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Про закриття провадження у справі 

 

Розпорядженням адміністративної колегії Луганського обласного 

територіального відділення Антимонопольного комітету України від 26.11.2019 

№ 73-рп/к розпочато розгляд справи № 68 за ознаками вчинення товариством з 

обмеженою відповідальністю «Луганське енергетичне об’єднання» 

(місцезнаходження: 91021, Луганська обл., місто Луганськ, квартал Гайового, 

будинок 35 А, ідентифікаційний код юридичної особи – 31443937, далі – ТОВ 

«ЛЕО») порушення законодавства про захист економічної конкуренції, 

передбаченого пунктом 2 статті 50, частиною першою статті 13 Закону України 

«Про захист економічної конкуренції», у вигляді зловживання монопольним 

(домінуючим) становищем на ринку шляхом вчинення суб’єктом 

господарювання, який займає монопольне (домінуюче) становище на ринку, 

дій, що призвели до ущемлення інтересів споживачів, які були б неможливими 

за умов існування значної конкуренції на ринку. 

Суть порушення полягала у тому, що при припиненні 27.08.2019 надання 

послуг з розподілу електричної енергії основному споживачу – Дочірньому 

підприємству «КРЕМІНСЬКЕ КОМГОСПОДАРСТВО» комунального 

підприємства «КРЕМІННА – КОМУНСЕРВІС», ТОВ «ЛЕО», всупереч вимогам 

чинного законодавства, не забезпечило безперервності постачання електричної 

енергії та живлення об’єктів КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА 

«КРЕМІНСЬКЕ ВОДОПРОВІДНО - КАНАЛІЗАЦІЙНЕ ГОСПОДАРСТВО» 

КРЕМІНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (далі – КП «Кремінське ВКГ») і 

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВИРОБНИЧЕ 

ПІДПРИЄМСТВО «ПРЕСШТАМП» (далі – ТОВ «ВП «Пресштамп»), які є 

субспоживачами Дочірнього підприємства «КРЕМІНСЬКЕ 

КОМГОСПОДАРСТВО» комунального підприємства «КРЕМІННА – 

КОМУНСЕРВІС», за іншою схемою, тобто не забезпечило збереження 

необхідних рівнів надійності та якості електропостачання вказаним суб’єктам 

господарювання. 
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Відповідно до підпункту 6.3 пункту 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 під 07 травня 

2020 року № 5-рп) (далі - Розпорядження № 23-рп) з 1 червня 2020 року 

припинено Луганське обласне територіальне відділення Антимонопольного 

комітету України (ідентифікаційний код 21792749) шляхом приєднання до 

Харківського обласного територіального відділення Антимонопольного 

комітету України (ідентифікаційний код 22630473). 

Згідно з підпунктом 6.4 пункту 6 Розпорядження № 23-рп Харківське 

обласне територіальне відділення Антимонопольного комітету України 

визначено правонаступником всіх майнових прав та обов'язків Луганського 

обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України. 

Відповідно до підпункту 7.6 пункту 7 Розпорядження № 23-рп з 02 червня 

2020 року змінено найменування Харківського обласного територіального 

відділення Антимонопольного комітету України на Східне міжобласне 

територіальне відділення Антимонопольного комітету України, у складі якого 

утворено відділ досліджень і розслідувань в Луганській області Східного 

міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету 

України. 

Розпорядженням адміністративної колегії Східного міжобласного 

територіального відділення Антимонопольного комітету України (далі – 

Відділення) від 04.03.2021 № 70-119-рп/к прийнято до провадження Відділення 

матеріали справи № 68 та присвоєно справі новий № 6/02-115-21 (далі – 

Справа).  

В ході розгляду Справи встановлено наступне. 

Відповідно до пункту 3.1 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 (далі – Методика) об’єктами аналізу щодо визначення 

монопольного (домінуючого) становища є: суб’єкт господарювання; група 

суб’єктів господарювання; конкретний товар (продукція, роботи, послуги), 

який випускається, постачається, продається, придбавається (використовується, 

споживається) цим (цими) суб’єктами господарювання. 

