
 

 

СХІДНЕ МІЖОБЛАСНЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ 

АНТИМОНОПОЛЬНОГО   КОМІТЕТУ   УКРАЇНИ 

                                        РІШЕННЯ 

АДМІНІСТРАТИВНОЇ КОЛЕГІЇ СХІДНОГО МІЖОБЛАСНОГО 

ТЕРИТОРІАЛЬНОГО ВІДДІЛЕННЯ 

 

18.01.2023 № 70/5-р/к                     Справа  № 1/02-159-21 

м. Київ 

 

Про закриття провадження у справі 

 

Адміністративна колегія Східного міжобласного територіального відділення 

Антимонопольного комітету України, розглянувши матеріали справи № 1/02-159-

21 про порушення АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "ОПЕРАТОР 

ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ "ХАРКІВГАЗ" (надалі –  

АТ "ХАРКІВГАЗ") законодавства про захист економічної конкуренції та подання 

Першого відділу досліджень та розслідувань від 21.12.2022  

№ 70-03/205-П, 

ВСТАНОВИЛА: 

У ході здійснення державного контролю за дотриманням законодавства про 

захист економічної конкуренції, на підставі розпорядження адміністративної 

колегії Східного міжобласного територіального відділення Антимонопольного 

комітету України (надалі – Відділення) від 20.04.2021 № 70/166-рп/к розпочато 

розгляд справи № 1/02-159-21 у зв’язку з наявністю в діях АТ "ХАРКІВГАЗ" ознак 

порушення законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченого 

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

економічної конкуренції», у вигляді зловживання монопольним (домінуючим) 

становищем на ринку, що можуть призвести до ущемлення інтересів споживачів, 

які були б неможливими за умов існування значної конкуренції на ринку (надалі – 

Справа). 

Згідно з інформацією з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, 

фізичних осіб – підприємців та громадських формувань місцезнаходження  

АТ "ХАРКІВГАЗ": (конфіденційна інформація); ідентифікаційний код юридичної 
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особи – (конфіденційна інформація). Основним видом діяльності АТ 

«ХАРКІВГАЗ» є (конфіденційна інформація). 

АТ "ХАРКІВГАЗ" відповідно до статуту, затвердженого загальними зборами 

акціонерів товариства (протокол Загальних зборів акціонерів від 19.04.2021 № 1), є 

юридичною особою (господарським товариством) приватного права за 

законодавством України. 

У розумінні абзацу тринадцятого статті 1 Закону України «Про захист 

економічної конкуренції» АТ «ХАРКІВГАЗ» є суб’єктом господарювання. 

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 01.04.2002 № 317/6605 (зі змінами) встановлено 

наступне. 

Об’єктами аналізу щодо визначення монопольного (домінуючого) 

становища є: 

- послуги з розподілу природного газу (надалі – Послуги);  

- АТ «ХАРКІВГАЗ» – газорозподільне підприємство. 

Споживачами Послуг є фізичні особи, фізичні особи-підприємці та юридичні 

особи.  

Діяльність суб’єктів господарювання на ринку Послуг врегульована, 

зокрема, Законом України «Про природні монополії», Кодексом газорозподільних 

систем, затвердженим Постановою Національної комісії, що здійснює державне 

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

30.09.2015 № 2494, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 06.11.2015 за 

№ 1379/27824 (надалі – Кодекс газорозподільних систем). 

Згідно з пунктом 35 частини першої статті 1 Закону України «Про ринок 

природного газу» розподіл природного газу – це господарська діяльність, що 

підлягає ліцензуванню і пов’язана з переміщенням природного газу 

газорозподільною системою з метою її фізичної доставки споживачам, але що не 

включає постачання природного газу. 

У розумінні пункту 17 частини першої статті 1 Закону України «Про ринок 

природного газу» АТ «ХАРКІВГАЗ» є оператором газорозподільної системи 

(надалі – Оператор ГРМ). 

Відповідно до пункту 6 частини першої статті 1 Закону України «Про ринок 

природного газу» газорозподільна система – технологічний комплекс, що 

складається з організаційно і технологічно пов’язаних між собою об’єктів, 

призначених для розподілу природного газу від газорозподільних станцій 

безпосередньо споживачам. 
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АТ «ХАРКІВГАЗ» надає Послуги на території Харківської області, на якій 

розташовані мережі газопроводів, що перебувають у власності, господарському 

віданні, користуванні чи експлуатації АТ «ХАРКІВГАЗ». 

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 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). 

