
 
 

СХІДНЕ МІЖОБЛАСНЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ 

АНТИМОНОПОЛЬНОГО   КОМІТЕТУ   УКРАЇНИ 

                                        РІШЕННЯ 

АДМІНІСТРАТИВНОЇ КОЛЕГІЇ СХІДНОГО МІЖОБЛАСНОГО 

ТЕРИТОРІАЛЬНОГО ВІДДІЛЕННЯ 

 
 

18.10.2022 № 70/40- р/к                     Справа  № 1/02-34-21 

м. Київ 

 

Про порушення законодавства про 

захист економічної конкуренції  

та накладення штрафу 

 

 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БРОКЕНЕРГІЯ» 

(надалі – ТОВ «Брокенергія», Товариство) протягом 2019 - 2020 років займало 

монопольне (домінуюче) становище на ринку послуг з централізованого опалення 

в межах території м. Охтирка Сумської області, на якій розташовані теплові мережі, 

що перебувають у господарському віданні ТОВ «Брокенергія», із часткою 100 %. 

При цьому, ТОВ «Брокенергія» має змогу самостійно визначати умови 

нарахування плати за послуги з централізованого опалення протягом 

опалювального періоду 2019/2020 років. 

Так, ТОВ «Брокенергія» не здійснило перерахунків розміру нарахувань за 

послуги з централізованого опалення споживачам у зв’язку із зміною ціни 

природного газу протягом опалювального періоду 2019/2020 років. 

За результатами розгляду справи № 1/02-34-21 таку бездіяльність                                             

ТОВ «Брокенергія» визнано зловживанням монопольним (домінуючим) 

становищем на ринку послуг з централізованого опалення в межах території                     

м. Охтирка Сумської області, на якій розташовані теплові мережі, що перебувають 

у господарському віданні ТОВ «Брокенергія» (пункт  2 статті 50, частина перша 

статті 13 Закону України «Про захист економічної конкуренції»). 

На ТОВ «БРОКЕНЕРГІЯ» накладено штраф у розмірі 5 000 (п’ять тисяч) 

гривень. 

Адміністративна колегія Східного міжобласного територіального відділення 
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Антимонопольного комітету України, розглянувши матеріали справи № 1/02-34-21 

про порушення ТОВ «Брокенергія» законодавства про захист економічної 

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

України «Про захист економічної конкуренції», та подання Першого відділу 

досліджень і розслідувань від 29.09.2022 № 70-03/153-П, 

ВСТАНОВИЛА: 

1. Процесуальні дії 

(1) Розпорядженням адміністративної колегії Східного міжобласного 

територіального відділення Антимонопольного комітету України (надалі – 

Відділення) від 16.02.2021 № 70/34 - рп/к розпочато розгляд справи                              

№ 1/02-34-21 за ознаками вчинення ТОВ «Брокенергія» 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 послуг з централізованого опалення, що можуть призвести до 

ущемлення інтересів споживачів, які були б неможливими за умов існування 

значної конкуренції на ринку (надалі – Справа). 

2. Відповідач 

(2) Відповідачем у Справі є: 

 ТОВ «Брокенергія» зареєстроване (конфіденційна інформація). 

Ідентифікаційний код юридичної особи – (конфіденційна інформація). 

Місцезнаходження: (конфіденційна інформація). 

(3) Згідно з інформацією з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, 

фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «Брокенергія» 

здійснює діяльність, зокрема, (конфіденційна інформація). Також, відповідно 

інформації, яка міститься у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, 

фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «Брокенергія» є 

правонаступником ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«БРОК-ЕНЕРГІЯ».  

(4)  Окрім цього, у пункті 1.4. Статуту ТОВ «Брокенергія», затвердженого 

рішенням учасника ТОВ «Брокенергія» від 09.04.2019 № 2, зазначено, що «… 

Товариство є правонаступником ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БРОК-ЕНЕРГІЯ» в частині прав, обов’язків та 

правочинів відповідно до розподільного балансу від 01 жовтня 2015 року, 

затвердженого Загальними зборами учасників ТОВАРИСТВА З 

ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БРОК-ЕНЕРГІЯ», а також щодо 

здійснення господарської діяльності з … виробництва, транспортування та 

постачання теплової енергії і надання послуг з централізованого опалення та 

гарячого водопостачання.» (мова оригіналу). 

(5) Отже, з урахуванням викладеного, ТОВ «Брокенергія» є правонаступником 

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БРОК-ЕНЕРГІЯ». 



 
3 

 

(6) У розумінні абзацу тринадцятого статті 1 Закону України «Про захист 

економічної конкуренції» ТОВ «Брокенергія» є суб’єктом господарювання. 

(7) ТОВ «Брокенергія» має відповідні ліцензії, видані Національною комісією, що 

здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, 

рішеннями від 29.10.2019 № 2664 на: 

- на виробництва теплової енергії (крім діяльності з виробництво теплової 

енергії на теплоелектроцентралях, ТЕС, АЕС, когенераційних установках та 

установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії; 

- на транспортування теплової енергії магістральними та місцевими 

(розподільчими) тепловими мережами; 

- на постачання теплової енергії. 

(8)   Відповідно до статті 1 Закону України «Про природні монополії» природна 

монополія – стан товарного ринку, при якому задоволення попиту на цьому 

ринку є більш ефективним за умови відсутності конкуренції внаслідок 

технологічних особливостей виробництва (у зв’язку з істотним зменшенням 

витрат на виробництво на одиницю товару в міру збільшення обсягів 

виробництв), а товари (послуги), що виробляються суб’єктами природних 

монополій, не можуть бути замінені у споживанні іншими товарами 

(послугами), у зв’язку з чим попит на цьому товарному ринку  менше залежить 

від зміни цін на ці товари (послуги), ніж попит на інші товари (послуги). 

(9)  Згідно з статтею 5 Закону України «Про природні монополії»  відповідно до 

цього Закону регулюється діяльність суб’єктів природних монополій у сферах, 

зокрема, транспортування теплової енергії. 

(10) Відповідно до абзацу сьомого статті 6 Закону України «Про природні 

монополії» до суміжних ринків, що регулюються відповідно до цього Закону, 

належить виробництво теплової енергії (крім випадків, коли вона 

використовується виключно для внутрішньовиробничих потреб) в обсягах, що 

перевищують рівень, який встановлюється умовами та правилами здійснення 

підприємницької діяльності з виробництва теплової енергії (ліцензійними 

умовами) та постачання теплової енергії. 

