
 

СХІДНЕ МІЖОБЛАСНЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ 

АНТИМОНОПОЛЬНОГО   КОМІТЕТУ   УКРАЇНИ 

РІШЕННЯ 

АДМІНІСТРАТИВНОЇ КОЛЕГІЇ СХІДНОГО МІЖОБЛАСНОГО 

ТЕРИТОРІАЛЬНОГО ВІДДІЛЕННЯ 

14.12.2021 № 70/151-р/к         Справа № 1/02-122-19 

м. Харків 

 

Про закриття провадження у справі 

 

Адміністративна колегія Східного міжобласного територіального відділення 

Антимонопольного комітету України, розглянувши матеріали справи                           

№ 1/02-122-19 про порушення ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «КОМЕНЕРГО – КУП’ЯНСЬК» 

(надалі – ТОВ «КК «Коменерго-Куп’янськ») законодавства про захист економічної 

конкуренції, передбачене частиною першою  статті 13, пунктом 2 статті 50 Закону 

України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді зловживання 

монопольним (домінуючим) становищем на ринку послуг з технічного 

обслуговування ліфтів, що може призвести до ущемлення інтересів споживачів, яке 

було б неможливим за умов існування значної конкуренції на ринку, та подання 

першого відділу досліджень і розслідувань від 01.12.2021 № 70-03/608-П 

ВСТАНОВИЛА: 

В ході здійснення державного контролю за дотриманням законодавства про 

захист економічної конкуренції, за ознаками вчинення ТОВ «КК «Коменерго-

Куп’янськ» 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 технічного обслуговування ліфтів, а 

саме включення до складу базової ціни технічного обслуговування ліфта 

рентабельності у розмірі 10%, за умови відсутності програми розвитку технічного 

обслуговування ліфтів, затвердженої органом місцевого самоврядування, 

адміністративною колегією Харківського обласного територіального відділення 

Антимонопольного комітету України прийнято розпорядження від 27.08.2019                 

№ 144 - рп/к про початок розгляду справи № 1/02-122-19 (надалі - Справа). 

Відповідно до пункту 7.6 розпорядження Голови Антимонопольного комітету 

України від 28.11.2019 № 23-рп «Про реорганізацію територіальних відділень 

Антимонопольного комітету України» (в редакції розпорядження 

Антимонопольного комітету України від 07 травня 2020 р. № 5-рп) змінено з                      
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02 червня 2020 року найменування Харківського обласного територіального 

відділення Антимонопольного комітету України на Східне міжобласне 

територіальне відділення Антимонопольного комітету України (надалі – 

Відділення). 

В ході розгляду Справи встановлено наступне. 

ТОВ «КК «Коменерго-Куп’янськ» зареєстроване Виконавчим комітетом 

Куп’янської міської ради 30.09.2008 за номером 14751020000000529. 

Ідентифікаційний код юридичної особи 35578808. Місцезнаходження: 63734, 

Харківська обл., м. Куп’янськ, смт Ківшарівка, ЖКП-2. 

Основним видом діяльності ТОВ «КК «Коменерго - Куп’янськ» є управління 

нерухомим майном за винагороду або на основі контракту (код за КВЕД 68.32).  

Для виконання робіт з технічного обслуговування ТОВ «КК «Коменерго - 

Куп’янськ» має дозвіл № 1152.16.63 Головного управління Держпраці у 

Харківській області, виданий 23.12.2016 (надалі - Дозвіл). Дозвіл діє до 22.12.2021. 

Згідно з Дозволом ТОВ «КК «Коменерго - Куп’янськ» дозволяється 

виконувати: 

 Ремонт, технічне обслуговування машин, механізмів, устаткування 

підвищеної небезпеки: 

- Ліфти (пасажирські, вантажні, для установ охорони здоров’я). 

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

конкуренції” ТОВ «КК «Коменерго - Куп’янськ» є суб'єктом господарювання. 

