
 

 

 
 

СХІДНЕ МІЖОБЛАСНЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ 

АНТИМОНОПОЛЬНОГО   КОМІТЕТУ   УКРАЇНИ 

                                        РІШЕННЯ 

АДМІНІСТРАТИВНОЇ КОЛЕГІЇ СХІДНОГО МІЖОБЛАСНОГО 

ТЕРИТОРІАЛЬНОГО ВІДДІЛЕННЯ 
 

28.10.2022 № 70/42- р/к                     Справа  № 1/02-92-20 

 

м. Київ 

 

Про порушення законодавства про 

захист економічної конкуренції  

та накладення штрафу 

 

 

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СУМИОБЛЕНЕРГО" (далі –  

АТ "СУМИОБЛЕНЕРГО") протягом 2020 року займало монопольне (домінуюче) 

становище на ринку послуг з розподілу електричної енергії у межах розташування 

системи розподілу електричної енергії, що перебуває у власності або 

господарському відданні (щодо державного або комунального майна)                                  

АТ "СУМИОБЛЕНЕРГО", та електричних мереж інших власників, які приєднанні 

до мереж ліцензіата (з яким укладені відповідні договори згідно із законодавством), 

з часткою 100 %. 

Як наслідок, АТ "СУМИОБЛЕНЕРГО" мало змогу самостійно визначати 

умови надання послуг з розподілу електричної енергії в межах вищезазначеної 

території. 

При цьому, АТ "СУМИОБЛЕНЕРГО" необґрунтовано припинило надання 

послуг з розподілу електричної енергії до об’єктів суб’єкта господарювання. 

За результатами розгляду справи № 1/02-92-20 такі дії  

АТ "СУМИОБЛЕНЕРГО" визнано зловживанням монопольним (домінуючим) 

становищем на ринку послуг з розподілу електричної енергії у межах розташування 

системи розподілу електричної енергії, що перебуває у власності або 

господарському відданні (щодо державного або комунального майна)                                    

АТ "СУМИОБЛЕНЕРГО", та електричних мереж інших власників, які приєднанні 

до мереж ліцензіата (з яким укладені відповідні договори згідно із законодавством) 
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(частина перша статті 13, пункт 2 статті 50 Закону України «Про захист 

економічної конкуренції»). 

На АТ "СУМИОБЛЕНЕРГО" накладено штраф у розмірі 20 000 (двадцять 

тисяч) гривень. 

Адміністративна колегія Східного міжобласного територіального відділення 

Антимонопольного комітету України, розглянувши матеріали справи № 1/02-92-20 

про порушення АТ "СУМИОБЛЕНЕРГО" 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 17.10.2022 № 70-03/178-П, 

ВСТАНОВИЛА: 

1. Процесуальні дії 

(1) За результатами розгляду заяви ФЕРМЕРСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА 

"ЕДЕЛЬВЕЙС-2007" (далі – ФГ "ЕДЕЛЬВЕЙС-2007") від 06.04.2020 про 

порушення АТ "СУМИОБЛЕНЕРГО" законодавства про захист економічної 

конкуренції та доручення голови Антимонопольного комітету України від 

07.04.2020 № 8-01/116-АМ, на підставі подання Першого відділу досліджень і 

розслідувань від 01.07.2020 № 209 розпорядженням адміністративної колегії 

Східного міжобласного територіального відділення Антимонопольного 

комітету України (далі – Відділення) від 02.07.2020 № 70/99-рп/к розпочато 

розгляд справи № 1/02-92-20 за ознаками вчинення АТ "СУМИОБЛЕНЕРГО" 

порушення законодавства про захист економічної конкуренції (далі - Справа). 

(2) В ході розгляду Справи до АТ "СУМИОБЛЕНЕРГО" надіслані вимоги про 

надання інформації від 06.08.2020 № 70-02/1-4646, від 18.11.2011  

№ 70-02/1-9629, від 03.08.2022 № 70-02/1-1622, від 03.08.2022 № 70-02/1-1622. 

2. Відповідач 

(3) Відповідачем у справі є АТ "СУМИОБЛЕНЕРГО", ідентифікаційний код 

юридичної особи – (конфіденційна інформація), місцезнаходження: 

(конфіденційна інформація). 

(4) Основним видом діяльності АТ "СУМИОБЛЕНЕРГО" є (конфіденційна 

інформація). 

3. Визначення монопольного (домінуючого) становища 

(6) 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 № 317/6605 (далі – Методика), з 

урахуванням пункту 2.2 Методики, встановлено наступне. 

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

(7) Відповідно до пункту 3.1 Методики об’єктами аналізу щодо визначення 
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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 

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

економічної конкуренції» АТ "СУМИОБЛЕНЕРГО" є суб'єктом 

господарювання. 

(9) Об’єктом аналізу є АТ "СУМИОБЛЕНЕРГО" – суб’єкт господарювання, який 

надає послуги з розподілу електричної енергії. 

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

постачається, придбавається (використовується, споживається) цим суб’єктом 

господарювання 

(10) Об’єктом аналізу є послуги з розподілу електричної енергії (далі – 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 

(11) 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). 

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

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

споживання, умов реалізації та цін. 

(13) Згідно з пунктом 82 статті 1 Закону України «Про ринок електричної енергії» 

система розподілу електричної енергії (далі - система розподілу) - система 

ліній, допоміжного обладнання, обладнання для трансформації та перемикань, 

що використовується для розподілу електроенергії.  

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

енергії» оператор системи розподілу (далі - ОСР) - 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. 
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(15) Отже, у розумінні статті 1 Закону України «Про ринок електричної енергії» 

АТ "СУМИОБЛЕНЕРГО" є оператором системи розподілу (ОСР). 

(16) Відповідно до пункту 78 частини першої статті 1 Закону України «Про ринок 

електричної енергії» розподіл електричної енергії - транспортування 

електричної енергії від електроустановок виробників електричної енергії або 

електроустановок оператора системи передачі мережами оператора системи 

розподілу, крім постачання електричної енергії. 

(17) Відповідно до частини першої статті 3 Закону України «Про ринок 

електричної енергії» ринок електричної енергії функціонує на конкурентних 

засадах, крім діяльності суб’єктів природних монополій. 

