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ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«КРАМАТОРСЬКТЕПЛОЕНЕРГО»  

(конфіденційна інформація) 

Про усунення наслідків порушення 
 

За результатами розгляду матеріалів, зібраних під час здійснення 

державного контролю за додержанням ТОВ «КРАМАТОРСЬКТЕПЛОЕНЕРГО» 

законодавства про захист економічної конкуренції, Відділом досліджень і 

розслідувань в Донецькій області Східного міжобласного територіального 

відділення Антимонопольного комітету України (далі – Відділення) встановлено 

наступне. 

В Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-

підприємців та громадських формувань (далі - ЄДР) 18.10.2006 зроблено запис 

за № (конфіденційна інформація) про державну реєстрацію ТОВ 

«КРАМАТОРСЬКТЕПЛОЕНЕРГО», ідентифікаційний код юридичної особи - 

(конфіденційна інформація); місцезнаходження: (конфіденційна інформація).  

Відповідно до інформації, що міститься в ЄДР, основним видом діяльності 

ТОВ «КРАМАТОРСЬКТЕПЛОЕНЕРГО» є (конфіденційна інформація). 

ТОВ «КРАМАТОРСЬКТЕПЛОЕНЕРГО» є юридичною особою та  діє на 

підставі Статуту, затвердженого Установчими зборами засновників, Протокол № 

1 від 22.09.2006. 

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

конкуренції» ТОВ «КРАМАТОРСЬКТЕПЛОЕНЕРГО» є суб'єктом 

господарювання. 

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 
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технологічних особливостей виробництва (у зв’язку з істотним зменшенням 

витрат виробництво 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). 

В розумінні статті 1 Закону України «Про природні монополії» суміжний 

ринок – це товарний ринок, що не перебуває у стані природної монополії, для 

суб’єктів якого реалізація вироблених товарів або використання товарів інших 

суб’єктів господарювання неможливе без безпосереднього використання 

товарів, що виробляються (реалізуються) суб’єктами природних монополій. 

Згідно із статтею 6 Закону України «Про природні монополії» до суміжних 

ринків, що регулюються відповідно до цього закону, належить ринок постачання 

теплової енергії. 

Аналіз становища ТОВ «КРАМАТОРСЬКТЕПЛОЕНЕРГО» на ринку 

послуг з постачання теплової енергії проведено з урахуванням вимог Методики 

визначення монопольного (домінуючого) становища суб’єктів господарювання 

на ринку, затвердженої розпорядженням Антимонопольного комітету України 

від 05.03.2002 № 49-р, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 01.04.2002 

за № 317/6605 (далі – Методика). 

Згідно з пунктом 2.2 Методики, етапи визначення монопольного 

(домінуючого) становища суб’єктів господарювання, їх кількість та 

послідовність проведення можуть змінюватись залежно від фактичних обставин, 

зокрема, особливостей товару, структури ринку, обсягів наявної інформації щодо 

ринку тощо. 

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. 

Об’єктами аналізу щодо визначення монопольного (домінуючого) 

становища є: 

- постачальник теплової енергії – ТОВ 

«КРАМАТОРСЬКТЕПЛОЕНЕРГО»; 

- послуга з постачання теплової енергії (далі - Послуга). 

Відповідно до пункту 4.1 Методики перелік товарів щодо яких має 

визначатись монопольне (домінуюче) становище суб’єкта господарювання, 

складається з товарів (товарних груп), які обертаються в Україні чи на 

відповідній частині її території і мають для продавців (постачальників, 

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

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

групи) здійснюється, виходячи з подібності, зокрема: споживчих характеристик, 

умов споживання, умов реалізації та цін. 

Пунктом 2 частини першої статті 5 Закону України «Про житлово-

комунальні послуги» визначено, що послуга з постачання теплової енергії є 

комунальною послугою. 

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. 

Послуги з постачання теплової енергії за споживчими властивостями не 

мають замінників. 

