
 
 

СХІДНЕ МІЖОБЛАСНЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ 

АНТИМОНОПОЛЬНОГО   КОМІТЕТУ   УКРАЇНИ 

 

РЕКОМЕНДАЦІЇ 
АДМІНІСТРАТИВНОЇ КОЛЕГІЇ СХІДНОГО МІЖОБЛАСНОГО 

ТЕРИТОРІАЛЬНОГО ВІДДІЛЕННЯ    
 

від 19 березня 2021                                                                        № 70/8-рк/к 

м. Харків 
 

 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ШОСТКИНСЬКЕ 

ПІДПРИЄМСТВО  

ХАРКІВЕНЕРГОРЕМОНТ» 

 41100, Сумська обл., м. Шостка, вул. Гагаріна, 1 

 

Про припинення бездіяльності, яка  

містить ознаки порушення законодавства  

про захист економічної конкуренції 

 

В ході здійснення державного контролю за дотриманням законодавства про 

захист економічної конкуренції та виконання доручення Антимонопольного 

комітету України від 12.08.2020 № 13-01/824 (вх. від 17.08.2020 № 1/441) 

встановлено наступне. 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ШОСТКИНСЬКЕ 

ПІДПРИЄМСТВО ХАРКІВЕНЕРГОРЕМОНТ» (надалі – ТОВ «Шосткинське 

підприємство «Харківенергоремонт», Підприємство) зареєстроване 30.06.2006 за                            

№ 1 633 102 0000 000454. Ідентифікаційний код юридичної особи – 34113412. 

Місцезнаходження: 41100, Сумська обл., м. Шостка, вул. Гагаріна, буд. 1. 

Відповідно до інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, 

фізичних осіб-підприємців та громадських формувань одним з видів діяльності                 

ТОВ «Шосткинське підприємство «Харківенергоремонт» є постачання пари, гарячої 

води та кондиційованого повітря (код за КВЕД 35.30). 

У розумінні абзацу дванадцятого статті 1 Закону України «Про захист 

економічної конкуренції» ТОВ «Шосткинське підприємство «Харківенергоремонт» 

є суб’єктом господарювання. 

ТОВ «Шосткинське підприємство «Харківенергоремонт» має відповідні 

ліцензії, видані Національною комісією, що здійснює державне регулювання у 

сферах енергетики та комунальних послуг, а саме на: 

-виробництво теплової енергії на теплоелектроцентралях, ТЕС, АЕС, 

когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або 

поновлюваних джерел енергії- ліцензія Серія АЕ № 522236; 
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-транспортування теплової енергії магістральними та місцевими 

(розподільчими) тепловими мережами – ліцензія серія АД  № 041893; 

- постачання теплової енергії – ліцензія серія АД № 041894. 

Відповідно до статті 1 Закону України «Про природні монополії» природна 

монополія – стан товарного ринку, при якому задоволення попиту на цьому ринку є 

більш ефективним за умови відсутності конкуренції внаслідок технологічних 

особливостей виробництва (у зв’язку з істотним зменшенням витрат на виробництво 

на одиницю товару в міру збільшення обсягів виробництв), а товари (послуги), що 

виробляються суб’єктами природних монополій, не можуть бути замінені у 

споживанні іншими товарами (послугами), у зв’язку з чим попит на цьому 

товарному ринку  менше залежить від зміни цін на ці товари (послуги), ніж попит на 

інші товари (послуги). 

Згідно з статтею 5 Закону України «Про природні монополії»  відповідно до 

цього Закону регулюється діяльність суб’єктів природних монополій у сферах, 

зокрема, транспортування теплової енергії. 

Відповідно до абзацу сьомого статті 6 Закону України «Про природні 

монополії» до суміжних ринків, що регулюються відповідно до цього Закону, 

належить виробництво теплової енергії (крім випадків, коли вона використовується 

виключно для внутрішньовиробничих потреб) в обсягах, що перевищують рівень, 

який встановлюється умовами та правилами здійснення підприємницької діяльності 

з виробництва теплової енергії (ліцензійними умовами) та постачання теплової 

енергії. 

