
 

 

АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ 
ДОНЕЦЬКЕ ОБЛАСНЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ 

 
84313, м. Краматорськ        тел: (06264) 3-31-65  
просп. Миру, буд. 8, поверх 3, кімната 15      E-mail: dn@amcu.gov.ua  

 
13.09.2017 № 01-41/679 
На №_______________ 
 
 

Публічне акціонерне товариство 
«ДТЕК Донецькобленерго» 
 
вул. Островського, 8, м. Краматорськ, 
Донецька область, 84302 

 
 
Щодо припинення дій,  
які містять ознаки порушення законодавства 
про захист економічної конкуренції,  
усунення причин виникнення цих порушень,  
і умов, що їм сприяють, 
здійснення заходів, спрямованих на запобігання 
порушенням законодавства про захист економічної конкуренції 
 

Адміністративна колегія Донецького обласного територіального відділення 
Антимонопольного комітету України, розглянувши матеріали, зібрані під час проведення 
планової перевірки, Акт перевірки від 21.07.2017, щодо додержання Публічним акціонерним 
товариством «ДТЕК Донецькобленерго» законодавства про захист економічної конкуренції, 
встановила наступне. 

 
Публічне акціонерне товариство «ДТЕК Донецькобленерго» (далі – ПАТ «ДТЕК 

Донецькобленерго», Товариство) (місцезнаходження: вул. Островського, 8, м. Краматорськ, 
84302) є юридичною особою, створене та діє відповідно до чинного законодавства України 
та Статуту, затвердженого протоколом річних Загальних зборів акціонерів від 27.03.2012 
року, без обмеження строку діяльності, та здійснює ліцензовану діяльність з передачі 
електричної енергії місцевими (локальними) електромережами та постачання електричної 
енергії за регульованим тарифом, в межах власних місцевих (локальних) електромереж. 

Відповідно до відомостей з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій 
України, виданих Управлінням статистики, ідентифікаційний код вказаної юридичної особи 
– 00131268; основний вид економічної діяльності – 35.13 розподілення електроенергії. Крім 
того, за класифікацією видів економічної діяльності (КВЕД), предметом діяльності 
Товариства зокрема є: 

35.12 Передача електроенергії; 
35.14 Торгівля електроенергією; 
42.22 Будівництво споруд електропостачання та телекомунікацій. 
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Отже, ПАТ «ДТЕК Донецькобленерго», у визначенні статті 1 Закону України «Про 
захист економічної конкуренції», є суб’єктом господарювання. 

 
ПАТ «ДТЕК Донецькобленерго» здійснює господарську діяльність із постачання 

електричної енергії за регульованим тарифом на підставі ліцензії Національної комісії 
регулювання електроенергетики (далі – НКРЕ) серії АД № 036309. Строк дії вказаної 
ліцензій з 23.10.1996, без обмеження строку діяльності.  

На підставі ліцензії НКРЕ серія АД № 036310 ПАТ «ДТЕК Донецькобленерго» 
здійснює передачу електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами. 
Строк дії вказаної ліцензії з 23.10.1996, без обмеження строку діяльності. 

ПАТ «ДТЕК Донецькобленерго» є суб’єктом природної монополії на ринках передачі 
електричної енергії місцевими (локальними) електромережами у межах території Донецької 
області, що обслуговується його мережами. 

У 2016 році та 1 кварталі 2017 року ПАТ «ДТЕК Донецькобленерго» було єдиним 
суб’єктом господарювання, що здійснює передачу електричної енергії для забезпечення 
потреб електроустановок споживачів, які приєднані до місцевих (локальних) електричних 
мереж ПАТ «ДТЕК Донецькобленерго» на території Донецької області, що з урахуванням 
положень абзацу 2 частини 1 статті 12 Закону України «Про захист економічної 
конкуренції», свідчить про наявність ознак монопольного становища ПАТ «ДТЕК 
Донецькобленерго» на зазначеному ринку. 

ПАТ «ДТЕК Донецькобленерго», окрім діяльності на ринках передачі, розподілу та 
постачання електричної енергії, також здійснює діяльність з будівництва споруд 
електропостачання та телекомунікацій (Код КВЕД 42.22). 