(18) Статтею 1 Закону України «Про природні монополії» визначено, що: 

- 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 виробництва на одиницю товару в міру збільшення 

обсягів виробництва), 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); 

- суб'єкт природної монополії - суб'єкт господарювання (юридична особа)   

будь-якої форми  власності, який виробляє (реалізує) товари на ринку, що  

перебуває  у  стані  природної монополії. 

(19) Відповідно до абзацу восьмого 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. 

(20) Згідно з частиною першою статті 7 Закону України «Про природні монополії» 

діяльність суб'єктів природних монополій у сферах, визначених у  статті  5  

цього   Закону, а також   діяльність суб'єктів господарювання на суміжних 

ринках підлягає ліцензуванню відповідно до закону. 

(21) Окрім цього, статтею 45 Закону України «Про ринок електричної енергії» 

визначено, що діяльність з розподілу електричної енергії підлягає 

ліцензуванню відповідно до законодавства. 

(22) Відповідно до постанови Національної комісії, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі – НКРЕКП) від 

16.11.2018 № 1445 АТ "СУМИОБЛЕНЕРГО" видано ліцензію на право 

провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії у межах 

місць провадження господарської діяльності. 

(23) АТ "СУМИОБЛЕНЕРГО" надає Послуги на платній основі. 
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(24) Так, частиною першою статті 7 Закону України «Про ринок електричної 

енергії» визначено, що на ринку електричної енергії державному 

регулюванню підлягають, зокрема, тарифи на послуги з розподілу електричної 

енергії. 

(25) Згідно з частиною четвертою статті 7 Закону України «Про ринок електричної 

енергії» тарифи на послуги розподілу електричної енергії розраховуються 

незалежно від відстані, на яку вона передається та розподіляється. Тарифи на 

послуги з розподілу можуть складатися з декількох ставок, зокрема ставки за 

користування потужністю електричних мереж. 

(26) Таким чином, Послуги є товаром, щодо якого визначається монопольне 

(домінуюче) становище АТ "СУМИОБЛЕНЕРГО". 

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

(споживачів, користувачів) 

(27) Споживачами Послуг є, зокрема юридичні особи, електроустановки яких 

приєднанні до системи розподілу електричної енергії, яка перебуває у 

власності або господарському віданні АТ "СУМИОБЛЕНЕРГО". 

3.3. Визначення товарних меж ринку 

(28) 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. 

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; 

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. 

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. 

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 
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стандарти, технічні умови, стандарти застосування, тощо. 

(29) Розподіл електричної енергії є послугою. 

(30) Внаслідок технологічних особливостей надання Послуг, вони не мають 

товарів-замінників. 

(31) Враховуючи наведене, товарними межами ринку є послуги з розподілу 

електричної енергії, які не є взаємозамінними з іншими видами послуг, 

оскільки споживачі цих послуг не можуть обрати інші послуги на заміну. 

3.4. Визначення географічних меж ринку 

(32) 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. 

(33) Відповідно до пункту 1.3 Ліцензійних умов провадження господарської 

діяльності з розподілу електричної енергії, затвердженими постановою 

НКРЕКП від 27.12.2017 № 1470 (далі – Ліцензійні умови), місце провадження 

господарської діяльності - територія (або частина території) адміністративно-

територіальної одиниці, де розташована система розподілу електричної 

енергії, що перебуває у власності, господарському віданні (щодо державного 

або комунального майна) або в управлінні на підставі договору управління 

активами, укладеного з Національним агентством України з питань виявлення, 

розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших 

злочинів, здобувача ліцензії (ліцензіата), та електричні мережі інших 

власників, які приєднані до мереж здобувача ліцензії (ліцензіата) (з якими 

укладені відповідні договори згідно із законодавством), які не мають ліцензії 

на розподіл електричної енергії, яку здобувач ліцензії (ліцензіат) зазначив у 

документах, що додаються до заяви про отримання ліцензії (з урахуванням 

змін до документів, поданих ліцензіатом в установленому цими Ліцензійними 

умовами порядку). Якщо на території адміністративно-територіальної одиниці 

розташовані системи розподілу електричної енергії інших ліцензіатів з 

розподілу електричної енергії, то місце провадження діяльності кожного з цих 

ліцензіатів визначається відповідно до території розташування системи 

розподілу електричної енергії, що перебуває у власності, господарському 

віданні (щодо державного або комунального майна) або в управлінні на 

підставі договору управління активами, укладеного з Національним 

агентством України з питань виявлення, розшуку та управління активами, 

одержаними від корупційних та інших злочинів, ліцензіата, та електричних 

мереж інших власників, які приєднані до мереж цього ліцензіата (з якими 

укладені відповідні договори згідно із законодавством). 

(34) Відповідно до постанови НКРЕКП від 16.11.2018 № 1445 «Про видачу  

ПАТ «СУМИОБЛЕНЕРГО» ліцензії з розподілу електричної енергії та 

анулювання ліцензій з передачі електричної енергії місцевими (локальними) 

електричними мережами і постачання електричної енергії за регульованим 
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тарифом» АТ "СУМИОБЛЕНЕРГО" видана ліцензія на право провадження 

господарської діяльності з розподілу електричної енергії у межах місць 

провадження господарської діяльності відповідно до додатка. 

(35) Відповідно до додатка до зазначеної постанови НКРЕКП місцями 

провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії  

АТ "СУМИОБЛЕНЕРГО" є: 

- територія Сумської області в межах розташування системи розподілу 

електричної енергії, що перебуває у власності або господарському віданні 

(щодо державного або комунального майна) ПАТ «СУМИОБЛЕНЕРГО», та 

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

якими укладені відповідні договори згідно із законодавством); 

- Харківська область: ПЛ 110 кВ «Улянівка – Охтирка»;  

ПЛ 110 кВ «Улянівка – В. Писарівка»; 

- Полтавська область: ПЛ 110 кВ «Ромни – Гл. Розбишевська»;  

ПЛ 110 кВ відгалуження на підстанцію «Тимофіївка» від ПЛ – 110 кВ «Суми 

– Північна– Лебедин»; ПЛ 10 кВ «Карпилівка»; 

- Чернігівська область: ПЛ 110 кВ «Талалаївка – Ромни»; ПЛ 110 кВ «Конотоп 

– Талалаївка»; ПЛ 110 кВ «Конотоп – Бахмач»;  

ПЛ 35 кВ «В. Самбір – Галінка»; ПЛ 35 кВ «Красне – Попівка»; ПЛ 35 кВ 

«К. Слобода – Хильчичи». 

