
 
 

АНТИМОНОПОЛЬНИЙ  КОМІТЕТ  УКРАЇНИ 

СУМСЬКЕ ОБЛАСНЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ 

АДМІНІСТРАТИВНОЇ КОЛЕГІЇ 
 

30 серпня 2017 року                       м. Суми                                                     № 7 

                                                                                      

                                                                                                                Справа № 02-06/10-2017 

 

Про порушення законодавства  

про захист економічної конкуренції 

 

Адміністративна колегія Сумського обласного територіального відділення 

Антимонопольного комітету України, за результатами розгляду подання відділу 

досліджень та розслідувань від  11 серпня 2017 року  № 55 «Про попередні висновки у 

справі № 02-06/10-2017» 

 

ВСТАНОВИЛА:  

За результатами розгляду заяви публічного акціонерного товариства «Сумське 

машинобудівне науково-виробниче об’єднання ім. М.В. Фрунзе» (наразі – публічне 

акціонерне товариство «Сумське машинобудівне науково-виробниче об’єднання», далі – 

ПАТ «СМНВО») від 3 серпня 2015 року № 18-7/2452 (зареєстровано в тервідділенні                

3 серпня 2015 року за № 02-10/2718) щодо неправомірності дій виконавчого комітету 

Сумської міської ради при затвердженні Правил приймання стічних вод у систему 

каналізації м. Суми розпорядженням адміністративної колегії Сумського обласного 

територіального відділення Антимонопольного комітету України (далі – Колегія) від              

19 травня 2017 року №18 розпочато справу № 02-06/10-2017.  

 

За результатами збору та аналізу доказів встановлено наступне. 

Виконавчий комітет Сумської міської ради (Сумська обл., м. Суми, майдан 

Незалежності, 2, ідентифікаційний код – 04057942) створений і діє у відповідності з 

Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та 

іншими нормативно-правовими актами.  

Єдиним виконавцем послуг з централізованого водовідведення на території 

м. Суми відповідно до рішень виконавчого комітету Сумської міської ради від 22.09.2009 

№ 484 «Про визначення виконавців/виробників послуг з централізованого опалення, 

постачання холодної та гарячої води і водовідведення в місті Суми» та від 20.05.2011 

№322 «Про визначення виробників та виконавців послуг з централізованого опалення, 

постачання холодної та гарячої води і водовідведення в місті Суми» є комунальне 

підприємство «Міськводоканал» Сумської міської ради (м. Суми, Білопільський шлях, 9, 

ідентифікаційних код – 03352455, далі – КП «Міськводоканал» СМР). 

Наразі КП «Міськводоканал» СМР надає послуги з централізованого 

водовідведення на підставі Ліцензії АЕ 199640, виданої Національною комісією, що 

здійснює держане регулювання у сфері комунальних послуг, 05.02.2013 з терміном дії до 

04.12.2018. 
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На момент виникнення спірних правовідносин відносини між підприємствами 

водопровідно-каналізаційного господарства та підприємствами, установами, 

організаціями незалежно від форм власності й відомчої належності, які скидають свої 

стічні води в системи каналізації населених пунктів, регулювалися Правилами 

користування системами централізованого комунального водопостачання та 

водовідведення в населених пунктах України, затвердженими наказом Міністерства з 

питань житлово-комунального господарства України від 27.06.2008 №190 (далі – Правила 

користування), Правилами приймання стічних вод підприємств у комунальні та відомчі 

системи каналізації населених пунктів України, затвердженими наказом Державного 

комітету будівництва, архітектури та житлової політики України від 19.02.2002 №37 (далі 

– Правила приймання стічних вод) та місцевими правилами приймання. 

Відповідно до пункту 1.6 Правил приймання стічних вод, місцеві правила 

приймання згідно з Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» 

затверджують виконавчі органи місцевих рад за поданням водоканалів після погодження з 

територіальними органами Мінекоресурсів та Міністерства охорони здоров'я України. 

При цьому місцеві правила приймання є обов'язковими для всіх підприємств, яким 

Водоканали надають послуги з водовідведення та які розташовані на території даної 

місцевої ради.  