Об’єктами аналізу є: ТОВ «ЛЕО», суб’єкт господарювання, який надає 

послуги з розподілу електричної енергії; послуги з розподілу електричної 

енергії.  

Відповідно до пункту 4.1 Методики перелік товарів, щодо яких має 

визначатися монопольне (домінуюче) становище суб’єкта господарювання, 

складається з товарних груп, які обертаються в Україні, чи на відповідній 

частині її території і які мають для продавців (постачальників, виробників), 

покупців (споживачів, користувачів) ознаки одного (подібного, аналогічного) 

товару (товарної групи).  
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Визначення ознак одного (подібного, аналогічного) товару (товарної 

групи) здійснюється, виходячи з подібності, зокрема: споживчих 

характеристик, умов споживання, умов реалізації та цін. 

Відповідно до пункту 56 статті 1 Закону України «Про ринок електричної 

енергії» оператор системи розподілу – юридична особа, відповідальна за 

безпечну, надійну та ефективну експлуатацію, технічне обслуговування та 

розвиток системи розподілу і забезпечення довгострокової спроможності 

системи розподілу щодо задоволення обґрунтованого попиту на розподіл 

електричної енергії з урахуванням вимог щодо охорони навколишнього 

природного середовища та забезпечення енергоефективності. 

Отже, у розумінні статті 1 Закону України «Про ринок електричної 

енергії» ТОВ «ЛЕО» є оператором системи розподілу (далі – ОСР). 

Згідно з абзацом восьмим частини першої статті 5 Закону України «Про 

природні монополії» відповідно до цього Закону регулюється діяльність 

суб’єктів природних монополій у сфері розподілу електричної енергії (передачі 

електричної енергії місцевими (локальними) електромережами). 

Статтею 45 Закону України «Про ринок електричної енергії» визначено, 

що діяльність з розподілу електричної енергії підлягає ліцензуванню відповідно 

до законодавства. 

Діяльність з передачі електричної енергії місцевими (локальними) 

електричними мережами ТОВ «ЛЕО» здійснює на підставі ліцензії 

Національної комісії регулювання електроенергетики України (НКРЕ) серії АБ 

номер 220850 (початок дії ліцензії - з 05.12.2001). 

 Послуги з розподілу електричної енергії є платними. 

Таким чином, послуги з розподілу електричної енергії є товаром, щодо 

якого визначається монопольне (домінуюче) становище ТОВ «ЛЕО». 

Споживачами послуг з розподілу електричної енергії є, зокрема, юридичні 

особи (суб’єкти господарювання), електроустановки яких приєднані до системи 

розподілу електричної енергії, яка перебуває у власності ТОВ «ЛЕО», та 

електричних мереж інших власників, які приєднані до мереж ліцензіата (з 

якими укладені відповідні договори згідно із законодавством). 

Відповідно до пунктів 5.1. – 5.3. Методики 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. 

 Розподіл електричної енергії є послугою. 

Згідно з інформацією, розміщеною на офіційному сайті Антимонопольного 

комітету України www.amcu.gov.ua ТОВ «ЛУГАНСЬКЕ ЕНЕРГЕТИЧНЕ 

ОБ’ЄДНАННЯ» входить до переліку суб’єктів природних монополій 

Луганської області на ринку розподілу електричної енергії (передача 

електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами) з 

територією діяльності - Луганська область відповідно до постанови 

Національної комісії регулювання електроенергетики України від 03.08.2005  

http://www.amcu.gov.ua/
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№ 596 та постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у 

сферах енергетики та комунальних послуг (далі – НКРЕКП) від 30.11.2018  

№ 1587. 

З урахуванням викладеного, ТОВ «ЛЕО» в територіальних межах 

Луганської області не має конкурентів на ринку послуг з розподілу електричної 

енергії, а відтак споживачі не мають можливості отримувати такі послуги від 

інших суб’єктів господарювання. 