Згідно з частиною першої статті 5 Закону України «Про природні монополії» 

відповідно до цього Закону регулюється діяльність суб'єктів  природних 

монополій у таких сферах, зокрема, розподіл природного і нафтового газу  

трубопроводами. 

Відповідно до частини першої 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. 

АТ «ХАРКІВГАЗ» надає Послуги на підставі постанови НКРЕКП "Про 

видачу ліцензії на розподіл природного газу АТ «ХАРКІВГАЗ» від 19.06.2017 № 

809 (зі змінами, внесеними постановами НКРЕКП від 06.03.2018  

№ 290, від 02.07.2019 № 1322, від 20.01.2021 № 56) (надалі – Постанова). 

Відповідно до Постанови АТ «ХАРКІВГАЗ» видано ліцензію на право 

провадження господарської діяльності з розподілу природного газу в межах  

території, де знаходиться газорозподільна система, що перебуває у власності, 

господарському віданні, користуванні чи експлуатації АТ «ХАРКІВГАЗ», 

відповідно до додатка. 

АТ «ХАРКІВГАЗ» в межах території, де знаходиться газорозподільна 

система, що перебуває у власності, господарському віданні, користуванні чи 

експлуатації АТ «ХАРКІВГАЗ», протягом 2020-2021 років та січня-липня 2022 

року не мало конкурентів на ринку Послуг, адже ринок розподілу природного газу 

знаходиться у стані природної монополії. 

Враховуючи наведене, відповідно до статті 12 Закону України «Про захист 

економічної конкуренції» АТ «ХАРКІВГАЗ» має ознаки монопольного 

(домінуючого) становища на ринку Послуг в межах території, де знаходиться 

газорозподільна система, що перебуває у власності, господарському віданні, 

користуванні чи експлуатації АТ «ХАРКІВГАЗ». 

Відповідно до пункту 4 глави 1 розділу I Кодексу газорозподільних систем 
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приєднання до газотранспортної системи (надалі – ГРМ) – сукупність 

організаційних і технічних заходів, у тому числі робіт, спрямованих на створення 

технічної можливості для надання послуги розподілу природного газу, які 

здійснюються у зв’язку із підключенням об’єкта будівництва чи існуючого об’єкта 

замовника до газорозподільної системи. 

Згідно з пунктом 1 глави 1 розділу V Кодексу газорозподільних мереж 

власники об’єктів будівництва або існуючих об’єктів (земельних ділянок), які 

фізично не підключені до ГРМ, мають право на приєднання (технічний доступ) 

цих об’єктів до ГРМ, що на законних підставах перебуває у власності або 

користуванні (у тому числі експлуатації) Оператора ГРМ, у порядку, визначеному 

цим розділом. 

За зверненням власника об’єкта чи земельної ділянки (замовника) про 

приєднання його об’єкта до ГРМ Оператор ГРМ зобов’язаний забезпечити 

приєднання об’єкта (земельної ділянки) до ГРМ, що на законних підставах 

перебуває в його власності або користуванні (у тому числі експлуатації), за умови 

дотримання власником (замовником) вимог цього Кодексу та чинного 

законодавства. 

Відповідно до пункту 4 глави 1 розділу V Кодексу газорозподільних систем 

приєднання об’єктів (земельних ділянок) замовника до ГРМ здійснюється на 

підставі договору на приєднання. При цьому невід’ємною частиною договору на 

приєднання є технічні умови приєднання, які визначають вихідні дані для 

проектування газових мереж зовнішнього газопостачання від місця забезпечення 

потужності до точки приєднання, які будуються Оператором ГРМ, та вихідні дані 

для проектування та будівництва газових мереж внутрішнього газопостачання 

об’єкта замовника від точки приєднання до газових приладів і пристроїв 

замовника. Будівництво та введення в експлуатацію газових мереж внутрішнього 

газопостачання забезпечується замовником. 

Відповідно до пункту 4 глави 1 розділу I Кодексу газорозподільних систем 

технічні умови приєднання – документ, що визначає комплекс умов і вимог до 

інженерного забезпечення приєднання об’єкта (земельної ділянки) замовника до 

газорозподільної системи і містить вихідні дані для проектування газових мереж 

зовнішнього  та внутрішнього газопостачання, що створюються для потреб 

об’єкта замовника. 

Додатком 13 до Кодексу газорозподільних систем в редакції, яка діяла до 

17.11.2021, та додатком 17 до Кодексу газорозподільних систем в редакції, яка діє 

з 17.11.2021, є технічні умови приєднання до газорозподільної системи. 