Відносини між електропередавальною організацією та замовниками послуги з 
приєднання до електричних мереж регулюються «Правилами приєднання електроустановок 
до електричних мереж», затвердженими постановою Національної комісії, що здійснює 
державне регулювання у сфері енергетики від 17.01.2013 № 32, зареєстрованою в 
Міністерстві юстиції України 8 лютого 2013 за № 236/22768 (далі – Правила приєднання). 

Правила приєднання регулюють відносини, які виникають під час приєднання 
новозбудованих, реконструйованих чи технічно переоснащених електроустановок 
замовників (крім когенераційних установок) до електричних мереж. 

Відповідно до Правил приєднання, для отримання проекту договору про приєднання 
замовник звертається до електропередавальної організації за місцем розташування його 
електроустановок із заявою про приєднання електроустановки певної потужності. 
Електропередавальна організація не має права відмовити в приєднанні до її мереж 
електроустановки замовника за умови дотримання ним вимог Правил приєднання. 

Замовник - фізична або юридична особа, яка письмово повідомила 
електропередавальній організації про намір приєднати до електричних мереж новозбудовані 
електроустановки або змінити технічні параметри діючих електроустановок внаслідок 
реконструкції чи технічного переоснащення. 

 
Отже, послуга із приєднання до електричних мереж не має еквівалентних товарів – 

замінників, і цю послугу може надавати лише особа, що експлуатує відповідні мережі та має 
необхідні вихідні дані (електропостачальне підприємство), то ПАТ «ДТЕК 
Донецькобленерго» не має жодного конкурента на ринку послуги із приєднання до власних 
мереж (об’єктів) електроенергетики, і відповідно до положень частини 1 статті 12 Закону 
України «Про захист економічної конкуренції», займає на цьому ринку становище, яке має 
ознаки монопольного (домінуючого). 

 
1. ПАТ «ДТЕК Донецькобленерго» укладає договори із іншими суб’єктами 

господарювання – постачальниками електроенергії за нерегульованим тарифом (далі - ПНТ) 
на передачу електричної енергії місцевими (локальними) електромережами. 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0236-13/print1443420897020265
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У 2016 році та 1 кварталі 2017 року Товариством, як електропередавальною 
організацією, укладались договори на передачу електричної енергії місцевими 
електромережами між постачальником електричної енергії за нерегульованим тарифом та 
електропередавальною організацією із суб’єктами господарювання ПНТ, а саме, з: 

-    Приватним підприємством «ЕРУ ТРЕЙДІНГ» (далі - ПП «ЕРУ Трейдінг); 
- Товариством з обмеженою відповідальністю «ЦЕНТР ЕНЕРГЕТИЧНОГО 

МОДЕЛЮВАННЯ» (далі - ТОВ «ЦЕМ»); 
-   Товариством з обмеженою відповідальністю «Квант ІІ» (далі – ТОВ «Квант ІІ»); 
- Товариством з обмеженою відповідальністю «НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР 

«ЕНЕРГОТЕХІНВЕСТ» (далі - ТОВ «НТЦ «ЕНЕРГОТЕХІНВЕСТ»). 
 
Донецьким обласним територіальним відділенням Антимонопольного комітету 

України (далі – Відділення) отримані та проаналізовані договори та додаткові угоди, 
укладені ПАТ «ДТЕК Донецькобленерго» із суб’єктами господарювання ПНТ, та 
встановлено наступне.  

В Договорах, укладених Товариством із вищезазначеними ПНТ пунктом 2.1. розділу 2 
«Порядок розрахунків» передбачено: «Вартість додаткових (інформаційних) послуг 
встановлюється на рівні граничного розміру, затвердженого НКРЕКП» (мова оригіналу). 

Натомість, Примірним договором на передачу електричної енергії місцевими 
електромережами між постачальником електричної енергії за нерегульованим тарифом та 
електропередавальною організацією, який схвалено та рекомендовано до укладання 
Національною комісією регулювання електроенергетики України (НКРЕ) постановою № 934 
від 19.10.2005 року (далі – Примірний договір), зазначені умови щодо встановлення вартості 
інформаційних послуг саме на рівні граничного розміру, затвердженому НКРЕКП не 
передбачені. 

