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Справа № 55/04-03-1/17 

 

 
Про закриття провадження 
у справі  
 
 

Адміністративна колегія Південно-східного міжобласного територіального відділення 
Антимонопольного комітету України, розглянувши матеріали справи № 55/04-03-1/17 про 
порушення публічним акціонерним товариством «ДТЕК Дніпрообленерго»» (після перейменування 
АТ «ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ») (ідентифікаційний код юридичної особи 23359034, 
місцезнаходження: м. Дніпро, Запорізьке шосе, 22) законодавства про захист економічної 
конкуренції та подання Першого відділу досліджень і розслідувань Південно-східного міжобласного 
територіального відділення антимонопольного комітету України від 14.12.2021 № 54-03/168п, 

ВСТАНОВИЛА: 

Розпорядженням адміністративної колегії Дніпропетровського обласного 
територіального відділення Антимонопольного комітету України від 03.10.2017 № 57/01-
15/04-17р розпочато розгляд справи № 55/04-03-1/17 за ознаками вчинення порушення 
законодавства про захист економічної конкуренції в діях публічного акціонерного товариства 
«ДТЕК Дніпрообленерго» (ідентифікаційний код 23359034), які полягали у створенні 
постачальнику електроенергії за нерегульованим тарифом перешкод доступу на ринок шляхом 
вимагання документів, що не передбачені нормативно - правовими актами у сфері 
електропостачання,  а у разі не надання їх, відмови в укладанні договору про передачу 
електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами постачання електричної 
енергії за нерегульованим тарифом передбаченого пунктом другим статті 50 Закону України 
«Про захист економічної конкуренції», визначеного пунктом сьомим частини  другої статті 13 
цього Закону, у вигляді зловживання монопольним становищем на ринку розподілу 
електричної енергії (передачі електричної енергії місцевими (локальними) електромережами) 
на території здійснення ліцензованої діяльності в територіальних межах Дніпропетровської 
області шляхом створення перешкод доступу на ринок (виходу з ринку) чи усунення з ринку 
продавців, покупців, інших суб’єктів господарювання. 

Відповідно до підпункту 7.5. пункту 7 Розпорядження Антимонопольного комітету 
України від 28.11.2019 № 23-рп «Про реорганізацію територіальних відділень 
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Антимонопольного комітету України» (зі змінами), Дніпропетровське обласне територіальне 
відділення Антимонопольного комітету України змінено найменування на Південно-східне 
міжобласне територіальне відділення Антимонопольного комітету України 15 червня 2020 
року (далі за текстом - Відділення). 

Наказом в.о голови Дніпропетровського обласного територіального відділення 
Антимонопольного комітету України від 21.02.2017 №3 створено комісію для проведення 
планової перевірки з 10.04.2017 по 20.06.2017 діяльності ПАТ «ДТЕК Дніпрообленерго» у 
2016 та І кварталі 2017. 

Листом від 04.10.2017 № 2329/29/04-17 публічному акціонерному товариству «ДТЕК 
Дніпрообленерго» (ідентифікаційний код юридичної особи 23359034) було направлено копію 
розпорядження адміністративної колегії Дніпропетровського обласного територіального 
відділення Антимонопольного комітету України від 03.10.2017 № 57/01-15/04-17р. 

Адміністративною колегією Відділення надані рекомендації публічному акціонерному 
товариству «ДТЕК Дніпрообленерго», від 29.10.2021 №54/31-рк/к, про вжиття заходів щодо 
усунення причини виникнення порушення законодавства про захист економічної конкуренції  
і умов, що йому сприяло. 

Відповідач у справі 

(1) Відповідно до Статуту ПАТ «ДТЕК Дніпрообленерго», затвердженого 
26.06.2012 річними загальними зборами акціонерів публічного акціонерного товариства 
«Енергопостачальна компанія «Дніпрообленерго» (протокол річних загальних зборів 
акціонерів публічного акціонерного товариства «Енергопостачальна компанія 
«Дніпрообленерго» від 26.06.2012), метою діяльності ПАТ «ДТЕК Дніпрообленерго» є 
одержання прибутку на основі здійснення виробничої, комерційної, посередницької та іншої 
діяльності в порядку та за умов, визначених законодавством і цим Статутом, та наступний 
його розподіл між акціонерами Товариства. 