Порядок надання послуг з технічного обслуговування ліфтів врегульований 

Положенням про систему технічного обслуговування та ремонт ліфтів в Україні, 

затверджений наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової 

політики України від 10.04.2000 № 73 (надалі - Положення), Порядком 

встановлення вартості технічного обслуговування ліфтів та систем диспетчеризації, 

затвердженим наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-

комунального господарства України від 09.11.2006 № 369, зареєстрованим в 

Міністерстві юстиції України 22.12.2006  № 1344/13218 (надалі – Порядок) та 

іншими нормативно- правовими актами. 

Дослідження ринку послуг з технічного обслуговування ліфтів проводиться з  

урахуванням вимог Методики визначення монопольного (домінуючого) становища 

суб’єктів господарювання на ринку, затвердженої розпорядженням 

Антимонопольного комітету України від 05.03.2002 № 49-р, зареєстрованим в 

Міністерстві юстиції України 01.04.2002 за № 317/6605 (надалі – Методика). 

Об’єктами аналізу щодо визначення монопольного (домінуючого) становища є: 

- послуги з технічного обслуговування ліфтів (надалі - Послуги); 

- ТОВ «КК «Коменерго - Куп’янськ», спеціалізована організація, що надає 

Послуги. 
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Споживачами Послуг є фізичні особи – мешканці багатоквартирних будинків 

комунальної власності, які знаходяться на балансі та обслуговуванні у ТОВ «КК 

«Коменерго – Куп’янськ». 

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. 

Порядок технічного обслуговування ліфтів регламентується, зокрема, 

Положенням. 

Відповідно до пункту 1.1 Положення система експлуатації, технічного 

обслуговування та ремонту ліфтів регламентує основні положення з утримання 

ліфтів у справному стані, забезпечення їх безперебійної, безпечної роботи, а також 

визначає взаємовідносини між спеціалізованою організацією та власниками ліфтів.  

Згідно з пунктом 1.2 Положення до системи технічного обслуговування та 

ремонту ліфтів належить комплекс взаємопов’язаних робіт попереджувального 

характеру, які виконуються в плановому порядку з метою забезпечення дієздатності 

ліфтів. 

Відповідно до пункту 2.4 Положення система технічного обслуговування та 

ремонту ліфтів передбачає виконання за графіком робіт з метою забезпечення 

безперебійної, безпечної роботи ліфтів, а  також запобігання передчасного 

спрацювання обладнання і підтримання їх належного технічного стану. 

Пунктом 2.5 Положення визначено, що система технічного обслуговування та 

ремонту ліфтів складається з регламентних, місячних, квартальних ремонтів. 

Згідно з пунктом 3.1 Положення для забезпечення безпечної та безперебійної 

роботи ліфтів система технічного обслуговування має такі форми: 

- Повне технічне обслуговування; 

- Часткове технічне обслуговування; 

- Технічне обслуговування за індивідуальними калькуляціями. 

Відповідно до пункту 4.1. Положення, ціни на технічне обслуговування і 

ремонт ліфтів розробляються спеціалізованими організаціями. 

Послуги відповідно до статті 1 Закону України «Про захист економічної 

конкуренції» є товаром. 

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 рішення Куп’янської міської ради від 21.11.2008 № 920-V «Про 

визначення виконавцем послуг з утримання будинків, споруд та прибудинкових 

територій ТОВ «КК «Коменерго – Куп’янськ»» багатоквартирні будинки, 
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власником яких є територіальна громада в особі Куп’янської міської ради, передані 

на баланс ТОВ «КК «Коменерго – Куп’янськ».  

Згідно з рішенням виконавчого комітету Куп’янської міської ради від 

04.12.2018 № 409 ТОВ «КК «Коменерго – Куп’янськ» за результатами конкурсу 

визначено управителем багатоквартирних будинків комунальної власності по 

об’єктах конкурсу, зокрема, група будинків № 1 смт Ківшарівка (59 будинків)  і 

група будинків № 2 смт Куп’янськ – Вузловий (67 будинків). 

