
 

СХІДНЕ МІЖОБЛАСНЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ 

АНТИМОНОПОЛЬНОГО КОМІТЕТУ УКРАЇНИ 

                                        РІШЕННЯ 

АДМІНІСТРАТИВНОЇ КОЛЕГІЇ СХІДНОГО  

МІЖОБЛАСНОГО ТЕРИТОРІАЛЬНОГО ВІДДІЛЕННЯ 
 

08.11.2022 № 70/45– р/к               Справа № 2/01-241-21 

м. Київ 
 

Про відмову у розстроченні  

сплати штрафів за рішенням  

від 14.09.2022 № 70/35-р/к 

 

 

 

Адміністративна колегія Східного міжобласного територіального 

відділення Антимонопольного комітету України, розглянувши подання 

другого відділу досліджень і розслідувань від 03.11.2022 № 70-03/187-П 

щодо розстрочення сплати штрафу, накладеного на ТОВАРИСТВО З 

ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БІОНІК» (ідентифікаційний код 

юридичної особи – (конфіденційна інформація) (далі – ТОВ «БІОНІК», 

Відповідач) рішенням адміністративної колегії Східного міжобласного 

територіального відділення Антимонопольного комітету України від 

14.09.2022 № 70/35-р/к (далі – Рішення № 70/35-р/к) у справі № 2/01-241-21, 

ВСТАНОВИЛА: 

Адміністративною колегією Східного міжобласного територіального 

відділення Антимонопольного комітету України (далі – Відділення) 

прийнято Рішення № 70/35-р/к у справі № 2/01-241-21 про вчинення                       

ТОВ «БІОНІК» та ТОВАРИСТОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«СЕПТОМАКС» (ідентифікаційний код юридичної особи – (конфіденційна 

інформація)  порушень, передбачених пунктом 1 статті 50 та пункту 4 

частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної 

конкуренції», у вигляді анти конкурентних узгоджених дій, що стосуються 

спотворення результатів торгів. 

Рішенням № 70/35- р/к на ТОВ «БІОНІК» накладено штрафи:  

- пунктом 2 резолютивної частини Рішення № 70/35- р/к у розмірі 68 000 

(шістдесят вісім тисяч) гривень;  
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- пунктом 5 резолютивної частини Рішення № 70/35- р/к у розмірі 68 000 

(шістдесят вісім тисяч) гривень; 

- пунктом 8 резолютивної частини Рішення № 70/35- р/к у розмірі 68 000 

(шістдесят вісім тисяч) гривень; 

- пунктом 11 резолютивної частини Рішення № 70/35- р/к у розмірі 68 000 

(шістдесят вісім тисяч) гривень.  

Загальна сума штрафу, накладеного Рішенням № 70/35-р/к на                     

Відповідача, становить 272 000,00 гривень (двісті сімдесят дві тисячі грн.                  

00 коп.) (далі – Штраф). 

Згідно з частиною шостою статті 56 Закону України «Про захист 

економічної конкуренції» за заявою особи, на яку накладено штраф, органи 

Антимонопольного комітету України своїм рішенням мають право 

відстрочити або розстрочити сплату накладеного ним штрафу. 

ТОВ «БІОНІК» листом від 20.10.2022 № 05/10 (вх. від 21.10.2022                               

№ 1547) звернулося до Відділення із заявою про розстрочення сплати 

Штрафу (далі – Заява). 

Відповідно до Заяви, у ТОВ «БІОНК» з початку повномасштабних 

військових дій на території України значно знизилися показники 

господарської діяльності та сплата Штрафу призведе до зупинення 

господарської діяльності ТОВ «БІОНІК» та до неможливості                                       

ТОВ «БІОНІК» сплачувати податкові зобов’язання до державного бюджету 

України. 

Проте, до своєї Заяви ТОВ «БІОНІК» не надало копію звіту про 

фінансові результати (за 3 квартали 2022 року) або копії будь-яких інших 

документів, які б свідчили про неможливість оплати штрафу Відповідачем у 

повному обсязі.  

Отже, ТОВ «БІОНІК» у Заяві не надало належного обґрунтування та 

документів, які підтверджували б необхідність розстрочення сплати Штрафу, 

накладеного Рішенням № 70/35-р/к. 

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

Штрафу, накладеного на ТОВ «БІОНІК» Рішенням № 70/35- р/к, відсутні. 

Крім цього, згідно з вимогами частини 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. 

Відповідно до листа Відповідача від 20.10.2022 № 05/10                                    

(вх. від 21.10.2022 № 1547) Рішення № 70/35-р/к ТОВ «БІОНІК» отримало 

20.10.2022. 

Отже, останнім днем сплати Відповідачем Штрафу в добровільному 

порядку є 20.12.2022 (включно). 
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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 ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«БІОНІК» (ідентифікаційний код юридичної особи – (конфіденційна 

інформація)  у розстроченні сплати штрафів, накладених рішенням 

адміністративної колегії Східного міжобласного територіального відділення 

Антимонопольного комітету України від 14.09.2022 № 70/35-р/к у справі № 

2/01-241-21. 

 

Голова колегії        Юрій ГЛАДИК 

 