(2) Відповідно до Статуту акціонерного товариства «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ 
ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» (далі – АТ «ДТЕК «ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»), затвердженого 
27.11.2018 позачерговими загальними зборами акціонерів АТ «ДТЕК «ДНІПРОВСЬКІ 
ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» (протокол позачергових загальних зборів акціонерів АТ «ДТЕК 
«ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» № 2/206 від 27.11.2018), розміщеного на офіційному 
веб-сайті АТ «ДТЕК «ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», АТ «ДТЕК «ДНІПРОВСЬКІ 
ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» (ідентифікаційний код 23359034, м. Дніпро) є юридичною особою з 
новим найменуванням, у результаті проведення державної реєстрації змін до Статуту, які 
пов’язані з набранням чинності Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних 
паперів» від 16.11.2017 № 2210-VII та зміною найменування з ПАТ «ДТЕК Дніпрообленерго» 
на АТ «ДТЕК «ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ». 

(3) Відповідно до пункту 2.2 Статуту у свою чергу ПАТ «ДТЕК Дніпрообленерго» 
було новим найменуванням публічного акціонерного товариства «Енергопостачальна 
компанія «Дніпрообленерго» відповідно до рішення загальних зборів акціонерів, протоколу 
публічного акціонерного товариства «Енергопостачальна компанія «Дніпрообленерго» 
(протокол від 26 червня 2012 року).  

(4) У свою чергу публічне акціонерне товариство «Енергопостачальна компанія 
«Дніпрообленерго» було новим найменуванням у результаті проведення державної реєстрації 
змін до Статуту, які пов’язані з набранням чинності Законом України «Про акціонерні 
товариства» № 514-VI від 17.09.2008 та зміною найменування з відкритого акціонерного 
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товариства «Енергопостачальна компанія «Дніпрообленерго» на публічне акціонерне 
товариство «Енергопостачальна компанія «Дніпрообленерго». 

(5) АТ «ДТЕК «ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» є правонаступником майна, 
прав та обов’язків державної акціонерної енергопостачальної компанії «Дніпрообленерго», 
відкритого акціонерного товариства «Енергопостачальна компанія «Дніпрообленерго», 
публічного акціонерного товариства «Енергопостачальна компанія «Дніпрообленерго», 
публічного акціонерного товариства «ДТЕК Дніпрообленерго». 

(6) Відповідачем у справі є ПАТ «ДТЕК Дніпрообленерго» (після перейменування 
– АТ «ДТЕК «ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ») (далі – АТ «ДТЕК «ДНІПРОВСЬКІ 
ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», Акціонерне товариство, Відповідач) (ідентифікаційний код юридичної 
особи 23359034, м. Дніпро). 

(7) Згідно зі Статутом, основною метою (цілями) діяльності АТ «ДТЕК 
«ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» є отримання прибутку, Акціонерне товариство є 
юридичною особою, має самостійний баланс, право відкривати поточні (розрахункові), 
вкладні (депозитні), інвестиційні, валютні рахунки, рахунки зі спеціальним режимом 
використання, а також інші рахунки в банках та інших кредитних і фінансових установах як 
на території України, так і за її межами. 

(8) Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-
підприємців та громадських формувань основними видами діяльності за групою КВЕД 35.1 у 
2016 році були: постачання електричної енергії за регульованим тарифом; передача 
електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами на території 
Дніпропетровської області.  

(9) Отже, АТ «ДТЕК «ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» здійснює 
господарську діяльність та, у розумінні статті 1 Закону України «Про захист економічної 
конкуренції», є суб’єктом господарювання. 

3. ВИЗНАЧЕННЯ МОНОПОЛЬНОГО (ДОМІНУЮЧОГО) СТАНОВИЩА. 

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

(10) Визначення монопольного (домінуючого) становища суб'єктів господарювання 
проведено відповідно до Методики визначення монопольного (домінуючого) становища 
суб’єктів господарювання на ринку, затвердженої розпорядженням Антимонопольного 
комітету України від 05.03.2002 № 49-р, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01.04 
2002 за № 317/6605 (далі – Методика), з урахуванням положень пункту 2.2 Методики, яким 
встановлено, що етапи визначення монопольного (домінуючого) становища суб'єктів 
господарювання, їх кількість та послідовність проведення, передбачені пунктом 2.1 Методики, 
можуть змінюватися, залежно від фактичних обставин, зокрема особливостей товару, 
структури ринку, обсягів наявної інформації щодо ринку тощо. 