Таким чином, на балансі та в управлінні  ТОВ «КК «Коменерго – Куп’янськ» 

перебуває 126 багатоквартирних будинків комунальної власності, розташованих на 

території смт Ківшарівка та смт Куп’янськ – Вузловий Харківської області.  

Отже, територіальними межами ринку є багатоквартирні будинки комунальної 

власності, які знаходяться на території смт Ківшарівка та смт Куп’янськ – Вузловий 

Харківської області та перебувають на балансі і в управлінні ТОВ «КК «Коменерго 

– Куп’янськ» (надалі – 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 визначено 2018-2020 року, січень – жовтень 2021 

року - проміжки часу, протягом яких залишались незмінними структура ринку, 

співвідношення попиту та пропозиції на ньому. 

Особливості Послуг (цілісність системи керування ліфтами) обумовлюють 

можливість їх надання лише одним суб’єктом господарювання. Специфіка ринку 

Послуг полягає в тому, що окремому Споживачеві неможливо: 

-відмовитися від цих послуг та їх надавача; 

- обрати іншого надавача. 

Окрім цього, відповідно до пункту 1.5 Положення роботи з технічного 

обслуговування можуть виконувати тільки ті спеціалізовані організації, які мають 

дозвіл органів Держнаглядохоронпраці України на виконання цих робіт. 

Виходячи з викладеного, ринок Послуг, на якому здійснює діяльність                    

ТОВ «КК «Коменерго – Куп’янськ», характеризується наявністю адміністративних 

та організаційних бар’єрів. 

 Вхід на ринок Послуг нового суб’єкта господарювання (спеціалізованої 

організації) та отримання споживачами Послуг не у ТОВ «КК «Коменерго – 

Куп’янськ» можливо лише за умови: 

- наявності дозволу органів Держнаглядохоронпраці України на виконання 

відповідних робіт; 

- припинення ТОВ «КК «Коменерго – Куп’янськ» надання Послуг; 
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- визначення співвласниками багатоквартирних житлових будинків форми 

управління та обрання нового управителя, що дасть змогу у подальшому обрати 

іншу спеціалізовану організацію. 

 Таким чином, окремий споживач не може відмовитися від отримання Послуг 

ТОВ «КК «Коменерго – Куп’янськ» та обрати між кількома спеціалізованими 

організаціями, що надають їх за більш прийнятними умовами та вартістю. 

Відтак, у споживачів Послуг відсутня альтернатива в їх отриманні. 

Враховуючи наведене, відповідно до частини першої статті 12 Закону України 

«Про захист економічної конкуренції» ТОВ «КК «Коменерго – Куп’янськ» 

протягом 2018 - 2020 років та січня – жовтня 2021 року має ознаки монопольного 

(домінуючого) становища на ринку Послуг в межах багатоквартирних будинків 

комунальної власності, які знаходяться на території смт Ківшарівка та смт 

Куп’янськ – Вузловий Харківської області та перебувають на балансі і в управлінні 

ТОВ «КК «Коменерго – Куп’янськ».   

Механізм встановлення вартості технічного обслуговування ліфтів визначено 

Порядком. 

Відповідно до пункту 1.1. Порядку дія цього порядку поширюється на 

суб’єктів господарювання всіх форм власності, які виконують роботи з технічного 

обслуговування ліфтів. 

Пунктом 1.2. Порядку визначено: 

- базовий ліфт – ліфт пасажирський з автоматичними розсувними дверима на 9 

зупинок, швидкістю до 1м/сек, вантажопідйомністю до 400 кг, редукторний, 

двошвидкісний, з релейною системою керування, диспетчеризований за системою 

об’єднаної диспетчерської системи, за умови, що диспетчерський персонал 

утримується замовником, режим роботи цілодобовий, апарати вибору напрямку 

руху – поверхові перемикачі; 

-  базова ціна технічного обслуговування ліфта – середньомісячна вартість 

послуг із забезпечення робочого стану та безпечної експлуатації ліфтів у 

розрахунку на один базовий ліфт. 