Отже, ТОВ «Шосткинське підприємство «Харківенергоремонт» у розумінні 

статті 1 Закону України «Про природні монополії» є суб’єктом природних 

монополій. 

Відповідно до Методики визначення монопольного (домінуючого) становища 

суб’єктів господарювання на ринку, затвердженої розпорядженням 

Антимонопольного комітету України від 05.03.2002 № 49-р, зареєстрованим в 

Міністерстві юстиції України від 01.04.2002 № 317/6605 (надалі – Методика), з 

урахуванням пункту 2.2 Методики, встановлено наступне. 

Об’єктами аналізу є: 

- послуги з централізованого опалення; 

-ТОВ «Шосткинське підприємство «Харківенергоремонт» - суб’єкт 

господарювання, який надає послуги з централізованого опалення. 

 Споживачами послуг з централізованого опалення є фізичні особи, які 

отримують або мають намір отримати послуги з централізованого опалення. 

Згідно з Методикою товарні межі ринку визначаються шляхом формування 

групи взаємозамінних товарів (товарних груп), у межах якої споживач за звичайних 

умов може легко перейти від споживання одного товару до споживання іншого. 

Пунктом 2 частини першої статті 5 Закону України «Про житлово-комунальні 

послуги» визначено, що послуга з постачання теплової енергії є комунальною 

послугою. 

Згідно зі статтею 1 Закону України «Про теплопостачання»: 
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- сфера теплопостачання - це сфера діяльності з виробництва, транспортування, 

постачання теплової енергії споживачам; 

- постачання теплової енергії (теплопостачання) - господарська діяльність, 

пов'язана з наданням теплової енергії (теплоносія) споживачам за допомогою 

технічних засобів транспортування та розподілом теплової енергії на підставі 

договору. 

Отримання послуги з централізованого опалення можливе лише у суб’єкта 

господарювання, який провадить діяльність з постачання теплової енергії. 

Згідно з пунктом 1 Правил надання послуг з централізованого опалення, 

постачання холодної та гарячої  води і водовідведення, затверджених Постановою 

Кабінету Міністрів України від 21.07.2005 № 630 (надалі – Правила № 630), Правила 

№ 630 регулюють відносини між суб'єктом господарювання, предметом діяльності 

якого є надання житлово-комунальних послуг, і фізичною та юридичною особою, 

яка отримує або має намір отримувати послуги з централізованого опалення, 

постачання холодної та гарячої води і водовідведення. 

Відповідно до пункту 2 Правил № 630: 

- централізоване опалення - послуга, спрямована на задоволення потреб 

споживача у забезпеченні нормативної температури повітря у приміщеннях 

квартири (будинку садибного типу), яка надається виконавцем з використанням 

внутрішньобудинкових систем теплопостачання; 

- централізоване постачання гарячої води - послуга, спрямована на задоволення 

потреб споживача у холодній та гарячій воді, яка надається виконавцем з 

використанням внутрішньобудинкових систем гарячого водопостачання. 

Централізоване опалення є послугою, яка не має замінників. Внаслідок 

технологічних особливостей централізованого опалення, конкуренція на 

зазначеному ринку відсутня. 

Послуги з централізованого опалення в розумінні абзацу тринадцятого статті 1 

Закону України «Про захист економічної конкуренції» є товаром. 

Таким чином, товарними межами ринку є послуги з централізованого опалення. 

Відповідно до вимог Методики територіальні межі ринку визначаються шляхом 

установлення мінімальної території, за межами якої з точки зору споживача 

придбання товарів є неможливим або недоцільним. 

Відповідно до Рішення виконавчого комітету Шосткинської міської ради від 

28.07.2006 № 226 «Про надання послуг з теплопостачання» ТОВ «Шосткинське 

підприємство «Харківенергоремонт» визначено виконавцем послуг з 

централізованого теплопостачання для палення та підігріву води.  

Отже, територіальними межами ринку послуг з централізованого опалення є 

територія м. Шостка Сумської області, де розташовані мережі, що перебувають у 

власності та/або користуванні ТОВ «Шосткинське підприємство 

«Харківенергоремонт». 