(11) Отже, ТОВ «Брокенергія» у розумінні статті 1 Закону України «Про природні 

монополії» є суб’єктом природних монополій. 

3. Визначення монопольного (домінуючого) становища 

Відповідно до 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 від 01.04.2002 за № 317/6605 (надалі – Методика), 

з урахуванням пункту 2.2 Методики, встановлено наступне. 

3.1. Об’єкт аналізу щодо визначення монопольного (домінуючого) 

становища 
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(12) Відповідно до пункту 3.1 Методики 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’єктом (суб’єктами) 

господарювання. 

3.1.1. Суб’єкт господарювання 

(13) У розумінні абзацу тринадцятого статті 1 Закону України «Про захист 

економічної конкуренції» ТОВ «Брокенергія» є суб'єктом господарювання. 

(14) Об’єктом аналізу є ТОВ «Брокенергія» – суб’єкт господарювання, який надає 

послуги з централізованого опалення. 

3.1.2.Конкретний товар (продукція, товари, послуги), який випускається, 

постачається, придбавається (використовується, споживається) цим 

суб’єктом господарювання 

(15) Об’єктом аналізу є послуги з централізованого опалення (надалі - Послуги). 

3.2. Визначення переліку товарів та основних продавців, покупців цих 

товарів, щодо яких має визначатися монопольне (домінуюче) становище 

3.2.1. Перелік товарів, щодо яких має визначатися монопольне (домінуюче) 

становище суб’єкта господарювання  

(16) 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). 

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

здійснюється, виходячи з подібності, зокрема: споживчих характеристик, умов 

споживання, умов реалізації та цін. 

(18) Відповідно до пункту 1 частини першої статті 13 Закону України «Про 

житлово-комунальні послуги» 24.06.2004 року № 1875-IV, який діяв до 

01.05.2019, до комунальних послуг належали послуги з централізованого 

опалення. 

(19) Згідно зі статтею 1 Закону України «Про теплопостачання»: 

- сфера теплопостачання - це сфера діяльності з виробництва, 

транспортування, постачання теплової енергії споживачам; 

- постачання теплової енергії (теплопостачання) - господарська діяльність, 

пов’язана з наданням теплової енергії (теплоносія) споживачам за допомогою 

технічних засобів транспортування та розподілом теплової енергії на підставі 

договору. 
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(20) Отримання Послуги можливе лише у суб’єкта господарювання, який 

провадить діяльність з постачання теплової енергії. 

(21) Згідно з пунктом 1 Правил надання послуг з централізованого опалення, 

постачання холодної та гарячої  води і водовідведення, затверджених 

Постановою Кабінету Міністрів України від 21.07.2005 № 630 (діяли до 

01.05.2022)  (надалі – Правила № 630), Правила № 630 регулюють відносини 

між суб'єктом господарювання, предметом діяльності якого є надання 

житлово-комунальних послуг, і фізичною та юридичною особою, яка отримує 

або має намір отримувати послуги з централізованого опалення, постачання 

холодної та гарячої води і водовідведення. 

(22) Відповідно до пункту 2 Правил № 630 централізоване опалення - послуга, 

спрямована на задоволення потреб споживача у забезпеченні нормативної 

температури повітря у приміщеннях квартири (будинку садибного типу), яка 

надається виконавцем з використанням внутрішньобудинкових систем 

теплопостачання. 

(23) Послуги є платними. 

(24) Так, відповідно до пункту 12 Правил № 630 плата за Послуги нараховується 

згідно з показаннями будинкового засобу обліку теплової енергії, а у разі його 

відсутності (несправності) за нормативами (нормами) споживання. 

(25) Таким чином, Послуги у розумінні абзацу чотирнадцятого статті 1 Закону 

України «Про захист економічної конкуренції» є товаром, щодо якого 

визначається монопольне (домінуюче) становище ТОВ «Брокенергія».  

3.2.2. Перелік основних продавців (постачальників, виробників), покупців 

(споживачів, користувачів) 

(26) Споживачами послуг з постачання теплової енергії є фізичні особи, які 

отримували Послуги від ТОВ «Брокенергія» в опалювальному періоді 

2019/2020 років.  

3.3. Визначення товарних меж ринку 

(27) 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. 

(28) Формування групи взаємозамінних товарів (товарних груп) здійснюється із 

переліку товарів, які мають для продавців (постачальників, виробників), 

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

товару (товарної групи), за показниками взаємозамінності, якими, зокрема, є: 

подібність призначення, споживчих властивостей, умов використання, тощо; 

подібність фізичних, технічних, експлуатаційних властивостей і 

характеристик, якісних показників, тощо; 
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наявність спільної групи споживачів товару (товарної групи); 

відсутність суттєвої різниці в цінах; 

взаємозамінність товарів (товарної групи) з точки зору їх виробництва, тобто 

здатності виробників запропонувати нові товари на заміну існуючих. 

(29) При проведенні дослідження необхідно враховувати, що взаємозамінні товари 

належать до групи однорідних товарів (товарних груп), які розглядаються 

споживачем як один і той же товар (товарна група), і які можуть бути 

стандартизовані або диференційовані. 

(30) Стандартизованими товарами (товарними групами) можуть розглядатися 

товари, які мають єдину систему показників, параметрів, що характеризують 

товар, і у виробництві яких використовуються єдині чи однакові технічні 

стандарти, технічні умови, стандарти застосування, тощо. 

(31) Внаслідок технологічних особливостей централізованого опалення, 

конкуренція на зазначеному ринку відсутня. 

(32) Послуги за споживчими властивостями не мають товарів-замінників. 

(33) Отже, за таких обставин товарними межами ринку є Послуги, які не мають 

товарів-замінників. 

3.4. Визначення географічних меж ринку 

(34) Відповідно до 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. 

(35) Рішенням виконавчого комітету Охтирської міської ради від 18.05.2011                      

№ 97 «Про затвердження підприємств-виконавців житлово-комунальних та 

комунальних послуг в місті», виконавцем комунальних послуг, зокрема, з 

«теплопостачання та підігріву гарячої води» (мова оригіналу) визначено 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БРОК-ЕНЕРГІЯ», 

правонаступником якого, як вище зазначалось, є ТОВ «Брокенергія». 

(36) Окрім цього, ТОВ «Брокенергія» листом від 17.09.2020 № 536 (вх. від 

18.09.2020 № 5276) повідомило, що  Товариство надає Послуги «…в межах 

території міста Охтирка Сумської області...» (мова оригіналу). 