Послуги з постачання теплової енергії надаються                                                             

ТОВ «КРАМАТОРСЬКТЕПЛОЕНЕРГО» на платній основі, а, отже, є товаром. 

Споживачами послуг з постачання теплової енергії є фізичні та юридичні 

особи, які отримують або мають намір отримувати вказані послуги від ТОВ 

«КРАМАТОРСЬКТЕПЛОЕНЕРГО». 

 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 
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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 

стандарти, технічні умови, стандарти застосування, тощо. 

Отже, за таких обставин товарними межами ринку є послуги з постачання 

теплової енергії, які не мають товарів-замінників. 

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. 

Відповідно до інформації, наданої ТОВ 

«КРАМАТОРСЬКТЕПЛОЕНЕРГО» у додатку 1 до листа від 18.10.2021 

№06/1324 (вх. від 18.10.2021 №70-01/5941), до мереж теплопостачання 

Товариства, що розташовані у місті Краматорську, приєднано 528 

багатоквартирних будинків.  

Споживачі, будинки яких приєднані до мереж  

ТОВ «КРАМАТОРСЬКТЕПЛОЕНЕРГО» не мають можливості отримати 

послуги постачання теплової енергії у інших суб’єктів господарювання, бо в цих 

територіальних межах не діють інші суб’єкти господарювання, які можуть 

надавати послуги з теплопостачання мешканцям цих будинків. 

Отже, територіальними межами ринку послуг з постачання теплової 

енергії є територія м. Краматорська, на якій розташовані мережі, що перебувають 

у господарському віданні ТОВ «КРАМАТОРСЬКТЕПЛОЕНЕРГО». 

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. 

Часовими межами ринку послуг з постачання теплової енергії визначено 

2020 рік та січень – листопад 2021 року. 

Відділенням встановлено, що у визначених межах ринку послуг з 

постачання теплової енергії не діють інші суб’єкти господарювання, які б 

надавали зазначені послуги. 

  Виходячи з наведеного, відповідно до частини першої статті 12 Закону 

України «Про захист економічної конкуренції» становище ТОВ 

«КРАМАТОРСЬКТЕПЛОЕНЕРГО» на ринку послуг з постачання теплової 

енергії у межах території, де розташовані мережі, що перебувають у 

господарському віданні ТОВ «КРАМАТОРСЬКТЕПЛОЕНЕРГО», протягом 

2020 року, січня-листопада 2021 року має ознаки монопольного (домінуючого). 

Частиною п’ятою статті 13 Закон України «Про житлово-комунальні 

послуги» (далі – Закон), передбачено, зокрема, у разі якщо співвласники 

багатоквартирного будинку не прийняли рішення про вибір моделі договірних 
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відносин та не уклали з виконавцем комунальної послуги відповідний договір 

(крім послуг з постачання та розподілу природного газу і послуг з постачання та 

розподілу електричної енергії), з ними укладається індивідуальний договір про 

надання комунальної послуги, що є публічним договором приєднання. 

Такі договори вважаються укладеними, якщо протягом 30 днів з дня 

опублікування тексту договору на офіційному веб-сайті органу місцевого 

самоврядування та/або на веб-сайті виконавця послуги співвласники 

багатоквартирного будинку не прийняли рішення про вибір моделі договірних 

відносин та не уклали відповідний договір з виконавцем комунальної послуги. 

При цьому розміщується повідомлення про місце опублікування тексту договору 

у загальнодоступних місцях на інформаційних стендах та/або рахунках на оплату 

послуг. 

Отже, Законом передбачено укладання публічних договорів приєднання 

про надання комунальних послуг з індивідуальними та колективними 

споживачами. 

Плата виконавцю комунальної послуги за індивідуальним договором про 

надання комунальної послуги, що є публічним договором приєднання, 

складається з: 

- плати за послугу, що розраховується виходячи з розміру затверджених 

цін/тарифів на відповідну комунальну послугу та обсягу спожитих комунальних 

послуг, визначеного відповідно до законодавства; 

- плати за абонентське обслуговування, яка не може перевищувати 

граничний розмір визначений Кабінетом Міністрів України (частина п’ята статті 

13 Закону). 

