
 

 

АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ 

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

ВІДДІЛЕННЯ  
 

   06.01.2016 №  2 - рк/к 
 АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ 

«ХАРКІВОБЛЕНЕРГО» 

вул. Плеханівська, 149, м. Харків, 61037 

Про усунення причин виникнення 

порушення законодавства про захист 

економічної конкуренції та 

умов, що йому сприяють 

 

 

За результатами розгляду заяви (вх. від 22.10.2015 № 4368/Т-308) фізичної особи  

Іванової Г.А. (надалі – Споживач) про порушення законодавства про захист економічної 

конкуренції АКЦІОНЕРНОЮ КОМПАНІЄЮ «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО» (надалі – 

АК «Харківобленерго») (надалі – Заява) встановлено наступне. 

За наданою фізичною особою  Івановою Г.А. інформацією, при укладанні договору про 

користування електричною енергією з АК "Харківобленерго" від 12.07.2015 (надалі – Договір) за 

адресою: м. Харків, вул. Ювілейна, буд. 18, кв. 13, по її особовому рахунку не обліковувалась 

заборгованість за послуги постачання електричної енергії. Однак, станом на 17.07.2015                        

АК "Харківобленерго" надіслано повідомлення про наявність боргу по особовому рахунку 

Споживача в сумі 2192,40 грн., що виникла до набуття фізичною особою  Іванової Г.А. права 

власності на житлове приміщення за адресою: м. Харків, вул. Ювілейна, буд. 18, кв. 13. 

АК «Харківобленерго» є юридичною особою, має самостійний баланс і розрахунковий 

рахунок. Місцезнаходження АК «Харківобленерго»: вул. Плеханівська, 149, м. Харків, 61037, 

ідентифікаційний код – 00131954. 

Статут АК «Харківобленерго» в новій редакції зареєстрований Виконавчим комітетом 

Харківської міської ради 12.03.2009 за № 14801050021000465 (надалі - Статут). Згідно зі 

Статутом однією з основних послуг, яку надає АК «Харківобленерго», є передача та надійне 

постачання електричної енергії усім групам споживачів по тарифах, що регулюються відповідно 

до чинного законодавства.  

АК «Харківобленерго», зокрема, здійснює постачання електроенергії за регульованим 

тарифом на підставі ліцензії Національної комісії регулювання електроенергетики України 

(надалі – НКРЕ) серії АВ № 399830, строк дії з 19.09.1996. 

В розумінні статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» АК 

«Харківобленерго» є суб'єктом господарювання. 

Товарними межами ринку за показниками взаємозамінності, подібності призначення, 

споживчих властивостей є послуги постачання електроенергії за регульованим тарифом. 

Територіальними межами ринку, є територія Харківської області, на якій розташовані 

власні електричні мережі АК «Харківобленерго», що використовуються для надання послуг 

постачання електроенергії за регульованим тарифом. 
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АК «Харківобленерго» не має жодного конкурента на ринку постачання електричної 

енергії за регульованим тарифом в межах належних їй електричних мереж в Харківській області. 

Враховуючи наведене, відповідно до частини першої статті 12 Закону України «Про захист 

економічної конкуренції» АК «Харківобленерго» має ознаки монопольного (домінуючого) 

становища на ринку постачання електричної енергії за регульованим тарифом в територіальних 

межах Харківської області (включаючи м. Харків), де розташовані належні їй електричні мережі.  

Відносини між громадянами (споживачами електричної енергії) та енергопостачальником 

регулюються Правилами користування електричною енергією для населення, затвердженими 

постановою Кабінету Міністрів України  від 26.07.1999 № 1357  (надалі - Правила). 

Відповідно до абзацу першого пункту 19 Правил користування електричної енергії 

передбачено, що розрахунки за спожиту електричну енергію здійснюються за діючими тарифами 

(цінами) для населення на підставі показань приладів обліку. 

За інформацією фізичної особи  Іванової Г.А. після набуття  у власність житлового 

приміщення за адресою: м. Харків, вул. Ювілейна, буд. 18, кв. 13, між нею та                                         

АК "Харківобленерго" укладено договір про користування електричною енергією від 16.07.2015 

№ 92082 (надалі – Договір). 