(37) Отже, територіальними межами ринку Послуг є територія міста Охтирка 

Сумської області, на якій розташовані теплові мережі, що перебувають у 

господарському віданні ТОВ «Брокенергія». 

3.5. Проміжок часу, стосовно якого має визначатися становище суб’єктів 

господарювання на ринку – часові межі ринку 

(38) Відповідно до пункту 7.1. Методики часові межі ринку визначаються як 

проміжок часу (як правило, рік), протягом якого відповідна сукупність 

товарно-грошових відносин між продавцями (постачальниками, 

виробниками) і споживачами утворює ринок товару зі сталою структурою. 
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(39) Часовими межами ринку Послуг визначено  2019 - 2020 роки. 

(40) В зазначений період структура вказаного ринку не змінювалась. 

3.6. Розрахунок частки суб’єктів господарювання на ринку 

3.6.1. Обсяг ринку, на якому визначається монопольне (домінуюче) становище 

(41) Обсяги наданих ТОВ «Брокенергія» Послуг протягом 2019 – 2020 складає               

240 093 000 грн, у тому числі: у 2019 році – 110 276 000 грн, у 2020 році –                 

129 817 000 грн.  

3.6.2. Розрахунок частки суб’єкта господарювання на ринку 

(42) Відділенням встановлено, що у визначених межах ринку послуг з постачання 

теплової енергії відсутні інші суб’єкти господарювання, які б надавали 

зазначені послуги. 

(43) ТОВ «Брокенергія» є єдиним суб’єктом господарювання, який надає Послуги 

у межах території міста Охтирка Сумської області. 

(44) Виходячи з наведеного, частка ТОВ «Брокенергія» на ринку Послуг протягом 

2019 - 2020 років в межах території міста Охтирка Сумської області, на якій 

розташовані теплові мережі, що перебувають у господарському віданні                      

Товариства, становить 100 %. 

3.7. Визначення бар’єрів для вступу на ринок 

(45) Відповідно до Методики бар’єрами для вступу потенційних конкурентів на 

відповідний ринок є: обмеження за попитом, пов’язані з високою насиченістю 

ринку товарами (товарними групами) та низькою платоспроможністю 

покупців; адміністративні обмеження; економічні та організаційні обмеження; 

екологічні обмеження; нерозвиненість ринкової інфраструктури; інші 

обмеження, що спричиняють суттєві витрати, необхідні для вступу на певний 

ринок товару (товарної групи). 

(46) Відповідно до статті 1 Закону України «Про природні монополії» природна 

монополія – стан товарного ринку, при якому задоволення попиту на цьому 

ринку є більш ефективним за умови відсутності конкуренції внаслідок 

технологічних особливостей виробництва (у зв’язку з істотним зменшенням 

витрат на виробництво на одиницю товару в міру збільшення обсягів 

виробництв), а товари (послуги), що виробляються суб’єктами природних 

монополій, не можуть бути замінені у споживанні іншими товарами 

(послугами), у зв’язку з чим попит на цьому товарному ринку  менше залежить 

від зміни цін на ці товари (послуги), ніж попит на інші товари (послуги). 

(47) Відповідно до статті 6 Закону України «Про природні монополії» до суміжних 

ринків, що регулюються відповідно до цього закону, належить ринок 

постачання теплової енергії. 

(48) Суміжний ринок – це товарний ринок, що не перебуває у стані природної 

монополії, для суб’єктів якого реалізація вироблених товарів або 
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використання товарів інших суб’єктів господарювання неможливе без 

безпосереднього використання товарів, що виробляються (реалізуються) 

суб’єктами природних монополій (стаття 1 Закону України «Про природні 

монополії»). 

(49) Отримання Послуги можливе лише у суб’єкта господарювання, який 

провадить діяльність з постачання теплової енергії. 

(50) Отже, внаслідок технологічних особливостей Послуг, а також враховуючи, що 

ринок є монополізованим, конкуренція на ньому відсутня. 

3.8. Загальні висновки щодо визначення монопольного (домінуючого) 

становища Відповідача 

(51) Таким чином, ТОВ «Брокенергія» протягом 2019 – 2020 років займало 

монопольне (домінуюче) становище на ринку Послуг в межах території, на 

якій розташовані теплові мережі, що перебувають у господарському віданні                         

ТОВ «Брокенергія», із часткою 100 %. 

4. Зловживання монопольним (домінуючим) становищем на ринку 

4.1. Обставини справи 

(52) З 01.05.2019 введено в дію в повному обсязі Закон України «Про житлово-

комунальні послуги», який істотно змінює принципи відносин, що виникають 

у процесі надання та споживання житлово-комунальних послуг, зокрема 

запроваджує нову класифікацію комунальних послуг, вносить зміни в 

організацію надання комунальних послуг з постачання теплової енергії та 

постачання гарячої води. 

(53) Виконавцями комунальних послуг у сфері теплопостачання є 

теплопостачальники (суб’єкти господарювання), які в переважній більшості 

поєднують функції виробництва, транспортування та постачання теплової 

енергії, і в більшості випадків є надавачами: 

- послуг з централізованого опалення та постачання гарячої води у 

відповідності до Закону України «Про житлово-комунальні послуги» (втратив 

чинність з 01.05.2019); 

- послуг з постачання теплової енергії та постачання гарячої води у 

відповідності до нового Закону України «Про житлово-комунальні послуги» 

(у редакції від 09.11.2017 № 2189-VIIІ, який набув чинності з 01.05.2019) 

(надалі – Закон № 2189).  

(54) Водночас, прикінцевими та перехідними положеннями Закону України «Про 

житлово-комунальні послуги» від 09.11.2017 № 2189 передбачено, що від 

моменту введення в дію цього Закону до моменту укладення між виконавцями 

комунальних послуг та співвласниками багатоквартирних будинків договорів 

про надання послуг з постачання теплової енергії та постачання гарячої води  

(01.05.2019), діючі договори про надання послуг з централізованого опалення 

та централізованого постачання гарячої води, укладені до введення в дію цього 
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Закону, тобто до 01.05.2019, зберігають чинність на умовах, визначених 

такими договорами, до дати набрання чинності договорів про надання  

відповідних комунальних послуг, укладених відповідно до нового Закону 

України «Про житлово-комунальні послуги» від 09.11.2017 № 2189.  

(55) Тобто, договори про надання послуг з постачання теплової енергії та 

постачання гарячої води мали бути укладені між споживачами та виконавцями 

комунальних послуг протягом одного року з дати введення в дію Закону 

України «Про житлово-комунальні послуги» від 09.11.2017 № 2189. 