(11) У відповідності до пункту 3.1 Методики об'єктами аналізу щодо визначення 
монопольного (домінуючого) становища є: суб'єкт господарювання; група суб'єктів 
господарювання; конкретний товар (продукція, роботи, послуги), який випускається, 
постачається, продається, придбавається (використовується, споживається) цим (цими) 
суб'єктом (суб'єктами) господарювання. 

3.1.1. Суб’єкт господарювання 

(12) Суб’єктом господарювання, який є об’єктом аналізу щодо визначення 
монопольного (домінуючого) становища, є АТ «ДТЕК «ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ». 
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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 

(13) Відповідно до 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). 

(14) Товаром, щодо якого визначається монопольне (домінуюче) становище АТ 
«ДТЕК «ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», є послуга з розподілу електричної енергії 
(передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами). 

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

(15) Під час розгляду справи Відділенням було встановлено, що на території 
Дніпропетровської області ліцензії на право здійснення підприємницької діяльності з 
розподілу електричної енергії (передачі електричної енергії місцевими (локальними) 
електричними мережами протягом 2016 року мали:  

a) ПАТ «ДТЕК Дніпрообленерго»;  

b) публічне акціонерне товариство «Укрзалізниця» (далі – ПАТ «Укрзалізниця»);  

c) товариство з обмеженою відповідальністю «ДТЕК Високовольтні мережі» (далі – ТОВ 
«ДТЕК Високовольтні мережі»);  

d) приватне акціонерне товариство «Підприємство з експлуатації електричних мереж 
«Центральна енергетична компанія» (далі – ПрАТ «ПЕЕМ ЦЕК»).  

e) Таким чином, продавцем досліджуваної послуги є Відповідач, який мав діючу ліцензію 
на передачу електричної енергії місцевими (локальними) електромережами № 036341 
від 05.07.2012 року, видану Національною комісією регулювання електроенергетики 
України. 

(16) Основними споживачами послуг з розподілу електричної енергії (передачі 
електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами) протягом 2016 року 
виступали постачальники електричної енергії за нерегульованим тарифом, які отримували 
зазначені послуги відповідно до укладених з АТ «ДТЕК «ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» 
договорів, а також суб'єкти господарської діяльності та фізичні особи, що використовують 
енергію для власних потреб на підставі договору про її продаж та купівлю та оплачують 
послуги з розподілу електричної енергії (передачі електричної енергії місцевими (локальними) 
електричними мережами. 

3.3. Визначення товарних меж ринку 

(17) Товарні межі ринку визначаються відповідно до пунктів 5.1 - 5.3  Методики, 
шляхом формування групи взаємозамінних товарів, у межах якої споживач за звичних умов 
може легко перейти від споживання одного товару до споживання іншого.  

(18) Формування групи взаємозамінних товарів (товарних груп) здійснюється із 
переліку товарів, які мають для продавців (постачальників, виробників), покупців 
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(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. 

(19) Відповідно до статті 1 Закону України «Про електроенергетику» у редакції, яка 
була чинною протягом періоду вчинення АТ «ДТЕК «ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» 
дій, які є предметом розгляду справи: 

- постачання електричної енергії – господарська діяльність, пов'язана з наданням 
електричної енергії споживачеві за допомогою технічних засобів передачі та розподілу 
електричної енергії на підставі договору; 

- розподіл електричної енергії – транспортування електричної енергії місцевими 
(локальними) електричними мережами на підставі договору; 

- місцева (локальна) електрична мережа – приєднана електрична мережа, 
призначена для розподілу електричної енергії від магістральної мережі та/або електричної 
станції до споживача. 

(20) Відтак, постачання електричної енергії суб'єктам господарської діяльності та 
фізичним особам, що використовують енергію для власних потреб, є неможливим без 
одночасного надання послуг з розподілу електричної енергії (передачі електричної енергії 
місцевими (локальними) електричними мережами). 

