
 

АНТИМОНОПОЛЬНИЙ   КОМІТЕТ   УКРАЇНИ 

СУМСЬКЕ ОБЛАСНЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ 

 

РЕКОМЕНДАЦІЇ 

АДМІНІСТРАТИВНОЇ КОЛЕГІЇ 

 

 
12 квітня 2017 року     м. Суми         №02-08/718 

 

Комунальне підприємство 

«Міськводоканал»  

Сумської міської ради______ 

Білопільське шосе, 9, м. Суми 

 

Про припинення дій, які містять ознаки  

порушення законодавства про захист  

економічної конкуренції, усунення причин  

виникнення цих порушень та умов, що їм сприяють 

 
За результатами розгляду заяви товариства з обмеженою відповідальністю 

«Суминафтосервіс» (далі – ТОВ «Суминафтосервіс», Товариство) від 13.03.2017 №10 (вх. 

№01-27/649 від 21.03.2017) стосовно неправомірності дій комунального підприємства 

«Міськводоканал» Сумської міської ради (далі – КП «Міськводоканал» СМР, 

Підприємство) при укладенні договору на водопостачання та прийом стічних вод 

автомобільної заправної станції Товариства, розташованої за адресою вул. Білопільський 

шлях, 7 (м. Суми), 

 

ВСТАНОВЛЕНО: 

КП «Міськводоканал» СМР (м. Суми, Білопільський шлях, 9, ідентифікаційний код 

– 03352455) є юридичною особою і діє на підставі статуту, нова редакція якого 

затверджена рішенням Сумської міської ради від 25.04.2012 №1431-МР «Про 

затвердження нової редакції статуту комунального підприємства «Міськводоканал» 

Сумської міської ради» (далі – Статут), має самостійний баланс, розрахунковий та інші 

рахунки в установах банків, печатку із власним найменуванням. 

Згідно із Статутом КП «Міськводоканал» СМР є комунальним підприємством, яке 

засновано на комунальній власності територіальної громади міста. Засновником 

Підприємства та власником майна є Сумська міська рада.  

Отже, КП «Міськводоканал» СМР у значенні статті 1 Закону України «Про захист 

економічної конкуренції» є суб’єктом господарювання, і до нього можливе 

застосовування положень цього Закону. 

Основним видом діяльності Підприємства є надання послуг з централізованого 

водопостачання та водовідведення, які останнє надає на підставі Ліцензії АЕ 199640, 

виданої Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних 

послуг 05.02.2013, з терміном дії до 04.12.2018.  

Відповідно до статті 5 Закону України «Про природні монополії» ринки 

централізованого водопостачання та водовідведення віднесено до сфери діяльності 

суб’єктів природних монополій.  
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Частиною 5 статті 19 Закону України «Про житлово-комунальні послуги» 

виконавцем послуг з централізованого постачання холодної води та послуг з 

водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) для об’єктів усіх форм 

власності визначено суб’єкта господарювання, що провадить господарську діяльність з 

централізованого водопостачання та водовідведення. 

Враховуючи вищезазначене, відповідно до частини 1 статті 12  Закону України 

«Про захист економічної конкуренції» КП «Міськводоканал» СМР має ознаки суб’єкта 

господарювання, що займав монопольне становище на ринках послуг з централізованого 

постачання холодної води і водовідведення у територіальних (географічних) межах 

м. Суми, де розташовані діючі мережі Підприємства, у 2016 році та продовжує його 

займати у поточному періоді 2017 року. 

 
Основні засади організаційних, господарських відносин, що виникають у сфері 

надання та споживання послуг з централізованого водопостачання та водовідведення між 

їх виробниками/виконавцями і споживачами – юридичними особами та фізичними 

особами-підприємцями (далі – Споживачі), їх права та обов'язки визначені Законами 

України «Про питну воду та питне водопостачання», «Про житлово-комунальні послуги», 

Правилами надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої 

води і водовідведення, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 

21.07.2005 №630 (далі – Правила надання послуг), 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 системами), 

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), а також місцевими правилами приймання стічних вод 

підприємств у систему каналізації населеного пункту, що затверджуються органами 

місцевого самоврядування. 