Пунктом 2.5. Порядку визначено, що базова ціна обслуговування одного 

базового ліфта включає планову виробничу собівартість, адміністративні витрати, 

витрати на збут, інші операційні витрати, фінансові витрати, що пов’язані з 

технічним обслуговуванням ліфтів у розрахунку на один базовий ліфт та 

розрахункову суму прибутку. 

Отже, базова ціна технічного обслуговування одного базового ліфта 

формується виходячи з витрат, пов’язаних безпосередньо з технічним 

обслуговуванням по підприємству, та суми прибутку. 

Відповідно до пункту 2.1. Порядку вартість технічного обслуговування ліфтів у 

житлових будинках за місяць визначається як добуток від ціни технічного 

обслуговування базового ліфта на коефіцієнти складності, що враховують кількість 
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поверхів, типи ліфтів, термін експлуатації ліфтів, форми їх обслуговування, умови 

експлуатації, наявність системи диспетчеризації та параметри, наведені у додатках 

1-4 до цього Порядку. 

Згідно з пунктом 2.2. Порядку розрахунок вартості технічного обслуговування 

ліфтів у житлових будинках виконується на кожен ліфт окремо. 

Отже, формування вартості Послуг здійснюється у два етапи: 

- По-перше – необхідно розрахувати базову ціну технічного обслуговування 

ліфта, тобто вартість технічного обслуговування одного базового ліфта, виходячи із 

витрат підприємства на надання Послуг; 

- По-друге – ціну технічного обслуговування базового ліфта помножити на 

коефіцієнти складності, наведені у додатках 1-4 до цього Порядку.   

Таким чином, перш ніж визначити вартість Послуг необхідно здійснити 

розрахунок базової ціни технічного обслуговування ліфта. 

За інформацією ТОВ «КК «Коменерго-Куп’янськ», наданою листом від 

31.01.2020 № 106/03Б (вх. від 10.02.2020 № 625), воно здійснює обслуговування 110 

ліфтів, які  за технічними параметрами є базовими.  

Аналізом калькуляцій розрахунку вартості Послуг, наданих ТОВ «КК 

«Коменерго-Куп’янськ» листами від 04.02.2019 № 136/06 (вх. від 07.02.2019 № 730) 

та від 31.01.2020 № 106/03 (вх. від 10.02.2020 № 625) встановлено, що до складу 

базової ціни технічного обслуговування ліфта ТОВ «КК «Коменерго - Куп’янськ» 

включило рентабельність у розмірі 10%. 

Відповідно до підпункту 2.12.1. пункту 2.12 Порядку у розрахунок базової ціни 

на технічне обслуговування ліфтів включаються планові витрати з податку на 

прибуток від звичайної діяльності, виходячи з суми планового облікового прибутку.  

Згідно з підпунктом 2.12.2 пункту 2.12. Порядку плановий прибуток 

визначається з урахуванням програми розвитку технічного обслуговування ліфтів 

та середньогалузевого рівня рентабельності. Ця програма передбачає здійснення 

заходів, пов’язаних з удосконаленням технології, ресурсозбереженням, зміцненням 

екологічної безпеки і надійності роботи ліфтів, та необхідні кошти (з виділенням 

тієї частини, що фінансується з прибутку) і затверджується органами місцевого 

самоврядування. До зазначеної програми додаються техніко-економічні розрахунки 

або бізнес-плани, якими підтверджується ефективність передбачуваних вкладень та 

визначаються джерела інвестиційних ресурсів і строк реалізації проектів. 