(21) За таких обставин послуга з розподілу електричної енергії (передачі електричної 
енергії місцевими (локальними) електричними мережами) за показниками взаємозамінності, 
подібності призначення, споживчих властивостей, умов використання товару не має 
еквівалентних товарів-замінників. Про вказане також свідчать положення Закону України 
«Про природні монополії».  

(22) Відповідно до Закону України «Про природні монополії» природна монополія – 
це 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 7 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. 

(23) Згідно зі статтею 5 Закону України «Про природні монополії» до сфер діяльності 
суб’єктів природних монополій віднесено, зокрема, діяльність з розподілу електричної енергії 
(передачі електричної енергії місцевими (локальними) електромережами. 

(24) Отже, товарними межами ринку є надання послуг з розподілу електричної 
енергії (передачі електричної енергії місцевими (локальними) електромережами). 

3.4. Визначення географічних меж ринку послуги з передачі електричної енергії 
місцевими (локальними) електричними мережами. 
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(25) У відповідності з пунктом 6 Методики територіальні (географічні) межі  ринку 
певного товару (товарної групи) визначаються шляхом установлення мінімальної території, за 
межами якої з точки зору споживача придбання товарів (товарної групи), що належать до 
групи взаємозамінних товарів товарної групи), є неможливим або недоцільним. 

(26) Протягом періоду вчинення АТ «ДТЕК «ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» 
дій, які є предметом розгляду справи, діяльність із розподілу електричної енергії (передачі 
електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами, зокрема, Умовами та 
Правилами здійснення підприємницької діяльності з передачі електричної енергії місцевими 
(локальними) електричними мережами, затвердженими постановою Національної комісії 
регулювання електроенергетики України від 13.06.1996, зареєстрованими в Міністерстві 
юстиції України 26.07.1996 за № 408/1433, зі змінами і доповненнями (далі – Умови та 
Правила № 15). 

(27) Згідно з Умовами та Правилами № 15, суб'єкт підприємницької діяльності, який 
отримав ліцензію на передачу електричної енергії місцевими (локальними) електромережами 
(далі – ліцензіат), має право здійснювати діяльність із передачі електричної енергії місцевими 
(локальними) електромережами (далі – ліцензована діяльність) лише на території здійснення 
ліцензованої діяльності. 

(28) Відповідно до пункту 1.4 Умов та Правил № 15, територією здійснення 
ліцензованої діяльності є територія адміністративно-територіальної одиниці, де розташовані 
місцеві (локальні) електричні мережі, що перебувають у власності ліцензіата, яку ліцензіат 
погоджує з центральним органом виконавчої влади, що здійснює управління в 
електроенергетиці. Територія здійснення ліцензованої діяльності зазначається ліцензіатом в 
описі за формою, наведеною в додатку до Ліцензійних умов, і затверджується НКРЕ в 
установленому порядку. Якщо на території адміністративно-територіальної одиниці 
розташовані електричні мережі інших ліцензіатів, то територія здійснення ліцензованої 
діяльності кожного з цих ліцензіатів визначається відповідно до території розташування 
об'єктів електроенергетики, що перебувають у власності ліцензіата. 

(29) Відповідно до постанови НКРЕ від 04.09.1996 № 71 «Про видачу ліцензії на 
право здійснення підприємницької діяльності з передачі електричної енергії» (зі змінами) 
державній акціонерній енергопостачальній компанії «Дніпрообленерго» (правонаступником 
майна, прав та обов’язків якого є АТ «ДТЕК «ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ») видано 
ліцензію на право здійснення підприємницької діяльності з розподілу електричної енергії 
(передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами на території 
Дніпропетровської області в межах розташування місцевих (локальних) електричних мережі, 
що перебувають у її власності. 

(30) Протягом 2016 року АТ «ДТЕК «ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» 
здійснювало діяльність із розподілу електричної енергії (передачі електричної енергії 
місцевими (локальними) електричними мережами відповідно до ліцензії серії АД від 
05.07.2012 № 036341, переоформленої відповідно до постанови НКРЕ від 05.07.2012 № 855 у 
зв’язку зі зміною найменування публічного акціонерного товариства «Енергопостачальна 
компанія «Дніпрообленерго» на публічне акціонерне товариство «ДТЕК 
ДНІПРООБЛЕНЕРГО». 