Внаслідок технологічних особливостей надання послуги з розподілу 

електричної енергії, вона не має товарів – замінників. 

 Відповідно до вимог пункту 6.1 Методики територіальні межі ринку 

визначаються шляхом установлення мінімальної території, за межами якої, з 

точки зору споживача, придбання товарів є неможливим або недоцільним.  

 Відповідно до постанови НКРЕКП від 30.11.2018 № 1587 «Щодо 

провадження товариством з обмеженою відповідальністю «Луганське 

енергетичне об’єднання» діяльності з розподілу та постачання електричної 

енергії на території Луганської області», з 01.01.2019 та на період до 

завершення антитерористичної операції ТОВ «ЛЕО» зобов’язано провадити 

діяльність з розподілу електричної енергії на підставі ліцензії на право 

провадження господарської діяльності з передачі електричної енергії місцевими 

(локальними) електричними мережами (відповідно до постанови НКРЕ від 

05.12.2001 № 1187), ураховуючи, зокрема, вимоги Закону України «Про ринок 

електричної енергії» та інших нормативно-правових актів, що забезпечують 

функціонування ринку електричної енергії (з урахуванням законодавства щодо 

проведення антитерористичної операції), у тому числі, але не виключно, 

Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу 

електричної енергії, затверджених постановою НКРЕКП від 27.12.2017 № 1470. 

З урахуванням наведеного, територіальними межами ринку послуг з 

розподілу електричної енергії є межі місць розташування власних електричних 

мереж ТОВ «ЛЕО» у Луганській області, та електричних мереж інших 

власників, які приєднані до мереж ліцензіата (з якими укладені відповідні 

договори згідно із законодавством). 

Часовими межами ринку послуг з розподілу електричної енергії визначено 

період з 01.01.2019 по 31.12.2019.  

В зазначений період та станом на листопад 2021 року структура даного 

ринку не змінювалась.  

Основними бар’єрами вступу на ринок послуг з розподілу електричної 

енергії є обмеження, пов’язані з необхідністю наявності у власників об’єктів 

електроенергетики (електричних станцій, підстанцій, мереж, призначених для 

розподілу електричної енергії від магістральної мережі та/або електричної 

станції до споживача) та необхідністю отримання ліцензії на здійснення 

діяльності з розподілу електричної енергії. 

Таким чином, ТОВ «ЛУГАНСЬКЕ ЕНЕРГЕТИЧНЕ ОБ’ЄДНАННЯ» 

протягом січня – грудня 2019 року та станом на листопад 2021 року має ознаки 

монопольного (домінуючого) становища на ринку послуг з розподілу 
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електричної енергії в територіальних межах Луганської області в межах 

розташування власних електричних мереж, та електричних мереж інших 

власників, які приєднані до мереж ліцензіата (з якими укладені відповідні 

договори згідно із законодавством). 

Вимоги та правила, які регулюють взаємовідносини оператора систем 

розподілу, Користувачів системи розподілу (далі - Користувачі) та замовників 

послуги з приєднання щодо оперативного та технологічного управління 

системою розподілу, її розвитку та експлуатації, забезпечення доступу та 

приєднання електроустановок, визначені, зокрема, Кодексом систем розподілу 

(далі – КСР), затвердженим Постановою НКРЕКП від 14.03.2018 № 310, а 

також «Правилами роздрібного ринку електричної енергії», затвердженими 

Постановою НКРЕКП від 14.03.2018 № 312 (далі – ПРРЕЕ). 

Згідно з підпунктом 11.5.1 пункту 11.5 КСР послуги з розподілу 

електричної енергії надаються Користувачу безперервно, крім випадків, 

передбачених договором про надання послуг з розподілу електричної енергії та 

цим Кодексом. 

Відповідно до підпункту 11.5.3 пункту 11.5 КСР 

обмеження/припинення розподілу електричної енергії відповідному 

Користувачу має проводитися за умови одночасного забезпечення 

збереження необхідних рівнів надійності та якості електропостачання 

інших Користувачів.  