Отже, включення до складу базової ціни технічного обслуговування ліфта 

прибутку та рентабельності можливе за наявності відповідної програми розвитку, 

затвердженої органом місцевого самоврядування.  

За інформацією ТОВ «КК «Коменерго-Куп’янськ», наданою листом від 

31.07.2019 № 828/01 (02.08.2019 № 4816), програма розвитку технічного 

обслуговування ліфтів ним не розроблялась. 
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Таким чином, ТОВ «КК «Коменерго-Куп’янськ» безпідставно включило до 

складу базової ціни технічного обслуговування ліфта рентабельність у розмірі 10%, 

що може призвести до завищення вартості Послуг вцілому за видами ліфтів. Адже, 

саме на підставі базової ціни технічного обслуговування ліфта розраховується 

вартість Послуг з урахуванням коефіцієнтів складності. 

В ході розгляду Справи ТОВ «КК «Коменерго – Куп’янськ» у листі від 

12.09.2019 № 935/01 (вх. від 13.09.2019 № 5395)  зазначило, що у жовтні 2018 року 

Виконавчим комітетом Куп’янської міської ради було оголошено про проведення 

конкурсу з призначення управителя багатоквартирного будинку. Конкурс з 

призначення управителя багатоквартирного будинку (лот № 1 – будинки                                 

смт Ківшарівка та лот № 2 – будинки смт. Куп’янськ – Вузловий) проведено 

27.11.2018, в якому ТОВ «КК «Коменерго – Куп’янськ» отримало перемогу. Окрім 

цього, у зазначеному листі вказано про те, що до 01.01.2019 технічне 

обслуговування ліфтів входило до тарифу з утримання будинків і споруд та 

прибудинкових територій і не було окремою послугою.  

Також, ТОВ «КК «Коменерго – Куп’янськ» листом від 31.01.2020 № 106/03 (вх. 

від 10.02.2020 № 625) повідомило Відділення, що «…З 01.01.2019 Компанія надає 

послугу з управління багатоквартирним будинком, що включає в себе технічне 

обслуговування ліфта… За час існування Компанії технічне обслуговування ліфтів 

не було окремою послугою» (мова оригіналу). 

Згідно з інформацією, наданою Куп’янською міською радою листом від 

03.02.2020 № 188-25-05 (вх. від 07.02.2020 № 590),  рішенням виконавчого комітету 

Куп’янської міської ради від 23.10.2018 № 368 затверджено  Конкурсну 

документацію для проведення конкурсу з призначення управителя 

багатоквартирного будинку (надалі – Конкурсна документація). Додатком 1 до 

Конкурсної документації є перелік будинків, що входять до об’єктів конкурсу з 

призначення управителя багатоквартирного будинку, зокрема: 

- об’єкт конкурсу (група будинків)  № 1 смт Ківшарівка (59 будинків); 

- об’єкт конкурсу (група будинків)  № 2 смт Куп’янськ – Вузловий (67 

будинків). 

Також, Конкурсною документацією визначено обов’язковий перелік робіт 

(послуг), витрати на які включаються до складу витрат на утримання 

багатоквартирного будинку. Так, до обов’язкового переліку робіт (послуг) входить, 

зокрема, технічне обслуговування ліфтів. 

Аналізом матеріалів конкурсу з призначення управителя багатоквартирного 

будинку, наданих Куп’янською міською радою листом від 03.02.2020 № 188-25-05 

(вх. від 07.02.2020 № 590), встановлено, що по об’єктах конкурсу, зокрема, група 

будинків № 1 і група будинків № 2 конкурсну пропозицію надало ТОВ «КК 

«Коменерго – Куп’янськ». Ціна на послугу з управління була розрахована ТОВ «КК 

«Коменерго – Куп’янськ» окремо по кожному багатоквартирному будинку.   

Згідно з рішенням виконавчого комітету Куп’янської міської ради від 

04.12.2018 № 409 управителем багатоквартирних будинків по об’єктах конкурсу, 
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зокрема, група будинків № 1 і група будинків № 2 призначено ТОВ «КК 

«Коменерго – Куп’янськ». 