(56) Разом з цим, Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та 

економічних гарантій у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби 

(COVID-19)» від 30.03.2020 № 540-ХІ до Закону України «Про житлово-

комунальні послуги» від 09.11.2017 № 2189 внесені зміни, згідно з якими не 

пізніше як протягом п’яти місяців з дня завершення заходів щодо запобігання 

виникненню та поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19), 

передбачених карантином, встановленим Кабінетом Міністрів України, 

співвласники багатоквартирних будинків незалежно від обраної ними форми 

управління багатоквартирним будинком зобов’язані прийняти рішення про 

модель організації договірних відносин з виконавцями комунальних послуг, а 

виконавці комунальних послуг – укласти із такими співвласниками договори 

про надання відповідних послуг з урахуванням обраної моделі організації 

договірних відносин. У разі якщо співвласники багатоквартирного будинку не 

прийняли рішення про вибір моделі організації договірних відносин з 

виконавцем комунальної послуги протягом п’яти місяців з дня завершення 

заходів щодо запобігання виникненню та поширенню коронавірусної хвороби 

(COVID-19), між виконавцем та кожним співвласником укладається 

індивідуальний договір про надання комунальної послуги. 

(57) Отже, обов’язок укладення між виконавцем комунальної послуги та 

співвласником багатоквартирного будинку нових договорів про надання 

послуг з постачання теплової енергії та постачання гарячої води 

відтерміновується до завершення заходів щодо запобіганню та поширенню 

коронавірусної хвороби (COVID-19). 

(58) З огляду на вищенаведене, до моменту укладення нових договорів про 

надання послуги з постачання теплової енергії, споживачам категорії 

«Населення» нарахування плати за послуги з централізованого опалення 

здійснюватиметься відповідно до договорів, укладених до 01.05.2019. 

(59) А отже, до таких споживачів застосовуватимуться тарифи на послуги з 

централізованого опалення, встановлені уповноваженими органами до 

01.05.2019. 

(60) Враховуючи зміни у законодавстві, встановлення тарифів на комунальні 

послуги, зокрема у сфері теплопостачання, суб’єктам природних монополій 

та на суміжних ринках, належить до повноважень як Національної комісії, 



 
10 

 

що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних 

послуг, так і органів місцевого самоврядування, які у зв’язку із набранням 

чинності Закону 2189 втратили свої повноваження в частині встановлення 

тарифів, зокрема, на послуги з централізованого опалення, а також їх зміни 

шляхом перегляду/коригування. 

(61) Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 19 жовтня 2018 року                        

№ 867 «Про затвердження положення про покладення спеціальних обов’язків 

на суб’єктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних 

інтересів у процесі функціонування ринку природного газу» на ПАТ 

«Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» (далі - НАК 

«Нафтогаз України») покладено обов’язки, зокрема, постачати природний газ 

на умовах та у порядку, що визначені цим положенням, виробникам теплової 

енергії, а саме, виробникам теплової енергії, які здійснюють виробництво 

теплової енергії для всіх категорій споживачів (фізичні або юридичні особи, 

які використовують теплову енергію на підставі договору). 

(62) З початку опалювального періоду 2019/2020 років НАК «Нафтогаз України» 

для теплопостачальних організацій (виконавців послуг з централізованого 

опалення та централізованого постачання гарячої води) значно знижено ціну 

природного газу у порівнянні з ціною, що діяла у попередньому 

опалювальному періоді.  

(63) Ціни на природний газ, що постачається теплопостачальним організаціям для 

виробництва теплової енергії протягом ІІ півріччя 2019 року знизились з 

5553,89 грн за 1 тис.м3 (червень, 2019) до 4276,69 грн за 1 тис.м3 (грудень 

2019)  (без врахування націнки постачальника та тарифів на розподіл та 

транспортування та без ПДВ), тобто на 23 %, що є підставою для суттєвого 

зниження нарахувань споживачам за послуги опалення та постачання гарячої 

води.  

(64) Зміна вартості природного газу має вирішальний вплив на розмір тарифів на 

послуги з постачання теплової енергії для потреб централізованого опалення 

та централізованого постачання гарячої води для споживачів, оскільки газова 

складова у структурі собівартості послуг з теплопостачання є найбільшою. 

(65) З метою забезпечення захисту прав споживачів послуг з постачання теплової 

енергії для потреб централізованого опалення та централізованого 

постачання гарячої води в частині оплати ними справедливої вартості 

комунальних послуг Кабінетом Міністрів України прийнято постанову від 24 

грудня 2019 № 1082 «Деякі питання нарахування (визначення) плати за 

теплову енергію та послуги з централізованого опалення, централізованого 

постачання гарячої води для споживачів у зв’язку зі зміною ціни природного 

газу» (далі – Постанова № 1082). 

(66) Постановою № 1082 внесені зміни до Постанови КМУ № 630 та Правил 

користування тепловою енергією, затверджених постановою Кабінету 

Міністрів України від 3 жовтня 2007 року № 1198 (далі - Правила 
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користування тепловою енергією), відповідно до яких теплопостачальним 

організаціям надано право змінювати розмір нарахованої споживачам плати 

за послуги з постачання теплової енергії для потреб централізованого 

опалення та постачання гарячої води у разі зміни для них ціни природного 

газу, що використовується для виробництва теплової енергії та надання 

відповідних комунальних послуг.  

(67) При цьому, Постановою № 1082 передбачається, що підставою для зміни 

розміру нарахувань  за вищевказані послуги є умова коли ціна природного 

газу (без урахування тарифів на послуги з транспортування та розподілу 

природного газу, торговельної надбавки (націнки) постачальника) придбана 

виконавцем у відповідному місяці  опалювального сезону, є нижчою від ціни 

природного газу (без урахування тарифів на послуги з транспортування та 

розподілу природного газу, торговельної надбавки (націнки) постачальника), 

що врахована у структурі тарифів на послуги з постачання теплової енергії 

для потреб централізованого опалення та постачання гарячої води, 

встановлених уповноваженими органами.  

(68) Згідно з пунктом 2 Постанови № 1082, у разі прийняття теплопостачальною 

організацію (виконавцем послуг із централізованого опалення та 

централізованого постачання гарячої води) рішення щодо зміни розміру 

нарахувань за теплову енергію, послуги з централізованого опалення та 

централізованого постачання гарячої води, споживачам, у зв’язку із зміною 

для них ціни природного газу протягом опалювального періоду 2019/2020 

року, відповідні зміни (починаючи із нарахувань за грудень 2019 року) мають 

відображатися щомісяця у платіжних документах споживачів, надісланих у 

місяці, що є наступним за розрахунковим періодом.  