Також, НКРЕ, листом від 15.12.2005 № 05-39-10/5940, надало роз’яснення щодо 
надання інформаційних послуг, де зазначила: «Плата за підключення та за виконання 
додаткових робіт встановлюється таким чином, щоб відшкодовувати виправдані витрати 
ліцензіата. Застосування постачальниками електричної енергії за регульованим тарифом 
граничних розмірів плати за надання інформаційних послуг ПНТ має підґрунтя лише у 
випадках, коли вартість інформаційних послуг (за калькуляцією) дорівнює або перевищує 
граничні розміри» (мова оригіналу).  

ПАТ «ДТЕК Донецькобленерго» листом від 19.08.2017 № 01/4400/ис надало 
додаткову інформацію щодо порядку визначення Товариством фактичних витрат, пов’язаних 
із наданням додаткових (інформаційних) послуг ПНТ, в яких зазначив, що ПАТ «ДТЕК 
Донецькобленерго» щорічно здійснює розрахунки вартості виконання (надання) 
інформаційних послуг постачальникам електроенергії за нерегульованим тарифом. 

Розрахована вартість таких послуг (із розрахунку на 1 споживача в місяць) в 
залежності від щомісячного обсягу споживання електроенергії становила: 

- розрахунки від 23 грудня 2015 року – 5 217,06 грн. (з ПДВ), 5 536,44грн. (з ПДВ), 
5 710,64 грн. (з ПДВ); 

- розрахунки від 14 грудня 2016 року – 7 387,55 грн. (з ПДВ), 6 748,75 грн. (з ПДВ), 
7 162,10 грн. (з ПДВ). 

Товариством надано копії актів здавання - приймання наданих інформаційних послуг, 
згідно із якими фактична вартість інформаційних послуг визначалась відповідно до 
граничних показників розміру плати за надання інформаційних послуг, затверджених 
постановами НКРЕКП № 2895 від 01.12.2015 та № 2065 від 25.11.2016 (112 грн. без ПДВ з 
однієї площадки). 

Із наданих розрахунків вбачається, що фактична вартість додаткових інформаційних 
послуг, що надавалися Товариством ПНТ значно перевищує розмір плати за надання 
інформаційних послуг, встановлених НКРЕКП. 

Отже, за результатами розгляду наданих матеріалів, вбачається, що застосування у 
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відносинах із ПНТ умов договорів, які передбачають встановлення вартості інформаційних 
послуг на рівні граничного, затвердженого НКРЕКП, не призвело до безпідставного 
стягнення додаткових платежів. 

Натомість, надані Товариством матеріали не спростовують висновку комісії, 
зазначеного в Акті перевірки від 21.07.2017, що дії ПАТ «ДТЕК Донецькобленерго» із 
застосування у відносинах із ПНТ умов договорів, які передбачають встановлення вартості 
додаткових (інформаційних) послуг на рівні граничного розміру, затвердженого НКРЕКП за 
певних обставин (у разі якщо фактичні витрати на надання інформаційних послуг будуть 
менше граничного розміру плати за ці послуг, встановленого НКРЕКП), можуть призвести 
до безпідставного стягнення додаткових платежів із суб’єктів господарювання - ПНТ, 
ущемлення інтересів суб’єктів господарювання, які були б неможливими за умов існування 
конкуренції на ринку та вчинення порушення законодавства про захист економічної 
конкуренції передбаченого пунктом 2 статті 50 та визначеного частиною 1 статті 13 
Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді зловживання монопольним 
(домінуючим) становищем на ринку. 