(31) Враховуючи викладене, територіальними (географічними) межами ринку 
послуг із розподілу електричної енергії (передачі електричної енергії місцевими 
(локальними) електричними мережами, в межах яких АТ «ДТЕК «ДНІПРОВСЬКІ 
ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» здійснює зазначену господарську діяльність, є територія 
Дніпропетровської області в межах розташування місцевих (локальних) електричних 
мереж, що перебувають у його власності. 
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3.5. Проміжок часу, стосовно якого має визначатися становище суб’єктів 
господарювання на ринку – часові межі ринку 

(32) У відповідності з пунктом 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 із сталою структурою. 

(33) Відділенням проведена планова перевірка діяльності Відповідача щодо надання 
послуги з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами 
постачальникам електричної енергії за нерегульованим тарифом у 2016 році  

(34) За результатами планової перевірки було встановлено, що  приватне 
підприємство «ЕРУ Трейдінг» (далі – ПП «ЕРУ Трейдінг») (ідентифікаційний код юридичної 
особи 24330682, місцезнаходження: м. Київ, вул. Ігорівська, буд. 11, літера Б, 6 поверх) 
звернулося до ПАТ «ДТЕК Дніпрообленерго» з заявою від 14.11.2016 року №1/02-2310 щодо 
укладення договору про передачу електричної енергії місцевими (локальними) електричними 
мережами.  

(35) За результатами проведеного аналізу умов договорів, які відповідно до вимог 
законодавства у сфері енергетики були укладені між ПАТ «ДТЕК Дніпрообленерго» (після 
перейменування – АТ «ДТЕК «ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ») та іншими власниками 
електричних мереж, та споживачами електричної енергії, встановлено, що такі договори 
набирають чинності з дня їх підписання та діють до 31 грудня року, в якому вони укладені, та 
вважаються щорічно продовженими на наступний календарний рік, якщо за місяць до 
закінчення цього терміну не буде заявлено однією із сторін про відмову від Договору або його 
перегляд. 

(36) Зазначене свідчить про те, що структура товарно-грошових відносин на ринку 
послуг з розподілу електричної енергії (передачі електричної енергії місцевими (локальними) 
електричними мережами) є сталою протягом календарного року. 

(37) З урахуванням наведеного, часовими межами ринку послуг із розподілу 
електричної енергії (передачі електричної енергії (місцевими) локальними електричними 
мережами) визначено один календарний рік: з 01.01.2016 по 31.12.2016. 

(38) Отже, часові межі ринку надання послуг з розподілу електричної енергії 
(передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами визначено 
проміжок часу – 2016 рік, який був охоплений проведенням перевірки ПАТ «ДТЕК 
Дніпрообленерго» та протягом якого залишались незмінними структура ринку, 
співвідношення попиту та пропозицій на ньому, що відповідає пункту 7.1 Методики. 

3.6. Розрахунок частки суб'єктів господарювання на ринку 

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

(39) За повідомленням Відповідач у 2016 році здійснює господарську діяльність на 
ринку розподілу електричної енергії (передачі електричної енергії місцевими (локальними) 
електричними мережами та на суміжному ринку постачання електричної енергії за 
регульованим тарифом, в межах розташування місцевих (локальних) електричних мереж, що 
перебувають у його власності на території Дніпропетровської області.  

  3.6.2. Розрахунок часток суб'єктів господарювання на ринку   
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(40) За повідомленням АТ «ДТЕК «ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» (лист від 
14.11.2018 № 76377/1001)  перелік постачальників електричної енергії за нерегульованим 
тарифом (далі - ПНТ), які здійснювали господарську діяльність на території 
Дніпропетровської області, що закріплена за АТ «ДТЕК «ДНІПРОВСЬКІ 
ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», у 2016 році становив 4 ПНТ. За інформацією Акціонерного товариства, 
частка постачальників за нерегульованим тарифом у загальному обсязі постачання 
електричної енергії споживачам (юридичним особам) у 2016 році становила 3,55%, частка АТ 
«ДТЕК «ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» становила 96,45%. 