Відповідно до приписів пункту 7.3 ПРРЕЕ обмеження у споживанні 

електричної енергії має проводитися за умови одночасного забезпечення 

збереження необхідних рівнів надійності та якості електропостачання 

інших споживачів та субспоживачів. 

Згідно з пунктом 7.4 ПРРЕЕ у разі відсутності технічної можливості 

виконання умови одночасного забезпечення збереження необхідних рівнів 

надійності і якості електропостачання інших споживачів та субспоживачів 

(унаслідок застосування відповідної схеми електропостачання) споживач, 

електропостачання якого має бути обмежене або припинене, зобов’язаний 

надати доступ до власних електроустановок уповноваженим представникам 

оператора системи для вибіркового відключення струмоприймачів з наступним 

пломбуванням пристроїв їх підключення. 

У разі ненадання доступу для вибіркового відключення ОСР має перед 

відключенням основного споживача забезпечити живлення об’єктів 

субспоживачів за іншою схемою. 

Відповідно до пункту 7.10 ПРРЕЕ припинення електроживлення 

електроустановок споживача здійснюється оператором системи у порядку, 

визначеному Кодексом системи передачі та Кодексом системи розподілу. 

Отже, відповідно до вимог чинних нормативних документів, оператор 

системи розподілу у випадку припинення електропостачання основного 

споживача має одночасно забезпечити збереження необхідних рівнів надійності 

та якості електропостачання інших споживачів та субспоживачів, а також 

(перед відключенням основного споживача) забезпечити живлення об’єктів 
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субспоживачів за іншою схемою. 

КП «КРЕМІНСЬКЕ ВКГ» та ТОВ «ВП «ПРЕСШТАМП» звернулись до 

Луганського обласного територіального відділення Антимонопольного 

комітету України із заявами стосовно (як наведено у заявах) відключення ТОВ 

«ЛЕО» електричної енергії 27.08.2019 (заява ТОВ «ВП «ПРЕСШТАМП» від 

28.08.2019 № 15 та заява КП «КРЕМІНСЬКЕ ВКГ» від 28.08.2019 № 161/25.  

КП «Кремінське ВКГ» листом від 03.09.2019 № 165/25 повторно звернулось до 

Луганського обласного територіального відділення Антимонопольного 

комітету України із заявою про відключення ТОВ «ЛЕО» електричної енергії 

27.08.2019). Відповідно до зазначених заяв, заборгованості за розподіл та 

спожиту електричну енергію станом на 28.08.2019 КП «КРЕМІНСЬКЕ ВКГ» та 

ТОВ «ВП «ПРЕСШТАМП» не мають.  

Слід зазначити, що листом від 09.12.2019 № 333/25 КП «КРЕМІНСЬКЕ 

«ВКГ» відкликало заяву до Луганського обласного територіального відділення 

Антимонопольного комітету України від 03.09.2019 № 165/25, яка стосувалася 

порушення з боку ТОВ «ЛЕО» та просило вважати її не наданою, що не 

перешкоджає розгляду справи органом Антимонопольного комітету за власною 

ініціативою.  

Як наведено у листі ТОВ «ЛЕО» від 01.10.2019 № 01-18/2/19  

(вх. до Луганського обласного територіального відділення Антимонопольного 

комітету України від 02.10.2019 № 03-05/1296, далі – Лист ТОВ «ЛЕО») у 

відповідь на вимогу Луганського обласного територіального відділення 

Антимонопольного комітету України від 12.09.2019 № 01-45/1164, передача 

електричної енергії на КП «КРЕМІНСЬКЕ «ВКГ» та ТОВ «ВП 

«ПРЕСШТАМП» здійснюється технологічними мережами ДОЧІРНЬОГО 

ПІДПРИЄМСТВА «КРЕМІНСЬКЕ КОМГОСПОДАРСТВО» КП «КРЕМІННА - 

КОМУНСЕРВІС» (далі – ДП «КРЕМІНСЬКЕ КГ»). Це підтверджується й 

наведеним у однолінійних схемах електропостачання об’єктів  

КП «КРЕМІНСЬКЕ «ВКГ» (додаток до «Договору споживача про надання 

послуг з розподілу електричної енергії» від 27.08.2019 № 15) та ТОВ «ВП 

«ПРЕСШТАМП» (додаток до договору про постачання електричної енергії від 

30.11.2011 № 218), зазначені договори та однолінійні схеми електропостачання 

додані до Листа ТОВ «ЛЕО». 

