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АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

«ХАРКІВОБЛЕНЕРГО» 

------------------------------------------ 
61037, м. Харків, вул. Плеханівська, 149  

Щодо усунення причин та умов  

виникнення порушення законодавства  

про захист економічної конкуренції 

 

В ході здійснення контролю за дотриманням законодавства про захист 

економічної конкуренції встановлено наступне. 

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО» є юридичною особою, 

має самостійний баланс і розрахунковий рахунок. Місцезнаходження: 61037,                         

м. Харків, вул. Плеханівська, 149. Ідентифікаційний код – 00131954 (надалі –                      

АТ «Харківобленерго»).  

Основним видом діяльності АТ «Харківобленерго» є розподілення 

електроенергії (код КВЕД 35.13). 

Отже, у розумінні статті 1 Закону України “Про захист економічної 

конкуренції” АТ «Харківобленерго» є суб'єктом господарювання. 

Відповідно до Методики визначення монопольного (домінуючого) становища 

на ринку, затвердженої розпорядженням Антимонопольного комітету України від 

05.03.2002  № 49-р, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 01.04.2002 за 

№ 317/6605 (надалі – Методика), встановлено наступне. 

Об’єктами аналізу є: 

- послуги з постачання електричної енергії за регульованим тарифом; 

- АТ «Харківобленерго» - постачальник електричної енергії за регульованим 

тарифом. 

Споживачами послуг з постачання електричної енергії за регульованим 

тарифом є фізичні та юридичні особи, електроустановки яких приєднання до 

електричних мереж, належних АТ «Харківобленерго». 

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. 
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Відповідно до статті 5 Закону України "Про природні монополії" до сфери 

діяльності суб’єктів природних монополій належить розподіл  електричної  енергії 

(передачі електричної енергії місцевими  (локальними)  електромережами. 

Згідно зі статтею 7 Закону України «Про природні монополії» діяльність 

суб'єктів природних монополій у сферах, визначених у  статті 5 Закону, а також 

діяльність суб'єктів господарювання на суміжних ринках підлягає ліцензуванню 

відповідно до закону. 

АТ "Харківобленерго" має відповідну ліцензію на передачу електричної 

енергії місцевими (локальними) електричними мережами серії АВ за № 399829, 

видану Національною комісією регулювання електроенергетики України (надалі – 

НКРЕ) (Рішення про видачу ліцензії від 07.08.2008 № 931). 

Враховуючи зазначене, АТ "Харківобленерго" є суб’єктом природної 

монополії на ринку передачі електричної енергії місцевими (локальними) 

електромережами, в межах належних їй електричних мереж  Харківської області 

(включаючи місто Харків). 

Відповідно до статті 1 закону України «Про природні монополії» суміжний 

ринок  -  товарний  ринок,  що  не перебуває у стані природної монополії,  для 

суб'єктів  якого  реалізація  вироблених товарів  або  використання  товарів інших 

суб'єктів господарювання неможливе   без   безпосереднього   використання    

товарів, що виробляються (реалізуються) суб'єктами природних монополій. 

Згідно з статтею 6 Закону України «Про природні монополії» до суміжних  

ринків,  що  регулюються  відповідно  до   цього Закону, належать, зокрема, 

постачання  електричної  енергії  споживачам. 

АТ "Харківобленерго" має відповідну ліцензію на постачання електричної 

енергії за регульованим тарифом серії АВ за № 399830, видану НКРЕ (Рішення про 

видачу ліцензії від 07.08.2008 № 931). 

Таким чином, АТ "Харківобленерго" діє на суміжному ринку з постачання 

електричної енергії за регульованим тарифом. 

Постачання електроенергії за регульованим тарифом є одним з видів 

діяльності АТ "Харківобленерго" і розглядається як товар, який не має замінників. 

Таким чином, товарними межами ринку є постачання електроенергії за 

регульованим тарифом. 

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. 