Протягом грудня 2007 року – вересня 2011 року на території м. Суми діяли 

Правила приймання стічних вод в системи каналізації м. Суми у редакції, затвердженій 

рішенням виконавчого комітету Сумської міської ради від 10.12.2007 №596 «Про 

затвердження Правил приймання стічних вод в системи каналізації м. Суми». 

Слід зазначити, що вказані Правила, відповідно до інформації, наданої КП 

«Міськводоканал» СМР листом від 19.10.2015 №22/11202 (вх. №20-10/3477 від 

26.10.2015), були погоджені Державним управлінням охорони навколишнього природного 

середовища та Головним Державним санітарним лікарем м. Суми, як то й передбачено 

пунктом 1.6 Правил приймання стічних вод. 

Наразі чинною є редакція Правил приймання стічних вод у системи каналізації 

м. Суми, що була затверджена рішенням виконавчого комітету Сумської міської ради від 

06.09.2011 №539 «Про внесення змін та доповнень до рішення виконавчого комітету 

Сумської міської ради від 10.12.2007 №596 «Про затвердження Правил приймання стічних 

вод в системи каналізації м. Суми» (далі – Правила приймання стічних вод у систему 

каналізації м. Суми). 

За твердженням КП «Міськводоканал» СМР (лист №22/11202 від 19.10.2015) 

ініціатором внесення у 2011 році змін до Правил приймання стічних вод у системи 

каналізації м. Суми, затверджених у 2007 році, та їх розробником були органи місцевого 

самоврядування м. Суми.  

Натомість, за повідомленням виконавчого комітету Сумської міської ради (лист 

№4959/03.01.02-14), ініціатором розробки вищезазначених Правил приймання стічних вод 

у системи каналізації м. Суми були управління житлової політики, комунального 

господарства та благоустрою Сумської міської ради та КП «Міськводоканал» СМР. 

Про участь КП «Міськводоканал» СМР у розробці Правил приймання стічних вод 

у систему каналізації м. Суми свідчить, зокрема, й лист останнього до заступника 

начальника управління житлової політики, комунального господарства та благоустрою від 

04.08.2011 №05/2971, у якому КП «Міськводоканал» СМР пропонує власну редакцію 

преамбули рішення про затвердження зазначених Правил приймання стічних вод. Крім 

того, у вказаному листі КП «Міськводоканал» СМР наголошує на важливості Правил 

приймання стічних вод у системи каналізації м. Суми, оскільки останні містять економічні 

важелі впливу на промислові джерела забруднень водного середовища міста. 

При цьому ні КП «Міськводоканал» СМР, ні виконавчий комітет Сумської міської 

ради не надали жодних належних доказів, які б підтверджували погодження Правил 

приймання стічних вод у системи каналізації м. Суми з територіальними органами 
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Мінекоресурсів та Міністерства охорони здоров'я України у відповідності до вимог 

пункту 1.6 Правил приймання стічних вод. 

 

Відповідно до пункту 1.5 Правил приймання стічних вод на підставі зазначених 

Правил та Інструкції про встановлення та стягнення плати за скид промислових стічних 

вод у системи каналізації населених пунктів Водоканали розробляють місцеві правила 

приймання стічних вод підприємств у систему каналізації населеного пункту, у яких 

установлюються допустимі концентрації (далі – ГДК) для кожної забруднюючої речовини, 

що може скидатися Підприємствами в систему каналізації, а також відображаються 

місцеві особливості приймання стічних вод Підприємств у міську каналізацію. 

Пунктом 1.9 Правил приймання стічних вод передбачено, що кожне Підприємство 

скидає стічні води в каналізаційну систему населеного пункту через окремий випуск з 

обов'язковим улаштуванням контрольних колодязів, розташованих за межами 

Підприємства в місцях, що мають під'їзні дороги.  

З метою контролю якості стічних вод Підприємств Водоканал здійснює відбір 

разових проб. Виявлені в цих пробах перевищення допустимих концентрацій 

забруднюючих речовин у стічних водах є підставою для нарахування плати за скид 

понаднормативних забруднень (пункт 7.8 Правил приймання стічних вод). 