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). 

Порядок технічної експлуатації систем і споруд водопостачання та водовідведення 

міст та інших населених пунктів України суб’єктами господарювання, у тому числі 

юридичними особами незалежно від організаційно-правової форми та форми власності 

(виробниками) встановлений Правилами технічної експлуатації систем водопостачання та 

водовідведення населених пунктів України, затвердженими наказом Державного комітету 

України по житлово-комунальному господарству від 05.07.1995 №30 (далі – Правила 

технічної експлуатації). 

Відповідно до статті 19 Закону України «Про житлово-комунальні послуги» 

відносини між учасниками договірних відносин у сфері житлово-комунальних послуг 

здійснюються виключно на договірних засадах. 

Пунктом 2.1 Правил користування системами також передбачено, що відносини 

щодо користування системами централізованого комунального водопостачання та 

водовідведення здійснюються виключно на договірних засадах відповідно до Законів 

України «Про питну воду та питне водопостачання» та «Про житлово-комунальні 

послуги». 

При цьому згідно з пунктом 3 частини 2 статті 21 Закону України «Про житлово-

комунальні послуги» виконавець зобов'язаний підготувати та укласти із споживачем 
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договір на надання житлово-комунальних послуг з визначенням відповідальності за 

дотримання умов його виконання згідно з типовим договором. 

Форма типового договору про надання послуг з централізованого постачання 

холодної води і водовідведення затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 

21.07.2005 №630 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 03.09.2009 №933). 

Крім того, істотні умови договору про надання послуг з питного водопостачання 

та водовідведення визначені статтею 20 Закону України «Про питну воду та питне 

водопостачання», статтею 26 Закону України «Про житлово-комунальні послуги», а також 

пунктом 6.3 Правил приймання стічних вод. 

Відповідно до частини 2 статті 26 Закону України «Про житлово-комунальні 

послуги» договір на надання житлово-комунальних послуг не може містити умов, що 

вводять додаткові види оплати послуг, не передбачені типовими договорами на надання 

житлово-комунальних послуг, затвердженими Кабінетом Міністрів України. 

Частиною 5 статті 26 Закону України «Про житлово-комунальні послуги» 

передбачено, що процедура погодження договору відбувається протягом одного місяця з 

дня внесення проекту договору однією із сторін. 

 

Відповідно до матеріалів заяви ТОВ «Суминафтосервіс», останнє має у власності 

автомобільну заправну станцію, розташовану за адресою: вул. Білопільський шлях, 7 

(м. Суми) (далі – АЗС), що надається Товариством в оренду іншим суб’єктам 

господарювання для здійснення ними діяльності з роздрібної торгівлі нафтопродуктами. 

За наданою ТОВ «Суминафтосервіс» інформацією, протягом липня 2014 року – 

лютого 2015 року водопостачання та водовідведення АЗС здійснювалось КП 

«Міськводоканал» СМР на підставі договору на водопостачання та водовідведення з 

підприємствами, установами, організаціями від 01.07.2014 №3872, укладеного ТОВ 

«Танаіс-Суми», яке у орендувало АЗС у зазначений період. 

При цьому розрахунки за спожиті ТОВ «Танаіс-Суми» послуги з водопостачання та 

водовідведення здійснювались на підставі показів засобу обліку спожитої води, 

встановленого всередині приміщення АЗС. 

У січні 2015 року Товариством було передано АЗС в оренду ТОВ «Вента-Суми», 

яке листом від 30.01.2015 №8 зверталось до КП «Міськводоканал» СМР щодо укладення 

договору на надання послуг з централізованого водопостачання та водовідведення за 

адресою: вул. Білопільський шлях, 7, проте відповідний договір Підприємством з ТОВ 

«Вента-Суми» укладений не був. 