 
2. Пункт 10.1 Договору на передачу електричної енергії місцевими (локальними) 

електромережами між постачальником електричної енергії за нерегульованим тарифом та 
електропередавальною організацією б/н від 20 липня 2011 року, укладеного ПАТ «ДТЕК 
Донецькобленерго» із ТОВ «НТЦ «ЕНЕРГОТЕХІНВЕСТ», передбачено: «Цей договір 
набуває чинності за умови підписання та скріплення печатками Сторонами цього договору, 
всіх додатків до нього, таблиць, встановлених додатками до договору, та письмового 
погодження їх споживачами електричної енергії, з якими ПНТ укладено договір купівлі-
продажу електричної енергії» (мова оригіналу). 

Натомість, зазначена умова Примірним договором не передбачена. Обумовлення ПАТ 
«ДТЕК Донецькобленерго» набуття чинності договору на передачу електричної енергії 
місцевими (локальними) електромережами за умови отриманням ПНТ письмових погоджень 
від усіх своїх споживачів, може призвести до затягування строків виконання зобов’язань за 
вказаним договором, створення певних перешкод у діяльності ПНТ та ущемлення його 
інтересів. 

 

Отже, дії ПАТ «ДТЕК Донецькобленерго» із застосування у відносинах із ПНТ умов 
договорів, які передбачають набуття чинності договору на передачу електричної енергії 
місцевими (локальними) електромережами за умови отриманням ПНТ письмових погоджень 
від усіх своїх споживачів, містять ознаки порушення законодавства про захист економічної 
конкуренції, передбаченого пунктом 2 статті 50 та визначеного частиною 1 статті 13 
Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді зловживання монопольним 
(домінуючим) становищем на ринку, шляхом вчинення дій, які можуть призвести до 
ущемлення інтересів споживачів, які були б неможливими за умов існування значної 
конкуренції на ринку. 

 

Товариство додатково повідомило, що договір, укладений із ТОВ «НТЦ 
«Енерготехінвест» б/н від 20.07.2011, з боку ПНТ був укладений з протоколом розбіжностей. 
З метою узгодження виниклих розбіжностей та укладання Договору, ПАТ «ДТЕК 
Донецькобленерго» звернулось із відповідним позовом до господарського суду. За 
результатами розгляду зазначеної справи пункт 10.1 договору узгоджено судом у наступній 
редакції: «Договір набуває чинності з дати його підписання». Також, ПАТ «ДТЕК 
Донецькобленерго» повідомило, що договори на передачу електричної енергії, які укладені з 
іншими ПНТ, не містять умови щодо необхідності отримання ПНТ письмових погоджень від 
усіх своїх споживачів, як підстави набуття чинності таких Договорів. 

Отже, надані Товариством пояснення не спростовують, викладеного в акті факту 
вчинення об’єктом перевірки дій, які містили ознаки порушення законодавства про захист 
економічної конкуренції, натомість свідчать, що зазначені дії ПАТ «ДТЕК 
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Донецькобленерго» припинені. 
На думку Відділення, умовами, що сприяли вчиненню Товариством зазначених 

порушень, можуть бути: необізнаність працівників, які відповідають за укладання договорів 
з ПНТ щодо змісту нормативних актів, що регулюють зазначену сферу діяльності, а також 
недостатній контроль з боку керівництва за діями відповідальних осіб. 

 
3. «Правилами приєднання електроустановок до електричних мереж», затвердженими 

постановою НКРЕКП від 17.01.2013 № 32, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 
08.02.2013 № 22768, передбачено, що для реалізації вимог цих Правил в 
електропередавальній організації видається відповідний наказ, який регламентує дії 
персоналу щодо розподілу прав та обов’язків під час здійснення заходів з приєднання та 
підключення електроустановок замовників та забезпечує реалізацію принципу «єдиного 
вікна» для замовника. 

Відповідно до пункту 1.3 Правил приєднання: 
- для отримання проекту договору про приєднання замовник звертається до 

електропередавальної організації за місцем розташування його електроустановок із заявою 
про приєднання електроустановки певної потужності (згідно встановленої форми) та 
пред’являє паспортний документ. 

До заяви про приєднання електроустановки певної потужності додаються: 
- ситуаційний план із зазначенням місця розташування електроустановки та 

викопіювання з топографо-геодезичного плану в масштабі 1:2000 із зазначенням місця 
розташування електроустановки, земельної ділянки або прогнозованої точки приєднання; 

- копія документа, який підтверджує право власності чи користування цим об’єктом 
або, за відсутності об’єкта, право власності чи користування земельною ділянкою; 

- копія належним чином оформленої довіреності чи іншого документа на право 
укладати договори особі, яка уповноважена підписувати договори (за потреби). 