(36) Отже, територіальними межами ринку Послуг є Сумська область, а також 

частково території Харківської, Полтавської та Чернігівської областей в межах 

розташування системи розподілу електричної енергії, що перебуває у 

власності або господарському відданні (щодо державного або комунального 

майна) АТ "СУМИОБЛЕНЕРГО", та електричних мереж інших власників, які 

приєднанні до мереж ліцензіата (з яким укладені відповідні договори згідно із 

законодавством) (далі – Територіальні межі). 

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

господарювання на ринку – часові межі ринку 

(37) 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. 

(38) Часовими межами ринку Послуг визначено 2020 рік. 

(39) 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 

(40) Обсяги наданих АТ "СУМИОБЛЕНЕРГО" Послуг у визначених часових 

межах складають  1 444 355 750,52 грн. 
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3.6.2. Розрахунок частки суб’єкта господарювання на ринку 

(41) Відповідно до пункту 10.2 Методики, монопольним (домінуючим) 

становищем суб'єкта (суб'єктів) господарювання визнається становище, коли 

частка одного суб'єкта господарювання на ринку перевищує 35 відсотків, якщо 

він не довів, що:  

- має конкурента(ів) на ринку;  

- зазнає значної конкуренції внаслідок відсутності обмеженості можливостей 

доступу інших суб'єктів господарювання щодо закупівлі сировини, матеріалів 

та збуту товарів, відсутності бар'єрів для вступу на ринок інших суб'єктів 

господарювання, відсутності пільг чи інших обставин. 

(42) Внаслідок технологічних особливостей надання Послуг конкуренція на ринку 

Послуг відсутня. 

(43) Виходячи з наведеного, частка АТ "СУМИОБЛЕНЕРГО" на ринку Послуг 

протягом 2020 року в Територіальних межах становить 100 %. 

3.7. Визначення бар’єрів для вступу на ринок 

(44) Відповідно до пункту 9.2 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). 

(45) Згідно зі статтею 5 Закону України «Про природні монополії» відповідно до 

цього Закону регулюється діяльність суб’єктів природних монополій, зокрема, 

у сфері розподілу електричної енергії (передачі електричної енергії місцевими 

(локальними) електромережами. 

(48) Частиною другою статті 7 Закону України «Про природні монополії» 

передбачено, що в умовах та правилах здійснення підприємницької діяльності 

у сферах природних монополій та на суміжних ринках (ліцензійних умовах) 

визначаються зобов'язання суб'єктів природних монополій з надання 

технічних умов щодо інженерного забезпечення об'єкта будівництва згідно з 

вимогами законодавства. 

(49) Основними бар`єрами вступу на ринок послуг з розподілу електричної енергії 

є обмеження, пов`язані з необхідністю наявності у власності 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. 

(50) Разом з цим відповідно до частини другої статті 5 Закону України «Про 

природні монополії» зведений перелік суб’єктів природних монополій 
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ведеться Антимонопольним комітетом України на підставі реєстрів суб’єктів 

природних монополій у сфері житлово-комунального господарства, що 

формуються національною комісією, що здійснює державне регулювання у 

сфері комунальних послуг, а в інших сферах, в яких діють суб’єкти природних 

монополій, - національними комісіями регулювання природних монополій у 

відповідній сфері або органами виконавчої влади, що здійснюють функції 

такого регулювання до створення зазначених комісій.  

(51) Відповідно до пункту 3 Порядку складання та ведення зведеного переліку 

суб’єктів природних монополій, затвердженого розпорядженням 

Антимонопольного комітету України від 28.11.2012 № 874-р, зареєстрованим 

в Міністерстві юстиції України 19.12.2012 за № 2119/22431 (далі – Порядок 

складання та ведення зведеного переліку суб’єктів природних монополій), 

складання та ведення зведеного переліку здійснюється Антимонопольним 

комітетом України на підставі реєстрів суб’єктів природних монополій у сфері 

житлово-комунального господарства, що формуються національною 

комісією, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг, а 

в інших сферах, в яких діють суб’єкти природних монополій, - національними 

комісіями регулювання природних монополій у відповідній сфері або 

органами виконавчої влади, що здійснюють функції такого регулювання до 

створення зазначених комісій. 

(52) Пунктом 4 Порядку складання та ведення зведеного переліку суб’єктів 

природних монополій передбачено, що внесення суб’єктів господарювання 

природних монополій до зведеного переліку здійснюється Антимонопольним 

комітетом України на підставі реєстрів суб’єктів природних монополій, 

отриманих від Національної комісії, що здійснює державне регулювання у 

сфері енергетики (у сферах: передачі електричної енергії магістральними та 

міждержавними електричними мережами; розподілу електричної енергії 

(передачі електричної енергії місцевими (локальними) електромережами). 

(53) Згідно інформації, розміщеної на офіційному сайті Антимонопольного 

комітету України www.amcu.gov.ua, АТ "СУМИОБЛЕНЕРГО" входить до 

переліку суб’єктів природних монополій в межах території діяльності 

Сумської області, а також частково території Харківської, Полтавської та 

Чернігівської областей. 

(54) АТ "СУМИОБЛЕНЕРГО" в Територіальних межах не має конкурентів на 

ринку Послуг, а відтак споживачі Послуг не мають можливості отримувати 

такі послуги від інших суб’єктів господарювання.  

(55) Отже, ринок Послуг перебуває у стані природної монополії.  

3.8. Загальні висновки щодо визначення монопольного (домінуючого) становища 

Відповідача 

(46) Таким чином, ураховуючи вищезазначене, АТ "СУМИОБЛЕНЕРГО" 

протягом 2020 року займало монопольне (домінуюче) становище на ринку 
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Послуг в Територіальних межах із часткою 100 %. 