Згідно з пунктом 1.3 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності 

з постачання електричної енергії, затверджених постановою Національної комісії, 

що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, 

від 13.04.2017 № 504,  закріплена територія – територія адміністративно-

територіальної  одиниці,  де  розташовані  місцеві (локальні) електричні   мережі,   

що  перебувають у  власності ліцензіата,  та  електричні  мережі  споживачів, які 

живляться від мереж  ліцензіата  або  від  приєднаних  до мереж ліцензіата інших 

власників  електричних  мереж, які не мають ліцензії на постачання електричної 
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енергії за регульованим тарифом. Якщо на території адміністративно-

територіальної одиниці розташовані електричні мережі інших ліцензіатів з 

постачання  електричної  енергії за регульованим тарифом, то закріплена  територія  

кожного  з  цих  ліцензіатів  визначається  відповідно  до території  розташування  

об'єктів електроенергетики, що перебувають у власності ліцензіата, та  

електричних  мереж  споживачів,  які живляться від мереж цього ліцензіата. 

Враховуючи зазначене, територіальними межами ринку є територія 

Харківської області (включаючи місто Харків), на якій розташовані електричні 

мережі, що належать АК "Харківобленерго" та електричні  мережі  споживачів, які 

живляться від мереж  Компанії або  від  приєднаних до мереж Компанії інших 

власників електричних мереж, які не мають ліцензії на постачання електричної 

енергії за регульованим тарифом (наділі – Територіальні межі). 

Відповідно до Методики часові межі ринку визначаються як проміжок часу, 

протягом якого відповідна сукупність товарно-грошових відносин між продавцями 

(постачальниками, виробниками) і споживачами утворює ринок із сталою 

структурою. 

Часовими межами ринку постачання електричної енергії за регульованим 

тарифом визначено 2018 рік  – період, протягом якого АТ «Харківобленерго» 

надавало послуги з постачання електричної енергії за регульованим тарифом. При 

цьому, структура ринку, співвідношення попиту та пропозиції на ньому 

залишались незмінні. 

Враховуючи викладене, відповідно до частини першої статті 12 Закону 

України "Про захист економічної конкуренції" АТ "Харківобленерго" протягом 

2018 року мало ознаки монопольного (домінуючого) становища на ринку послуг з 

постачання електричної енергії за регульованим тарифом в межах території 

Харківської області (включаючи місто Харків), на якій розташовані електричні 

мережі, що належать АК "Харківобленерго" та електричні  мережі  споживачів, які 

живляться від мереж  Компанії  або  від  приєднаних до мереж Компанії інших 

власників електричних мереж, які не мають ліцензії на постачання електричної 

енергії за регульованим тарифом. 

З 11.06.2017 набрав чинності Закон України «Про ринок електричної енергії», 

який визначає правові, економічні та організаційні засади функціонування ринку 

електричної енергії, регулює відносини, пов’язані з виробництвом, передачею, 

розподілом, купівлею-продажем, постачанням електричної енергії для 

забезпечення надійного та безпечного постачання електричної енергії споживачам 

з урахуванням інтересів споживачів. 

Згідно з вимогами Закону України «Про ринок електричної енергії», не 

пізніше ніж через 18 місяців з дня набрання чинності повинно відбутись 

відокремлення видів діяльності з розподілу та постачання електричної енергії в 

електропостачальних компаніях України. Тобто, на території Харківської області 

повинні бути створені дві нові компанії: одна буде займатися розподілом 

електроенергії та експлуатацією електромереж (оператор систем розподілу), друга 

– постачанням електроенергії (електропостачальник). 
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З урахуванням викладеного, починаючи з 01.01.2019 почав функціонувати 

новий ринок електричної енергії. 

Основні умови діяльності учасників ринку електричної енергії та 

взаємовідносин між ними врегульовані Законом України «Про ринок електричної 

енергії», Кодексом систем розподілу, затвердженого постановою Національної 

комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних 

послуг від 14.03.2018 № 310 (надалі – Кодекс систем розподілу), Правилами 

роздрібного ринку електричної енергії, затверджених постановою Національної 

комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних 

послуг від 14.03.2018 № 312 (надалі – Правила роздрібного ринку), Ліцензійними 

умовами провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії, 

затвердженими постановою Національної комісії, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 27.12.2017 № 1470 

(надалі – Ліцензійні умови), Законом України «Про природні монополії» та іншими 

нормативно- правовими актами. 