Протягом червня – грудня 2015 року ТОВ «Суминафтосервіс» було передано АЗС в 

оренду ТОВ «Шкодер-С», яке, в свою чергу, листом від 30.07.2015 №20 також зверталось 

до КП «Міськводоканал» СМР з метою укладення договору на надання послуг з 

централізованого водопостачання та водовідведення АЗС. Договір між ТОВ «Шкодер-С» 

та Підприємством також не був укладений. 

За твердженнями ТОВ «Суминафтосервіс», викладеними у заяві, однією з вимог 

КП «Міськводоканал» СМР для укладення договору на водопостачання та водовідведення 

АЗС було отримання Товариством нових технічних умов на приєднання АЗС до 

централізованих систем водопостачання та водовідведення. 

У зв’язку з зазначеним Товарством, як власником АЗС, були отримані у КП 

«Міськводоканал» СМР технічні умови на приєднання автозаправної станції (АЗС №2) по 

вул. Білопільський шлях, 7 до водопровідних каналізаційних мереж від 22.10.2015 

№19/11570. 

Пунктом 8 розділу «Умови водопостачання» зазначених технічних умов КП 

«Міськводоканал» СМР визначило, що на межі балансової належності (в місці врізки) 

необхідно передбачити влаштування лічильника холодної води, тип та діаметр якого 

попередньо узгодивши з абонентським відділом КП «Міськводоканал» СМР; 
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вищезазначений лічильник води обладнати пристроєм для знімання інформації та передачі 

її на диспетчерський пункт. 

Крім того, пункт 9 розділу «Умови водопостачання» технічних умов містив вимогу 

щодо виконання капітального ремонту водопровідного колодязя ВК №1, а пункт 5 розділу 

«Умови водовідведення» – щодо виконання капітального ремонту і гідроізоляції 

каналізаційного колодязя в місці врізки. 

Слід зазначити, що будівництво АЗС відповідно до акту державної приймальної 

комісії про прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта від 17.08.2005, 

затвердженого рішенням виконавчого комітету Сумської міської ради від 27.09.2005 

№517, здійснювалось протягом червня-вересня 2005 року. 

При цьому для вирішення питання про приєднання до систем централізованого 

водопостачання та водовідведення ТОВ «Суминафтосервіс» до складання проектної 

документації на будівництво АЗС були одержані у КП «Міськводоканал» СМР технічні 

умови на підключення об’єкту, що проектується, до міських мереж водопроводу та 

каналізації від 10.03.2004 №5/1792, як то було передбачено чинними на той момент 

Законом України «Про планування і забудову територій», Правилами користування 

системами комунального водопостачання та водовідведення в містах і селищах України, 

затвердженими наказом Державного комітету України по житлово-комунальному 

господарству від 01.07.1994 №65, а також Правилами технічної експлуатації. 

Слід зазначити, що пунктом 1.7 Правил користування системами комунального 

водопостачання та водовідведення в містах і селищах України, затверджених наказом 

Державного комітету України по житлово-комунальному господарству від 01.07.1994 

№65, що діяли під час будівництва АЗС, було передбачено, що приєднання об'єктів до 

комунальних  водопроводів і каналізацій може бути здійснено лише після виконання 

технічних умов водоканалу, а невиконання виданих технічних умов є підставою для 

відмови абоненту в приєднанні до систем комунального водопостачання та 

водовідведення. 

Крім того, пунктом 4.1 вищезазначених Правил було визначено, що абоненти, які 

мають бажання приєднатися до систем комунального водопостачання і водовідведення, 

повинні мати необхідні прилади обліку для розрахунків з водоканалом за відпущену їм 

воду і прийняті стічні води. Приєднання нових абонентів до комунальних систем 

водопостачання і водовідведення без приладів обліку забороняється. При цьому 

відповідно до пункту 4.8 Правил місце установки водолічильника погоджується з 

Водоканалом. 

Відповідно до довідки КП «Міськводоканал» СМР від 01.09.2005 №19/4406 

технічні умови на підключення об’єкту, що проектується, до міських мереж водопроводу 

та каналізації від 10.03.2004 №5/1792 були виконані ТОВ «Суминафтосервіс» у повному 

обсязі.  