Відповідно до Методики часові межі ринку визначаються як проміжок часу, 

протягом якого відповідна сукупність товарно-грошових відносин між продавцями 



4 

 

  

 

(постачальниками, виробниками) і споживачами утворює ринок із сталою 

структурою. 

Часовими межами ринку послуг з централізованого опалення визначено 2019 – 

2020 роки. 

Враховуючи викладене, відповідно до частини першої статті 12 Закону України 

«Про захист економічної конкуренції» ТОВ «Шосткинське підприємство 

«Харківенергоремонт» має ознаки монопольного (домінуючого) становища на ринку 

послуг з централізованого опалення в межах території м. Шостка Сумської області, 

де розташовані мережі, що перебувають у власності та/або користуванні                             

ТОВ «Шосткинське підприємство «Харківенергоремонт», оскільки на цьому ринку 

у нього немає жодного конкурента. 

З 01.05.2019 введено в дію в повному обсязі Закон України «Про житлово-

комунальні послуги», який істотно змінює принципи відносин, що виникають у 

процесі надання та споживання житлово-комунальних послуг, зокрема, запроваджує 

нову класифікацію комунальних послуг, вносить зміни в організацію надання 

комунальних послуг з постачання теплової енергії та постачання гарячої води. 

Виконавцями комунальних послуг у сфері теплопостачання є 

теплопостачальники (суб’єкти господарювання), які в переважній більшості 

поєднують функції виробництва, транспортування та постачання теплової енергії, і 

в більшості випадків є надавачами: 

- послуг з централізованого опалення та постачання гарячої води у 

відповідності до Закону України «Про житлово-комунальні послуги» (втратив 

чинність з 01.05.2019); 

- послуг з постачання теплової енергії та постачання гарячої води у 

відповідності до нового Закону України «Про житлово-комунальні послуги» (у 

редакції від 09.11.2017 № 2189-VIIІ, який набув чинності з 01.05.2019) (надалі – 

Закон № 2189).  

Водночас, прикінцевими та перехідними положеннями Закону України «Про 

житлово-комунальні послуги» від 09.11.2017 № 2189 передбачено, що від моменту 

введення в дію цього Закону до моменту укладення між виконавцями комунальних 

послуг та співвласниками багатоквартирних будинків договорів про надання послуг 

з постачання теплової енергії та постачання гарячої води  (01.05.2019), діючі 

договори про надання послуг з централізованого опалення та централізованого 

постачання гарячої води, укладені до введення в дію цього Закону, тобто до 

01.05.2019, зберігають чинність на умовах, визначених такими договорами, до дати 

набрання чинності договорів про надання  відповідних комунальних послуг, 

укладених відповідно до нового Закону України «Про житлово-комунальні послуги» 

від 09.11.2017 № 2189.  

Тобто, договори про надання послуг з постачання теплової енергії та постачання 

гарячої води мали бути укладені між споживачами та виконавцями комунальних 

послуг протягом одного року з дати введення в дію Закону України «Про житлово-

комунальні послуги» від 09.11.2017 № 2189. 

Разом з цим, Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних 

гарантій у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)» від 
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30.03.2020 № 540-ХІ до Закону України «Про житлово-комунальні послуги» від 

09.11.2017 ‘№ 2189 внесені зміни, згідно з якими не пізніше як протягом п’яти 

місяців з дня завершення заходів щодо запобігання виникненню та поширенню 

коронавірусної хвороби (COVID-19), передбачених карантином, встановленим 

Кабінетом Міністрів України, співвласники багатоквартирних будинків незалежно 

від обраної ними форми управління багатоквартирним будинком зобов’язані 

прийняти рішення про модель організації договірних відносин з виконавцями 

комунальних послуг, а виконавці комунальних послуг – укласти із такими 

співвласниками договори про надання відповідних послуг з урахуванням обраної 

моделі організації договірних відносин. У разі якщо співвласники 

багатоквартирного будинку не прийняли рішення про вибір моделі організації 

договірних відносин з виконавцем комунальної послуги протягом п’яти місяців з 

дня завершення заходів щодо запобігання виникненню та поширенню 

коронавірусної хвороби (COVID-19), між виконавцем та кожним співвласником 

укладається індивідуальний договір про надання комунальної послуги. 

