рішення № 70/131-р/к у розмірі 

68 000,00 (шістдесят вісім тисяч) гривень; 

- пунктом 21 резолютивної частини Рішення № 70/131-р/к у розмірі 

68 000,00 (шістдесят вісім тисяч) гривень; 

- пунктом 24 резолютивної частини Рішення № 70/131-р/к у розмірі 

68 000,00 (шістдесят вісім тисяч) гривень; 

- пунктом 27 резолютивної частини Рішення № 70/131-р/к у розмірі 

68 000,00 (шістдесят вісім тисяч) гривень. 

Загальна сума штрафу, накладеного Рішенням № 70/131-р/к на Відповідача, 

становить 612 000, 00 гривень (шістсот дванадцять тисяч гривень 00 коп.)  

(надалі – Штраф). 

Відповідно до рекомендованого повідомлення про вручення поштового 

відправлення № 6102254619336, Рішення № 70/131-р/к ПФ «БАНЗАЙ» отримала 

05.11.2021. 

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 05.01.2022. 

Листом від 21.12.2021 № 1.21-12/21 (вх. від 21.12.2021 № 7008)  

ПФ «БАНЗАЙ» звернулась до Відділення із заявою про розстрочення сплати 

Штрафу на 12 місяців (надалі – Заява).  

Необхідність у розстроченні сплати Штрафу ПФ «БАНЗАЙ» обґрунтовує 

скрутним фінансовим становищем та тим, що ПФ «БАНЗАЙ» у 2021 році 

виконувала роботи за договорами, а оплату не отримала. 

В якості додатку до Заяви ПФ «БАНЗАЙ» надала, зокрема, бухгалтерську 

довідку про стан дебіторської заборгованості перед ПФ «БАНЗАЙ» станом  

на 31.12.2021 та виписку з банківського рахунку  

№ UA15322001000002600600146810, відкритого ПФ «БАНЗАЙ» у 

АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ «УНІВЕРСАЛ БАНК». 

З вищезазначеної виписки з банківського рахунку вбачається, що станом  

на 21.12.2021 на рахунку ПФ «БАНЗАЙ» наявні кошти у сумі 2 771, 04 грн.  

Втім, зазначена виписка засвідчена тільки печаткою ПФ «БАНЗАЙ» та підписом 

директора ПФ «БАНЗАЙ» та не засвідчена у будь – який спосіб банківською 

установою, у якій відкрито рахунок ПФ «БАНЗАЙ». 
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Крім цього, ПФ «БАНЗАЙ» не надала копію звіту про фінансові результати  

(за 3 квартали 2021 року) або будь – яких інших документів, які б відображали 

фінансові результати діяльності підприємства за січень – листопад 2021 року. 

Отже, ПФ «БАНЗАЙ» у Заяві не надано належного обґрунтування та 

документів, які б підтверджували необхідність розстрочення сплати штрафу, 

накладеного Рішенням № 70/131-р/к. 

Слід також зазначити, що не погоджуючись із Рішенням № 70/131-р/к,  

ПФ «БАНЗАЙ» звернулась до Господарського суду Харківської області з позовом 

до Відділення про визнання Рішення № 70/131-р/к недійсним та його скасування.  

У зв’язку з цим зазначаємо, що підстави для розстрочення сплати суми 

штрафу, накладеного на ПФ «БАНЗАЙ» Рішенням № 70/131-р/к, відсутні.  

Враховуючи вищенаведене, керуючись статтею 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: 

Відмовити ПРИВАТНІЙ ФІРМІ «БАНЗАЙ» (ідентифікаційний код 

юридичної особи – 22613625) у задоволенні заяви про розстрочення сплати 

штрафу, накладеного рішенням Східного міжобласного територіального 

відділення Антимонопольного комітету України від 29.10.2021 № 70/131 – р/к  

у справі № 2/01-151-19. 

 

Головуюча колегії       Наталя ТРЕГУБЕЦЬ 