Про погодження  КП «Міськводоканал» СМР встановлення засобу обліку спожитої 

води всередині приміщення АЗС свідчить також і відповідна відмітка в робочому проекті 

будівництва АЗС. 

Таким чином, ТОВ «Суминафтосервіс» під час проектування, будівництва та 

введення в експлуатацію АЗС були виконані всі вимоги КП «Міськводоканал» СМР щодо 

улаштування систем централізованого водопостачання та водовідведення АЗС, в тому 

числі і щодо місця встановлення засобів обліку спожитої води.  

Стосовно вимоги КП «Міськводоканал» СМР щодо отримання ТОВ 

«Суминафтосервіс» нових технічних умов на приєднання АЗС до централізованих систем 

водопостачання та водовідведення слід зазначити таке. 

Положення пункту 4.1 Правил користування системами передбачає, що для 

приєднання до систем централізованого водопостачання та водовідведення замовнику 

таких послуг надаються технічні умови. 
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При цьому у розумінні пункту 1.2 Правил користування системами замовником 

послуг з централізованого водопостачання та водовідведення є споживач або суб'єкт 

господарювання, який має намір здійснити будівництво або реконструкцію об'єкта 

будівництва з подальшим його приєднанням до систем централізованого водопостачання 

та водовідведення. 

Крім того, відповідно до статті 30 Закону України «Про регулювання містобудівної 

діяльності» технічні умови – це комплекс умов та вимог до інженерного забезпечення 

об’єкта будівництва, які повинні відповідати його розрахунковим параметрам, зокрема 

щодо водопостачання, каналізації, відведення зливових вод, а право на їх одержання має 

фізична чи юридична особа, яка має намір щодо забудови земельної ділянки, що 

перебуває в її власності або користуванні. 

Проте АЗС, що знаходиться у власності ТОВ «Суминафтосервіс», не є 

новозбудованою або реконструйованою та вже приєднана до систем централізованого 

водопостачання та водовідведення, а отже, отримувати технічні умови на приєднання до 

централізованих систем водопостачання та водовідведення немає необхідності. 

При цьому главою 2.6 Правил технічної експлуатації передбачено, що для 

експлуатації і оперативного технічного управління роботою системи водопостачання та 

водовідведення постійному зберіганню в архіві виробника підлягають повні комплекти 

затверджених проектів на будівництво (реконструкцію) систем водопостачання та 

водовідведення з усіма додатками, тобто і технічні умови на приєднання нових 

споживачів. Таким чином, КП «Міськводоканал» СМР, як виробник та виконавець послуг 

з централізованого водопостачання та водовідведення, повинен зберігати технічні умови 

на приєднання, що видавались Підприємством, а, отже, мати інформацію щодо вже 

приєднаних об’єктів, а не вимагати у Споживачів надати копії технічних умов, чи, тим 

паче, отримати нові. 

Отже, вимоги КП «Міськводоканал» СМР щодо отримання ТОВ 

«Суминафтосервіс» нових технічних умов на приєднання АЗС до централізованих систем 

водопостачання та водовідведення, які, зокрема, містять вимоги щодо зміни місця 

розташування засобів обліку спожитої води при тому, що АЗС не реконструювалась та 

змін у водоспоживанні, за твердженням ТОВ «Суминафтосервіс», не відбувалось, є 

безпідставними. 

За твердженнями ТОВ «Суминафтосервіс», викладеними у заяві, вартість 

виконання робіт, передбачених технічними умовами на приєднання автозаправної станції 

(АЗС №2) по вул. Білопільський шлях, 7 до водопровідних каналізаційних мереж від 

22.10.2015 №19/11570 (перенесення засобу обліку спожитої води з приміщення АЗС в 

колодязь централізованих систем водопостачання, капітальний ремонт водопровідних та 

каналізаційних колодязів), складає понад 150 тис. грн. 