Отже, обов’язок укладення між виконавцем комунальної послуги та 

співвласником багатоквартирного будинку нових договорів про надання послуг з 

постачання теплової енергії та постачання гарячої води відтерміновується до 

завершення заходів щодо запобіганню та поширенню коронавірусної хвороби 

(COVID-19). 

З огляду на вищенаведене, до моменту укладення нових договорів про надання 

послуги з постачання теплової енергії, споживачам категорії «Населення» 

нарахування плати за послуги з централізованого опалення здійснюватиметься 

відповідно до договорів, укладених до 01.05.2020. 

А отже, до таких споживачів застосовуватимуться тарифи на послуги з 

централізованого опалення, встановлені уповноваженими органами до 01.05.2019. 

Враховуючи зміни у законодавстві, встановлення тарифів на комунальні 

послуги, зокрема у сфері теплопостачання, суб’єктам природних монополій та на 

суміжних ринках, належить до повноважень як Національної комісії, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, так і органів 

місцевого самоврядування, які у зв’язку із набранням чинності Закону 2189 

втратили свої повноваження в частині встановлення тарифів, зокрема, на послуги з 

централізованого опалення, а також їх зміни шляхом перегляду/коригування. 

Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 19 жовтня 2018 р. № 867 

«Про затвердження положення про покладення спеціальних обов’язків на суб’єктів 

ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі 

функціонування ринку природного газу» на ПАТ «Національна акціонерна компанія 

«Нафтогаз України» (далі - НАК «Нафтогаз України») покладено обов’язки, зокрема, 

постачати природний газ на умовах та у порядку, що визначені цим положенням, 

виробникам теплової енергії, а саме, виробникам теплової енергії, які здійснюють 

виробництво теплової енергії для всіх категорій споживачів (фізичні або юридичні 

особи, які використовують теплову енергію на підставі договору). 

З початку опалювального періоду 2019/2020 років НАК «Нафтогаз України» 

для теплопостачальних організацій (виконавців послуг з централізованого опалення 

та централізованого постачання гарячої води) значно знижено ціну природного газу 

у порівнянні з ціною, що діяла у попередньому опалювальному періоді.  
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Ціни на природний газ, що постачається теплопостачальним організаціям для 

виробництва теплової енергії протягом ІІ півріччя 2019 року знизились з 5553,89 грн 

за 1 тис.м3 (червень, 2019) до 4276,69 грн за 1 тис.м3 (грудень 2019)  (без врахування 

націнки постачальника та тарифів на розподіл та транспортування та без ПДВ), 

тобто на 23 %, що є підставою для суттєвого зниження нарахувань споживачам за 

послуги опалення та постачання гарячої води.  

Зміна вартості природного газу має вирішальний вплив на розмір тарифів на 

послуги з постачання теплової енергії для потреб централізованого опалення та 

централізованого постачання гарячої води для споживачів, оскільки газова складова 

у структурі собівартості послуг з теплопостачання є найбільшою. 

З метою забезпечення захисту прав споживачів послуг з постачання теплової 

енергії для потреб централізованого опалення та централізованого постачання 

гарячої води в частині оплати ними справедливої вартості комунальних послуг 

Кабінетом Міністрів України прийнято постанову від 24 грудня 2019 № 1082 «Деякі 

питання нарахування (визначення) плати за теплову енергію та послуги з 

централізованого опалення, централізованого постачання гарячої води для 

споживачів у зв’язку зі зміною ціни природного газу» (далі – Постанова № 1082). 

Постановою № 1082 внесені зміни до Постанови КМУ № 630 та Правил 

користування тепловою енергією, затверджених постановою Кабінету Міністрів 

України від 3 жовтня 2007 року № 1198 (далі - Правила користування тепловою 

енергією), відповідно до яких теплопостачальним організаціям надано право 

змінювати розмір нарахованої споживачам плати за послуги з постачання теплової 

енергії для потреб централізованого опалення та постачання гарячої води у разі 

зміни для них ціни природного газу, що використовується для виробництва теплової 

енергії та надання відповідних комунальних послуг.  