Окрім цього, рішенням виконавчого комітету Куп’янської міської ради від 

04.12.2018 № 409 уповноважено міського голову (або особу, яка тимчасово виконує 

його обов’язки) підписати договори про надання послуги з управління 

багатоквартирним будинком від імені співвласників багатоквартирних будинків, що 

входять до об’єктів конкурсу. 

Так, в ході розгляду Справи Куп’янська міська рада надала копію Договору 

про надання послуги з управління багатоквартирним будинком від 07.12.2018 № 1 

(смт. Ківшарівка, буд. № 3) (надалі - Договір). Додатком 5 до Договору визначений 

кошторис витрат на утримання будинку, до складу якого входять витрати на 

технічне обслуговування ліфтів. Так, вартість послуги з управління згідно Договору 

складає 4,3525 грн. (з ПДВ) за 1 кв. м., в т.ч. технічне обслуговування 0,9610 грн. за 

1 м.кв. 

Отже, з урахуванням викладеного: 

- ТОВ «КК «Коменерго – Куп’янськ» за результатами конкурсу визначено 

управителем багатоквартирних будинків в смт Куп’янськ – Вузловий (67 будинків) 

та смт Ківшарівка (59 будинків) разом із запропонованою ціною на послуги з 

управління; 

- Послуга, входить до складу послуги з управління, та не є окремою послугою. 

Відповідно до статті 5 Закону України «Про житлово-комунальні послуги» до 

житлово-комунальних послуг належать, зокрема, житлова послуга - послуга з 

управління багатоквартирним будинком. 

Статтею 5 Закону України «Про житлово-комунальні послуги», пунктом  9 

Правил надання послуги з управління багатоквартирним будинком, затверджених 

постановою Кабінету Міністрів України від 05.09.2018 № 712 (надалі – Правила                  

№ 712), визначено, що  послуга з управління багатоквартирним будинком включає, 

зокрема, забезпечення утримання спільного майна багатоквартирного будинку, 

зокрема прибирання внутрішньобудинкових приміщень та прибудинкової території, 

якщо прибудинкова територія, за даними Державного земельного кадастру, 

знаходиться у власності або користуванні співвласників багатоквартирного будинку 

відповідно до вимог законодавства, виконання санітарно-технічних робіт, 

обслуговування внутрішньобудинкових систем (крім обслуговування 

внутрішньобудинкових систем, що використовуються для надання відповідної 

комунальної послуги у разі укладення індивідуальних договорів з обслуговуванням 

внутрішньобудинкових систем про надання такої послуги, за умовами яких 

обслуговування таких систем здійснюється виконавцем), утримання ліфтів тощо. 

Відповідно до частини другої статті 10 Закону України «Про житлово-

комунальні послуги» вартість послуг з управління багатоквартирним будинком 

визначається за домовленістю сторін, крім випадку обрання управителя органом 

місцевого самоврядування. 
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Якщо управитель визначений органом місцевого самоврядування на 

конкурсних засадах, ціна послуги з управління багатоквартирним будинком 

визначається на рівні ціни, запропонованої в конкурсній пропозиції переможцем 

конкурсу. 

Згідно з пунктом 31 Правил № 712 ціна послуги з управління визначається за 

домовленістю сторін, а у разі визначення управителя на конкурсних засадах 

виконавчим органом місцевої ради, на території якої розташовані багатоквартирні 

будинки, або іншим органом - суб’єктом владних повноважень, якому делеговано 

функції із здійснення управління об’єктами житлово-комунального господарства, 

забезпечення їх утримання, ефективної експлуатації та необхідного рівня і якості 

послуг - на рівні ціни, запропонованої в конкурсній пропозиції переможцем 

конкурсу. 