Враховуючи зазначене, Товариство листом від 09.12.2015 №81 звернулось до 

Підприємства з пропозицією укласти договір на водопостачання та водовідведення. 

Натомість КП «Міськводоканал» СМР листом від 17.12.2015 №24/13850 

повідомило ТОВ «Суминафтосервіс», що для укладення договору на водопостачання та 

водовідведення з підприємствами, установами, організаціями об’єкту АЗС №2 за адресою 

м. Суми, вул. Білопільський шлях, 7 Товариству необхідно надати наступні документи: 

1. Копію технічних умов водопостачання і водовідведення. 

2. Копію погодженого в КП «Міськводоканал» СМР проекту водопостачання і 

водовідведення (зовнішні і внутрішні мережі). 

3. Копію паспорту лічильника води. 

4. Копію свідоцтва про реєстрацію ТОВ. 

5. Копію свідоцтва про оподаткування ТОВ 

6. Копія довідки про присвоєння коду ЄДРПОУ. 

7. Копія свідоцтва про право власності об’єкта майбутнього водокористування. 
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8. Копію виконавчої зйомки водопостачання та водовідведення об’єкту з 

відміткою ДМВЗ СМР. 

9. Розрахунок водоспоживання згідно рішення ВК СМР №172 (1999 рік). 

10. Лист про укладення договору на водопостачання та водовідведення. 

11. Лист про укладання договору на лабораторне дослідження стічних вод. 

12. Лист про укладання договору на спільне обстеження системи 

водокористування. 

13. Лист на придбання технічних умов на ліміт водоспоживання. 

14. Копію статуту ТОВ. 

15. Копію технічного паспорту об’єкта.  

16. Копію наказу про призначення особи, відповідальної за збереження 

пломбування, справний стан та безпечну експлуатацію систем водокористування. 

17. Заповнений опитувальний лист. 

18. Доручення представнику ТОВ на право підпису. 

19. Фотографії водопровідних та каналізаційних колодязів на мережах ТОВ та в 

місцях приєднання до міських мереж. 

20. Паспорт водного господарства.  

Крім того, відповідно до акту обстеження систем водопостачання та 

водовідведення від 22.02.2016 б/н КП «Міськводоканал»» СМР було припинено 

водопостачання АЗС до укладення договору. 

В свою чергу, ТОВ «Суминафтосервіс» повторно звернулось листом від 19.12.2016 

№119 до КП «Міськводоканал» СМР щодо укладення договору на водопостачання та 

водовідведення, зазначивши при цьому, що при будівництві та введенні в експлуатацію 

АЗС Товариством вже були виконані всі вимоги Підприємства до систем водопостачання 

та водовідведення, зокрема, і щодо місця встановлення засобів обліку спожитої води, що 

були передбачені технічними умовами на підключення об’єкту, що проектується, до 

міських мереж водопроводу та каналізації від 10.03.2004 №5/1792, а реконструкція АЗС не 

здійснювалась.  

У відповідь на вищезазначене звернення КП «Міськводоканал» СМР листом від 

10.02.2017 №24/1072 повідомило Товариство, що технічні умови на підключення об’єкту, 

що проектується, до міських мереж водопроводу та каналізації від 10.03.2004 №5/1792 та 

проекти на будівництво АЗС були розроблені у 2004 році та виконані у 2005 році, тобто до 

набрання чинності Правил користування системами, пунктом 5.2 яких передбачено, що 

вузли обліку повинні розташовуватись на мережі споживача, як правило, на межі 

балансової належності мереж виробника та споживача, або за згодою виробника в 

приміщеннях, розташованих безпосередньо за зовнішньою стіною будівлі в місці входу 

водопровідного вводу, а отже виконання технічних умов на приєднання автозаправної 

станції (АЗС №2) по вул. Білопільський шлях, 7 до водопровідних каналізаційних мереж 

від 22.10.2015 №19/11570, зокрема, і в частині встановлення засобу обліку спожитої води 

в оглядовому колодязі, є обов’язковим. 