Відповідно до пункту 5 глави 1 розділу V Кодексу газорозподільних систем 

за необхідності реконструкції чи технічного переоснащення вже підключеного до 

ГРМ об'єкта, у тому числі в результаті зміни форми власності чи власника цього 

об'єкта, за умови, що це не призведе до необхідності збільшення технічної 
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(пропускної) потужності ГРМ в точці приєднання (не потребуватиме збільшення 

типорозміру комерційного лічильника газу), новий договір на приєднання з новим 

чи діючим власником об'єкта не укладається. При цьому у випадку перенесення 

вузла обліку та/або зменшення його типорозміру (номінальної потужності) або 

зміни місця розташування газових приладів (пристроїв) в установленому 

законодавством порядку вносяться відповідні зміни до проектної документації, а у 

разі її відсутності розробляється нова проектна документація, що забезпечується 

за рахунок сторони, яка ініціювала реконструкцію чи технічне переоснащення вже 

підключеного до ГРМ об’єкта. Внесення змін до проектної документації в частині 

комерційного вузла обліку газу здійснюється на підставі оформлених (виданих) 

Оператором ГРМ технічних умов на реконструкцію комерційного вузла обліку. 

Листами від 29.03.2021 № 610-Сл-6410-0321 (вх. № 1666) та від 21.02.2022 

№ 610-Сл-4672-0222 (вх. від 21.02.2022 № 923) АТ «ХАРКІВГАЗ» надало до 

територіального відділення копії виданих ним технічних умов на приєднання, 

аналізом яких встановлено, що АТ «ХАРКІВГАЗ» рекомендує побутовим 

споживачам оснащувати вузол обліку газу пристроями дистанційної передачі 

даних, що суперечить нормам діючого законодавства. 

Так, АТ «ХАРКІВГАЗ» у технічних умовах у розділі V «Вимоги до 

комерційного вузла обліку природного газу» визначило: «Передбачити у складі 

вузла обліку газу пристрій дистанційної передачі даних результатів вимірювання 

по каналу GPRS на центральний диспетчерський пункт Оператора ГРМ. 

Облаштування комерційного ВОГ засобами дистанційної передачі даних 

виконувати з урахуванням технічного завдання та протоколу передачі даних 

відповідно до п. 2 Глави 3 Розділу Х Кодексу газорозподільних систем. Основні 

вимоги до облаштування вузлів обліку газу засобами дистанційної передачі даних, 

включно із протоколом передачі даних наведено на офіційному сайті Оператора 

ГРМ 104.ua» (мова оригіналу). 

Також АТ «ХАРКІВГАЗ» зазначає в технічних умовах, що для юридичних 

осіб пристрій для дистанційної передачі інформації з вузла обліку є обов’язковою 

вимогою, для населення – рекомендованою. 

Крім того, наказом АТ «ХАРКІВГАЗ» від 28.03.2018 № 02.2Но-148-0318 

"Про удосконалення порядку надання технічних умов на приєднання до 

газорозподільної системи та на реконструкцію системи газопостачання об'єктів 

замовника та погодження проектно-кошторисної документації" (надалі – Наказ від 

28.03.2018) затверджено Положення про виготовлення технічних умов та 

погодження проектно-кошторисної документації (надалі – Положення від 

28.03.2018). 

Пунктом 3.7 Положення від 28.03.2018 передбачено, що забезпечення 

комерційного обліку газу побутових споживачів (первинне встановлення 

індивідуального ВОГ, заміна/перенесення індивідуального ВОГ) – реконструкція 

системи газопостачання Замовника виконується на підставі ескізного проекту, 
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розробленого з дотриманням вимог ПАТ "ХАРКІВГАЗ", викладених у технічному 

завданні (Додаток 1). 

Додатком 1 до Положення від 28.03.2018 є технічне завдання на 

забезпечення комерційним обліком побутових споживачів. 

Відповідно до пункту 2.6 вказаного технічного завдання вимогою до 

комерційного вузла обліку природного газу є "передбачити вимикаючий пристрій 

перед ВОГ (за межами квартири/житлового будинку; в квартирі/житловому 

будинку), за умови вільного доступу до нього, або у складі ВОГ з вбудованим 

висічним клапаном та пристроєм дистанційної передачі даних по каналу GPRS на 

центральний диспетчерський пункт ПАТ "ХАРКІВГАЗ". Облаштування 

комерційного ВОГ засобами дистанційної передачі даних виконати з урахуванням 

технічного завдання та протоколу передачі даних відповідно до п. 2 Глави 3 

Розділу Х Кодексу газорозподільних систем. Основні вимоги до облаштування 

вузлів обліку газу засобами дистанційної передачі даних, включно із протоколом 

передачі даних наведено на офіційному сайті ПАТ "ХАРКІВГАЗ" 104.ua» (мова 

оригіналу). Приміткою до зазначеного пункту є "встановлення засобів для 

дистанційної передачі інформації з ВОГ є рекомендацією" (мова оригіналу). 