Згідно з наведеним у вищезгаданих однолінійних схемах, постачання 

електричної енергії на об’єкти КП «КРЕМІНСЬКЕ «ВКГ» та ТОВ «ВП 

«ПРЕСШТАМП», зокрема, здійснюється за допомогою мереж  

ДП «КРЕМІНСЬКЕ КГ», якими електрична енергія подається до 

трансформаторної підстанції (на схемах – ЗТП – 73А), де розподіляється, 

подається на відповідні прилади, та далі забезпечується живлення електричною 

енергією об’єктів відповідних підприємств.  

Таким чином, у даному випадку ДП «КРЕМІНСЬКЕ КГ» є основним 

споживачем, за допомогою технологічних мереж якого субспоживачам 

(«КРЕМІНСЬКЕ «ВКГ» та ТОВ «ВП «ПРЕСШТАМП») здійснюється розподіл 

електричної енергії. 
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Також у Листі ТОВ «ЛЕО» зазначено: «27.08.2019 о 12 год. 05 хвил. на 

підставі Акту про не допуск до електроустановок споживача від 27.08.2019  

№ 208 були проведені заходи щодо обмеження постачання електричної енергії 

основного споживача, а саме – ДП «Кремінське комгосподарство» КП 

«Кремінна - Комунсервіс» (далі – ДП «Кремінське КГ»). 28.08.2019 о  

18 год. 00 хвил. постачання електричної енергії основному споживачу  

ДП «Кремінське комгосподарство» КП «Кремінна-Комунсервіс» було 

відновлено» (цитата). 

Копію «Акту про не допуск до електроустановок споживача»  

(ДП «КРЕМІНСЬКЕ КГ») від 27.08.2019 № 208 з підписами представників ТОВ 

«ЛЕО», відповідно до якого уповноважені представники ТОВ «ЛЕО» 

27.08.2019 були недопущені до електричних установок ДП «КРЕМІНСЬКЕ КГ» 

для їх відключення, додано до Листа ТОВ «ЛЕО».  

Тобто, виходячи з наведеного у Листі ТОВ «ЛЕО», з 12 год. 05 хв. 

27.08.2019 по 18 год. 00 хв. 28.08.2019 (тобто протягом 29 год. 55 хв.)  

ТОВ «ЛЕО» було здійснено (як наведено у Листі ТОВ «ЛЕО») заходи щодо 

обмеження постачання електричної енергії основного споживача  

ДП «КРЕМІНСЬКЕ КГ». 

А зважаючи на те, що передача електричної енергії на  

КП «КРЕМІНСЬКЕ «ВКГ» та ТОВ «ВП «ПРЕСШТАМП» здійснюється 

технологічними мережами ДП «КРЕМІНСЬКЕ КГ», протягом майже 30 годин 

послуги з розподілу електричної енергії не надавались й цим суб’єктам 

господарювання. 

Таким чином, всупереч вимогам чинного законодавства, ТОВ «ЛЕО» при 

припиненні надання послуг з розподілу електричної енергії 

ДП «КРЕМІНСЬКЕ КОМГОСПОДАРСТВО» КП «КРЕМІННА-

КОМУНСЕРВІС», протягом майже 30 годин не забезпечило безперервності 

постачання електричної енергії (субспоживачі протягом цього часу взагалі не 

отримували електричної енергії) та живлення об’єктів КП «КРЕМІНСЬКЕ 

«ВКГ» та ТОВ «ВП «ПРЕСШТАМП» за іншою схемою, тобто необхідні рівні 

надійності та якості електропостачання вказаним суб’єктам господарювання – 

субспоживачам забезпечені не були.  