Враховуючи зазначене, КП «Міськводоканал» СМР як розробник Правил 

приймання стічних вод у систему каналізації м. Суми, бере участь у встановленні ГДК для 

кожної забруднюючої речовини, що може скидатись Підприємствами до системи 

каналізації м. Суми та, у разі перевищення Підприємствами цих концентрацій, нараховує 

плату за скид понаднормових забруднень. 

Слід зазначити, що нормативно-правовими актами, які містять ГДК шкідливих 

речовин у воді водних об’єктів господарсько-питного та культурно-побутового 

водокористування, є Санітарні правила та норми охорони поверхневих вод від 

забруднення від 04.07.1988 №4630-88, затверджені заступником Міністра охорони 

здоров’я СРСР, Головним державним санітарним лікарем СРСР (далі – СанПін 4630-88) та 

Правила приймання стічних вод. 

При цьому відповідно до СанПін 4630-88 ГДК – це максимальні концентрації, за 

яких речовини не здійснюють прямого чи опосередкованого впливу на стан здоров’я 

населення (при впливі на організм протягом всього життя) та не погіршують гігієнічні 

умови водокористування. 

Тобто, скидання до водних об’єктів стічних вод, що містять шкідливі речовини у 

концентраціях не більших за ті, що передбачені СанПін 4630-88 та Правилами приймання 

стічних вод, не тягнуть за собою погіршення стану навколишнього середовища та 

здоров’я населення. 

Результати вибіркового порівняльного аналізу розмірів ГДК забруднюючих 

речовин у стічних водах Підприємств, передбачених Правилами приймання стічних вод у 

систему каналізації м. Суми, з ГДК аналогічних забруднюючих речовин, визначених 

Правилами приймання стічних вод та СанПін 4630-88, наведені у таблиці. 

 

Найменування 

речовин 

ГДК, передбачені 

Правилами приймання 

стічних вод у систему 

каналізації м. Суми, мг/л 

ГДК, передбачені 

Правилами 

приймання стічних 

вод, г/куб. м 

СанПін 4630-88, 

мг/л  

Нітрити 0 3,30 3,30 

Нітрати 0,64 45,00 45,00 

Сульфати 77,00 500,00 500,00 

Хлориди 80,40 350,00 350,00 

Мідь 0,012 0,50 1,03 
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Цинк 0,084 1,00 1,03 

 

Як вбачається з таблиці, ГДК забруднюючих речовин, що передбачені Правилами 

приймання стічних вод та СанПін 4630-88 і вважаються безпечними для скиду у водні 

об’єкти, є значно більшими, ніж ГДК забруднюючих речовин, що можуть міститись у 

стічних водах Підприємств, які можуть скидатись до систем каналізації відповідно до 

Правил приймання стічних вод у систему каналізації м. Суми. 

 

Крім того, ГДК забруднюючих речовин у стічних водах Підприємств, передбачені 

Правилами приймання стічних вод у систему каналізації м. Суми, є меншими також і від 

допустимого скиду ГДК забруднюючих речовин із стічними водами у водний об’єкт, 

встановленого для самого КП «Міськводоканал» СМР у Дозволах на спеціальне 

водокористування від 31.12.2010 УКР 3650 СУМ, від 19.11.2012 УКР 4099 СУМ, виданих 

Державним управлінням охорони навколишнього природного середовища в Сумській 

області, та від 31.08.2015 УКР 0365 СУМ, виданому Департаментом екології, природних 

ресурсів та паливно-енергетичного комплексу Сумської обласної державної адміністрації. 

 

Найменування 

речовин 

ГДК, передбачені 

Правилами 

приймання стічних 

вод у систему 

каналізації м. Суми, 

мг/л 

ГДК, передбачені Дозволом на спеціальне 

водокористування, мг/дм3 

від 31.12.2010 

УКР 3650 СУМ 

від 19.11.2012 

УКР 4099 СУМ 

від 31.08.2015 

УКР 0365 СУМ 

Нітрити 0 3,00 2,00 1,00 

Нітрати 0,64 45,00 45,00 30,00 

Хлориди 80,40 100,00 100,00 100,00 

Мідь 0,012 - 0,03 0,03 

Цинк 0,084 - 0,05 0,05 

 

За результатами аналізу вимог до безпечності та якості питної води, призначеної 

для споживання людиною, встановлених Державними санітарними нормами і правилами 

«Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною» (ДСанПіН 

2.2.4-171-10), затвердженими наказом Міністерства охорони здоров'я України від 

12.05.2010 №400, виявлено, що допустимий вміст речовин у водопровідній питній воді, за 

яких вона вважається безпечною для споживання, є вищим ніж ГДК забруднюючих 

речовин у стічних водах Підприємств, передбачених Правилами приймання стічних вод у 

систему каналізації м. Суми. 

