
 

АНТИМОНОПОЛЬНИЙ   КОМІТЕТ   УКРАЇНИ 
 

РІШЕННЯ 
 

 
21 січня 2021 р.                                              Київ                                                           № 33-р 

            

                         

Про розстрочення 

сплати штрафу 

 

Антимонопольний комітет України (далі – Комітет), розглянувши заяву б/н від 

18.12.2020 (зареєстрована в Комітеті 22.12.2020 за № 8-01//17053) (далі – Заява) товариства з 

обмеженою відповідальністю «ІНТЕР-МОЛ» (далі – ТОВ «ІНТЕР-МОЛ») (ід. код юридичної 

особи 32831474) про розстрочення сплати штрафу, накладеного рішенням Тимчасової 

адміністративної колегії Антимонопольного комітету України (далі – ТАК Комітету) від 

04.11.2020 № 40-р/тк у справі № 02/05-03-4/17 (далі – Справа), 

 
                                                                    ВСТАНОВИВ: 

 

Рішенням ТАК Комітету від 04.11.2020 № 40-р/тк у Справі дії ТОВ «ІНТЕР-МОЛ» у 

вигляді поширення на етикетці (обгортці) харчового продукту власного виробництва 

інформації, що вводить в оману, шляхом повідомлення невизначеному колу осіб 

неправдивих відомостей: «масло солодковершкове селянське 72,6 % жиру», щодо його 

назви та споживчих властивостей, у той час як цей харчовий продукт містив у своєму 

складі немолочні жири, що можуть вплинути на наміри цих осіб щодо придбання цього 

продукту, визнано порушенням, передбаченим статтею 151 Закону України «Про захист 

від недобросовісної конкуренції», у вигляді поширення інформації, що вводить в оману.  

За порушення, зазначене в пункті 1 резолютивної частини цього рішення на  

ТОВ «ІНТЕР-МОЛ» накладено штраф у розмірі 968 078 (дев’ятсот шістдесят вісім тисяч 

сімдесят вісім) гривень. 

Згідно з рішенням ТОВ «ІНТЕР-МОЛ» повинно сплатити штраф у двомісячний 

строк із дня одержання рішення. 

Копію рішення надіслано ТОВ «ІНТЕР-МОЛ» листом від 18.11.2020  

№ 127-236/05-15818. 

Згідно з повідомленням про вручення поштового відправлення № 0303504544780, 

копія рішення отримана ТОВ «ІНТЕР-МОЛ» 02.12.2020.  

Останній день сплати штрафу припадає на 02.02.2021. 

До Заяви ТОВ «ІНТЕР-МОЛ» додано копію платіжного доручення № 5901  

від 07.12.2020, відповідно до якого ТОВ «ІНТЕР-МОЛ» сплачено частину штрафу згідно з 

рішенням у розмірі 100 000 (сто тисяч) гривень. 

Отже, розмір штрафу до сплати на 05 січня 2021 року становить 868 078 гривень. 

ТОВ «ІНТЕР-МОЛ» має низьку платоспроможність, яка підтверджується балансом 

та звітністю  про фінансову діяльність. 

Чистий дохід від реалізації продукції знизився на [Х] гривень. Від операційної 

діяльності отримано результат у вигляді збитку в розмірі [Х] гривень. 

[інформація визнана ТОВ «ІНТЕР-МОЛ» як конфіденційна] 
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Крім зазначеного, обладнання ТОВ «ІНТЕР-МОЛ» [Х]. 

[інформація визнана ТОВ «ІНТЕР-МОЛ» як конфіденційна] 

ТОВ «ІНТЕР-МОЛ» сплатити штраф одним платежем не може, оскільки власних 

коштів не має. 

Відповідно до частини шостої 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. 

Відповідно до статті 13 Закону України «Про Антимонопольний комітет України» 

Антимонопольний комітет України як вищий колегіальний орган може розглянути будь-

яке питання, що належить до компетенції його органів.  

Враховуючи викладене, керуючись статтею 7 Закону України «Про 

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

захист економічної конкуренції», Антимонопольний комітет України 

 
                                                                    ПОСТАНОВИВ: 

 
Розстрочити сплату залишку штрафу, накладеного на товариство з обмеженою 

відповідальністю «ІНТЕР-МОЛ» (ід. код юридичної особи 32831474) згідно з рішенням 

Тимчасової адміністративної колегії Антимонопольного комітету України  від 04.11.2020 

№ 40-р/тк у справі № 02/05-03-4/17, у розмірі 868 078 (вісімсот шістдесят вісім тисяч 

сімдесят вісім) гривень щомісячно до 30 вересня 2021 року такими платежами: 

- до 30.01.2021 – 96 453,12 (дев’яносто шість тисяч чотириста п’ятдесят три гривні 

дванадцять копійок) гривні; 

- до 28.02.2021 – 96 453,12 (дев’яносто шість тисяч чотириста п’ятдесят три гривні 

дванадцять копійок) гривні; 

- до 31.03.2021 – 96 453,12 (дев’яносто шість тисяч чотириста п’ятдесят три гривні 

дванадцять копійок) гривні; 

- до 30.04.2021 – 96 453,12 (дев’яносто шість тисяч чотириста п’ятдесят три гривні 

дванадцять копійок) гривні; 

- до 31.05.2021 – 96 453,12 (дев’яносто шість тисяч чотириста п’ятдесят три гривні 

дванадцять копійок) гривні; 

- до 30.06.2021 – 96 453,12 (дев’яносто шість тисяч чотириста п’ятдесят три гривні 

дванадцять копійок) гривні; 

- до 31.07.2021 – 96 453,12 (дев’яносто шість тисяч чотириста п’ятдесят три гривні 

дванадцять копійок) гривні; 

- до 31.08.2021 – 96 453,12 (дев’яносто шість тисяч чотириста п’ятдесят три гривні 

дванадцять копійок) гривні; 

- до 30.09.2021 – 96 453,12 (дев’яносто шість тисяч чотириста п’ятдесят три гривні 

дванадцять копійок) гривні. 

 

 

 

 

Голова Комітету        О. ПІЩАНСЬКА 

 