Також, відповідно до пункту 2.1.1 вищезазначених Правил приєднання, у разі 
відсутності повного комплекту документів, що додаються до заяви про приєднання 
електроустановки певної потужності, електропередавальна організація протягом трьох 
робочих днів від дня отримання заяви повідомляє про це замовнику та повертає заяву про 
приєднання з додатками без розгляду. 

 
ПАТ «ДТЕК Донецькобленерго» видало наказ від 02.04.2013 № 163 «Про приєднання 

електроустановок», яким затвердило: Тимчасовий порядок стандартного приєднання 
електроустановок замовників до мереж ПАТ «ДТЕК Донецькобленерго» (Порядок 
стандартного приєднання) та Тимчасовий порядок приєднання електроустановок замовників 
до мереж ПАТ «ДТЕК Донецькобленерго», яке не є стандартним (Порядок не стандартного 
приєднання). 

Пунктом 1.1.3 Порядку стандартного приєднання ПАТ «ДТЕК Донецькобленерго» 
передбачило, що до заяви на приєднання, окрім зазначених вище документів, замовник 
повинен надати «копию свидетельства о государственной регистрации, свидетельство о 
регистрации – плательщика НДС или единого налога, справки о взятии на учет плательщика 
налога» (рос. мова). Зазначені документи не передбачені Правилами приєднання. 

Відповідно до наданих ПАТ «ДТЕК Донецькобленерго» пояснень, заяви на 
приєднання приймаються в Товаристві шляхом лише особистого прийому: фахівці РЕМ, 
служби перспективного розвитку (далі - СПР), перевіряють пакет наданих документів та 
правильність заповнення заяви на приєднання.  

Порядком стандартного приєднання передбачено: «В случае отсутствия замечаний к 
документации заявление о присоединении электроустановки регистрируется в журнале 
входящей документации НП РЭС» (рос. мова). Тобто, передбачено здійснення реєстрації 
заяви у разі відсутності зауважень до наданих документів.  

Враховуючи те, що заява подається особисто і не може бути подана в інший спосіб, 
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відмова фахівців РЕМ у її реєстрації у разі наявності зауважень до пакету документів з 
приєднання електроустановок позбавляє можливості Замовника послуг подати заяву в день 
звернення відповідно до Правил приєднання. 

Відповідно пункту 2.1.1 Правил приєднання, зауваження до пакету документів з 
приєднання електроустановок мають бути викладені в письмовій формі, що гарантує 
Замовнику послуг можливість одержати письмові пояснення щодо причин повернення заяви 
для подальшого захисту своїх прав. 

Натомість, саме Замовник послуги, звернувшись до Товариства із заявою про 
приєднання, та отримавши відповідні роз’яснення щодо наявності зауважень до наданих ним 
документів, має право вирішувати подавати заяву зараз або подати її після усунення 
недоліків та зауважень. 

 
Отже, дії ПАТ «ДТЕК Донецькобленерго», що полягають в обумовленні: 
- прийняття заяви про приєднання електроустановок замовників до електричних 

мереж, поданням замовниками документів не передбачених чинним законодавством,  
- реєстрації такої заяви відсутністю зауважень з боку фахівців, що здійснюють 

приймання документів,  
можуть призвести до необґрунтованої відмови у реєстрації заяв замовників на 

приєднання їх електроустановок до електричних мереж, затягування строків приєднання 
та, як наслідок, до ущемлення інтересів замовника, а отже, містять ознаки порушення 
законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченого пунктом 2 статті 50 та 
визначеного частиною 1 статті 13 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у 
вигляді зловживання монопольним (домінуючим) становищем на ринку. 