4. Зловживання монопольним (домінуючим) становищем на ринку 

4.1. Обставини справи 

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

житлово-комунальних послуг належать, зокрема, комунальні послуги - 

послуги з постачання та розподілу природного газу, постачання та розподілу 

електричної енергії, постачання теплової енергії, постачання гарячої води, 

централізованого водопостачання, централізованого водовідведення, 

поводження з побутовими відходами. 

(48) Частиною першою статті 12 Закону України «Про житлово-комунальні 

послуги» визначено, що надання житлово-комунальних послуг здійснюється 

виключно на договірних засадах. 

(49) Відповідно до частини другої статті 13 Закону України «Про житлово-

комунальні послуги» виконавець комунальної послуги, який займає 

монопольне становище на ринку, за наявності у нього технічних можливостей 

надання комунальної послуги не вправі відмовити в укладенні відповідного 

договору споживачеві чи іншій особі, яка відповідно до договору або закону 

укладає такий договір в інтересах споживача, якщо інше не передбачено 

законом. 

(50) Згідно з частиною четвертою статті 20 Закону України «Про житлово-

комунальні послуги» обов’язки енергопостачальників або інших суб’єктів, 

визначених законом щодо постачання та розподілу електричної енергії, 

встановлюються законом, що регулює відносини у сфері постачання та 

розподілу електричної енергії.   

(51) Взаємовідносини, які виникають під час купівлі-продажу електричної енергії 

між електропостачальником (електропостачальниками) та споживачем (для 

власного споживання), а також їх взаємовідносини з іншими учасниками 

роздрібного ринку електричної енергії, визначені Правилами роздрібного 

ринку електричної енергії, затвердженими постановою Національної комісії, 

що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних 

послуг, від 14.03.2018 № 312 (далі – Правила роздрібного ринку). 

(52) Пунктом 1.2.1 глави 1.2 розділу І Правил  роздрібного ринку визначено, що на 

роздрібному ринку електричної енергії споживання та використання 

електричної енергії для потреб електроустановки споживача здійснюється за 

умови забезпечення розподілу/передачі та продажу (постачання) електричної 

енергії на підставі договорів про розподіл/передачу, постачання електричної 

енергії, надання послуг комерційного обліку, які укладаються відповідно до 

цих Правил, Кодексу системи передачі, Кодексу систем розподілу та Кодексу 

комерційного обліку. 

(53) Як зазначено у пункті 1.2.3 глави 1.2 розділу І Правил роздрібного ринку 
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оператор системи не має права відмовити, зокрема, в розподілі (передачі) 

електричної енергії електропостачальникам та споживачам до межі балансової 

належності їх електроустановок за умови дотримання ними вимог 

законодавства України, зокрема законодавства у сфері енергетики. 

(54) Відповідно до пункту 38 частини першої статті 1 Закону України «Про ринок 

електричної енергії» комерційний облік електричної енергії - сукупність 

процесів та процедур із забезпечення формування даних щодо обсягів 

виробленої, відпущеної, переданої, розподіленої, спожитої, імпортованої та 

експортованої електричної енергії у визначений проміжок часу з метою 

використання таких даних для здійснення розрахунків між учасниками ринку. 

(55) Згідно з пунктом 1 частини першої статті 1 Закону України «Про ринок 

електричної енергії» адміністратор комерційного обліку електричної енергії - 

юридична особа, яка забезпечує організацію та адміністрування комерційного 

обліку електричної енергії на ринку електричної енергії, а також виконує 

функції центральної агрегації даних комерційного обліку. 

(56) Частиною сьомою статті 2 Закону України «Про ринок електричної енергії» 

передбачено, що Кодекс комерційного обліку визначає, зокрема, основні 

положення щодо організації комерційного обліку електричної енергії на ринку 

електричної енергії, права та обов’язки учасників ринку, постачальників 

послуг комерційного обліку та адміністратора комерційного обліку щодо 

забезпечення комерційного обліку електричної енергії, отримання точних і 

достовірних даних комерційного обліку та їх агрегації (об’єднання), порядок 

проведення реєстрації постачальників послуг комерційного обліку, точок 

комерційного обліку та реєстрації автоматизованих систем, що 

використовуються для комерційного обліку електричної енергії. 

(57) Кодекс комерційного обліку електричної енергії затверджено постановою 

НКРЕКП від 14.03.2018 № 311 (далі – Кодекс комерційного обліку). 

(58) Відповідно до підпункту 10 пункту 1.4 розділу 1 Кодексу комерційного обліку 

(у редакції від 14.03.2018) адміністрування точок комерційного  

обліку - процес реєстрації, внесення змін та видалення в базах даних Датахаб 

точок комерційного обліку (далі – ТКО), пов'язаних засобів комерційного 

обліку (далі – ЗКО), областей комерційного обліку та сторін. 

(59) Згідно з підпунктами 6, 8 та 9 пункту 1.4 розділу 1 Кодексу комерційного 

обліку (у редакції від 14.03.2018): 

- адміністратор засобів комерційного обліку (АЗКО) - функція (роль), яку 

виконує ППКО у процесі адміністрування детальної бази даних у Датахаб з 

інформацією про засоби комерційного обліку в точках комерційного обліку; 

- адміністратор комерційного обліку (АКО) - юридична особа, яка забезпечує 

організацію та адміністрування комерційного обліку електричної енергії на 

ринку електричної енергії, а також виконує функції центральної агрегації 

даних комерційного обліку та є адміністратором цього Кодексу; 
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- адміністратор точок комерційного обліку (АТКО) - функція (роль), яку 

виконує постачальник послуг комерційного обліку електричної енергії  

(далі – ППКО) у процесі адміністрування точок комерційного обліку на 

ринку електричної енергії. 

(60) Згідно з пунктом 10 постанови НКРЕКП від 14.03.2018 № 312 до запуску 

електронної платформи Датахаб адміністратора комерційного обліку функції 

адміністратора комерційного обліку на роздрібному ринку електричної 

енергії, у тому числі адміністрування процедури зміни постачальника 

електричної енергії у межах території ліцензованої діяльності, виконує 

відповідний ОСР. 