Згідно з пунктом 4.16 Положення від 28.03.2018 технічні умови на 

реконструкцію системи газопостачання об'єктів газопостачання формуються у 

відповідності до Додатків 6,7. 

Додатком 6 до Положення від 28.03.2018 є технічні умови на реконструкцію 

системи газопостачання об'єктів газопостачання. 

Відповідно до пункту 1.6 розділу ІІІ "Загальні вимоги до реконструкції" 

вказаних технічних завдань необхідно "передбачити у складі вузла обліку газу 

пристрій дистанційної передачі даних по каналу GPRS на центральний 

диспетчерський пункт Оператора ГРМ. Облаштування комерційного ВОГ 

засобами дистанційної передачі даних виконувати з урахуванням технічного 

завдання та протоколу передачі даних відповідно до п. 2 Глави 3 Розділу Х 

Кодексу газорозподільних систем. Основні вимоги до облаштування вузлів обліку 

газу засобами дистанційної передачі даних, включно із протоколом передачі даних 

наведено на офіційному сайті ПАТ "ХАРКІВГАЗ" 104.ua» (мова оригіналу). 

Приміткою до зазначеного пункту є "для юридичних осіб пристрій для 

дистанційної передачі інформації з вузла обліку є обов'язкова вимога, для 

населення – рекомендована" (мова оригіналу). 

Додатком 7 до Положення від 28.03.2018 є технічні умови на реконструкцію 

системи газопостачання об'єкта, приєднаного до ГРМ. 

Відповідно до пункту 1.11 розділу IV "Вимоги до комерційного вузла обліку 

природного газу" вказаних технічних завдань необхідно "передбачити засоби для 

забезпечення дистанційної передачі даних з комерційного ВОГ. Облаштування 

комерційного ВОГ засобами дистанційної передачі даних виконувати з 
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урахуванням технічного завдання та протоколу передачі даних відповідно до п. 2 

Глави 3 Розділу Х Кодексу газорозподільних систем. Основні вимоги до 

облаштування вузлів обліку газу засобами дистанційної передачі даних, включно 

із протоколом передачі даних наведено на офіційному сайті ПАТ "ХАРКІВГАЗ" 

104.ua» (мова оригіналу). 

Проте згідно з пунктом 2 глави 3 Розділу Х Кодексу газорозподільних 

систем власники комерційних вузлів обліку (крім побутових споживачів із річним 

споживанням до 10 тис. м куб.; крім власників комерційних вузлів обліку 

природного газу з лічильниками типорозмірів G-1,6, G-2,5, G-4, G-6 та річний 

обсяг обліку природного газу яких менше 10 тис. м куб.) зобов'язані в 

установленому законодавством порядку забезпечити організацію та облаштування 

на власних комерційних вузлах обліку засобів дистанційної передачі даних. 

Відповідно до листа НКРЕКП від 30.07.2021 № 8936/16.4.2/7-21 (вх. від 

14.07.2021 № 1/436) побутові споживачі із річним споживанням до  

10 тис. м куб. не зобов’язані в установленому законодавством порядку 

забезпечити організацію та облаштування на власних комерційних вузлів обліку 

газу засобів дистанційної передачі даних. 

Отже, облаштування комерційного вузла обліку природного газу засобами 

дистанційної передачі даних не є обов’язковою вимогою саме для побутових 

споживачів. 

Фізична особа (побутовий споживач), отримавши технічні умови 

приєднання до газорозподільних систем та технічні умови на реконструкцію 

системи газопостачання від АТ «ХАРКІВГАЗ», ознайомившись із відповідними 

пунктами, де вказана вимога, що є рекомендованою, передбачити у складі вузла 

обліку газу пристрій дистанційної передачі даних результатів вимірювання по 

каналу GPRS на центральний диспетчерський пункт Оператора ГРМ, може 

згодитися на вимогу, що є рекомендованою, вважаючи, що АТ «ХАРКІВГАЗ» діє 

згідно з вимогами приєднання до газорозподільної системи. Таким чином, фізична 

особа (побутовий споживач) може зазнати додаткових витрат у зв’язку зі 

встановленням пристрою дистанційної передачі даних у складі вузла обліку газу, 

що може призвести до ущемлення інтересів споживача. 