Листом Відділення від 28.08.2020 № 70-01/Л-5282 подання з попередніми 

висновками у справі № 68 надіслано ТОВ «ЛЕО». 

ТОВ «ЛЕО» листом від 14.09.2020 № 01-18/2/6 надало заперечення на 

подання з попередніми висновками у справі № 68 (далі – Заперечення).  

У Запереченнях, зокрема, наведено, що при здійсненні вибіркового 

відключення струмоприймачів ДП «КРЕМІНСЬКЕ КГ» з незалежних від ТОВ 

«ЛЕО» підстав відбулося одночасне відключення струмоприймачів 

КП «КРЕМІНСЬКЕ ВКГ» та ТОВ «ВП «ПРЕСШТАМП» по причині активації 

захисної автоматики цих субспоживачів. 

До Заперечень надано копії листів ТОВ ВП «ПРЕСШТАМП» 

від 07.09.2020 № 25 та КП «КРЕМІНСЬКЕ ВКГ» від 11.09.2020 № 407/25 до 

ТОВ «ЛЕО». 
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Як наведено у листі ТОВ ВП «ПРЕСШТАМП» від 07.09.2020 № 25: 

«…відповідальною особою за електричне господарство було виявлено, що 

електроенергія по об’єкту відсутня не з причини відключення, а з причини 

спрацювання захисту автоматики. Відновлення електропостачання за 

вказаними об’єктами здійснено власними силами. …Відключення не спричинило 

негативного впливу на нормальний режим роботи підприємства…» (мова 

оригіналу). 

Як наведено у листі КП «КРЕМІНСЬКЕ ВКГ» від 11.09.2020 № 407/25 «… 

під час перевірки причин відсутності електричної енергії було виявлено, що 

електроенергія по об’єкту відсутня з причин спрацювання захисту 

автоматики, після чого енергопостачання за даним об’єктом було відновлено. 

Відсутність з 27.08.2019 по 28.08.2019 електропостачання не призвело до 

ущемлення інтересів КП «КРЕМІНСЬКЕ ВКГ», жодних порушень 

технологічного циклу зафіксовано не було. Сподіваємось на подальшу 

взаємовигідну співпрацю…» (мова оригіналу). 

 Відділення звернулось до КП «КРЕМІНСЬКЕ ВКГ» з вимогою (вих. від 

16.03.2021 № 70-02/Л-2130) щодо надання пояснень - чи направлялось 

підприємством до ТОВ «ЛЕО» лист від 11.09.2020 № 407/25, у якому викладено 

обставини відключення електричної енергії, яке відбулось 27.08.2019.  

 Аналогічна вимога (вих. від 16.03.2021 №70-02/Л-2131) направлена 

Відділенням до ТОВ ВП «ПРЕСШТАМП». 

 Листом від 24.03.2021 № 87/25 (вх. від 25.03.2021 № 70-01/1577)  

КП «КРЕМІНСЬКЕ ВКГ» повідомило Відділення, що «дійсно підприємство 

зверталося до ТОВ «ЛЕО» з листом від 11.09.2021 № 407/25 щодо надання 

підприємству інформації стосовно відключення об’єкту «база ВУВКГ» від 

електричної енергії з 27.08.2019 по 28.08.2019. При цьому відмітили у своєму 

зверненні, що відключення електроенергії не призвело до ущемлення інтересів 

КП «КРЕМІНСЬКЕ ВКГ» та жодних порушень технологічного циклу 

зафіксовано не було» (мова оригіналу). 

 Відповіді від ТОВ ВП «ПРЕСШТАМП» до Відділення не надходило. 

 До Заперечень додано також й копію Акту про припинення 

електропостачання від 27.08.2019 б/н (далі – Акт). Згідно з наведеним в Акті, 

27.08.2019 о 10-30 було повністю припинено електропостачання об’єкту «база» 

Споживача – ДП «КРЕМІНСЬКЕ КОМГОСПОДАРСТВО» КП «КРЕМІННА-

КОМУНСЕРВІС». Відповідно до Акту, не відключеними від живлення 

залишились субспоживачі (ЗТП-73А). Акт підписаний представниками ТОВ 

«ЛЕО» та директором ДП «КРЕМІНСЬКЕ КОМГОСПОДАРСТВО» КП 

«КРЕМІННА-КОМУНСЕРВІС». 