(69) Про прийняте рішення щодо зміни розміру нарахувань за теплову енергію, 

послуги з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої 

води, теплопостачальна організація інформує споживачів шляхом 

розміщення інформаційного повідомлення (з наведенням відповідних 

обґрунтувань) на офіційному веб-сайті органу місцевого самоврядування 

та/або на власному сайті.  

(70) Запропонований Постановою № 1082 механізм зміни  розміру нарахувань 

плати за теплову енергію, послуги з централізованого опалення та постачання 

гарячої води у разі зміни ціни природного газу, що використовується для 

виробництва теплової енергії та надання відповідних комунальних послуг, 

передбачає здійснення таких нарахувань для всіх категорій споживачів. 

(71) Відповідно до Постанови № 1082, різниця в нарахуваннях спрямовується в 

оплату майбутніх платежів, а за наявності заборгованості у споживачів, сума 

перерахунку зараховується в рахунок погашення існуючої заборгованості 

споживача, відповідно до черговості її виникнення. 

(72) З метою запобігання порушення законодавства про захист економічної 

конкуренції адміністративною колегією Сумського обласного 
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територіального відділення Антимонопольного комітету України 05.02.2020 

були надані ТОВ «Брокенергія» рекомендації № 68-02/196 про вжиття 

заходів щодо: 

- прийняття рішення щодо зміни розміру нарахувань споживачам за теплову 

енергію, послуги з централізованого опалення та централізованого 

постачання гарячої води у зв’язку із зміною для них ціни природного газу 

протягом опалювального періоду 2019/2020 року; 

- забезпечення своєчасного інформування споживачів про здійснені заходи 

щодо розмір нарахувань споживачам за теплову енергію, послуги з 

централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води, 

шляхом розміщення інформаційного повідомлення на офіційному веб-сайті 

органу місцевого самоврядування та/або на власному сайті. 

(73) Втім, ТОВ «Брокенергія» листом від 09.10.2020 № 577 (вх. від 15.10.2020                        

№ 5809) повідомило, що «… Товариством не здійснювався перерахунок 

вартості послуг з централізованого опалення та централізованого 

постачання гарячої води споживачам, у зв’язку із зміною ціни природного 

газу протягом опалювального періоду 2019/2020 року відповідно до 

постанови Кабінету Міністрів України від 24.12.2019 № 1082…» (мова 

оригіналу). 

(74) Адміністративною колегією Східного  міжобласного територіального 

відділення Антимонопольного комітету України 08.12.2020 надано                                    

ТОВ «Брокенергія» рекомендації № 70/71-рк/к щодо припинення 

бездіяльності, яка полягає у нездійсненні споживачам перерахунків 

нарахувань плати за послуги з централізованого опалення у зв’язку із зміною 

ціни природного газу протягом опалювального періоду 2019/2020 років 

(надалі - Рекомендації). 

 (75) ТОВ «Брокенергія» на Рекомендації листом від 20.01.2021 № 46 (вх. від 

25.01.2021 № 306)  повідомило, що «… Товариством не здійснювався 

перерахунок вартості послуг з централізованого опалення …., у зв’язку із 

зміною ціни природного газу протягом опалювального періоду 2019/2020 

років відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 24.12.2019  № 

1082… 

24 грудня 2019 року Кабінетом Міністрів України прийнято постанову                     

№ 1082 «Деякі питання нарахування (визначення) плати за теплову енергію 

та послуги з централізованого опалення, централізованого постачання 

гарячої води для споживачів у зв’язку зі зміною ціни природного газу», якою 

надано можливість (право) підприємствам теплопостачання здійснювати 

перерахунок розміру плати для споживачів теплової енергії та комунальних 

послуг у зв’язку із зниженням ціни природного газу протягом опалювального 

періоду 2019/2020 рр.….» (мова оригіналу). 
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(76) Таким чином, ТОВ «Брокенергія» протягом опалювального періоду 2019/2020 

роки не здійснювало споживачам перерахунків нарахувань за послуги з 

централізованого опалення у зв’язку із зміною ціни на природній газ. 

(77) Рішенням виконавчого комітету Охтирської міської ради від 11.12.2018 № 180 

«Про встановлення тарифів шляхом коригування на теплову енергію, її 

виробництво, транспортування, постачання та послуги з централізованого 

опалення та постачання гарячої води для населення, бюджетних установ та 

інших споживачів міста, які надаються ТОВ «Брокенергія», для Товариства 

встановлені тарифи, зокрема на послуги з централізованого опалення для 

категорії «Населення» у розмірі 1549,43 грн./Гкал (без ПДВ) (надалі – Рішення 

№ 180). 

(78) Тарифи на послуги з централізованого опалення, встановлені Рішенням № 180, 

діяли протягом опалювального періоду 2019/2020 років. 

(79) Як вбачається з інформації ТОВ «Брокенергія», наданої листом від 27.11.2020 

№ 669 (вх. від 01.12.2020), ціна природного газу закладена до тарифу, 

встановленого Рішенням № 180, складає 5674,7 грн./тис. м 3 (без ПДВ).   

(80) ТОВ «Брокенергія» листом від 27.11.2020 (вх. від 01.12.2020 № 6736) 

повідомило, що протягом опалювального періоду 2019/2020 років Товариство 

здійснювала закупівлю природного газу за такими цінами: 

 

Рік 
Ціна природного газу за 1 тис.м3 (без ПДВ).   

Січень Лютий  Березень Квітень Жовтень Листопад  Грудень 

2019 рік     4429,95 5056,19 4433,88 

2020 рік 4774,16 4072,16 3520,16 3021,16    

(81) З урахуванням викладеного, середня ціна природного газу протягом 

опалювального періоду 2019/2020 років склала 4186,8 грн./тис.м3 (без ПДВ), 

що на 1487,9 грн. або на 35,5 % менше за ціну, що закладена до тарифу. 

(82) Охтирська міська рада листом від 27.07.2020 № 01-14/2045 (вх. від 30.07.2020 

№ 4078) повідомила, що виконавчим комітетом було прийнято рішення від 

22.01.2020 № 1 «Про виконання постанови Кабінету Міністрів України від 24 

грудня 2019 року № 1082 «Деякі питання нарахування (визначення) плати за 

теплову енергію та послуги з централізованого опалення, централізованого 

постачання гарячої води для споживачів у зв’язку зі зміною ціни природного 

газу» (надалі - Рішення № 1). Пунктом 1 Рішення № 1 визначено, що «… 

Товариству з обмеженою відповідальністю «Брокенергія» … виконати 

постанову Кабінету Міністрів України від 24.12.2019 № 1082 «Деякі питання 

нарахування (визначення) плати за теплову енергію та послуги з 

централізованого опалення, централізованого постачання гарячої води для 

споживачів у зв’язку зі зміною ціни природного газу» щодо зміни розміру 

нарахувань за теплову енергію, послуги з централізованого опалення …. 