Тому, оскільки облаштування комерційного вузла обліку природного газу 

засобами дистанційної передачі даних не є обов’язковою вимогою саме для 

побутових споживачів, що не відповідає вимогам чинного законодавства, а тому 

взагалі не може бути визначеною технічними умовами приєднання до 

газорозподільної системи та технічними умовами на реконструкцію системи 

газопостачання АТ «ХАРКІВГАЗ», оскільки це буде надавати такій вимозі 

характеру обов’язковості. 

Згідно з інформацією АТ “ХАРКІВГАЗ”, наданою листом від 21.02.2022                            

№ 610-Сл-4672-0222 (вх. від 21.02.2022 № 923), протягом 2020 - 2021 років та 
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січня- лютого 2022 року АТ “ХАРКІВГАЗ” видано 2550 технічних умов на 

приєднання та технічних умов на реконструкцію системи газопостачання, у т.ч. у 

2020 році — 1383, у 2021 році - 1117,  протягом січня — лютого 2022 року  - 50. 

Також, АТ «ХАРКІВГАЗ» листом від 21.02.2022 № 610-Сл-4672-0222  

(вх. від 21.02.2022 № 923) надало Відділенню інформацію щодо обладнання 

побутовими споживачами комерційних вузлів обліку засобами дистанційної 

передачі даних. Інформація наведена у таблиці № 1. 

Таблиця № 1 

Період, рік Кількість побутових споживачів з річним обсягом 

споживання газу до 10 тис. м. куб, комерційні вузли обліку 

газу яких обладнанні засобами дистанційної передачі даних 

2020 рік 159 

2021 рік 1267 

Січень-лютий 2022 1405 

Отже, такі побутові споживачі погодилися з рекомендованою вимогою АТ 

«ХАРКІВГАЗ», зазначеною у технічних умовах приєднання до газорозподільних 

систем та технічних умовах на реконструкцію системи газопостачання, та 

обладнали свої комерційні вузли обліку газу засобами дистанційної передачі 

даних попри відсутності необхідності у їх встановленні, оскільки, як зазначалося 

вище, вказані споживачі не зобов’язані були оснащувати свої комерційні вузли 

обліку газу засобами дистанційної передачі даних. 

За інформацією, розміщеною у відкритих джерелах в мережі «Інтернет», 

середня вартість засобів дистанційної передачі даних, а саме модемів для передачі 

даних, складає 7 920 грн., що підтверджується наявними матеріалами у Справі. 

Таким чином, побутові споживачі можуть зазнати додаткових витрат в 

середньому 7 920 грн., пов’язаних з оснащенням комерційних вузлів обліку газу 

засобами дистанційної передачі даних, а саме з закупівлею необхідного 

обладнання та його встановленням. 

У разі невключення АТ «ХАРКІВГАЗ» до технічних умов на приєднання 

вимоги щодо оснащення лічильників газу засобами дистанційної передачі даних 

такі побутові споживачі могли заощадити кошти. 

Дії АТ «ХАРКІВГАЗ» щодо включення до технічних умов приєднання до 

газорозподільних систем та технічних умов на реконструкцію системи 

газопостачання вимоги, що є рекомендованою, фізичним особам (побутовим 

споживачам) оснащувати лічильники газу пристроями дистанційної передачі 

даних, що не є їх обов’язком відповідно до чинного законодавства, були б 

неможливими за умов існування значної конкуренції на ринку Послуг. 



 
9 

Включення до технічних умов приєднання до газорозподільних систем та 

технічних умов на реконструкцію системи газопостачання вимоги, що є 

рекомендованою, фізичним особам (побутовим споживачам) оснащувати 

лічильники газу пристроями дистанційної передачі даних, що не є їх обов’язком 

відповідно до чинного законодавства, стало можливим через відсутність 

ефективного функціонування ринкового механізму із значною конкуренцією на 

ринку Послуг. 

В той час, коли АТ «ХАРКІВГАЗ» є єдиним торговельним партнером, 

стосунків з яким неможливо уникнути, його експлуатуюча поведінка завдає шкоду 

інтересам споживачів, слабка позиція яких використовується на власну користь 

через відсутність альтернативних джерел отримання Послуг. 

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, зокрема, до 

ущемлення інтересів споживачів, які були б неможливими за умов існування 

значної конкуренції на ринку. 

