
 

 

АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ 

Р Е К О М Е Н Д А Ц І Ї 
 АДМІНІСТРАТИВНОЇ КОЛЕГІЇ ХАРКІВСЬКОГО ОБЛАСНОГО ТЕРИТОРІАЛЬНОГО 

ВІДДІЛЕННЯ  
 

   29.12.2015 № 78 - рк/к 
 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО «ХАРКІВМІСЬКГАЗ» 

61044,  м. Харків, вул. Жовтневої 

революції, буд. 57/59.  

Про припинення дій,  

які містять ознаки порушення 

законодавства про захист 

економічної конкуренції 

 

 

За результатами розгляду заяви фізичної особи Євтухової І.М. (вх. від 10.09.2015                   

№ 3756/Є-271) (надалі – Споживач) про порушення ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ 

ТОВАРИСТВОМ "ХАРКІВМІСЬКГАЗ" (надалі – ПАТ "ХАРКІВМІСЬКГАЗ") законодавства про 

захист економічної конкуренції (надалі – Заява) встановлено наступне. 

Зі змісту Заяви вбачається, що в 2014 році ПАТ «ХАРКІВМІСЬКГАЗ» проведено 

безпідставні завищені нарахування за спожитий природний газ фізичній особі Євтуховій І.М., яка 

проживає за адресою: м. Харків, вул. Полтавський шлях, 23/25, кв. 6. 

ПАТ "ХАРКІВМІСЬКГАЗ" є юридичною особою, має самостійний баланс, розрахункові, 

поточні та інші рахунки в банках, штамп, печатку зі своєю назвою та інші реквізити, 

ідентифікаційний код – 03359552, місцезнаходження: 61004, м. Харків, вул. Жовтневої Революції, 

буд. 57/59. 

Основними видами діяльності ПАТ "ХАРКІВМІСЬКГАЗ" є транспортування природного 

газу розподільними газопроводами та постачання природного газу за регульованим тарифом в 

межах території м. Харкова, частини Харківського та Дергачівського районів Харківської області, 

в зоні розташування розподільних газопроводів, що перебувають у власності та користуванні 

ПАТ "ХАРКІВМІСЬКГАЗ". 

ПАТ "ХАРКІВМІСЬКГАЗ" має ліцензію на розподіл природного і нафтового газу і газу 

(метану) вугільних родовищ серії АГ за № 507412, видану Національною комісією регулювання 

електроенергетики України (надалі – НКРЕ) (Рішення про видачу ліцензії від 21.04.2011                  

№ 674). 

Відповідно до абзацу другого статті 6 Закону України "Про природні монополії" до 

суміжних ринків,   що   регулюються    відповідно   до    цього   Закону,   належить    постачання 

природного газу та інших речовин, транспортування яких здійснюється трубопровідним 

транспортом. 

ПАТ "ХАРКІВМІСЬКГАЗ" має ліцензію на постачання природного газу, газу (метану) 

вугільних родовищ за регульованим тарифом серії АГ за № 507413, видану НКРЕ (Рішення про 

видачу ліцензії від 21.04.2008 № 674). 

ПАТ "ХАРКІВМІСЬКГАЗ" на підставі ліцензії здійснює постачання природного газу на 

території міста Харкова, частини Харківського та Дергачівського районів Харківської області, в 

межах мереж, що перебувають у власності або користуванні ПАТ "ХАРКІВМІСЬКГАЗ". 
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Отже, у розумінні абзацу дванадцятого статті 1 Закону України "Про захист 

економічної конкуренції" ПАТ "ХАРКІВМІСЬКГАЗ" є суб'єктом господарювання. 

Враховуючи наведене, ПАТ "Харківміськгаз" має ознаки монопольного (домінуючого) 

становища на ринку постачання природного газу за регульованим тарифом в межах  мереж, що 

ним експлуатуються в місті Харкові, частині Харківського та Дергачівського районів Харківської 

області.  

Згідно з інформацією, отриманою від ПАТ "ХАРКІВМІСЬКГАЗ", воно надає послуги з 

постачання природного газу за регульованим тарифом та його розподілу на території  міста 

Харкова, частини Харківського та Дергачівського районів Харківської області в зоні розташування 

газопроводів, що перебувають у його користуванні. 

Відносини між газопостачальними підприємствами, газорозподільними підприємствами та 

фізичними особами - споживачами газу регулюються Правилами надання населенню послуг з 

газопостачання, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 09.12.1999                 

№ 2246 (надалі - Правила). 

Відповідно до пункту 4 Правил послуги з газопостачання надаються споживачеві на 

підставі договору, що укладається ним відповідно до Типового договору про надання населенню 

послуг з газопостачання, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 05.07.2006  

№ 938. 

Між ПАТ "ХАРКІВМІСЬКГАЗ" та Споживачем укладено договір про надання послуг з 

газопостачання від 01.06.2006 № 1008004765 (надалі – Договір). 

Відповідно до абзацу першого пункту 10 Правил розрахунок населення за надані послуги з 

газопостачання здійснюється за роздрібними цінами на природний газ, що використовується для 

потреб населення, диференційованими залежно від місячного обсягу та видів споживання, що 

встановлені НКРЕ, за показаннями лічильників газу, а у разі їх відсутності - за нормами 

споживання природного газу. 