Відповідно до  пункту 18 цього Договору заборгованість по особовому рахунку споживача 

Іванової Г.А. на момент укладання відсутня. 

Однак, відповідно до платіжного документа за липень від 28.07.2015 № 9815477847, 

надісланого АК "Харківобленерго", станом на 17.07.2015 по особовому рахунку Споживача 

обліковується заборгованість за послуги споживання електричної енергії в сумі 2192,40 грн., яка 

виникла до набуття фізичною особою  Івановою Г.А. права власності на житлове приміщення за 

адресою: м. Харків, вул. Ювілейна, буд. 18, кв. 13, тобто до укладання Договору.  

Дії АК «Харківобленерго», які полягають у безпідставному нарахуванні заборгованості за 

постачання електричної енергії, були б неможливими за умов зазнання значної конкуренції на 

ринку, адже в такому випадку Споживач мав би можливість обирати між кількома виконавцями, 

і, у разі ущемлення його інтересів, обрав би іншого виконавця.  

У випадку відсутності конкуренції на ринку постачання електричної енергії за 

регульованим тарифом в межах Харківської області, і, як наслідок, відсутності у її споживачів 

альтернативи щодо придбання послуг, вищезазначені дії можуть призвести до настання 

негативних наслідків для Споживача.  

Таким чином, дії АК «Харківобленерго», які полягають у безпідставному нарахуванні 

заборгованості за постачання електричної енергії фізичній особі  Івановій Г.А., 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 можуть призвести до 

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

на ринку постачання електричної енергії за регульованим тарифом. 

За інформацією АК "Харківобленерго", наданою до територіального відділення листом від 

17.11.2015 № 4854, станом на 05.11.2015 заборгованості по особовому рахунку фізичної особи  

Іванової Г.А. № 92082 немає, що підтверджено довідкою від 11.11.2015 № 227 про відсутність 

заборгованості. 

Тобто порушення припинено.  

Враховуючи зазначене та на підставі пункту 14 статті 7 Закону України "Про 

Антимонопольний комітет України", статті 46 Закону України "Про захист економічної 

конкуренції", абзацу дванадцятого пункту 7 Положення про територіальне                               

відділення Антимонопольного комітету України, затвердженого розпорядженням 

Антимонопольного комітету України від 23.02.2001 № 32-р і зареєстрованого в Міністерстві 
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юстиції України 30.03.2001 за № 291/5482, зі змінами та доповненнями, абзацу другого 

пункту 7 Регламенту адміністративної колегії територіального відділення Антимонопольного 

комітету України, затвердженого розпорядженням Антимонопольного комітету України від 

12.02.2002 № 25-р, адміністративна колегія Харківського обласного територіального відділення 

Антимонопольного комітету України надає АКЦІОНЕРНІЙ КОМПАНІЇ «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО» 

такі                                 

РЕКОМЕНДАЦІЇ: 

Вжити заходи для усунення наслідків дій, які полягають у безпідставному нарахуванні 

заборгованості за постачання електричної енергії по особовому рахунку фізичної особи  

Іванової Г.А., 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 можуть призвести до ущемлення інтересів споживачів, які були б неможливими за 

умов існування значної конкуренції на ринку постачання електричної енергії за регульованим 

тарифом, а також усунення причин виникнення цього порушення і умов, що йому сприяють. 

Про виконання рекомендацій шляхом прийняття розпорядчого документу, яким посилити 

контроль за дотриманням працівниками АКЦІОНЕРНОЇ КОМПАНІЇ «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО» 

(ідентифікаційний код - 00131954) пункту 18 Правил користування електричною енергією, 

затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 26.07.1999 року № 1357, в частині 

здійснення нарахувань оплати за спожиту електричну енергію для населення, повідомити 

територіальне відділення із наданням копій підтверджуючих документів в 10-ти денний строк з 

дня отримання цих рекомендацій. 

 

 

 

        Головуюча колегії                                                                         Н.В. Фастова 

 

         

 