При цьому, Постановою № 1082 передбачається, що підставою для зміни 

розміру нарахувань  за вищевказані послуги є умова коли ціна природного газу (без 

урахування тарифів на послуги з транспортування та розподілу природного газу, 

торговельної надбавки (націнки) постачальника) придбана виконавцем у 

відповідному місяці  опалювального сезону, є нижчою від ціни природного газу (без 

урахування тарифів на послуги з транспортування та розподілу природного газу, 

торговельної надбавки (націнки) постачальника), що врахована у структурі тарифів 

на послуги з постачання теплової енергії для потреб централізованого опалення та 

постачання гарячої води, встановлених уповноваженими органами.  

Згідно з пунктом 2 Постанови № 1082, у разі прийняття теплопостачальною 

організацію (виконавцем послуг із централізованого опалення та централізованого 

постачання гарячої води) рішення щодо зміни розміру нарахувань за теплову 

енергію, послуги з централізованого опалення та централізованого постачання 

гарячої води, споживачам, у зв’язку із зміною для них ціни природного газу 

протягом опалювального періоду 2019/2020 року, відповідні зміни (починаючи із 

нарахувань за грудень 2019 року) мають відображатися щомісяця у платіжних 

документах споживачів, надісланих у місяці, що є наступним за розрахунковим 

періодом.  

Про прийняте рішення щодо зміни розміру нарахувань за теплову енергію, 

послуги з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води, 

теплопостачальна організація інформує споживачів шляхом розміщення 
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інформаційного повідомлення (з наведенням відповідних обґрунтувань) на 

офіційному веб-сайті органу місцевого самоврядування та/або на власному сайті.  

Запропонований Постановою № 1082 механізм зміни  розміру нарахувань 

плати за теплову енергію, послуги з централізованого опалення та постачання 

гарячої води у разі зміни ціни природного газу, що використовується для 

виробництва теплової енергії та надання відповідних комунальних послуг, 

передбачає здійснення таких нарахувань для всіх категорій споживачів. 

Відповідно до Постанови № 1082, різниця в нарахуваннях спрямовується в 

оплату майбутніх платежів, а за наявності заборгованості у споживачів, сума 

перерахунку зараховується в рахунок погашення існуючої заборгованості споживача, 

відповідно до черговості її виникнення. 

Тарифи на послуги з централізованого опалення для ТОВ «Шосткинське 

підприємство «Харківенергоремонт» встановлюються Національною комісією, що 

здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг (надалі - 

НКРЕКП). 

За наданою ТОВ «Шосткинське підприємство «Харківенергоремонт» листом 

від 08.02.2021 № 200 (вх. від 10.02.2021 № 665) інформацією протягом 

опалювального періоду 2019/2020 років діяли наступні тарифи на послуги з 

централізованого опалення: 

 

Категорія у період з 01.04.2019 до 

01.02.2020 

у період з 01.02.2020 до 

01.04.2020 

Населення 1602,52 грн. (з ПДВ) (Постанова 

НКРЕКП від 05.02.2019 № 143) 

1700,46 грн. (з ПДВ) (Постанова 

НКРЕКП від 14.01.2020 № 96) 

Аналізом інформації ТОВ «Шосткинське підприємство 

«Харківенергоремонт», наданою листом від 08.02.2021 № 200 (вх. від 10.02.2021              

№ 665), встановлено, що ціна природного газу закладена до тарифів складає 7482,61 

грн./тис. м 3 (з ПДВ). 

При цьому, протягом опалювального періоду 2019/2020 років                                               

ТОВ «Шосткинське підприємство «Харківенергоремонт» здійснювало закупівлю 

природного газу за такими цінами: 

 

Рік 
Ціна природного газу за 1 тис.м3 , грн. (з ПДВ) 

Січень Лютий  Березень Квітень Жовтень Листопад  Грудень 

2019 рік     5127,21 6067,43 5320,66 

2020 рік 5728,99 4886,59 4224,19 3476,40    

З урахуванням викладеного, середня ціна природного газу протягом 

опалювального періоду 2019/2020 років склала 4975,92 грн./тис.м3 (з ПДВ), що на 

2506,69 грн. або на 50,4 % менше за ціну, що закладена до тарифу. 