(61) Крім того, згідно з пунктом 7.1 глави 7 розділу ХІІ Кодексу комерційного 

обліку (у редакції від 14.03.2018) до моменту запуску інформаційного обміну 

між учасниками ринку через Датахаб, функції АКО по веденню реєстрів ТКО, 

обробці даних комерційного обліку, адміністрування процесів зміни 

електропостачальника, припинення електропостачання та визначення обсягів 

електричної енергії для поточних розрахунків на ринку виконують оператори 

електричних мереж у межах своєї відповідальності. 

(62) Відповідно до підпункту 12.4.4 глави 12.4 розділу ХІІ Кодексу комерційного 

обліку (у редакції від 20.03.2020) до дати запуску інформаційного обміну між 

учасниками ринку через Датахаб функції АКО з ведення реєстрів ТКО, 

адміністрування процесів зміни електропостачальника, адміністрування 

припинення електропостачання та агрегації даних комерційного обліку 

виконують оператори системи за місцем провадження ними господарської 

діяльності з розподілу/передачі електричної енергії. 

(63) Враховуючи наведене, АТ «СУМИОБЛЕНЕРГО» за місцем провадження ним 

господарської діяльності з розподілу електричної енергії виконувало функції 

адміністратора комерційного обліку з ведення реєстрів ТКО, адміністрування 

процесів зміни електропостачальника, адміністрування припинення 

електропостачання та агрегації даних комерційного обліку, зокрема протягом 

2020 року. Зазначене також підтверджується листами                                                            

АТ «СУМИОБЛЕНЕРГО» до Відділення від 13.12.2021 № 85/19597 (вх. від 

16.12.2021 № 6117) та від 05.09.2022 № 85/7422 (вх. від 05.09.2022                         

№ 70-01/1252). 

(64) Згідно з пунктом 24 підпункту 1.4 розділу 1 Кодексу комерційного обліку (у 

редакції від 14.03.2018) засоби комерційного обліку електричної енергії (ЗКО, 

засоби обліку) - узагальнена назва засобів, які використовуються для 

здійснення комерційного обліку електричної енергії (засоби вимірювальної 

техніки, допоміжне обладнання, засоби та системи збору та обробки 

результатів вимірювання, формування, збереження та передачі даних 

комерційного обліку та керування даними тощо) відповідно до цього Кодексу. 

(65) Пунктом 1.1 глави 1 розділу ІІІ Кодексу комерційного обліку (у редакції від 

14.03.2018) та пунктом 2.1.1 глави 2.1 розділу ІІ Кодексу комерційного обліку 
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(у редакції від 20.03.2020) передбачено, що комерційний облік на ринку 

електричної енергії організовується АКО та здійснюється ППКО відповідно до 

вимог Закону України "Про ринок електричної енергії", цього 

Кодексу, Правил роздрібного ринку та Правил ринку. 

(66) Відповідно до пункту 1.2 глави 1 розділу ІІІ Кодексу комерційного обліку (у 

редакції від 14.03.2018) та пункту 2.1.2 глави 2.1 розділу ІІ Кодексу 

комерційного обліку (у редакції від 20.03.2020) метою організації 

комерційного обліку електричної енергії на ринку електричної енергії є 

надання учасникам ринку повної та достовірної інформації про обсяги 

виробленої, відпущеної, переданої, розподіленої, імпортованої та 

експортованої, а також спожитої електричної енергії у визначений проміжок 

часу для її подальшого використання та здійснення розрахунків між 

учасниками ринку. 

(67) Згідно з пунктом 1.4 глави 1 розділу ІІІ Кодексу комерційного обліку (у 

редакції від 14.03.2018) та пунктом 2.1.3 глави 2.1 розділу ІІ Кодексу 

комерційного обліку (у редакції від 20.03.2020) надання послуг комерційного 

обліку здійснюється ППКО на конкурентних засадах за умови реєстрації 

ППКО та реєстрації його автоматизованих систем, що використовуються для 

комерційного обліку електричної енергії АКО в порядку, установленому цим 

Кодексом. 

(68) АТ «СУМИОБЛЕНЕРГО» виконувало функції ППКО в Сумській області, 

зокрема протягом 2020 року. Зазначене також підтверджується листами                                           

АТ «СУМИОБЛЕНЕРГО» до Відділення від 13.12.2021 № 85/19597 (вх. від 

16.12.2021 № 6117) та від 05.09.2022 № 85/7422 (вх. від 05.09.2022                                   

№ 70-01/1252). 

(69) Пунктом 72 глави 1 розділу ІІІ Кодексу комерційного обліку (у редакції від 

14.03.2018) передбачено, що ТКО - точка на комерційній межі розподілу 

електричної мережі або умовна точка, в якій відбувається зміна власника 

електричної енергії і до якої відносяться дані комерційного обліку електричної 

енергії, що використовуються для розрахунків на ринку електричної енергії. 

(70) Згідно з підпунктом 64 пункту 1.4 розділу 1 Кодексу комерційного обліку (у 

редакції від 14.03.2018) сторона, відповідальна за ТКО (ВТКО) - учасник 

ринку, який відповідає за організацію комерційного обліку електричної енергії 

в конкретній точці комерційного обліку. 

(71) Пунктом 7.1 глави 7 розділу ІІ Кодексу комерційного обліку (у редакції від 

14.03.2018) передбачено, що стороною, відповідальною за точку комерційного 

обліку (ВТКО), є учасник ринку, в якого на законних підставах у власності чи 

користуванні знаходиться лічильник електричної енергії у складі вузла обліку 

електричної енергії для цієї ТКО. При необхідності учасник ринку може 

створити віртуальну ТКО шляхом об'єднання фізичних ТКО, за які він несе 

відповідальність. У цьому випадку учасник ринку стає ВТКО для цієї 

віртуальної ТКО. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2019-19/ed20180314
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0312874-18/ed20180314#n28
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(72) Відповідно до пунктів 1.1 та 1.2 глави 1 розділу V Кодексу комерційного 

обліку (у редакції від 14.03.2018): 

- приєднання та підключення до електричних мереж ОМ електроустановок 

учасників ринку, а також передача та розподіл електричної енергії цими 

мережами та/або відпуск та отримання електричної енергії не дозволяється без 

улаштування ВОЕ, створення ТКО та їх реєстрації в Датахаб AKO; 

- усі ТКО на ринку електричної енергії, відповідне обладнання ВОЕ та АС 

мають відповідати вимогам, визначеним у цьому Кодексі. 