Відповіно до пункту 32 Правил № 712 ціна послуги з управління 

встановлюється договором управління з розрахунку на один квадратний метр 

загальної площі житлового або нежитлового приміщення, якщо інше не визначено 

договором управління, та включає: 

- витрати на утримання багатоквартирного будинку, прибудинкової території, 

поточний ремонт спільного майна багатоквартирного будинку відповідно до 

кошторису; 

- винагороду управителю, яка визначається за згодою сторін. 

Пунктом 33 Правил 712 визначено, що кошторис враховує обов’язковий перелік 

робіт (послуг), а також періодичність виконання (надання) робіт (послуг) з 

утримання багатоквартирного будинку та прибудинкової території та є невід’ємною 

частиною договору управління. 

Отже, з урахуванням норм діючого законодавства, послуга з технічного 

обслуговування ліфтів в багатоквартирних будинках входить до складу послуги з 

управління, та не є, у данному випадку, окремою послугою. При цьому, ціна 

послуги з управління, у разі визначення управителя на конкурсних засадах 

виконавчим органом місцевої ради, визначається на рівні ціни, запропонованої в 

конкурсній пропозиції переможцем конкурсу.  

Таким чином, ТОВ «КК «Коменерго-Куп’янськ» в багатоквартирних будинках 

смт Ківшарівка та смт Куп’янськ-Вузловий за ціною, запропонованою в конкурсній 

пропозиції, надає послуги з управління багатоквартирним будинком, до складу 

яких входять Послуги. При цьому, у ТОВ «КК «Коменерго-Куп’янськ» Послуги не 

є окремою послугою для багатоквартирних будинків смт Ківшарівка та                                

смт Куп’янськ-Вузловий – об’єктів конкурсу. 

Враховуючи наведене, порушення ТОВ «КК «Коменерго-Куп’янськ» 

законодавства про захист економічної конкуренції в ході розгляду Справи                            

не доведено. 

Відповідно до статті 49 Закону України «Про захист економічної конкуренції» 

розгляд справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції  
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підлягає закриттю без прийняття рішення по суті, якщо, зокрема, не доведено 

вчинення порушення. 

Подання про попередні висновки у Справ направлені ТОВ «КК «Коменерго-

Куп’янськ» супровідним листом від 03.12.2021 № 70-02/1-10039. 

Подання про попередні висновки у Справі отримано ТОВ «КК «Коменерго-

Куп’янськ» 07.12.2021.  

На подання про попередні висновки у Справі від ТОВ «КК «Коменерго-

Куп’янськ» будь-яких міркувань чи заперечень не надходило. 

Враховуючи наведене, керуючись статтею 7, 14 Закону України "Про 

Антимонопольний комітет України", статтями 48 та 49 Закону України "Про захист 

економічної конкуренції", пунктами 3 і 11 Положення про територіальне відділення 

Антимонопольного комітету України, затвердженого розпорядженням 

Антимонопольного комітету України від 23 лютого 2001 року № 32-р, 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30 березня 2001 року за                         

№ 291/5482 та пунктом 32 Правил розгляду заяв і справ про порушення 

законодавства про захист економічної конкуренції, затверджених розпорядженням 

Антимонопольного комітету України від 19 квітня 1994 року № 5, зареєстрованих у 

Міністерстві юстиції України 6 травня 1994 року за № 90/299 (у редакції 

розпорядження Антимонопольного комітету України від 29 червня 1998 року               

№ 169-р) (із змінами), адміністративна колегія Східного міжобласного 

територіального відділення Антимонопольного комітету України 

ПОСТАНОВИЛА: 

1. Закрити провадження у справі № 1/02-122-19. 

Відповідно до частини першої статті 60 Закону України «Про захист 

економічної конкуренції» рішення органів Антимонопольного комітету України у  

двомісячний строк з дня одержання може бути оскаржене до господарського суду. 

 

Головуючий колегії  Владислав РУМ’ЯНЦЕВ 