Споживачам у зв’язку із зміною для них ціни природного газу протягом 

опалювального періоду 2019/2020 року…..» (мова оригіналу). Окрім цього, 
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Охтирська міська рада зазначала, що неодноразово листами зверталась до                     

ТОВ «Брокенергія» з питань здійснення  перерахунків у зв’язку із зміною ціни 

природного газу відповідно до Постанови № 1082.  

(83) Втім, ТОВ «Брокенергія» не вжило заходів для здійснення перерахунків 

нарахувань за теплову енергію, послуги з централізованого опалення 

споживачам – категорія «Населення» у зв’язку із зміною для них ціни 

природного газу протягом  опалювального періоду 2019/2020 років.  

(84) Так, ТОВ «Брокенергія» зазначало, що «… рішення Виконавчого комітету 

Охтирської міської ради № 180 від 11.12.2018 є чинним та таким, що 

прийняте органом місцевого самоврядування з метою приведення тарифів на 

теплову енергію, її транспортування та постачання, послуги з 

централізованого опалення … у відповідності до економічно обґрунтованих 

витрат. Через збитковість тарифів на теплову енергію для населення та 

послугу з централізованого опалення перерахунок розміру нарахувань для 

категорії споживачів – населення … теплопостачальне підприємство не 

може здійснити…» (мова оригіналу).  

(85) Таким чином, ТОВ «Брокенергія», посилаючись на збитковість тарифів, не 

вжило заходів для здійснення перерахунків нарахувань за теплову енергію, 

послуги з централізованого опалення споживачам – категорія «Населення» у 

зв’язку із зміною для них ціни природного газу протягом опалювального 

періоду 2019/2020 років, а саме не прийняло відповідного рішення. 

(86) В ході розгляду Справи було здійснено аналіз складових тарифу на Послуги 

та встановлено наступне. 

(87) Так, згідно з інформацією ТОВ «Брокенергія», наданою листом 09.10.2020                  

№ 577 (вх. від 15.10.2020 № 5809), для забезпечення населення Послугами 

протягом опалювального періоду 2019/2020 років Товариством вироблено 

теплової енергії 47,216 тис. Гкал. При цьому, у тарифі на Послуги врахований 

обсяг виробництва теплової енергії 70,383 тис. Гкал., що на 23,167 тис. Гкал, 

або на 49,1% більше від фактично виробленої теплової енергії протягом 

опалювального періоду 2019/2020 років. Порівняння планових та фактичних 

обсягів виробництва теплової енергії, необхідної для забезпечення потреб 

населення у Послугах протягом опалювального періоду 2019/2020 років, 

наведено у таблиці № 1. 

Таблиця № 1 

Опалювальний 

період 

Плановий обсяг 

виробництва теплової 

енергії для 

забезпечення 

населення Послугами, 

який врахований у 

діючих тарифах, тис. 

Гкал. 

Фактичний обсяг 

виробленої теплової 

енергії для 

забезпечення 

населення 

Послугами, тис. Гкал 

Відхилення 

Абсолютне 

значення, 

тис. Гкал 

Відносне 

значення, % 

2019/2020 роки 70,383 47,216 23,167 49,1 
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(88) Для виробництва теплової енергії ТОВ «Брокенергія» використовує 

природний газ.  Так, відповідно до інформації ТОВ «Брокенергія», викладеної 

у листі 09.10.2020 № 577 (вх. від 15.10.2020 № 5809), для виробництва теплової 

енергії, необхідної для забезпечення потреб населення у Послугах протягом 

опалювального періоду 2019/2020 років, Товариство використало 9401 тис. 

куб.м. газу, тоді як планові витрати природнього газу склали 13014 тис. куб. 

м. Порівняння планових та фактичних обсягів природного газу для 

виробництва теплової енергії, необхідної для забезпечення потреб населення 

у Послугах протягом опалювального періоду 2019/2020 років, наведено у 

таблиці № 2. 

Таблиця № 2 

(89) Окрім цього, як вбачається з інформації ТОВ «Брокенергія», наданої листом 

09.10.2020 № 577 (вх. від 15.10.2020 № 5809), кількість споживачів Послуг, які 

надавались Товариством протягом опалювального періоду зменшилась, 

зокрема по категорії «Населення». Так, станом на 01.01.2019 року кількість 

споживачів категорії «Населення» складала 8886 споживачів, а вже станом на 

01.01.2020 – 8872 споживача, що на 14 споживачів стало менше. 

(90) Також, слід зазначити, що для ТОВ «Брокенергія» рішеннями Виконавчого 

комітету Охтирської міської ради від 23.09.2020 № 152 «Про встановлення 

тарифів на теплову енергію для населення, бюджетних установ та інших 

споживачів міста, які надаються ТОВ «Брокенергія»» (надалі – Рішення № 

152) та від 13.10.2020  № 154 «Про внесення змін до рішення виконавчого 

комітету Охтирської міської ради від 23.09.2020 № 152 «Про встановлення 

тарифів на теплову енергію для населення, бюджетних установ та інших 

споживачів міста, які надаються ТОВ «Брокенергія»» встановлені нові тарифи 

на теплову енергію, а саме для категорії споживачів «Населення» у розмірі 

1457,35грн./Гкал (без ПДВ). Тобто,  тариф на послуги з постачання теплової 

енергії для категорії споживачів «Населення», є меншим, ніж тариф на 

Послуги у розмірі 1549,43 грн./Гкал (без ПДВ), встановлений Рішенням № 180. 

Порівняння тарифів на Послуги та послуги з постачання теплової енергії 

наведені у таблиці № 3. 

Таблиця № 3 

Тариф на Послуги, 

встановлений рішенням 

№ 180 

Тариф на послуги з постачання 

теплової енергії, встановлений 

Рішенням № 152 

Різниця між 

тарифами 

1549,43 грн. 1457,35 грн. - 92,08 грн. 

Опалювальний 

період 

Плановий обсяг 

витрат природного 

газу, тис. куб.м. 

Фактичний обсяг 

витрат природного 

газу, тис. куб.м 

Відхилення 

Абсолютне 

значення, 

тис. куб.м. 