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.  

Враховуючи наведене, дії АТ «ХАРКІВАЗ», які полягають у включенні до 

технічних умов приєднання до газорозподільних систем та технічних умов на 

реконструкцію системи газопостачання вимоги, що є рекомендованою, фізичним 

особам (побутовим споживачам) оснащувати лічильники газу пристроями 

дистанційної передачі даних, що не є їх обов’язком відповідно до чинного 

законодавства, містять ознаки порушення законодавства про захист економічної 

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

Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді зловживання 

монопольним (домінуючим) становищем на ринку, що можуть призвести до 

ущемлення інтересів споживачів, які були б неможливими за умов існування 

значної конкуренції на ринку. 

Адміністративною колегією територіального відділення 12.09.2022  

АТ «ХАРКІВАЗ» надані рекомендації № 70/7-рк/к щодо припинення 

вищезазначених дій (надалі – Рекомендації). 

АТ «ХАРКІВАЗ» листом від 19.10.2022 № 6101-Сл-12122-1022 (вх. від 

28.10.2022 № 70-01/1592) повідомило, що на виконання Рекомендацій ним 

прийнято наказ від 18.10.2022 (надалі – Наказ від 19.10.2022), яким, зокрема, 

затверджено «Положення про виготовлення технічних умов та погодження 

проектно-кошторисної документації в новій редакції» (надалі – Положення від 

19.10.2022), а також надало копію зазначеного наказу та положення з додатками. 
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Відповідно до пункту 3 Наказу від 19.10.2022 втратив чинність наказ  

АТ «ХАРКІВГАЗ» від 28.03.2018, яким, зокрема, було затверджено Положення від 

28.03.2018 та яким було передбачено рекомендовану вимогу фізичним особам 

(побутовим споживачам) оснащувати лічильники газу пристроями дистанційної 

передачі даних. 

При цьому, аналізом Положення від 19.10.2022 та додатків до нього, 

встановлено, що ним не передбачено рекомендованих вимог АТ «ХАРКІВАЗ» 

фізичним особам (побутовим споживачам) оснащувати лічильники газу 

пристроями дистанційної передачі даних, що зазначалось ним в технічних умовах 

приєднання до газорозподільних систем та технічних умовах на реконструкцію 

систем газопостачання. 

Отже, Рекомендації виконані. 

Згідно з частиною третьою статті 46 Закону України «Про захист 

економічної конкуренції» у разі якщо порушення не призвело до суттєвого 

обмеження чи спотворення конкуренції, не завдало значних збитків окремим 

особам чи суспільству та вжито відповідних заходів для усунення наслідків 

порушення, провадження у справі про порушення законодавства про захист 

економічної конкуренції не розпочинається, а розпочате провадження 

закривається. 

За таких умов, враховуючи, що у територіального відділення відсутня 

інформація, яка б свідчила, що дії АТ «ХАРКІВАЗ» щодо включення до технічних 

умов приєднання до газорозподільних систем та технічних умов на реконструкцію 

системи газопостачання вимоги, що є рекомендованою, фізичним особам 

(побутовим споживачам) оснащувати лічильники газу пристроями дистанційної 

передачі даних, що не є їх обов’язком відповідно до чинного законодавства, 

призвели до суттєвого обмеження чи спотворення конкуренції, чи завдали значних 

збитків окремим особам чи суспільству та вжито відповідних заходів для усунення 

наслідків порушень, провадження у Справі підлягає закриттю без прийняття 

рішення по суті. 

На подання про попередні висновки у Справі АТ «ХАРКІВАЗ» не надало 

будь-яких заперечень та зауважень. 

Ураховуючи наведене, керуючись статтею 7, 14 Закону України «Про 

Антимонопольний комітет України», статтями 48 і 49 Закону України «Про захист 

економічної конкуренції», пунктами 3 і 11 Положення про територіальне 

відділення Антимонопольного комітету України, затвердженого розпорядженням 

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

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30 березня 2001 року за № 

291/5482, та пунктом 36 Правил розгляду заяв і справ про порушення 

законодавства про захист економічної конкуренції, затверджених розпорядженням 

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



 
11 

у Міністерстві юстиції України 6 травня 1994 року за  

№ 90/299 (у редакції розпорядження Антимонопольного комітету України від 29 

червня 1998 року № 169-р) (із змінами), адміністративна колегія Східного 

міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України 

ПОСТАНОВИЛА: 

Закрити провадження у справі № 1/02-159-21. 

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  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     