ТОВ «Шосткинське підприємство «Харківенергоремонт» 31.01.2020 прийняло 

розпорядження № 2 «Щодо проведення перерахунку нарахувань за послуги з 
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теплопостачання згідно постанови КМУ від 24.12.2019 № 1082» (надалі - 

Розпорядження). 

Пунктом 1 Розпорядження визначено: «….Відділу збуту у січні 2020 р. 

виконати перерахунок нарахування за наданні споживачам послуги з 

теплопостачання для централізованого опалення у грудні 2019 р. для категорії 

споживачів «НАСЕЛЕННЯ» із застосуванням знижувальних коефіцієнтів до 

нарахувань по особових рахунках споживачів за грудень 2019 р. на 10,6 

відсотків…….» (мова оригіналу). 

Так, ТОВ «Шосткинське підприємство «Харківенергоремонт» у січні 2020 

року здійснило перерахунок за послуги з теплопостачання для централізованого 

опалення, наданих населенню за грудень 2019 року, на суму 3 648 590,48 грн. 

Таким чином, перерахунок за послуги з централізованого опалення у зв’язку із 

зміною ціни природного газу Підприємство здійснило лише за один місяць – 

грудень 2019 року. 

В інші місяці опалювального періоду 2019/2020 років перерахунки нарахувань 

за надані послуги з централізованого опалення у зв’язку із зміною вартості 

природного газу Підприємством не здійснювались. 

Нездійснення перерахунків у опалювальному періоді 2019/2020 років у зв’язку 

із зміною вартості природного газу ТОВ «Шосткинське підприємство 

«Харківенергоремонт» пояснює, наступним, зокрема: «…Товариство з обмеженою 

відповідальністю «Шосткинське підприємство «Харківенергоремонт» є 

ліцензіатом Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері 

енергетики та комунальних послуг, а тому……нашому підприємству встановлює 

тариф на теплову енергію НКРЕКП. 

24 грудня 2019 року Кабінетом Міністрів України прийнято постанову № 

1082 «Деякі питання нарахування (визначення) плати за теплову енергію та послуги 

з централізованого опалення, централізованого постачання гарячої води для 

споживачів у зв’язку із зміною ціни природного газу». 

 Проте, підпунктом 9 пункту 3.2. глави 3 Ліцензійних умов провадження 

господарської діяльності з постачання теплової енергії, затверджених 

Постановою НКРЕКП 22.03.2017 № 308, встановлено, що при провадженні 

господарської діяльності з постачання теплової енергії ліцензіат повинен 

дотримуватися організаційних вимог: здійснювати постачання теплової енергії за 

тарифами, що встановлюються уповноваженим законом державним колегіальним 

органом або органом місцевого самоврядування в межах наданих повноважень….. 

З урахуванням викладеного, …. ТОВ «Шосткинське підприємство 

«Харківенергоремонт» не має правових підстав самостійно здійснювати 

нарахування плати за теплову енергію у зв’язку із зміною ціни на природний газ, яке 

використовується для виробництва теплової енергії та не перераховувати інші 

витрати, відповідно постанови Кабінету Міністрів України від 24.12.2019                         

№ 1082…» (мова оригіналу). 

Таким чином, ТОВ «Шосткинське підприємство «Харківенергоремонт» 

всупереч вимогам Постанови № 1082 не здійснило перерахунків розміру нарахувань 

плати споживачам за послуги з централізованого опалення за січень – квітень  

опалювального періоду 2019/2020 років для категорії споживачів «Населення». 
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Нездійснення ТОВ «Шосткинське підприємство «Харківенергоремонт» 

перерахунків за послуги з централізованого опалення у зв’язку із зміною ціни 

природного газу за січень – квітень опалювального періоду 2019/2020 року  може 

призвести до ущемлення інтересів споживачів, адже у такому випадку споживачі 

послуг з централізованого опалення були позбавлені можливості розраховуватися за 

отримані послуги за обґрунтованими цінами. 