 
4. Наказом ПАТ «ДТЕК Донецькобленерго» від 02.04.2013 № 163 «Про приєднання 

електроустановок» визначено, що: 
- технічні умови розрахунковою потужністю до 8 кВт розробляються районом 

електричних мереж (РЕМ) і підписуються головним інженером РЕМ та заступником 
начальника по енергозбуту; 

- строк підготовки договору на стандартне приєднання до електричних мереж не 
більш 5 робочих днів після реєстрації заяви; 

- строк підготовки технічних умов і договору про приєднання до електричних мереж, 
яке не є стандартним - не повинно перебільшувати 15 робочих днів після реєстрації заяви.  

Відповідно до пункту 2.1.3 Правил приєднання передбачено, що строк надання 
послуги з приєднання для електроустановок першого ступеня потужності становить 15 
робочих днів від дня оплати замовником електропередавальній організації вартості 
приєднання відповідно до договору про приєднання. Для електроустановок другого та 
третього ступенів потужності цей строк становить відповідно 30 та 45 робочих днів.  

Інший строк виконання зазначених заходів погоджується із замовником у договорі 
про приєднання з посиланням на вимоги нормативних документів, що визначають строки 
проектування та будівництва. 

Під час перевірки встановлено факти непоодиноких випадків порушення строків 
підготовки договорів на стандартне приєднання (5 робочих днів) та систематичні (всіма 
РЕМ) порушення строків виконання робіт з приєднання, передбачених Правилами 
приєднання. 

За інформацією, наданою Товариством, максимальний фактичний строк надання 
послуг із стандартного приєднання по РЕМ: Красноармійскі - 136 днів, Володарські - 100 
днів, Першотравневі - 105 днів, Олександрівські - 130, Артемівські сільські - 104; 
Селидівські - 228 днів. 

Перевищення ПАТ «ДТЕК Донецькобленерго» встановлених чинним законодавством 
граничних термінів підготовки договорів на приєднання, виконання робіт із приєднання 
призводить до збільшення строків введення в експлуатацію об’єктів замовників та 
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ущемленню їх інтересів. 
ПАТ «ДТЕК Донецькобленерго» в своїх поясненнях зазначило, що саме форс-

мажорні обставини (проведення на території області антитерористичної операції) зумовили 
неможливість дотримання умов та правил приєднання до електричних мереж.  

Причиною порушення строків виконання робіт Товариство зазначає порушення саме з 
боку постачальників ТМЦ умов договорів поставки за кількістю/комплектністю/якістю. 

Також, в наданих поясненнях було зазначено, що Товариством вживаються заходи 
щодо усунення вищевказаних причин, що спричиняють затримку строків надання послуги з 
приєднання, натомість копії документів, що підтверджують вжиті заходи комісії не надано. 

Товариством не наведено фактів та конкретних обставин які б свідчили про причинно-
наслідковий зв’язок між наслідками проведення АТО та порушенням строків виконання 
договірних зобов’язань. 

Дії суб’єкта господарювання, становище якого на ринку має ознаки монопольного, із 
затягування строків виконання договірних зобов’язань не є «нормальною» конкурентною 
поведінкою, можуть мати негативний вплив на конкуренцію, призводити до ущемлення 
інтересів споживачів та кваліфікуватися як зловживання монопольним становищем. 

 
Отже, дії ПАТ «ДТЕК Донецькобленерго», що полягають у перевищенні 

встановлених чинним законодавством граничних термінів підготовки договорів на 
приєднання електроустановок замовника до електричних мереж, виконання робіт із такого 
приєднання, можуть мати негативний вплив на конкуренцію, призвести до ущемлення 
інтересів споживачів та вчинення порушення законодавства про захист економічної 
конкуренції, передбаченого пунктом 2 статті 50 та визначеного частиною 1 статті 13 
Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді зловживання монопольним 
(домінуючим) становищем на ринку надання послуг з приєднання електроустановок 
замовника до електричних мереж. 