Згідно з пунктом 11 статті 1 Закону України «Про житлово-комунальні 

послуги» плата за абонентське обслуговування - платіж, який споживач сплачує 

виконавцю комунальної послуги за індивідуальним договором про надання 

комунальних послуг (далі - індивідуальний договір) або за індивідуальним 

договором з обслуговуванням внутрішньобудинкових систем про надання 

комунальних послуг (далі - індивідуальний договір з обслуговуванням 

внутрішньобудинкових систем) (крім послуг з постачання та розподілу 

природного газу і з постачання та розподілу електричної енергії), що включає 

витрати виконавця, пов’язані з укладенням договору про надання комунальної 

послуги, здійсненням розподілу обсягу спожитих послуг між споживачами, 

нарахуванням та стягненням плати за спожиті комунальні послуги, 

обслуговуванням та заміною вузлів комерційного обліку води і теплової енергії 

(у разі їх наявності у будівлі споживача), крім випадків, визначених цим Законом, 

а також за виконання  інших функцій, пов’язаних з обслуговуванням виконавцем 

абонентів за індивідуальними договорами (крім обслуговування та  поточного 

ремонту внутрішньобудинкових систем теплопостачання, водопостачання, 

водовідведення та постачання гарячої води). 

Постановою Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 № 808 «Про 

встановлення граничного розміру плати за абонентське обслуговування у 

розрахунку на одного абонента для комунальних послуг, що надаються 
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споживачам за індивідуальними договорами про надання комунальних послуг 

або за індивідуальними договорами з обслуговуванням внутрішньобудинкових 

систем про надання комунальних послуг»  (із змінами) (далі – Постанова №808) 

встановлено граничний розмір плати за абонентське обслуговування у 

розрахунку на одного абонента для комунальних послуг, що надаються 

споживачам за індивідуальними договорами про надання комунальних послуг 

або за індивідуальними договорами з обслуговуванням внутрішньобудинкових 

систем про надання комунальних послуг (далі - граничний розмір плати за 

абонентське обслуговування), який визначається за такою формулою: 

РПгрн = Пмін × СДсер × Кд × Кжкп × К, 

де РПгрн - граничний розмір плати за абонентське обслуговування, гривень на 

місяць на одного абонента; 

Пмін - законодавчо встановлений на відповідну дату розмір прожиткового 

мінімуму на одну особу в розрахунку на місяць, гривень; 

СДсер - середній кількісний склад домогосподарства, що становить 2,58 

особи; 

Кд - коефіцієнт дохідності домогосподарства для розрахунку плати за 

абонентське обслуговування, що становить два прожиткових мінімуми на одну 

особу в розрахунку на місяць; 

Кжкп - коефіцієнт середнього по Україні розміру витрат домогосподарств на 

оплату житлово-комунальних послуг, що становить 0,15; 

К - коефіцієнт відшкодування домогосподарством витрат, здійснених 

виконавцем комунальних послуг під час їх надання за індивідуальними 

договорами про надання комунальних послуг або за індивідуальними 

договорами з обслуговуванням внутрішньобудинкових систем про надання 

комунальних послуг та віднесених до плати за абонентське обслуговування, що 

становить - 0,019 - для виконавців послуг з постачання теплової енергії та/або 

гарячої води, з централізованого водопостачання та/або централізованого 

водовідведення. 

Підпунктом 2 пункту 2 Постанови № 808 визначено, що плата за 

абонентське обслуговування (з урахуванням податку на додану вартість), 

визначена відповідно до планованих витрат виконавця (витрат, пов’язаних з 

укладенням договору про надання комунальної послуги, із здійсненням 

розподілу обсягу спожитих послуг між споживачами, нарахуванням та 

стягненням плати за спожиті комунальні послуги, обслуговуванням та заміною 

вузлів комерційного обліку води і теплової енергії (у разі їх наявності у будівлі 

споживача), а також за виконання інших функцій, пов’язаних з обслуговуванням 

виконавцем абонентів за індивідуальними договорами (крім обслуговування та 

поточного ремонту внутрішньобудинкових систем теплопостачання, 

водопостачання, водовідведення та постачання гарячої води), не повинна 

перевищувати граничного розміру плати за абонентське обслуговування, 
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визначеного відповідно до цієї постанови. 