Відповідно до пункту 58 статті 1 Закону України «Про ринок електричної 

енергії» оператор системи розподілу - юридична особа, відповідальна за безпечну, 

надійну та ефективну експлуатацію, технічне обслуговування та розвиток системи 

розподілу і забезпечення довгострокової спроможності системи розподілу щодо 

задоволення обґрунтованого попиту на розподіл електричної енергії з урахуванням 

вимог щодо охорони навколишнього природного середовища та забезпечення 

енергоефективності. 

Отже, у розуміння статті 1 Закону України «Про ринок електричної енергії» 

АТ «Харківобленерго» є оператором системи розподілу. 

У такому випадку об’єктами аналізу щодо визначення становища                            

АТ «Харківобленерго» є: 

- послуги з розподілу електричної енергії (надалі - Послуги); 

-  Оператор системи розподілу - АТ «Харківобленерго». 

Споживачами Послуг є фізичні та юридичні особи (суб’єкти господарювання), 

електроустановки яких приєднанні до системи розподілу електричної енергії, яка 

перебуває у власності, користування та віданні АТ «Харківобленерго». 

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. 

Відповідно до пункту 78 частини першої статті 1 Закону України «Про ринок 

електричної енергії» розподіл електричної енергії - транспортування електричної 

енергії від електроустановок виробників електричної енергії або електроустановок 

оператора системи передачі мережами оператора системи розподілу, крім 

постачання електричної енергії. 

Відповідно до частини першої статті 3 Закону України «Про ринок 

електричної енергії» ринок електричної енергії функціонує на конкурентних 

засадах, крім діяльності суб’єктів природних монополій. 
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Статтею 1 Закону України «Про природні монополії» визначено, що: 

- 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 виробництва на одиницю  товару  в міру збільшення обсягів 

виробництва),  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); 

- суб'єкт   природної   монополії   -   суб'єкт  господарювання (юридична   

особа)   будь-якої   форми  власності,  який  виробляє (реалізує)  товари  на  ринку,  

що  перебуває  у  стані  природної монополії. 

Відповідно до абзацу восьмого частини першої статті 5 Закону України «Про 

природні монополії» відповідно  до   цього   Закону   регулюється   діяльність 

суб'єктів природних монополій у таких сферах, зокрема розподілу  електричної  

енергії (передачі електричної енергії місцевими  (локальними)  електромережами. 

Згідно з частиною першою статті 7 закону України «Про природні монополії» 

діяльність суб'єктів природних монополій у сферах, визначених у  статті  5  цього   

Закону, а також   діяльність суб'єктів господарювання на суміжних ринках підлягає 

ліцензуванню відповідно до закону. 

Відповідно до постанови Національної комісії, що здійснює державне 

регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг, від 16.11.2018 № 1446                

АТ «Харківобленерго» видано ліцензію на право провадження господарської 

діяльності з розподілу електричної енергії, яка набирає чинності з 01.01.2019. 

Враховуючи, що ринок Послуг перебуває у стані природної монополії, ці 

послуги не мають товарів-замінників. 

Таким чином, товарними межами ринку є Послуги. 

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  пункту 1.3 Ліцензійних умов місце провадження господарської 

діяльності - територія (або частина території) адміністративно-територіальної 

одиниці, де розташована система розподілу електричної енергії, що перебуває у 

власності, господарському віданні (щодо державного або комунального майна) або 

в управлінні на підставі договору управління активами, укладеного з Національним 

агентством України з питань виявлення, розшуку та управління активами, 

одержаними від корупційних та інших злочинів, здобувача ліцензії (ліцензіата), та 

електричні мережі інших власників, які приєднані до мереж здобувача ліцензії 

(ліцензіата) (з якими укладені відповідні договори згідно із законодавством), які не 

мають ліцензії на розподіл електричної енергії, яку здобувач ліцензії (ліцензіат) 

