
 

АНТИМОНОПОЛЬНИЙ   КОМІТЕТ   УКРАЇНИ 
 

РІШЕННЯ 
 

24 грудня 2020 р.                                                Київ                                                       № 814-р 

 

 

Про відмову у наданні  

розстрочки сплати штрафу 

 

 

Антимонопольний комітет України (далі – Комітет), розглянувши заяву товариства з 

обмеженою відповідальністю «Міжнародний аеропорт «Дніпропетровськ» (далі – ТОВ «МА 

«Дніпропетровськ», Товариство) (м. Дніпро) від 25.11.2020 б/н (зареєстрована в Комітеті 

30.11.2020 за № 8-01/15624) щодо надання розстрочки сплати суми штрафу, накладеного 

рішенням Комітету від 05.11.2020 № 682-р,  

 

ВСТАНОВИВ: 

 

Рішенням Антимонопольного комітету України від 05.11.2020 № 682-р (далі – 

Рішення) у справі № 130-26.13/106-19 було визнано, що товариство з обмеженою 

відповідальністю «Міжнародний аеропорт «Дніпропетровськ» (м. Дніпро, ідентифікаційний 

код юридичної особи 37807273) вчинило порушення, передбачене пунктом 12 статті 50 

Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді набуття контролю над 

товариством з обмеженою відповідальністю «Авіаційна компанія «Роза вітрів» (м. Дніпро, 

ідентифікаційний код юридичної особи 32657656) шляхом призначення фізичної особи – 

громадянина України Діденка Олексія Володимировича на посаду заступника генерального 

директора – фінансового директора за сумісництвом, який вже обіймав посаду виконуючого 

обов’язки генерального директора товариства з обмеженою відповідальністю «Міжнародний 

аеропорт «Дніпропетровськ», без отримання відповідного дозволу органів 

Антимонопольного комітету України. 

Згідно з пунктом 2 резолютивної частини Рішення на ТОВ «МА «Дніпропетровськ» 

накладено штраф загальною сумою 255 000 (двісті п’ятдесят п’ять тисяч) гривень. 

Відповідно до частини третьої 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.  

Копія рішення разом із супровідним листом від 10.11.2020 № 130-25/07-15388 

отримана ТОВ «МА «Дніпропетровськ» 19 листопада 2020 року, що підтверджується 

повідомленням про вручення поштового відправлення. 

Отже, двомісячний строк на його виконання спливає 19.01.2021. 

 

ТОВ «МА «Дніпропетровськ» звернулося до Антимонопольного комітету України із 

заявою від 25.11.2020 б/н  (зареєстрована в Комітеті 30.11.2020 за № 8-01/15624) про 

розстрочення сплати вказаного вище штрафу, накладеного рішенням Антимонопольного 

комітету України від 05.11.2020 № 682-р, на дванадцять місяців зі сплатою рівними 

частинами щомісяця за таким графіком: 

до 10.01.2021 – 21 500 грн; 
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до 10.02.2021 – 21 500 грн;  

до 10.03.2021 – 21 500 грн; 

до 10.04.2021 – 21 500 грн; 

до 10.05.2021 – 21 500 грн; 

до 10.06.2021 – 21 500 грн; 

до 10.07.2021 – 21 500 грн; 

до 10.08.2021 – 21 500 грн; 

до 10.09.2021 – 21 500 грн; 

до 10.10.2021 – 21 500 грн; 

до 10.11.2021 – 21 500 грн; 

до 10.12.2021 – 21 500 грн. 

 

Товариство обґрунтовує потребу надання розстрочки тим, що: 

на цей час у ТОВ «МА «Дніпропетровськ» склалися обставини, які унеможливлюють 

виконання рішення в повному обсязі шляхом здійснення одноразового платежу; 

через поширення короновірусної хвороби COVID 19 та обмеження, встановлені 

Урядом України та іншими країнами, призвели до майже повного зупинення  господарської 

діяльності Товариства: від початку карантину Товариство втратило майже увесь 

пасажиропотік  і позбулося практично усіх доходів, у зв’язку із чим був введений і діє на 

сьогодні режим зупинення (скорочення) діяльності Товариства з відповідним скороченням 

робочого часу працівників та їх переведенням на неповний робочий час; 

на сьогодні ТОВ «МА «Дніпропетровськ» знаходиться в дуже складному фінансовому 

становищі, його збитки згідно  з оперативними даними щодо фінансового результату за 9 

місяців 2020 року становлять 45 322 000 грн; 

здійснення одноразового платежу визначеної Комітетом суми штрафу є 

проблематичним для ТОВ «МА «Дніпропетровськ». 

 

За результатами розгляду заяви встановлено, що доводи заявника не є належним 

чином обґрунтованими та не можуть бути достатніми доказами неможливості сплати 

штрафу. 

 

Враховуючи викладене, керуючись статтями 7 і 13 Закону України «Про 

Антимонопольний комітет України» та частиною шостою статті 56 Закону України «Про 

захист економічної конкуренції», Антимонопольний комітет України 

 

ПОСТАНОВИВ:  

 

Відмовити товариству з обмеженою відповідальністю «Міжнародний аеропорт 

«Дніпропетровськ»  (м. Дніпро, ідентифікаційний код юридичної особи 37807273) у 

розстроченні сплати суми штрафу, накладеного рішенням Антимонопольного комітету 

України від 05.11.2020 № 682-р у справі № 130-26.13/106-19. 

 

 

 

 

Голова Комітету                                                                                        О. ПІЩАНСЬКА 

 

 

 

 