Відділенням, під час здійснення державного контролю, встановлено, що 

нарахування споживачам плати за абонентське обслуговування Товариством 

здійснюється з березня 2020 року, що підтверджується інформацією, зазначеною 

у  квитанціях на оплату житлово-комунальних послуг, виданих споживачам.  

За інформацією, наданою ТОВ «КРАМАТОРСЬКТЕПЛОЕНЕРГО» 

листом від 18.10.2021 №06/1324 (вх. від 18.10.2021 №70-01/5941), Товариством 

у 2019 році були укладені договори з індивідуальними споживачами на надання 

послуг з постачання теплової енергії. Загальна кількість укладених 

індивідуальних договорів становить – 32578 одиниць, колективні договори не 

укладались. 

ТОВ «КРАМАТОРСЬКТЕПЛОЕНЕРГО» зазначеним листом повідомило, 

що плата за абонентське обслуговування нараховується споживачам по всіх 

багатоквартирних будинках (528 будинків), що знаходяться на території 

обслуговування ТОВ «КРАМАТОРСЬКТЕПЛОЕНЕРГО», за кожним особовим 

рахунком споживача.  

Як встановило Відділення, ТОВ «КРАМАТОРСЬКТЕПЛОЕНЕРГО» 

розраховано розмір плати за абонентське обслуговування та встановлено 

наказами по Товариству: 

 Наказом від 10.03.2020 №22 плата за абонентське обслуговування 

встановлена у розмірі 35,77 грн. з ПДВ;  

 Наказом від 25.05.2021 №52 з 01.05.2021 плата за абонентське 

обслуговування встановлена у розмірі: 

- за умови наявності встановлених приладів комерційного обліку - 

35,77 грн. з ПДВ; 

- за умови відсутності встановлених приладів  комерційного обліку 

- 27,41 грн. з ПДВ. 

 Наказом від 31.08.2021 №69а з 01.09.2021 (наказ дійсний на час 

підготовки рекомендацій) плата за абонентське обслуговування 

встановлена у розмірі: 

- за умови наявності встановлених приладів комерційного обліку - 

33,74 грн. з ПДВ; 

- за умови відсутності встановлених приладів  комерційного обліку 

- 27,41 грн. з ПДВ. 

В той же час, законодавством встановлено розмір прожиткового мінімуму 

на одну особу в розрахунку на місяць (Пмін) у періоди становив: 

з 01.01.2020 по 30.06.2020  - 2027,00 грн.; 

з 01.07.2020 по 30.11.2020 - 2118,00 грн.; 

з 01.12.2020 по 30.06.2021 – 2189,00 грн.; 

з 01.07.2021 по 01.12.2021 – 2294,00 грн. 
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Так, Відділення розрахувавши граничний розмір плати за абонентське 

обслуговування, гривень на місяць (РПгрн) на одного абонента за формулою  

РПгрн = Пмін × СДсер × Кд × Кжкп × К становило, що у періоди  

з 01.01.2020 по 30.06.2020 

РПгрн = 2027,00х2,58х2х0,15х0,019=29,81грн.; 

з 01.07.2020 по 30.11.2020 

РПгрн = 2118,00х2,58х2х0,15х0,019=31,15грн.; 

з 01.12.2020 по 30.06.2021 

РПгрн = 2189,00х2,58х2х0,15х0,019=32,30грн.; 

з 01.07.2021 по 01.12.2021 

РПгрн = 2294,00х2,58х2х0,15х0,019=33,74грн. 