 

Найменування речовин 

ГДК, передбачені Правилами 

приймання стічних вод у 

систему каналізації м. Суми, 

мг/л 

Допустимий вміст речовин 

у водопровідній воді, 

передбачений ДСанПіН 

2.2.4-171-10, мг/куб. дм 

Нітрити 0 <= 0,5 (0,1) 

Нітрати 0,64 <= 50,0 

Сульфати 77,00 <= 250 (500) 

Хлориди 80,40 <= 250 (350) 

Мідь 0,012 <= 1,0 

Цинк 0,084 <= 1,0 
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Таким чином, стічні води Підприємств, що скидаються у каналізаційну мережу 

м. Суми, відповідно до Правил приймання стічних вод у систему каналізації м. Суми 

повинні містити меншу концентрацію забруднюючих речовин, ніж не тільки стічні води, 

що скидаються самим КП «Міськводоканал» СМР до водних об’єктів, а навіть 

водопровідної води, що подається КП «Міськводоканал» СМР безпосередньо споживачам, 

в тому числі і Підприємствам. 

Відповідно до пункту 1.3 Інструкції про встановлення та стягнення плати за скид 

промислових та інших стічних вод у системи каналізації населених пунктів, затвердженої 

наказом Держбуду України від 19.02.2002 №37 (далі – Інструкція), Водоканали 

здійснюють скиди у водні об'єкти очищених стічних вод зі вмістом забруднюючих 

речовин у відповідності до лімітів, що встановлюються органами Мінекоресурсів України 

та сплачують збір за забруднення навколишнього природного середовища. Підприємства 

ж, у свою чергу, скидають стічні води в системи комунальної чи відомчої каналізації та 

сплачують Водоканалам за послуги водовідведення відповідно до договорів. 

При цьому за рахунок тарифу на послуги з централізованого водовідведення 

Підприємства повинні повністю покривати всі витрати Водоканалу, пов'язані з 

транспортуванням і очищенням стічних вод та справлянням збору за забруднення 

навколишнього природного середовища. 

Таким чином, вартість заходів з очищення стічних вод від шкідливих речових у 

концентраціях, передбачених Дозволом на спеціальне водокористування, компенсується 

КП «Міськводоканал» СМР за рахунок тарифу на послуги з централізованого 

водовідведення. 

За таких умов механізм стягнення КП «Міськводоканал» СМР плати за скид 

понаднормових забруднень у разі перевищення Підприємствами ГДК забруднюючих 

речовин має превентивний характер, адже у разі скиду стічних вод з більшим вмістом 

шкідливих речовин, ніж передбачений Правилами приймання стічних вод, Підприємства 

повинні відшкодувати КП «Міськводоканал» СМР збитки, заподіяні через порушення 

режиму скиду і допустимих концентрацій забруднюючих речовин у власних стічних 

водах, та вартість їх додаткового очищення. 

Відповідно до пункту 4.2 Інструкції, 80% плати за скид понаднормових забруднень 

залишається у розпорядженні КП «Міськводоканал» СМР, що спонукає КП 

«Міськводоканал» СМР до встановлення занижених розмірів ГДК забруднюючих речовин 

з метою подальшого нарахування плати за скид понаднормових забруднень. 

Враховуючи вищезазначене, може скластись ситуація, коли Підприємства навіть 

скидаючи стічні води з вмістом шкідливих речовин у межах, що відповідно до 

нормативно-правових актів та Дозволів на спеціальне водокористування є допустимими 

для подальшого скиду КП «Міськводоканалом» СМР у водні об’єкти без додаткового 

очищення, повинні будуть сплачувати КП «Міськводоканал» СМР за очищення таких  

стічних вод двічі: у складі тарифу на водовідведення та за рахунок нарахованої КП 

«Міськводоканал» СМР плати за скид понаднормових забруднень. 