 
Враховуючи вищенаведене, з метою: припинення дій, які містять ознаки порушення 

законодавства про захист економічної конкуренції, усунення причин виникнення цих 
порушень і умов, що їм сприяють, здійснення заходів, спрямованих на запобігання 
порушення законодавства про захист економічної конкуренції, керуючись ст. 46 Закону 
України «Про захист економічної конкуренції», ст. 7, 14 Закону України «Про 
Антимонопольний комітет України», п. 3 Положення про територіальне відділення 
Антимонопольного комітету України, затвердженого розпорядженням Антимонопольного 
комітету України від 23 лютого 2001 року № 32-р, зареєстрованого у Міністерстві юстиції 
України 30 березня 2001 року за № 291/5482 (зі змінами), адміністративна колегія 
Донецького обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України 

 
РЕКОМЕНДУЄ: 

 
1. Публічному акціонерному товариству «ДТЕК Донецькобленерго» припинити дії, 

що полягають в обумовленні: 
- прийняття заяви про приєднання електроустановок замовників до електричних 

мереж, поданням замовниками документів не передбачених чинним законодавством,  
- реєстрації такої заяви відсутністю зауважень з боку фахівців, що здійснюють 

приймання документів,  
які можуть призвести до необґрунтованої відмови у реєстрації заяв замовників на 

приєднання їх електроустановок до електричних мереж, затягування строків приєднання та, 
як наслідок, до ущемлення інтересів замовника, що містять ознаки порушення законодавства 
про захист економічної конкуренції, передбаченого пунктом 2 статті 50 та визначеного 
частиною 1 статті 13 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді 
зловживання монопольним (домінуючим) становищем на ринку. 
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2. Публічному акціонерному товариству «ДТЕК Донецькобленерго» усунути умови, 
що сприяли вчиненню порушення виникнення порушення законодавства про захист 
економічної конкуренції, що полягає у застосуванні у відносинах із ПНТ умов договорів, які 
передбачають набуття чинності договору на передачу електричної енергії місцевими 
(локальними) електромережами за умови отриманням ПНТ письмових погоджень від усіх 
своїх споживачів, які містять ознаки порушення Законодавства про захист економічної 
конкуренції, передбаченого пунктом 2 статті 50 та визначеного частиною 1 статті 13 Закону 
України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді зловживання монопольним 
(домінуючим) становищем на ринку, шляхом вчинення дій, які можуть призвести до 
ущемлення інтересів споживачів, які були б неможливими за умов існування значної 
конкуренції на ринку та умови, що йому сприяли. 

3. Публічному акціонерному товариству «ДТЕК Донецькобленерго» вжити вичерпних 
заходів щодо усунення причини виникнення порушення законодавства про захист 
економічної конкуренції із перевищення встановлених чинним законодавством граничних 
термінів підготовки договорів на приєднання електроустановок замовника до електричних 
мереж, виконання робіт із такого приєднання, що можуть мати негативний вплив на 
конкуренцію, призвести до ущемлення інтересів споживачів та вчинення порушення 
законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченого пунктом 2 статті 50 та 
визначеного частиною 1 статті 13 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у 
вигляді зловживання монопольним (домінуючим) становищем на ринку надання послуг з 
приєднання електроустановок замовника до електричних мереж. 

4. Публічному акціонерному товариству «ДТЕК Донецькобленерго» вжити заходів 
щодо недопущення стягнення вартості додаткових (інформаційних) послуг на рівні 
граничного розміру, затвердженого НКРЕКП, у разі, якщо фактичні витрати на їх надання 
будуть менше граничного рівня, що може призвести до вчинення порушення законодавства 
про захист економічної конкуренції. 

 
Відповідно до частини 2 статті 46 Закону України «Про захист економічної 

конкуренції» рекомендації органів Антимонопольного комітету України підлягають 
обов’язковому розгляду органами чи особами, яким вони надані. 

Про результати розгляду цих рекомендацій необхідно повідомити Донецьке обласне 
територіальне відділення Антимонопольного комітету України протягом 20 днів з дня їх 
отримання. 

Відповідно до частини третьої статті 46 Закону України «Про захист економічної 
конкуренції», 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, провадження у справі про порушення законодавства про захист економічної 
конкуренції не розпочинається. 

 
 

Голова колегії – в. о. голови відділення      С.О. Чухлєбов 
 
 
 
 
 
 
 

 