Таким чином, плата за абонентське обслуговування, визначена виконавцем 

послуги, не повинна перевищувати граничного розміру плати, визначеного 

відповідно до Постанови № 808. 

Порівняння плати за абонентське обслуговування, визначеної відповідно 

до Постанови № 808 із встановленою ТОВ «КРАМАТОРСЬКТЕПЛОЕНЕРГО» 

наведено у таблиці №1. 

 Таблиця № 1 
Пмін, грн./ 
період 

РП (граничний 
розмір плати за 

абонентське 

обслуговування), 
грн. 

Розмір плати за абонентське 
обслуговування, встановлений ТОВ 

«КРАМАТОРСЬКТЕПЛОЕНЕРГО», 

грн. 

Період дії Різниця, 
грн 

2027,00  

(01.01.2020-

30.06.2020) 

29,81 35,77 (наказ від 10.03.2020 №22)   березень – 

червень 2020 

(4 місяців) 
 

+ 5,96 

2118,00  

(01.07.2020-

30.11.2020) 

31,15 35,77 (наказ від 10.03.2020 №22)   липень –

листопад 2020 

(5 місяців) 

+ 4,62 

2189,00 

(01.12.2020-

30.06.2021) 

32,30 35,77 (наказ від 10.03.2020 №22)   

з 01.05.2021 (наказ від 25.05.2021 №52) 

35,77 (за умови наявності 
встановлених приладів обліку); 

27,41 (за умови відсутності 

встановлених Приладів обліку). 

 грудень 2020 – 

червень 2021 (7 

місяців)  

+3,47 

2294  
(01.07.2021-

01.12.2021) 

33,74 35,77 (наказ від 25.05.2021 №52) 
 

 

 
 

з 01.09.2021 (наказ від 31.08.2021 №69а) 

33,74 (за умови наявності 

встановлених приладів обліку); 
27,41 (за умови відсутності 

встановлених Приладів обліку). 

липень 2021 – по 
серпень 2021 (2 

місяця); 

 
вересень – 

грудень 2021 

 
 + 2,03 

 

 
 

0 
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Як видно із таблиці № 1, ТОВ «КРАМАТОРСЬКТЕПЛОЕНЕРГО» з 

березня 2020 року по серпень 2021 року встановлювало плату за абонентське 

обслуговування у розмірах, що перевищують граничний розмір плати за 

абонентське обслуговування, розрахований відповідно до Постанови № 808. 

Дії ТОВ «КРАМАТОРСЬКТЕПЛОЕНЕРГО» із встановлення та 

нарахування споживачам завищеної плати за абонентське обслуговування є 

такими, що можуть ущемлювати їх інтереси. 

ТОВ «КРАМАТОРСЬКТЕПЛОЕНЕРГО» є єдиним надавачем послуг з 

постачання теплової енергії для споживачів, які мешкають в будинках, що 

приєднані до його мереж теплопостачання, стосунків з яким не можливо 

уникнути, експлуатуюча поведінка завдає шкоду інтересам споживачів, слабка 

позиція яких використовується на власну користь через відсутність 

альтернативи джерел отримання послуг з теплопостачання та абонентського 

обслуговування (за послугу постачання теплової енергії). 

Відповідно до пункту 1 частини другої статті 13 Закону України «Про 

захист економічної конкуренції» зловживанням монопольним (домінуючим) 

становищем на ринку, зокрема, визнається встановлення таких цін чи інших умов 

придбання або реалізації товару, які неможливо було б встановити за умов 

існування значної конкуренції на ринку. 

За відсутності конкуренції на ринку послуг із постачання теплової енергії, 

споживачі не мають альтернативних джерел придбання зазначених послуг. 

А отже, такі дії ТОВ «КРАМАТОРСЬКТЕПЛОЕНЕРГО» були б 

неможливими за умов існування конкуренції на ринку послуг із постачання 

теплової енергії, адже в такому випадку споживач міг би відмовитись від послуг 

цього теплопостачального підприємства, яке встановлює таку плату за 

абонентське обслуговування та обрати іншого надавача послуг з постачання 

теплової енергії. 