Таким чином, встановлення у Правилах приймання стічних вод у систему 

каналізації м. Суми ГДК забруднюючих речовин у розмірах, менших ніж максимальні 

концентрації, передбачені відповідними нормативно-правовими актами та Дозволами на 

спеціальне водокористування, виданими для КП «Міськводоканал» СМР, може надавати 

можливість останньому нараховувати плату за скид понаднормових забруднень, при тому, 

що КП «Міськводоканал» СМР не буде понесено витрат на додаткове очищення таких 

стічних вод. 

Враховуючи зазначене, застосування Правил приймання стічних вод у 

каналізаційні мережі м. Суми у редакції, затвердженій рішенням виконавчого комітету 

Сумської міської ради від 06.09.2011 №539 «Про внесення змін та доповнень до рішення 

виконавчого комітету Сумської міської ради від 10.12.2007 №596 «Про затвердження 

Правил приймання стічних вод в системи каналізації м. Суми», створює умови для КП 



 6 

«Міськводоканал» СМР для стягнення завищеної плати за скид понаднормових 

забруднень, що може містити ознаки зловживання монопольним (домінуючим) 

становищем. 

Для запобігання можливості включення Водоканалами, в тому числі й КП 

«Міськводоканал» СМР, до місцевих Правил приймання стічних вод положень, які б 

суперечили діючому законодавству з метою отримання неправомірних вигод, зокрема й в 

частині встановлення ГДК забруднюючих речових у стічних водах Підприємств для 

стягнення плати за скид понаднормових забруднень, законодавець передбачив механізм 

погодження місцевих Правил приймання стічних вод з територіальними органами 

Міністерства охорони здоров'я України та Мінекоресурсів, які й встановлюють у дозволах 

на спеціальне водокористування граничний обсяг скидання забруднюючих речовин у 

водні об'єкти. 

Таким чином, непогодження виконавчим комітетом Сумської міської ради Правил 

приймання стічних вод у системи каналізації м. Суми, що були затверджені рішенням 

останнього від 06.09.2011 №539 «Про внесення змін та доповнень до рішення виконавчого 

комітету Сумської міської ради від 10.12.2007 №596 «Про затвердження Правил 

приймання стічних вод в системи каналізації м. Суми», з територіальними органами 

Мінекоресурсів та Міністерства охорони здоров'я України, як то передбачено пунктом 1.6 

Правил приймання стічних вод, може призвести до встановлення КП «Міськводоканал» 

СМР занижених розмірів ГДК забруднюючих речовин у стічних водах Підприємств для 

подальшого нарахування плати за скид понаднормових забруднень 

Отже, дії виконавчого комітету Сумської міської ради, що полягають у прийнятті 

рішення від 06.09.2011 №539 «Про внесення змін та доповнень до рішення виконавчого 

комітету Сумської міської ради від 10.12.2007 №596 «Про затвердження Правил 

приймання стічних вод в системи каналізації м. Суми» з порушенням порядку 

затвердження місцевих правил приймання стічних вод, містять ознаки порушення 

законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченого пунктом 7 статті 50 

Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді вчинення дій, 

заборонених згідно зі статтею 17 Закону України «Про захист економічної конкуренції», в 

частині створення умов КП «Міськводоканал» СМР для вчинення порушення, 

передбаченого пунктом 2 статті 50 та частиною 1 статті 13 Закону України «Про захист 

економічної конкуренції». 

 

У зв’язку з зазначеним адміністративна колегія Сумського обласного 

територіального відділення Антимонопольного комітету України, керуючись статтею 46 

Закону України «Про захист економічної конкуренції», листом від 02.11.2015 №01-

20/2801 надала виконавчому комітету Сумської міської ради рекомендації про 

припинення дій, які містять ознаки порушення законодавства про захист економічної 

конкуренції (далі – Рекомендації) шляхом: 

1. Скасування рішення виконавчого комітету Сумської міської ради від 

06.09.2011 №539 «Про внесення змін та доповнень до рішення виконавчого комітету 

Сумської міської ради від 10.12.2007 №596 «Про затвердження Правил приймання стічних 

вод в системи каналізації м. Суми» у тримісячний строк з дня отримання цих 

рекомендацій. 