Відповідно до пункту 29 Правил споживач зобов'язаний, зокрема, знімати фактичні 

показання лічильника газу та своєчасно вносити плату за надані послуги з газопостачання, а також 

безперешкодно допускати у свої житлові та підсобні приміщення, де розташовані газові прилади і 

пристрої, лічильники газу, представників газопостачального (газорозподільного) підприємства 

після пред'явлення ними відповідних службових посвідчень, зокрема, для перевірки показань 

лічильників газу та звіряння показань фактично використаних у попередньому році та першому у 

півріччі поточного року обсягів природного газу. 

Крім цього, відповідно до пункту 22 Договору за наявності лічильника газу розрахунок за 

надані послуги проводиться за встановленими цінами на підставі фактичних показань лічильника. 

За наданою Споживачем інформацією, оплата за послуги з газопостачання станом на 

01.05.2014 здійснена Споживачем до показань лічильника газу 10784 м
3
 на суму 230,00 грн. 

Зазначені показання приладу обліку газу зафіксовано в платіжному документі про оплату за 

комунальні послуги за адресою Споживача. 

Однак, ПАТ «ХАРКІВМІСЬКГАЗ» по особовому рахунку Споживача, станом на 01.05.2015 

зазначені показання лічильника газу 10481 м
3
.  

Відповідно до Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері 

енергетики від 03.04.2014 № 420 (надалі – Постанова НКРЕ від 03.04.2014 № 420), розмір 

роздрібної ціни на 1 м
3 

природного газу, що використовується для потреб населення (за наявності 

газових лічильників), починаючи з 01.05.2014 підвищився з 0,7254 грн./м
3
 до 1,089 грн./м

3
. 

Відповідно до наданого ПАТ «ХАРКІВМІСЬКГАЗ» реєстру зняття показань лічильників 

газу в період з 01.02.2014 до 14.08.2014 контрольних зняттів показань лічильника газу Споживача 

ПАТ «ХАРКІВМІСЬКГАЗ» не проводив. 

ПАТ «ХАРКІВМІСЬКГАЗ» 14.08.2014 проведено контрольне зняття показань за адресою 

Споживача з  зазначенням показань лічильника газу 10795 м
3
, відповідно до якого здійснено 
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нарахування за 314 м
3 

природного газу (від 10481 м
3
 до 10795 м

3 
відповідно) за тарифом 

1,089 грн./м
3
. 

Таким чином, ПАТ «ХАРКІВМІСЬКГАЗ» здійснив нарахування за 303 м
3
 (від 10481 м

3
 до 

10784 м
3 

відповідно) 
 
природного газу за підвищеним тарифом відповідно до Постанови НКРЕ від 

03.04.2014 № 420, що призвело до ущемлення інтересів Споживача, оскільки до оплати за 

природний газ ПАТ «ХАРКІВМІСЬКГАЗ» додатково нарахував 110,17 грн.   

Зазначені дії ПАТ «ХАРКІВМІСЬКГАЗ» були б неможливими за умови зазнання ним 

значної конкуренції на ринку, адже в такому випадку Споживач мав би можливість обирати між 

кількома надавачами послуг з постачання газу, і, у разі ущемлення їх інтересів, обрав би іншого 

виконавця.  

Таким чином, дії ПАТ «ХАРКІВМІСЬКГАЗ», які полягають у безпідставному нарахуванню 

у серпні 2014 року фізичній особі Євтуховій І.М.  оплати за природний газ у завищеному розмірі, 

містять ознаки порушення законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченого 

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

конкуренції", у вигляді зловживання монопольним (домінуючим) становищем на ринку, що 

призвели до ущемлення інтересів споживача, які були б неможливими за умов існування значної 

конкуренції на ринку постачання природного газу за регульованим тарифом. 

Враховуючи викладене, 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 Харківського 

обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України надає ПУБЛІЧНОМУ 

АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ХАРКІВМІСЬКГАЗ»  такі 

РЕКОМЕНДАЦІЇ: 

Припинити дії, які полягають у безпідставному нарахуванню у серпні 2014 року фізичній 

особі Євтуховій І.М.  оплати за природний газ у завищеному розмірі, та містять ознаки порушення 

законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченого частиною першою статті 13, 

пунктом 2 статті 50 Закону України "Про захист економічної конкуренції", у вигляді зловживання 

монопольним (домінуючим) становищем на ринку, що призвели до ущемлення інтересів 

споживача, які були б неможливими за умов існування значної конкуренції на ринку постачання 

природного газу за регульованим тарифом, а також усунути причини виникнення цього 

порушення і умови, що йому сприяють. 

Про припинення порушення шляхом здійснення  відповідних перерахунків за спожитий 

природний газ ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ХАРКІВМІСЬКГАЗ» 

(ідентифікаційний код - 03359552) повідомити територіальне відділення із наданням копій 

підтверджуючих документів  в 10-ти денний строк з дня отримання цих рекомендацій. 

 

 

        Голова колегії                                                                                     А.Г. Косолапов 

 