(73) Згідно з пунктом 6.1 глави 6 розділу V Кодексу комерційного обліку (у 

редакції від 14.03.2018) електроустановки споживачів мають бути забезпечені 

необхідними засобами комерційного обліку електричної енергії для 

розрахунків за спожиту електричну енергію, технічними засобами контролю і 

управління споживанням електричної енергії та величини потужності, а також 

засобами вимірювальної техніки для контролю якості електричної енергії. 

Фінансування встановлення ЗВТ для контролю якості електричної енергії 

виконується стороною-ініціатором або оператором мережі, якщо це 

передбачено відповідними регуляторними актами. 

(74) Відповідно до пунктів 6.6 та 6.7 глави 6 розділу V Кодексу комерційного 

обліку (у редакції від 14.03.2018): 

- споживач має право самостійно придбати ЗВТ, які відповідають вимогам 

цього Кодексу, Закону України "Про метрологію та метрологічну діяльність" 

та іншим нормативно-правовим актам, що містять вимоги до таких ЗВТ, та 

надати їх разом з паспортом ЗВТ ППКО для встановлення на своєму об'єкті; 

- під час купівлі ЗВТ споживач повинен керуватися рекомендаціями ППКО 

щодо технічних характеристик такого ЗВТ, оприлюдненими на його веб-

сайті. 

(75) Згідно з пунктом 2.1 глави 2 розділу VІ Кодексу комерційного обліку (у 

редакції від 14.03.2018) на ринку електричної енергії України в залежності від 

рівня напруги (характеристики точки комерційного обліку) застосовуються 

різні технічні вимоги до ВОЕ та ЗВТ (лічильники, вимірювальні 

трансформатори та допоміжне обладнання, їх клас точності, умови щодо 

забезпечення дистанційного зчитування результатів вимірювання та 

синхронізації часу тощо). 

(76) Пунктом 3.1 глави 3 розділу ХІІІ Кодексу комерційного обліку (у редакції від 

14.03.2018) визначено, що основною метою встановлення автоматизованих 

систем обліку електричної енергії є сприяння активній участі споживачів у 

регулюванні свого споживання (управління попитом), а також інших 

учасників ринку електричної енергії в наданні послуг з балансування та 

допоміжних послуг, забезпечення інформаційної підтримки заходів із 

зниження витрат електричної енергії в електричних мережах, скорочення часу 

збору та обробки результатів вимірювання, отримання точної інформації для 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1314-18/ed20180314
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формування рахунків на основі фактичного енергоспоживання та фактичного 

часу споживання. 

(77) Процедура обмеження, припинення та відновлення розподілу електричної 

енергії регулюється Кодексом систем розподілу, затвердженим постановою 

НКРЕКП від 14.03.2018 № 310 (далі – Кодекс систем розподілу). 

(78) Підпунктом 4 пункту 11.5.2 глави 11.5 розділу ХІ Кодексу систем розподілу 

передбачено припинення розподілу електричної енергії за ініціативою 

адміністратора комерційного обліку у разі невиконання обґрунтованих вимог 

щодо приведення засобів розрахункового обліку до вимог щодо технічного 

стану, передбачених Кодексом комерційного обліку. 

(79) Заявник, ФГ "ЕДЕЛЬВЕЙС - 2007", зареєстрований (конфіденційна 

інформація), ідентифікаційний код – (конфіденційна інформація), 

місцезнаходження: (конфіденційна інформація). Згідно з інформацією з витягу 

з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців 

та громадських формувань основним видом діяльності ФГ "ЕДЕЛЬВЕЙС - 

2007" є (конфіденційна інформація). 

(80) Отже, ФГ "ЕДЕЛЬВЕЙС - 2007" у розумінні абзацу тринадцятого статті 1 

Закону України "Про захист економічної конкуренції" є суб'єктом 

господарювання. 

(81) З матеріалів Справи вбачається, що між ФГ "ЕДЕЛЬВЕЙС - 2007" та  

укладено договір про надання послуг з розподілу електричної енергії від 

27.12.2018 № 14127 (далі – Договір) за адресою, зокрема,  

м. Буринь, вул. Лікарняна, 3. 

(82) АТ "СУМИОБЛЕНЕРГО" 17.02.2020 та 10.03.2020 надіслало  

ФГ "ЕДЕЛЬВЕЙС-2007" попередження про припинення надання послуг з 

розподілу електричної енергії по договору про надання послуг з розподілу 

електричної енергії від 27.12.2018 у зв'язку з невиконанням обґрунтованих 

вимог, викладених в акті про невідповідність приладу обліку вимогам 

нормативно-технічних документів від 11.12.2019 № 151 (далі – Акт) про 

необхідність встановлення автоматизованої системи комерційного обліку 

електричної енергії (АСКОЕ). 

(83) Так, відповідно до Акту ФГ "ЕДЕЛЬВЕЙС-2007" мало, зокрема, встановити 

засоби диференційованого (погодинного) обліку електричної енергії та 

локальне устаткування збору та обробки даних відповідно до пункту 3.2 

розділу V Кодексу комерційного обліку. 

(84) АТ "СУМИОБЛЕНЕРГО" 01.04.2020 припинило надання ФГ "ЕДЕЛЬВЕЙС-

2007" послуг з розподілу електричної енергії на підставі підпункту 11.5.2 

пункту 4 розділу ХІ Кодексу систем розподілу (невиконання обґрунтованих 

вимог щодо приведення засобів розрахункового обліку до вимог щодо 

технічного стану, передбачених Кодексом комерційного обліку). 
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(85) Листом від 07.05.2020 № 85/6119 АТ "СУМИОБЛЕНЕРГО" повідомило 

Сумське територіальне відділення Антимонопольного комітету України, що у 

відповідності до вимог пункту 4.6 розділу Х Кодексу комерційного обліку (у 

редакції від 14.03.2018) максимальний термін приведення обліку електричної 

енергії у відповідність до нормативних вимог становить 3 місяці. 