У споживачів послуги з централізованого опалення, які надаються                        

ТОВ «Шосткинське підприємство «Харківенергоремонт», відсутня альтернатива в 

отриманні таких послуги у інших суб’єктів господарювання. За умов існування 

конкуренції на ринку споживач, у разі ущемлення його інтересів, мав би можливість 

обрати іншого виконавця таких послуг. 

Відповідно до частини першої статті 13 Закону України «Про захист 

економічної конкуренції» зловживанням монопольним (домінуючим) становищем 

на ринку є дії чи бездіяльність суб’єкта господарювання, який займає монопольне 

(домінуюче) становище на ринку, що призвели або можуть призвести до 

недопущення, усунення чи обмеження конкуренції, або ущемлення інтересів інших 

суб’єктів господарювання чи споживачів, які були б неможливими за умов 

існування значної конкуренції на ринку. 

З урахуванням викладеного, бездіяльність ТОВ «Шосткинське підприємство 

«Харківенергоремонт» у вигляді нездійснення перерахунків нарахувань плати 

споживачам за послуги з централізованого опалення у зв’язку із зміною ціни 

природного газу за січень - квітень опалювального періоду 2019/2020 років, містить 

ознаки порушення законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченого 

пунктом 2 статті 50, частиною першою статті 13 Закону України «Про захист 

економічної конкуренції»,  у вигляді зловживання монопольним (домінуючим) 

становищем на ринку, що може призвести до ущемлення інтересів споживачів, які 

були б неможливими за умов існування значної конкуренції на ринку. 

Враховуючи зазначене та керуючись пунктом 10 частини п'ятої статті 14 Закону 

України "Про Антимонопольний комітет України", частиною першою статті 46 

Закону України "Про захист економічної конкуренції", підпунктом 13 частини 

першої пункту 3 Положення про територіальне відділення Антимонопольного 

комітету України, затвердженого розпорядженням Антимонопольного комітету 

України від 23.02.2001 № 32-р, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 

30.03.2001 за № 291/5482 (зі змінами), адміністративна колегія Східного 

міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України 

надає  ТОВ «Шосткинське підприємство «Харківенергоремонт» такі 

РЕКОМЕНДАЦІЇ 

1. Припинити бездіяльність, яка полягає у нездійсненні споживачам 

перерахунків нарахувань плати за послуги з централізованого опалення у зв’язку із 

зміною ціни природного газу протягом січня - квітня опалювального періоду 

2019/2020 років, та містить ознаки порушення законодавства про захист економічної 

конкуренції, передбаченого пунктом 2 статті  50, частиною першою статті 13 Закону 

України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді зловживання монопольним 

(домінуючим) становищем на ринку, що може призвести до ущемлення інтересів 

споживачів, які були б неможливими за умов існування значної конкуренції на 

ринку. 
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2. Про виконання рекомендацій повідомити Східне міжобласне територіальне 

відділення Антимонопольного комітету України (61022, м. Харків, майдан 

Свободи, 5, Держпром, 6 під’їзд, 1 поверх,   кім. 35) в 1 - місячний строк з дня їх 

отримання із наданням копій підтверджуючих документів. 

Звертаємо увагу, що згідно з частиною другою статті 46 Закону України «Про 

захист економічної конкуренції» рекомендації органів Антимонопольного комітету 

України підлягають обов’язковому розгляду органами чи особами, яким вони 

надані. 

Крім того, відповідно до частини третьої статті 46 вищезазначеного Закону, за 

умови виконання положень рекомендацій у разі, якщо порушення не призвело до 

суттєвого обмеження чи спотворення конкуренції, не завдало значних збитків 

окремим особам чи суспільству та вжито відповідних заходів для усунення наслідків 

порушення, провадження у справі про порушення законодавства про захист 

економічної конкуренції не розпочинається. 

 

Головуюча колегії     Наталя ТРЕГУБЕЦЬ 
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