зазначив у документах, що додаються до заяви про отримання ліцензії (з 

урахуванням змін до документів, поданих ліцензіатом в установленому цими 

Ліцензійними умовами порядку). Якщо на території адміністративно-

територіальної одиниці розташовані системи розподілу електричної енергії інших 
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ліцензіатів з розподілу електричної енергії, то місце провадження діяльності 

кожного з цих ліцензіатів визначається відповідно до території розташування 

системи розподілу електричної енергії, що перебуває у власності, господарському 

віданні (щодо державного або комунального майна) або в управлінні на підставі 

договору управління активами, укладеного з Національним агентством України з 

питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних 

та інших злочинів, ліцензіата, та електричних мереж інших власників, які 

приєднані до мереж цього ліцензіата (з якими укладені відповідні договори згідно 

із законодавством). 

Отже, територіальними межами ринку Послуг є територія Харківської області 

в межах розташування системи розподілу електричної енергії, що перебуває у 

власності або господарському відданні (щодо державного або комунального майна) 

АТ «Харківобленерго», та електричних мереж інших власників, які приєднані до 

мереж ліцензіата (з якими укладені відповідні договори згідно із законодавством) 

(надалі – Територіальні межі). 

АТ «Харківобленерго» в Територіальних межах не має конкурентів на ринку 

Послуг, отже споживачі, електроустановки яких приєднані до системи розподілу 

електричної енергії АТ «Харківобленерго», не мають можливості отримувати такі 

послуги від інших ліцензіатів. 

Відповідно до Методики часові межі ринку визначаються як проміжок часу, 

протягом якого відповідна сукупність товарно-грошових відносин між продавцями 

(постачальниками, виробниками) і споживачами утворює ринок із сталою 

структурою. 

Часовими межами ринку визначено січень 2019 року – період, з якого                          

АТ «Харківобленерго» почало надавати Послуги (надалі – Часові межі).  

Враховуючи наведене, відповідно до частини першої статті 12 Закону України 

«Про захист економічної конкуренції» АТ «Харківобленерго» у визначених 

Територіальних та Часових межах має ознаки монопольного (домінуючого) 

становища на ринку Послуг. 

  

АТ «Харківобленерго» у 2018 році безпідставно відмовляло суб’єктам 

господарювання у постачанні електричної енергії до їх об’єктів. 

ТОВ фірма «НЕКС» зареєстроване 11.03.1993 за № 1 480 120 0000 018609. 

Місцезнаходження: 61166, м. Харків, вул. Бакуліна, 4а, оф. 72. Ідентифікаційний 

код – 19471825. Основним видом діяльності є виробництво електророзподільчої та 

контрольної апаратури (код за КВЕД 27.12). 

Між АТ «Харківобленерго» та ТОВ фірмою «НЕКС» укладено договір про 

постачання електричної енергії від 13.09.2006 № 024258 (надалі - Договір). 

АТ «Харківобленерго» та ТОВ фірма «НЕКС» у жовтні 2017 року уклали 

додаткову угоду від 02.10.2017 № 1/17 до Договору, згідно з якою «… 1. Сторони 

дійшли згоди тимчасово… проводити розрахунки за спожиту електричну енергію 

по об’ємам, зазначеним у додатку 3.1.1 від 02.10.2017 до цієї угоди, за умовами 

договору про постачання електричної енергії № 024258 від 13.09.2006 р…. 2. Ця 
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угода …. діє до 02.04.2018… Ця угода не підлягає пролонгації і вважається 

продовженою тільки після укладання додаткової угоди щодо продовження терміну 

дії цієї угоди… » (мова оригіналу). 

Між АТ «Харківобленерго» та ТОВ фірмою «НЕКС» 04.04.2018 укладено 

додаткову угоду до Договору, строком дії до 03.10.2018. Предметом цієї додаткової 

угоди є будівництво житлових будинків по вул. Деркачівська, 4 у м. Харкові. 

АТ «Харківобленерго» направило на адресу ТОВ фірми «НЕКС» 

повідомлення від 27.09.2018 № 12163 про припинення подачі електроенергії, в 

якому зазначено, що «… Термін дії договору про постачання електричної енергії 

Вашому підприємству скінчився 03.10.2018. За відсутності договірних відносин, 

електропостачання підприємства буде припинено повністю з … 04.10.2018» (мова 

оригіналу). Окрім цього, до вказаного повідомлення АТ «Харківобленерго» 

27.09.2018 виписало наряд на припинення подачі електроенергії з 04.10.2018. 