(86) Втім, листом від 16.06.2020 № 50-14.4-23/132 Сектор НКРЕКП у Сумській 

області повідомило ФГ "ЕДЕЛЬВЕЙС-2007" та АТ "СУМИОБЛЕНЕРГО", що 

розділом ХІІІ Кодексу комерційного обліку (у редакції від 14.03.2018) 

передбачені перехідні положення, які містять вимоги щодо приведення засобів 

вимірювальної техніки (далі – ЗВТ) у відповідність до вимог цього Кодексу. 

(87) Так, згідно з пунктом 2.1 глави 2 розділу ХІІІ Кодексу комерційного обліку (у 

редакції від 14.03.2018) дозволяється використовувати ЗВТ, які встановлені та 

експлуатуються у вузлі обліку електричної енергії на дату набрання чинності 

цим Кодексом, але не відповідають його вимогам, зокрема, для повірених ЗВТ 

– до закінчення терміну повірки за умови їх відповідності вимогам, які діяли 

на день їх першого введення в експлуатацію. 

(88) Відповідно до додатку 2 до додаткової угоди № 2 від 02.12.2019 "Відомості 

про розрахункові засоби обліку активної та реактивної електричної енергії 

(точка встановлення тип тощо)" до Договору термін повірки лічильника  

№ 463106 СР4У-И673М(СР) спливає у І кварталі 2021 року, а трансформаторів 

напруги – у ІІ кварталі 2021 року. 

(89) Враховуючи вищезазначене, Сектор НКРЕКП у Сумській області зазначило 

про те, що складений АТ "СУМИОБЛЕНЕРГО" Акт не відповідав вимогам 

пункту 2.1 розділу ХІІІ Кодексу комерційного обліку (у редакції від 

14.03.2018), а припинення надання послуг з розподілу електричної енергії не 

відповідало вимогам підпункту 4 пункту 11.5.2 розділу ХІ Кодекс систем 

розподілу. 

(90) Крім того, згідно з пунктом 12.2.1 глави 12.2 розділу ХІІІ Кодексу 

комерційного обліку (у редакції від 26.03.2020) засоби комерційного обліку 

(ЗКО) та схеми їх підключення, що були введені в експлуатацію до дня 

набрання чинності цим Кодексом та не відповідають вимогам проєктних 

рішень (крім випадків прострочення періодичної повірки ЗВТ, пошкодження, 

несправності або відсутності ЗКО), підлягають приведенню у відповідність до 

вимог цього Кодексу згідно з програмою модернізації комерційного обліку 

електричної енергії протягом трьох років для лічильників та шести років для 

вимірювальних трансформаторів з дня набрання чинності цим Кодексом. 

(91) Отже, АТ "СУМИОБЛЕНЕРГО" необґрунтовано припинило надання послуг з 

розподілу електричної енергії ФГ "ЕДЕЛЬВЕЙС - 2007". 

(92) Листом від 08.09.2020 № 85/12659 (вх. від 09.09.2020 № 5070)  

АТ "СУМИОБЛЕНЕРГО" повідомило Відділення, що надання послуг з 

розподілу електричної енергії на об’єкт ФГ "ЕДЕЛЬВЕЙС - 2007" було 
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відновлено 15.04.2020 на підставі його заявки на включення електроустановки 

споживача № 8 від 15.04.2020 у зв’язку з наданням ним до                                          

АТ "СУМИОБЛЕНЕРГО" гарантійного листа від 10.04.2020 № 103-1/2475. 

(93) Після цього ФГ "ЕДЕЛЬВЕЙС - 2007" зверталося до  

АТ "СУМИОБЛЕНЕРГО" з листами про відстрочку терміну для встановлення 

АСКОЕ (листи від 03.07.2020 № 237, від 20.08.2020 № 243), на що                           

АТ "СУМИОБЛЕНЕРГО" повторно зазначало про необхідність встановлення 

АСКОЕ та можливість припинення надання Послуг у зв’язку з невиконанням 

зазначених вимог (листи від 15.07.2020 № 48/9895, від 21.08.2020 № 48/11842).  

(94) Отже, враховуючи, що АТ «СУМИОБЛЕНЕРГО» відновило надання                        

ФГ "ЕДЕЛЬВЕЙС - 2007" Послуг, порушення законодавства про захист 

економічної конкуренції припинено. 

4.2. Антиконкурентні наслідки дій Відповідача 

(95) Частиною першою статті 13 Закону України «Про захист економічної 

конкуренції» визначено, що 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) АТ «СУМИОБЛЕНЕРГО» необґрунтовано припинило надання послуг з 

розподілу електричної енергії до об’єкту ФГ "ЕДЕЛЬВЕЙС - 2007", що могло 

призвести до ущемлення його інтересів. 

(97) Враховуючи, що електрична енергія використовувалася ФГ "ЕДЕЛЬВЕЙС-

2007" для здійснення своєї господарської діяльності, зокрема, пов'язаної з 

виробленням, переробкою та реалізацією товарної сільськогосподарської 

продукції з метою отримання прибутку, відсутність електричної енергії могло 

призвести до затримки переробки та реалізації продукції, а отже до 

неможливості у строк виконати замовлення. Це могло негативно вплинути на 

репутацію суб’єкта господарювання – ФГ "ЕДЕЛЬВЕЙС - 2007". 

(98) Відсутність електричної енергії на об’єкті ФГ "ЕДЕЛЬВЕЙС - 2007" могло 

призвести до того, що воно не змогло б брати участь у активній конкурентній 

боротьбі на рівні з іншими суб’єктами господарювання, які здійснюють 

діяльність на ринку вироблення, переробки та реалізації товарної 

сільськогосподарської продукції та відповідно до зменшення обсягу реалізації 

товарів, втрати клієнтів і як наслідок до обмеження конкуренції на відповідних 

ринках товарів. 

4.3. Неможливість вчинення Відповідачем таких дій за умов існування 

значної конкуренції на ринку 

(99) Дії АТ «СУМИОБЛЕНЕРГО» щодо необґрунтованого припинення надання 



 
18 

 

послуг з розподілу електричної енергії до об’єкта суб’єкта господарювання 

стали можливими через відсутність конкуренції на ринку Послуг у 

Територіальних межах. 