Зазначені твердження КП «Міськводоканал» СМР є безпідставними, адже 

відповідно до статті 58 Конституції України Закони та інші нормативно-правові акти не 

мають зворотної дії в часі, крім випадків, коли вони пом'якшують або скасовують 

відповідальність особи. 

Слід також зазначити, що чинне законодавство у сфері водопостачання та 

водовідведення не містить положень чи вимог щодо необхідності зміни місця 

розташування засобів обліку спожитої води після введення у визначеному законодавством 

порядку в експлуатацію мереж водопостачання та водовідведення об’єкта. 

Крім того, КП «Міськводоканал» СМР у вищезазначеному листі наголосило, що 

для укладення договору на водопостачання та водовідведення АЗС ТОВ 

«Суминафтосервіс» необхідно надати наступні документи: 
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1. Розрахунок водокористування згідно з рішенням ВК СМР №172  від 

20.04.1999. 

2. Копію паспорту лічильника води, встановленого на межі балансової 

належності водопроводу. 

3. Фото лічильника води крупним планом і в місці установки та всіх 

водопровідних та каналізаційних колодязів на мережі до АЗС №2. 

4. Лист на придбання технічних умов на ліміт постачання питної води. 

5. Лист про укладання договору на спільне обстеження системи 

водокористування з метою виготовлення Паспорту водного господарства. 

6. Лист про укладання договору на лабораторне дослідження стічних вод. 

7. Паспорт водного господарства.  

Стосовно вимог КП «Міськводоканал» СМР щодо надання суб’єктами 

господарювання (юридичними особами та фізичними особами-підприємцями), об’єкти 

яких вже приєднані до систем централізованого водопостачання та водовідведення 

м. Суми, для укладення договорів на надання послуг з централізованого водопостачання 

та водовідведення документів, які не передбачені чинними нормативно-правовими актами 

у сфері водопостачання та водовідведення, та укладення договорів на надання 

Підприємством додаткових платних послуг, які їм не потрібні або які б вони могли 

придбати у інших постачальників, адміністративною колегією територіального відділення 

листом від 03.02.2017 №02-08/158 були надані КП «Міськводоканал» СМР рекомендації 

про припинення дій, які містять ознаки порушення законодавства про захист економічної 

конкуренції, усунення причин виникнення цих порушень та умов, що їм сприяють. 

Листом від 22.02.2017 № 22/1307 КП «Міськводоканал» СМР повідомило 

територіальне відділення, що наказом від 17.02.2017 № 44 «Про дотримання 

законодавства України при укладенні договорів про надання послуг з централізованого 

постачання холодної води та водовідведення, у т.ч. по об’єктах, що вже приєднані до 

систем водопостачання та водовідведення» зобов’язано працівників Підприємства 

забезпечити дотримання законодавства при укладенні договорів про надання послуг з 

централізованого постачання холодної води та водовідведення, а також при підготовці 

необхідних документів, у тому числі пов’язаних з видачею технічних умов, у випадках, 

коли об’єкти вже приєднані до систем водопостачання та водовідведення. 

Таким чином, аналогічні вимоги, адресовані ТОВ «Суминафтосервіс», мають бути 

скасовані в межах виконання рекомендацій адміністративної колегії територіального 

відділення від 03.02.2017 № 02-08/158. 

Слід зазначити, що відповідно до пункту 2.1 Правил приймання стічних вод КП 

«Міськводоканал» СМР має право відключати споживачів від мереж водопроводу та 

каналізації у разі відсутності договору на водопостачання та прийом стічних вод або 

ухилення від укладання або продовження (переукладення) договору. 

За таких умов складається ситуація, коли ТОВ «Суминафтосервіс» для укладення 

договору на водопостачання та водовідведення та відновлення водопостачання АЗС 

змушене буде виконати вимоги технічних умов на приєднання автозаправної станції (АЗС 

№2) по вул. Білопільський шлях, 7 до водопровідних каналізаційних мереж від 22.10.2015 

№19/11570, зокрема, стосовно перенесення засобу обліку спожитої води з приміщення 

АЗС в колодязь централізованих систем водопостачання, що потребують значних затрат, 

при тому, що чинними нормативно-правовими актами у сфері водопостачання та 

водовідведення навіть не передбачена необхідність отримання таких технічних умов. 

