
 

 

АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ 

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

ВІДДІЛЕННЯ  
 

   21.01.2016 №  9 - рк/к 
 АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ 

«ХАРКІВОБЛЕНЕРГО» 

вул. Плеханівська, 149, м. Харків, 61037 

Про припинення порушення  

законодавства про захист 

економічної конкуренції  

 

 

За результатами розгляду заяви (вх. від 19.08.2015 № 3387/Д-252) фізичної особи                 

Дяченко І.М., що проживає за адресою: Харківська обл., м. Богодухів, вул. Жовтнева,                             

буд. 4, кв. 1 (надалі – Споживач) про порушення АКЦІОНЕРНОЮ КОМПАНІЄЮ 

"ХАРКІВОБЛЕНЕРГО" (надалі – АК "ХАКРКІВОБЛЕНЕРГО") законодавства про захист 

економічної конкуренції встановлено наступне. 

  За інформацією Споживача 16.07.2015 АК «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО» здійснило винос 

приладу обліку електричної енергії, встановленого на фасаді домоволодіння Споживача, на 

опору ВЛ-0,4 кВ.  

 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», здійснює, зокрема, постачання електроенергії за 

регульованим тарифом на підставі ліцензії Національної комісії регулювання електроенергетики 

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

Враховуючи наведене, 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 (включаючи м. Харків), 

на якій розташовані власні електричні мережі АК «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО», що використовуються 

для надання послуг постачання електроенергії за регульованим тарифом. 

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 
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(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 фізичними особами (споживачами електричної енергії) та 

енергопостачальником регулюються Правилами користування електричною енергією для 

населення, затвердженими постановою НКРЕ від 26.07.1999 № 1357, зі змінами і доповненнями 

(надалі – Правила). 

За інформацією, отриманою від Споживача, АК «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО» 16.07.2015  

встановлено прилад обліку електричної енергії № 039100 (надалі – Прилад обліку) на 

електричній опорі ВЛ – 0,4 кВ (надалі – Опора), що підтверджується актом заміни, технічної 

перевірки та пломбування розрахункових засобів обліку у побутовому секторі від 16.07.2015                 

№ 273  (надалі – Акт), складеного за адресою його проживання.  

На заяву Споживача щодо підстав виносу приладу обліку на опору                                                

АК «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО» листом від 05.08.2015 № 08-21/6861 повідомило, що «…для 

уникнення конфліктних ситуацій під час знімання показань приладу обліку за Вашою адресою 

встановлено шафу обліку з приладом обліку та ввідним автоматичним вимикачем номіналом 16А 

на опорі…» (мова оригіналу).   

Згідно з вимогами пункту 10 Правил, прилади обліку встановлюються  відповідно до вимог 

Правил улаштування електроустановок (надалі ПУЕ). 

Пунктом 1.5.27 ПУЕ передбачено, що «Допускается размещение счетчиков в 

неотапливаемых помещениях и коридорах распределительных устройств электростанций и 

подстанций, а также в шкафах наружной установки. При этом должно быть предусмотрено 

стационарное их утепление на зимнее время посредством утепляющих шкафов, колпаков с 

подогревом воздуха внутри них электрической лампой или нагревательным элементом для 

обеспечения внутри колпака положительной температуры, но не выше +20° C» (мова оригіналу). 

Отже, ПУЕ передбачено встановлення лічильників як усередині житлових будинків, так і 

зовні будинків (за умови виконання вимог пункту 1.5.27 ПУЕ). 

Абзацом третім пункту 11 Правил передбачена можливість перенесення приладу обліку 

лише за бажанням споживача, якщо це не суперечить вимогам ПУЕ. Таке перенесення приладів 

обліку електричної енергії проводиться за рахунок споживача. 

Таким чином, Правилами не передбачено встановлення (винос) приладу обліку електричної 

енергії на Опорі без погодження зі споживачем електричної енергії. 

Отже, дії АК "Харківобленерго" зі встановлення Приладу обліку на Опорі без погодження 

зі споживачем суперечать вимогам Правил. Крім цього, такі дії можуть призвести до ущемлення 

інтересів Споживача, адже Споживач позбавлений можливості слідкувати за показниками 

приладу обліку. 

Зазначені дії АК "Харківобленерго" щодо  встановлення Приладу обліку на Опорі без 

погодження зі Споживачем, як це передбачено Правилами,  були б неможливими за умови 

зазнання нею значної конкуренції на ринку, адже в такому випадку учасники Споживач  мав би 

можливість обирати між кількома виконавцями, і, у разі ущемлення їх інтересів, обрали б іншого 

виконавця.  

Таким чином, дії АК "ХАРКІВОБЛЕНЕРГО", які полягають у встановленні  Споживачу 

приладу обліку електричної енергії на електричній опорі ВЛ – 0,4 кВ без погодження зі 

Споживачем, 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 постачання електричної енергії за регульованим тарифом, що призвели до ущемлення 

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

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: 

Припинити дії, які полягають у встановленні  фізичній особі Дяченко І.М. приладу обліку 

електричної енергії на електричній опорі ВЛ – 0,4 кВ без погодження з ним, 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 демонтажу приладу обліку електричної енергії                          

№ 039100 та приведення дій у відповідність до Правил, повідомити Відділення у 1-місячний 

строк з дня їх отримання. 

 

 

 

        Голова колегії                                                                               А.Г. Косолапов 

 

         

 