(100) За відсутності ефективної конкуренції на ринку Послуг споживачі не мають 

альтернативних джерел їх отримання, тому вимушені погоджуватись на умови 

АТ «СУМИОБЛЕНЕРГО», що було б неможливим за умов існування значної 

конкуренції на ринку Послуг. 

(101) За умов існування значної конкуренції на ринку Послуг у Територіальних 

межах, коли споживачі мали б можливість обирати більш економічно вигідні 

умови отримання цих послуг, такі дії АТ «СУМИОБЛЕНЕРГО» щодо 

необґрунтованого припинення надання послуг з розподілу електричної 

енергії до об’єктів суб’єктів господарювання, які призвели до ущемлення їх 

інтересів, були б неможливими. 

4.4. Загальні висновки щодо зловживання Відповідачем монопольним 

становищем 

(102) 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. 

(103) Враховуючи зазначене, дії АТ «СУМИОБЛЕНЕРГО», які полягають у 

необґрунтованому припиненні надання послуг з розподілу електричної 

енергії до об’єкта суб’єкта господарювання, які були б неможливими за умов 

існування значної конкуренції на ринку, кваліфіковано Відділенням як 

зловживання монопольним становищем на ринку відповідно до частини 

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

5. Заперечення відповідача та їх спростування. 

(104) Подання про попередні висновки у Справі було направлене листом від 

17.10.2022 № 70-02/1-2471 до АТ «СУМИОБЛЕНЕРГО» і листом від 

17.10.2022 № 70-02/1-2472 до ФГ «ЕДЕЛЬВЕЙС-2007». 

(105) На подання про попередні висновки у Справі ФГ «ЕДЕЛЬВЕЙС-2007» будь-

яких міркувань та/або заперечень стосовно висновків не надало до 

Відділення. 

(106) АТ «СУМИОБЛЕНЕРГО» на подання про попередні висновки у Справі 

листом від 25.10.2022 № 85/9088 (вх. від 25.10.2022 № 70-01/1559) 

повідомило, що згодне з висновками, викладеними у поданні.  

(107) Окрім цього, АТ «СУМИОБЛЕНЕРГО» просить адміністративну колегію 

Відділення при визначенні розміру штрафу за порушення законодавства про 

захист економічної конкуренції врахувати те, що товариство: 

- визнає факт вчинення порушення законодавства про захист економічної 

конкуренції; 
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- самостійно припинило порушення законодавства про захист економічної 

конкуренції; 

-не створювало перешкод та сприяло у розслідуванні обставин Справи. 

(108) Також, АТ «СУМИОБЛЕНЕРГО» просило врахувати складну ситуацію, що 

склалася по всій Сумській області, пов’язану з військовою агресією 

російської федерації, внаслідок якої були пошкодженні об’єкти 

інфраструктури електроенергетики Сумської області. Грошові кошти, які 

знаходяться у розпорядженні товариства направляються на відновлення 

пошкодженої інфраструктури для забезпечення споживачів послугами. Як 

зазначає АТ «СУМИОБЛЕНЕРГО», станом на 01.07.2022 сума збитків 

внаслідок знищення і пошкодження майна становить 376 207 300 грн. 

6. Висновки у справі. 

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

дії АТ «СУМИОБЛЕНЕРГО», яке протягом 2020 року займало монопольне 

(домінуюче) становище на ринку послуг з розподілу електричної енергії у 

межах розташування системи розподілу електричної енергії, що перебуває у 

власності або господарському відданні (щодо державного або комунального 

майна) АТ "СУМИОБЛЕНЕРГО", та електричних мереж інших власників, які 

приєднанні до мереж ліцензіата (з яким укладені відповідні договори згідно 

із законодавством), що полягали у необґрунтованому припиненні надання 

послуг з розподілу електричної енергії до об’єктів ФГ "ЕДЕЛЬВЕЙС - 2007", 

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) Зловживання монопольним (домінуючим) становищем є порушенням 

законодавства про захист економічної конкуренції (пункт 2 статті 50 Закону 

України «Про захист економічної конкуренції»). 

(111) Відповідно до абзацу другого 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. 

(112) Листом від 05.09.2022 № 85/7422 (вх. від 05.09.2022 № 70-01/1252)  

АТ «СУМИОБЛЕНЕРГО» надало копію форми 2 "Звіт про фінансові 

результати" за 2021 рік, відповідно до якої чистий дохід  

АТ «СУМИОБЛЕНЕРГО» від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) у 

2021 році становив 2 134 984 000 (два мільярди сто тридцять чотири мільйони 

дев’ятсот вісімдесят чотири тисячі) гривень. 
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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 АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СУМИОБЛЕНЕРГО» 

(ідентифікаційний код юридичної особи – (конфіденційна інформація)) відповідно 

до частини першої статті 12 Закону України «Про захист економічної конкуренції» 

за підсумками діяльності протягом 2020 року займало монопольне (домінуюче) 

становище на ринку послуг з розподілу електричної енергії у межах розташування 

системи розподілу електричної енергії, що перебуває у власності або 

господарському відданні (щодо державного або комунального майна) АТ 

"СУМИОБЛЕНЕРГО", та електричних мереж інших власників, які приєднанні до 

мереж ліцензіата (з яким укладені відповідні договори згідно із законодавством), з 

часткою 100 %. 

2. Визнати дії АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СУМИОБЛЕНЕРГО» 

(ідентифікаційний код юридичної особи – (конфіденційна інформація)), які 

полягали у необґрунтованому припиненні надання послуг з розподілу електричної 

енергії до об’єктів ФГ "ЕДЕЛЬВЕЙС - 2007", порушенням законодавства про 

захист економічної конкуренції, передбаченим пунктом 2 статті 50, частиною 

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

зловживання монопольним (домінуючим) становищем на ринку послуг з розподілу 

електричної енергії, що можуть призвести до ущемлення інтересів споживачів, які 

були б неможливими 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 

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СУМИОБЛЕНЕРГО» (ідентифікаційний код 

юридичної особи – (конфіденційна інформація)) штраф  у розмірі 20 000 (двадцять 

тисяч) гривень. 

Відповідно до частини третьої статті 56 Закону України «Про захист 

економічної конкуренції» штраф повинен бути сплачений у двомісячний строк з 

дня одержання рішення. 
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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 