2. Вжиття заходів щодо розробки та затвердження Правил приймання стічних 

вод у систему каналізації м. Суми у порядку, передбаченому Правилами приймання 

стічних вод підприємств у комунальні та відомчі системи каналізації населених пунктів 

України, затвердженими наказом Державного комітету будівництва, архітектури та 

житлової політики України від 19.02.2002 №37 у тримісячний строк з дня отримання цих 

рекомендацій. 

На вимогу голови територіального відділення від 18.03.2016 №02-10/480 щодо 

надання інформації про стан виконання Рекомендацій виконавчий комітет Сумської 
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міської ради листом від 25.03.2016 №1365/03.02.02-14 (вх. №02-10/746 від 29.03.2016) 

повідомив, що органами місцевого самоврядування вживаються заходи щодо розробки 

нових Правил приймання стічних вод у систему каналізації м. Суми, а саме 

Департаментом інфраструктури міста Сумської міської ради були укладені з товариством 

з обмеженою відповідальністю «Укркомунндіпрогрес»  (м. Харків) (далі – ТОВ 

«Укркомунндіпрогрес») договори з надання послуг щодо створення науково-технічної 

продукції: 

– «Розрахунок допустимих концентрацій (ДК) забруднюючих речовин в 

скидах стічних вод споживачів у каналізаційну мережу м. Суми» від 24.02.2016 №255-

15/133-п; 

– «Коригування Правил приймання стічних вод в систему каналізації м. 

Суми» від 21.03.2016 №256-15/259-п. 

При цьому вищезазначеними договорами був передбачений чотирьохмісячний 

строк надання послуг з правом передчасного виконання. 

Крім того, виконавчим комітетом Сумської міської ради у листі №1365/03.02.02-14 

від 25.03.2016 було зазначено, що після надання ТОВ «Укркомунндіпрогрес» 

вищезазначених послуг будуть затверджені нові Правила приймання стічних вод у 

систему каналізації м. Суми. 

Враховуючи, що органами місцевого самоврядування м. Суми вживались заходи 

щодо розробки та затвердження Правил приймання стічних вод у систему каналізації 

м. Суми у порядку, передбаченому Правилами приймання стічних вод, а також строк 

виконання договорів, укладених Департаментом інфраструктури міста Сумської міської 

ради з ТОВ «Укркомунндіпрогрес», та визначену законодавством процедуру прийняття 

регуляторних актів (становить від 1 до 3 місяців), адміністративною колегією 

територіального відділення було подовжено виконавчому комітету Сумської міської ради 

строк виконання Рекомендацій до 1 листопада 2016 року. 

На вимогу голови територіального відділення від 16.11.2016 №02-10/1854 щодо 

надання інформації про стан виконання Рекомендацій Департамент інфраструктури міста 

Сумської міської ради листом від 28.11.2016 №3665/05.01.01-06 (вх. №02-10/2813 від 

02.12.2016) повідомив, що ТОВ «Укркомунндіпрогрес» виконано розрахунок допустимих 

концентрацій забруднюючих речовин в скидах стічних вод споживачів у каналізаційну 

мережу м. Суми та коригування Правил приймання стічних вод у систему каналізації 

м. Суми. Наразі ж Департаментом інфраструктури міста Сумської міської ради разом з КП 

«Міськводоканал» СМР проводиться аналіз регуляторного впливу нових Правил 

приймання стічних вод у систему каналізації м. Суми. 

Також було повідомлено, що розгляд проекту рішення виконавчого комітету 

Сумської міської ради «Про затвердження Правил приймання стічних вод у систему 

каналізації м. Суми» включено до плану роботи виконавчого комітету в четвертому 

кварталі 2016 року. 

За інформацією, наданою Департаментом інфраструктури міста Сумської міської 

ради листом від 25.04.2017 №1326/05.01.01-06 (вх. №02-10/1073 від 05.05.2017), проект 

рішення виконавчого комітету Сумської міської ради «Про затвердження Правил 

приймання стічних вод у систему каналізації м. Суми» був оприлюднений 29.12.2016 на 

сайті Сумської міської ради для обговорення. 