Відносне 

значення, % 

2019/2020 роки 13014 9401 3613 38,4 
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(91) У Рішенні № 152 зазначено, що тарифи на теплову енергію встановлені  «З 

метою приведення тарифів на теплову енергію у відповідність до економічно 

обґрунтованих витрат, враховуючи зменшення ціни вартості газу…» (мова 

оригіналу). 

(92) З урахуванням викладеного, тариф на послуги з постачання теплової енергії у 

розмірі 1457,35 грн. розрахований на підставі економічно обґрунтованих 

витрат, у т.ч. з урахуванням зниження ціни на природний газ, який                      

ТОВ «Брокенергія» використовує для виробництва теплової енергії.  

(93) Таким чином, враховуючи: 

-тенденцію до зменшення кількості споживачів Послуг категорії «Населення»; 

- включення до складу тарифу на Послуги планових обсягів виробництва 

теплової енергії та витрат природного газу, які значно перевищують їх 

фактичний обсяг за опалювальний період 2019/2020 років; 

- встановлення тарифу на послуги з постачання теплової енергії у розмірі, який 

є меншим від тарифу на Послуги 

Товариство мало можливість прийняти рішення про зміну (зменшення) 

розміру нарахувань споживачам Послуг у зв’язку із зміною ціни природного 

газу у опалювальний період 2019/2020 року та здійснити відповідні 

перерахунки. 

(94) Втім, ТОВ «Брокенергія» не прийняло рішення щодо зміни розміру 

нарахувань плати за Послуги в опалювальному періоді 2019/2020 років у 

зв’язку із зміною ціни на природний газ та не здійснило відповідні 

перерахунки, хоча і мало для цього можливість. 

4.2. Антиконкурентні наслідки дій Відповідача 

(95) Відповідно до частини першої статті 13 Закону України «Про захист 

економічної конкуренції» зловживанням монопольним (домінуючим) 

становищем на ринку є дії чи бездіяльність суб’єкта господарювання, який 

займає монопольне (домінуюче) становище на ринку, що призвели або можуть 

призвести до недопущення, усунення чи обмеження конкуренції, або 

ущемлення інтересів інших суб’єктів господарювання чи споживачів, які були 

б неможливими за умов існування значної конкуренції на ринку. 

(96) ТОВ «Брокенергія» не здійснило перерахунків розміру нарахувань плати за 

Послуги в опалювальному періоді 2019/2020 років у зв’язку із зміною ціни на 

природний газ, що призвело до ущемлення інтересів споживачів, адже вони 

протягом опалювального періоду 2019/2020 років змушені були платити за 

Послуги по необґрунтованим (завищеними) тарифам.  

4.3. Неможливість вчинення Відповідачем таких дій за умов існування 

значної конкуренції на ринку 

(97) Бездіяльність  ТОВ «Брокенергія», яка полягає у нездійсненні перерахунків 

розміру нарахувань за послуги з централізованого опалення в опалюваному 
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періоді 2019/2020 років у зв’язку із зміною ціни на природний газ, була б 

неможливою за умов існування значної конкуренції на ринку Послуг, адже в 

такому випадку споживачі мали б можливість обирати між кількома 

виконавцями, і у разі ущемлення їх інтересів могли б обрати іншого виконавця 

таких послуг. 

(98) За відсутності конкуренції на ринку Послуг споживачі не мали 

альтернативних джерел їх придбання. 

(99) В той час, коли ТОВ «Брокенергія» є єдиним торговельним партнером, 

стосунків з яким неможливо уникнути, його експлуатуюча поведінка завдає 

шкоду інтересам споживачів, слабка позиція яких використовувлась на власну 

користь через відсутність альтернативних джерел отримання Послуг. 

4.4. Загальні висновки щодо зловживання Відповідачем монопольним 

становищем 

(100) Згідно з частиною третьою статті 13 Закону України «Про захист економічної 

конкуренції» зловживання монопольним (домінуючим) становищем  на  ринку 

забороняється і тягне за собою відповідальність згідно з законом. 

(101) Ураховуючи вищезазначене, бездіяльність ТОВ «Брокенергія», яке протягом 

2019 - 2020 років займало монопольне (домінуюче) становище на ринку 

Послуг в межах території м. Охтирка Сумської області, на якій розташовані 

теплові мережі, що перебувають у господарському віданні                                       

ТОВ «Брокенергія», що полягає у нездійсненні перерахунків розміру 

нарахувань за послуги з централізованого опалення в опалюваному періоді 

2019/2020 років у зв’язку із зміною ціни на природний газ, кваліфікована 

Відділенням як зловживання монопольним становищем відповідно до частини 

першої статті 13 Закону України «Про захист економічної конкуренції». 

 5. Заперечення відповідача та їх спростування. 

(102) Подання про попередні висновки у Справі надіслані ТОВ «Брокенергія» 

листом від 29.09.2022 № 70-02/1-2342. 

(103) ТОВ «Брокенергія» на подання про попередні висновки у Справі  у листі від 

18.10.2022 № 116-юр (вх. від 18.10.2022 № 70-01/1528) зазначило, що 

Постановою Кабінету Міністрів України № 1082  «Деякі питання 

нарахування (визначення) плати за теплову енергію та послуги з 

централізованого опалення, централізованого постачання гарячої води для 

споживачів у зв’язку зі зміною ціни природного газу», надано можливість 

(право) підприємствам теплопостачання здійснювати перерахунок розміру 

плати для споживачів теплової енергії та комунальних послуг у зв’язку із 

зниженням ціни природного газу протягом опалювального періоду 2019/2020 

роки. Тобто, це право ТОВ «Брокенергія» здійснити перерахунки, а не 

обов’язок. Окрім цього, ТОВ «Брокенергія» зазначило, що рішення 

виконавчого комітету Охтирської міської ради від 11.12.2018 № 180, яким 

встановлений тариф на послуги з централізованого опалення, було чинне та 
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таким, що було прийняте з метою приведення тарифів, зокрема на послуги з 

централізованого опалення у відповідність до економічно обґрунтованих 

витрат.  

(105) З цього приводу, слід зазначити, що як вже зазначалось, з моменту введення 

в дію Закону України «Про житлово-комунальні послуги» (Закон від 

07.06.2018 № 2189-VIII) органи місцевого самоврядування втратили 

повноваження у встановленні нових тарифів на послуги з централізованого 

опалення, їх коригування за договорами, укладеними до 01.05.2019 року, і 

отримали повноваження щодо встановлення тарифів на послуги з постачання 

теплової енергії за договорами, укладеними після введення в дію нового 

закону про житлово-комунальні послуги (Закон № 2189), тобто після 

01.05.2019.  