З метою недопущення припинення подачі електричної енергії та подовження 

строку дії додаткової угоди від 04.04.2018 до Договору ТОВ фірма «НЕКС» 

28.09.2018 листом № 28/1 звернулось до АТ «Харківобленерго» з питань 

подовження строку дії додаткової угоди від 02.10.2017 № 1/17. 

Втім, АТ «Харківобленерго», не зважаючи на звернення ТОВ фірми «НЕКС», 

у зв’язку з відсутністю договору про постачання електричної енергії припинило 

04.10.2018 подачу електричної енергії на об’єкт ТОВ фірми «НЕКС» по                             

вул. Дергкачівська, 4 у м. Харкові. 

При цьому, АТ «Харківобленерго» лише 01.11.2018 повідомило ТОВ фірму 

«НЕКС» (лист АТ «Харківобленерго» від 01.11.2018 № 07-56к/05-26447) про 

відмову у подовженні строку дії додаткової угоди від 04.04.2018 до Договору 

обґрунтовуючи це наступним: «… Норми статті 629 Цивільного кодексу України 

(надалі - ЦКУ) встановлюють, що договір є обов’язковим для виконання 

сторонами. … Частиною 1 ст. 631 ЦКУ визначено, що строком договору є час, 

протягом якого сторони можуть здійснити свої права і виконати свої обов’язки 

відповідно до договору. … Згідно зі ст. 651 ЦКУ зміна або розірвання договору 

допускається лише за згодою сторін. … Оскільки товариство не надає згоду на 

продовження, повідомляємо, що строк дії договору від 13.09.2006 № 024258… 

сплив 03.10.2018.» (мова оригіналу). 

Слід зазначити, що нормами діючих нормативно-правових актів у сфері 

електропостачання не передбачені вищенаведені підстави для відмови у 

подовженні строку дії Договору, що призводить до припинення постачання 

електричної енергії.  

Отже, відмовивши у подовженні строку дії додаткової угоди від 04.04.2018 до 

Договору АТ «Харківобленерго» фактично відмовило ТОВ фірмі «НЕКС» у 

постачанні електричної енергії до його об’єкту.  

 Враховуючи, що електрична енергія, яка поставлялась відповідно до умов 

Договору (з усіма змінами та додатковими угодами), використовувалась для 

будівництва багатоквартирного житлового будинку, відсутність електричної 

енергії призведе до затримки будівництва, а отже до неможливості у строк 
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виконати замовлення. Це може негативно вплинути на репутацію суб’єкта 

господарювання – ТОВ фірми «НЕКС».  

Відсутність електричної енергії на об’єкті ТОВ фірми «НЕКС» може 

призвести до того, що воно не зможе брати участь у активній конкурентній 

боротьбі на рівні з іншими суб’єктами господарювання, які здійснюють діяльність 

на ринку будівництва багатоквартирних житлових будинків та відповідно до 

зменшення обсягу надання відповідних послуг, втрату клієнтів, і як наслідок до 

обмеження конкуренції на зазначеному ринку.  

Окрім цього, пунктом 1.2.3 глави 1.2 розділу 1 Правил роздрібного ринку 

передбачено, що оператор системи не має права відмовити у розподілі (передачі) 

електричної енергії, зокрема споживачам до межі балансової належності їх 

електроустановок. 

 Відповідно  до пункту 2.1.2 глави 2.1 розділу II Правил роздрібного ринку 

оператор системи зобов’язаний укласти  договори про надання послуг з розподілу 

(передачі) еклектичної енергії з усіма споживачами, електроустановки яких 

приєднані до електричних мереж на території діяльності відповідного оператора 

системи.  