При цьому Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради у 

зазначеному листі також повідомив, що зауваження та пропозиції до проекту рішення, які 

надали ТОВ «Міолан», ПАТ «СМНВО», ВАТ «Укрхімпроект», ДП «Сумська 

біофабрика», ТОВ «Альфа-група», а також Науково-дослідний і проектно-

конструкторський інститут атомного та енергетичного насособудування, були направлені 

7 лютого 2017 року до ТОВ «Укркомунндіпрогрес», як розробника проекту Правил 

приймання стічних вод у систему каналізації м. Суми, для розгляду та врахування. 
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Слід наголосити, що на даний час рішення виконавчого комітету Сумської міської 

ради від 06.09.2011 №539 «Про внесення змін та доповнень до рішення виконавчого 

комітету Сумської міської ради від 10.12.2007 №596 «Про затвердження Правил 

приймання стічних вод в системи каналізації м. Суми» все ще не скасоване, а нові 

Правила приймання стічних вод у систему каналізації м. Суми не були затверджені. 

Відповідно до пункту 26 Правил розгляду справ виконавчому комітету Сумської 

міської ради із супровідним листом від 11.08.2017 № 02-06/1395 та ПАТ «СМНВО» із 

супровідним листом від 11.08.2017 № 02-06/1394 надіслано копію Подання про попередні 

висновки у справі від 11.08.2017 № 55 з пропозицією надати свої заперечення, міркування 

чи зауваження щодо висновків, зроблених у поданні. Зауваження, висловлені 

представником  виконавчого комітету Сумської міської ради, не спростовують зазначених 

висновків. 

 

Враховуючи зазначене та керуючись статтями 12, 12-1, 14 Закону України «Про 

Антимонопольний комітет України», статтями 48, 50 Закону України «Про захист 

економічної конкуренції», пунктами 3, 11 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 №291/5482 (зі змінами), пунктом 20 (3) Правил розгляду заяв і справ про 

порушення законодавства про захист економічної конкуренції (Правил розгляду справ), 

затверджених розпорядженням Антимонопольного комітету України, від 19.04.1994 №5, 

зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 06.05.1994 за №90/299 (у редакції 

розпорядження Антимонопольного комітету України від 29.06.1998 №169-р) (зі змінами), 

адміністративна колегія Сумського обласного територіального відділення 

Антимонопольного комітету України 

 

ПОСТАНОВИЛА: 

 

1. Визнати, що дії виконавчого комітету Сумської міської ради, які полягають у 

прийнятті рішення від 06.09.2011 № 539 «Про внесення змін та доповнень до рішення 

виконавчого комітету Сумської міської ради від 10.12.2007 №596 «Про затвердження 

Правил приймання стічних вод в системи каналізації м. Суми» з порушенням порядку 

затвердження місцевих правил приймання стічних вод, є порушенням законодавства про 

захист економічної конкуренції, передбаченого пунктом 7 статті 50 Закону України «Про 

захист економічної конкуренції», у вигляді вчинення дій, заборонених згідно зі статтею 17 

Закону України «Про захист економічної конкуренції», в частині створення умов                    

комунальному підприємству «Міськводоканал» Сумської міської ради для вчинення 

порушення, передбаченого пунктом 2 статті 50 та частиною 1 статті 13 Закону України 

«Про захист економічної конкуренції». 

2. Зобов’язати виконавчий комітет Сумської міської ради припинити порушення 

законодавства про захист економічної конкуренції у двомісячний строк з дня отримання 

цього рішення. 

 

Відповідно до статті 60 Закону України «Про захист економічної конкуренції» 

рішення може бути оскаржене до господарського суду Сумської області у двомісячний 

строк з дня його одержання. 

 

 

 

 

 

Голова адміністративної колегії               Є. М. Касьян 
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Члени адміністративної колегії : 

                                                                          ______________/В. М. Коваленко/  

                                                                                 

                                                                                       _______________/С. В. Гусак/ 

 

    _______________/А.О. Товстуха/ 

 

 

Завідувач сектору юридичної служби        ________________ /І. В. Заїка/ 

 

 

Особа, на яку покладено обов’язки 

 секретаря адміністративної колегії :                        _______________/О. П. Нагорний/ 