(106) Основною складовою тарифів на послуги з централізованого опалення за 

договорами, укладеними до 01.05.2019, є витрати на придбання природного 

газу, який використовується у виробництві теплової енергії з метою надання 

послуг з централізованого опалення. Враховуючи зниження цін на 

природний газ, з метою забезпечення захисту прав споживачів в частині 

оплати ними обґрунтованої вартості за послуги Кабінетом Міністрів України 

було прийнято Постанову № 1082, якою дозволено теплопостачальним 

підприємствам самостійно проводити перерахунки за надані послуги. 

Єдиною умовою для проведення таких перерахунків є умова, коли ціна 

природного газу, придбаного теплопостачальним підприємством у 

відповідному місяці опалювального сезону, є нижчою від ціни, врахованої у 

тарифі. 

(107) В ході розгляду Справи Відділенням доведено, що у ТОВ «Брокенергія» були 

підстави та можливість здійснити споживачам перерахунки розміру 

нарахувань за Послуги, а саме: 

- закупівля природного газу за ціною, яка є нижчою від ціни, закладеної у 

тарифі на Послуги;  

 - зменшення кількості споживачів Послуг категорії «Населення»; 

- включення до складу тарифу на Послуги планових обсягів виробництва 

теплової енергії та витрат природного газу, які значно перевищують їх 

фактичний обсяг в опалювальний період 2019/2020 років; 

- встановлення тарифу на послуги з постачання теплової енергії у розмірі, 

який є меншим від тарифу на Послуги. 

(108) Також, ТОВ «Брокенергія» у листі від 18.10.2022 № 116-юр (вх. від 18.10.2022 

№ 70-01/1528) зазначило, що у результаті ракетно-бомбових ударів у березні 

2022 року були повністю знищенні інфраструктура (Охтирська ТЕЦ) і 

документація підприємства. Наразі Товариство спрямовує фінансову 

складову на відбудову виробничих потужностей Охтирської ТЕЦ з метою 
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запуску виробництва електричної і теплової енергії.  

6. Висновки у справі. 

(109) Таким чином, доказами, зібраними у Справі, доведено висновок про те, що 

бездіяльність ТОВ «Брокенергія», яке протягом 2019 - 2020 років займало 

монопольне (домінуюче) становище на ринку Послуг в межах території                      

м. Охтирка Сумської області, на якій розташовані теплові мережі, що 

перебувають у господарському віданні ТОВ «Брокенергія», що полягає у 

нездійсненні перерахунків розміру нарахувань за послуги з централізованого 

опалення в опалюваному періоді 2019/2020 років у зв’язку із зміною ціни на 

природний газ, є порушенням законодавства про захист економічної 

конкуренції, передбаченим пунктом 2 статті 50, частиною першою статті 13 

Закону України «Про захист економічної конкуренції». 

7. Визначення розміру штрафу 

(110) Відповідно до частини другої статті 52 Закону України «Про захист 

економічної конкуренції» за порушення, передбачене пунктом 2 статті 50 

цього закону, накладається штраф у розмірі до десяти відсотків доходу 

(виручки) суб’єкта господарювання від реалізації продукції (товарів, робіт, 

послуг) за останній звітний рік, що передував року, в якому накладається 

штраф.  

(111) Відповідно до інформації ТОВ «Брокенергія», наданої листом від 23.09.2022 

№ 315 (вх. 27.09.2022 № 70-01/1369), дохід (виручка) від реалізації продукції 

(товарів, робіт, послуг) за 2021 рік складає 157 103 000 (сто п’ятдесят сім 

мільйонів сто три тисячі) гривень, що підтверджується Звітом про фінансові 

результати за 2021 рік. 

Враховуючи викладене, керуючись статтями 7, 121 і 14 Закону України  

«Про Антимонопольний комітет України», статтями 48 і 52 Закону України  

«Про захист економічної конкуренції», пунктами 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), пунктами 29, 31, 32 Правил розгляду заяв і справ про 

порушення законодавства про захист економічної конкуренції (Правила розгляду 

справ), 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: 

1. Визнати, що ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  

«БРОКЕНЕРГІЯ» (ідентифікаційний код юридичної особи – (конфіденційна 



 
20 

 

інформація)) протягом 2019 - 2020 років займало монопольне (домінуюче) 

становище на ринку послуг з централізованого опалення в межах території м. 

Охтирка Сумської області, на якій розташовані теплові мережі, що перебувають у 

господарському віданні    ТОВ «Брокенергія», із часткою 100 %. 

2. Визнати бездіяльність ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  «БРОКЕНЕРГІЯ» (ідентифікаційний код юридичної особи 

– (конфіденційна інформація)), яка полягає у нездійсненні перерахунків розміру 

нарахувань за послуги з централізованого опалення в опалюваному періоді 

2019/2020 років у зв’язку із зміною ціни на природний газ, порушенням 

законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченим частиною 

першою статті 13, пунктом 2 статті 50 Закону України «Про захист економічної 

конкуренції», у вигляді зловживання монопольним (домінуючим) становищем на 

ринку послуг з централізованого опалення, що може призвести до ущемлення 

інтересів споживачів, яка була б неможливою за умов існування значної 

конкуренції на ринку. 

 3. Відповідно до статті 52 Закону України «Про захист економічної 

конкуренції» за порушення законодавства про захист економічної конкуренції, 

наведене в пункті 2 резолютивної частини цього рішення, накласти на 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  «БРОКЕНЕРГІЯ» 

(ідентифікаційний код юридичної особи – (конфіденційна інформація)) штраф у 

розмірі 5 000 (п’ять тисяч) гривень. 

4. Зобов’язати ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  

«БРОКЕНЕРГІЯ» (ідентифікаційний код юридичної особи – 40050036) припинити 

порушення законодавства про захист економічної конкуренції, наведене в пункті 2 

резолютивної частини цього рішення. 

Відповідно до частини третьої статті 56 Закону України «Про захист 

економічної конкуренції» штраф повинен бути сплачений у двомісячний строк з 

дня одержання рішення. 

Згідно з частиною восьмою статті 56 Закону України «Про захист економічної 

конкуренції» протягом п’яти днів з дня сплати штрафу суб’єкт господарювання 

зобов’язаний надіслати до територіального відділення документи, що 

підтверджують сплату штрафу. 

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. 

Голова колегії Юрій ГЛАДИК 