ТОВ «КРАМАТОРСЬКТЕПЛОЕНЕРГО» наказом від 31.08.2021 №69а 

(наказ дійсний на час підготовки рекомендацій) з 01.09.2021 встановило розмір 

плати за абонентське обслуговування, що не перевищує гранично допустимий 

рівень плати за абонентське обслуговування, визначений відповідно до 

постанови Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 № 808, а отже, дії, що 

містили ознаки порушення законодавства про захист економічної конкуренції 

припинені. 

Таким чином, дії ТОВ «КРАМАТОРСЬКТЕПЛОЕНЕРГО», із визначення, у 

період з березня 2020 року по серпень 2021 року, плати за абонентське 

обслуговування на рівні, що перевищує встановлений гранично допустимий 

рівень плати за абонентське обслуговування, визначений відповідно до 

постанови Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 № 808 «Про встановлення 

граничного розміру плати за абонентське обслуговування у розрахунку на одного 

абонента для комунальних послуг, що надаються споживачам за 

індивідуальними договорами про надання комунальних послуг або за 
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індивідуальними договорами з обслуговуванням внутрішньобудинкових систем 

про надання комунальних послуг» (із змінами), містять ознаки порушення 

законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченого пунктом 2 

статті 50, пунктом 1 частини другої статті 13 Закону України «Про захист 

економічної конкуренції», у вигляді зловживання монопольним становищем на 

ринку послуг з постачання теплової енергії, що полягає у встановленні таких цін 

реалізації товару, які неможливо було б встановити за умов існування значної 

конкуренції на ринку. 

Згідно із 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, що ТОВ «КРАМАТОРСЬКТЕПЛОЕНЕРГО» припинило дії, 

що містять ознаки порушення законодавства про захист економічної 

конкуренції, з метою усунення наслідків порушення законодавства про захист 

економічної конкуренції, на підставі статті 46 Закону України «Про захист 

економічної конкуренції», керуючись статтями 7, 12¹, 14  Закону України «Про 

Антимонопольний комітет України», пунктами 3, 11 Положення про 

територіальне відділення Антимонопольного комітету України від 13.02.2001 № 

32-р, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 30.03.2001 року за № 

291/5482, зі змінами та доповненнями, адміністративна колегія Східного 

міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України 

надає обов’язкові для розгляду ТОВ «КРАМАТОРСЬКТЕПЛОЕНЕРГО» 

 

РЕКОМЕНДАЦІЇ: 

 

ТОВ «КРАМАТОРСЬКТЕПЛОЕНЕРГО» вжити заходів для усунення 

наслідків порушення законодавства про захист економічної конкуренції, 

передбаченого пунктом 1 частини другої статті 13, пунктом 2 статті 50 Закону 

України «Про захист економічної конкуренції» у вигляді зловживання 

монопольним становищем на ринку послуг із постачання теплової енергії, що 

полягло у встановленні таких цін реалізації товару, які неможливо було б 

встановити за умов існування значної конкуренції на ринку.   

Про результати розгляду рекомендацій повідомити Східне міжобласне 

територіальне відділення Антимонопольного комітету України (вул. 

Митрополита Василя Липківського, 45, м. Київ, 03035; е-mail: 

khrv@amcu.gov.ua) у 3-місячний строк з дня їх отримання із наданням копій 

підтверджуючих документів. 

 Звертаємо увагу, що згідно з частиною другою статті 46 Закону України 

«Про захист економічної конкуренції» рекомендації органів Антимонопольного 

комітету України підлягають обов’язковому розгляду органами чи особами, 

яким вони надані. 

Крім того, відповідно до частини третьої статті 46 вищезазначеного 

mailto:khrv@amcu.gov.ua
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Закону, за умови виконання положень рекомендацій 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. 

 

 

 

Голова колегії                                                                           Юрій ГЛАДИК                               

 