Такі дії КП «Міськводоканал» СМР були б неможливими за умови, якщо останнє 

зазнавало б значної конкуренції на ринку, адже у такому випадку замовники (споживачі) 

мали б можливість обирати між кількома виконавцями послуг з централізованого 

водопостачання та водовідведення і, у разі нав’язування висунення неправомірних вимог, 

обрали б іншого виконавця послуг. 
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Отже, дії КП «Міськводоканал» СМР, що полягають в обумовленні укладання 

договору на водопостачання та водовідведення із ТОВ «Суминафтосервіс» виконанням 

вимог технічних умов на приєднання автозаправної станції (АЗС №2) по вул. 

Білопільський шлях, 7 до водопровідних каналізаційних мереж від 22.10.2015 №19/11570, 

зокрема стосовно перенесення засобу обліку спожитої води з приміщення АЗС в колодязь 

централізованої системи водопостачання, містять ознаки порушення законодавства про 

захист економічної конкуренції, передбаченого пунктом 2 статті 50 та пунктом 3 частини 

2 статті 13 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді зловживання 

монопольним (домінуючим) становищем на ринках послуг з централізованого постачання 

холодної води і водовідведення у територіальних (географічних) межах м. Суми, де 

розташовані діючі мережі Підприємства, шляхом обумовлення укладання угод 

прийняттям суб'єктом господарювання додаткових зобов'язань, які за своєю природою або 

згідно з торговими та іншими чесними звичаями у підприємницькій діяльності не 

стосуються предмета договору. 

 

На підставі наведеного, керуючись статтями 12, 12-1, 14 Закону України «Про 

Антимонопольний комітет України», статтею 46 Закону України «Про захист економічної 

конкуренції» та пунктами 3, 11 Положення про територіальне відділення 

Антимонопольного комітету України, затвердженого розпорядженням Антимонопольного 

комітету України від 23.02.2001 №32-р, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 

30.03.2001 за №291/5482 (зі змінами), адміністративна колегія Сумського обласного 

територіального відділення Антимонопольного комітету України надає комунальному 

підприємству «Міськводоканал» Сумської міської ради такі обов’язкові для розгляду 

 

РЕКОМЕНДАЦІЇ: 

У десятиденний термін з дня отримання цих рекомендацій припинити дії, які 

містять ознаки порушення законодавства про захист економічної конкуренції, шляхом 

скасування вимог щодо виконання ТОВ «Суминафтосервіс» технічних умов на 

приєднання автозаправної станції (АЗС №2) по вул. Білопільський шлях, 7 до 

водопровідних каналізаційних мереж від 22.10.2015 №19/11570, зокрема стосовно 

перенесення засобу обліку спожитої води з приміщення АЗС в колодязь централізованої 

системи водопостачання, для укладення договору на водопостачання та водовідведення 

АЗС. 

 

Про результати розгляду цих рекомендацій повідомити Сумське обласне 

територіальне відділення Антимонопольного комітету України у десятиденний строк з 

дня отримання.  

Про результати виконання цих рекомендацій повідомити Сумське обласне 

територіальне відділення Антимонопольного комітету України у п’ятиденний строк з дня 

їх виконання. 

Разом із тим, доводимо до Вашого відома, що за умови виконання положень 

рекомендацій у разі, якщо порушення не призвело до суттєвого обмеження чи 

спотворення конкуренції, не завдало значних збитків окремим особам чи суспільству та 

вжито відповідних заходів для усунення наслідків порушення законодавства про захист 

економічної конкуренції, провадження у справі не розпочинається. 

 

Голова колегії       Є. М. Касьян 

Члени колегії       В. М. Коваленко 

С. В. Гусак 
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А. О. Товстуха 