 Таким чином, виходячи з наявної у Відділення інформації, в ході розгляду 

Справи не виявлено достатніх доказів щодо здійснення ТОВ «ЛЕО» при 

припиненні 27.08.2019 надання послуг з розподілу електричної енергії 

основному споживачу – Дочірньому підприємству «КРЕМІНСЬКЕ 

КОМГОСПОДАРСТВО» комунального підприємства «КРЕМІННА – 

КОМУНСЕРВІС» дій, які призвели до незабезпечення безперервності 
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постачання електричної енергії та живлення об’єктів КП Кремінське «ВКГ» та 

ТОВ «ВП «ПРЕСШТАМП», які є субспоживачами ДОЧІРНЬОГО 

ПІДПРИЄМСТВА «КРЕМІНСЬКЕ КОМГОСПОДАРСТВО» 

КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «КРЕМІННА – КОМУНСЕРВІС». 

 Отже, Відділенням не доведена наявність в діях ТОВ «ЛЕО» порушення 

законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченого частиною 

першою статті 13 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у 

вигляді зловживання монопольним (домінуючим) становищем на ринку послуг 

з розподілу електричної енергії, у територіальних (географічних) межах 

території Луганської області, де розташовані мережі, що належать ТОВ «ЛЕО», 

та електричні мережі інших власників, які приєднані до мереж ТОВ «ЛЕО» (з 

якими укладені відповідні договори згідно із законодавством), що може 

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

існування значної конкуренції на ринку. 

 Подання з попередніми висновками у справі № 6/02-115-21, у якому ВДР 

Відділення в Луганській області запропоновано адміністративній колегії 

Відділення закрити провадження у справі № 6/02-115-21, листами від 

01.12.2021 № 70-02/Л-9988 та від 01.12.2021 № 70-02/Л-9989 направлено на 

адреси ТОВ «ЛЕО» та ТОВ «ВП «ПРЕСШТАМП» (відповідно). 

Листом від 10.12.2021 № 01-18/2/20 (вх. від 13.12.2021 № 70-01/6826)  

ТОВ «ЛЕО» погодилось із зазначеним в поданні з попередніми висновками у 

справі № 6/02-115-21 щодо недоведення наявності в діях ТОВ «ЛЕО» 

порушення законодавства про захист економічної конкуренції. 

Відповідно до абзацу шостого статті 49 Закону України «Про захист 

економічної конкуренції», якщо не доведено факт вчинення порушення, 

розгляд справи про порушення законодавства про захист економічної 

конкуренції підлягає закриттю без прийняття рішення по суті. 

Враховуючи вищевикладене, на підставі статей 7, 121, 14 Закону України 

«Про Антимонопольний комітет України», статей 48 і 49 Закону України «Про 

захист економічної конкуренції», пунктів 3 і 11 Положення про територіальне 

відділення Антимонопольного комітету України, затвердженого 

розпорядженням Антимонопольного комітету від 23.02.2001 № 32-р, 

зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 30.03.2001 за № 291/5482 (зі 

змінами), пунктів 29, 32 Правил розгляду заяв і справ про порушення 

законодавства про захист економічної конкуренції, затверджених 

розпорядженням Антимонопольного комітету від 19.09.1994 № 5, 

зареєстрованим 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 Східного міжобласного 

територіального відділення Антимонопольного комітету України 
 

ПОСТАНОВИЛА: 

Закрити провадження у справі № 6/02-115-21. 

Відповідно до частини першої статті 60 Закону України «Про захист 
економічної конкуренції» рішення органів Антимонопольного комітету 
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України у двомісячний строк з дня одержання може бути оскаржене до 
господарського суду. 
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