 Згідно з пунктом 2 Постанови Національної комісії, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 14.03.2018 № 312 

укладення договорів між споживачами та іншими учасниками роздрібного ринку 

електричної енергії відповідно до вимог Правил здійснюється шляхом приєднання 

споживачів до публічних договорів приєднання (договору споживача про надання 

послуг з розподілу електричної енергії, відповідних договорів про постачання 

електричної енергії) на умовах чинних договорів про постачання електричної 

енергії та про користування електричною енергією, укладених з відповідними 

постачальниками електричної енергії за регульованим тарифом, шляхом подання 

заяви-приєднання за формою, наведеною у додатку до цієї постанови. 

 Отже, за наявності чинних договорів про постачання електричної енергії 

споживач може шляхом подання заяви – приєднання до умов публічних договорів 

приєднання (договору споживача про надання послуг з розподілу електричної 

енергії) укласти договір про надання послуг з розподілу електричної енергії. 

 Необхідно зазначити, що відсутність у ТОВ фірми «НЕКС» чинного 

договору про постачання електричної енергії може позбавити його права укласти 

договір про надання послуг з розподілу електричної енергії шляхом направлення 

заяви – приєднання до умов публічного договору.  

Враховуючи зазначене, дії АТ «Харківобленерго» по відмові в постачанні 

електричної енергії до об’єкту ТОВ фірми «НЕКС», є безпідставними та такими, 

що можуть призвести до ущемлення інтересів ТОВ фірми «НЕКС».  

Такі дії АТ «Харківобленерго» були б неможливі за умов існування значної 

конкуренції на ринку послуг з розподілу електричної енергії, адже в такому 

випадку споживач – ТОВ фірма «НЕКС» мало б можливість обирати між кількома 

виконавцями, і у разі ущемлення його інтересів могло б обрати іншого виконавця 

таких послуг.  
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За відсутності конкуренції на ринку послуг з розподілу електричної енергії 

ТОВ фірма «НЕКС» не має альтернативних джерел придбання Послуг. 

В той час, коли АТ «Харківобленерго» є єдиним торговельним партнером, 

стосунків з яким неможливо уникнути, його експлуатуюча поведінка завдає шкоду 

інтересам споживачів, слабка позиція яких використовується на власну користь 

через відсутність альтернативних джерел отримання послуг з розподілу 

електричної енергії. 

Враховуючи наведене, дії АТ «Харківобленерго», які полягають у 

безпідставній відмові в постачанні електричної енергії до об’єктів суб’єктів 

господарювання, 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 послуг з розподілу електричної 

енергії, що можуть призвести до ущемлення інтересів споживачів, які були б 

неможливими за умов існування значної конкуренції на ринку. 

АТ «Харківобленерго» листом від 26.12.2018 № 07-56к/05-31346 (вх. від 

02.01.2019 № 82) повідомило територіальне відділення про укладання з                         

ТОВ фірмою «НЕКС» додаткової угоди від 26.12.2018 до Договору, строком дії до 

04.04.2019. На підтвердження цього факту АТ «Харківобленерго» надало копію 

додаткової угоди до Договору.  

Враховуючи викладене, керуючись статтею 46 Закону України "Про захист 

економічної конкуренції", адміністративна колегія Харківського обласного 

територіального відділення Антимонопольного комітету України надає                              

АТ «Харківобленерго» такі 

РЕКОМЕНДАЦІЇ: 

1. Вжити заходи щодо усунення причин та умов виникнення порушення 

законодавства про захист економічної конкуренції, яке полягає у безпідставній 

відмові у постачанні електричної енергії до об’єктів суб’єктів господарювання, та 

містить 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 послуг з розподілу електричної енергії, що 

можуть призвести до ущемлення інтересів споживачів, які були б неможливими за 

умов існування значної конкуренції на ринку. 

2. Про виконання рекомендацій повідомити територіальне відділення в                         

10-денний термін 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 
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окремим особам чи суспільству та вжито відповідних заходів для усунення 

наслідків порушення, провадження у справі про порушення законодавства про 

захист економічної конкуренції не розпочинається. 

 

Голова колегії       Гейда І.О. 

Члени колегії:       Бугаєв А.М. 

         Трегубець Н.О. 

         Приймак Є.Б. 

         Аврамова С.П. 

         Неймирок Ю.О. 

         Тевелєва Ю.В.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