(41) Електрична енергія є особливим товаром, якому притаманна одночасність 
виробництва, передачі та споживання. 

(42) За звичайних умов, споживання електричної енергії відбувається виключно за 
місцем розташування електроустановок споживачів, які знаходяться на певній відстані від 
джерела живлення. З метою доставки товару (електричної енергії) від джерела живлення до 
місця її споживання, електроустановки споживачів з’єднуються з джерелом живлення лініями 
електропередач, по яким відбувається передача електричної енергії до місця її споживання. 

(43) Отже, постачання електричної енергії споживачу є неможливим без одночасного 
надання послуг з розподілу електричної енергії (передачі) електричної енергії, оскільки 
зазначені товари (послуги) є взаємодоповнюючими, які не можуть існувати одне без іншого. 

(44) Виходячи з наведеного, частка АТ «ДТЕК «ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» 
на ринку постачання електричної енергії юридичним особам  (місцевими) локальними 
електричними мережами  в Дніпропетровській області у 2016 році становила більше 95%. 

3.7. Визначення потенційних конкурентів 

(45) Відповідно до Методики потенційними конкурентами вважаються такі суб'єкти 
господарювання: які мають матеріально-технічну базу, кадри, технології тощо, але з різних 
причин не реалізують ці можливості; які виготовляють товари (товарні групи), що складають 
товарні межі ринку, але не реалізують їх на відповідному ринку; нові суб'єкти 
господарювання, які можуть вступити на ринок. 

(46) Внаслідок обумовлення особливих прав електропередавальної організації при 
наданні послуги з розподілу електричної енергії (передачі електричної енергії місцевими 
(локальними) електричними мережами, наявна та потенційна конкуренція на зазначеному 
ринку відсутня. Відповідач в територіальних межах не має конкурентів на ринку послуг з  
розподілу електричної енергії (передачі електричної енергії місцевими (локальними) 
електричними мережами, адже споживачі, електроустановки яких приєднані до мереж 
Акціонерного товариства не мають можливості отримувати електричну енергію від інших 
ліцензіатів. 

(47) Потенційними конкурентами АТ «ДТЕК «ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» 
на ринку послуг з розподілу електричної енергії (передачі електричної енергії (місцевими) 
локальними електричними мережами)  є суб’єкти господарювання, які отримали в 
установленому порядку ліцензію на здійснення господарської діяльності з передачі 
електричної енергії місцевими (локальними) електромережами. 

(48) У той же час, з огляду обмеження, встановлені пунктом 2.2 Умов та Правил 
здійснення підприємницької діяльності з постачання електричної енергії за регульованим 
тарифом, затвердженими постановою Національної комісії регулювання електроенергетики 
України від 13.06.1996 № 15/1, зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 08.08.1996 за 
№ 433/1458, зі змінами і доповненнями (далі – Умови та Правила № 15/1), потенційні 
конкуренти АТ «ДТЕК «ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» на ринку послуг з розподілу 
електричної енергії (передачі електричної енергії (місцевими) локальними електричними 
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мережами) на території Дніпропетровської області в межах розташування місцевих 
(локальних) електричних мереж, що перебувають у його власності, відсутні. 

3.8. Визначення бар’єрів для вступу на ринок 

(49) Бар’єрами вступу на ринок розподілу електричної енергії (передачі електричної 
енергії місцевими (локальними) електромережами є наявність: 

- ліцензії - єдиного документу дозвільного характеру, який видається НКРЕКП і 
дає право на здійснення зазначеного в ньому певного виду підприємницької діяльності 
протягом установленого строку; 

- місцевих (локальних) електричних мереж, що перебувають у власності 
ліцензіата; 

- матеріально – технічної бази, технологій, які забезпечують можливість 
здійснення діяльності на даному ринку. 

(50) Нормативно-правові акти, що діють у сфері енергетики, виключають 
можливість здійснення підприємницької діяльності з розподілу електричної енергії (передачі 
електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами на території здійснення 
ліцензованої діяльності іншого ліцензіата.  

(51) Зазначене свідчить про те, що бар’єрами вступу на ринок послуг з розподілу 
електричної енергії (передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними 
мережами є законодавчо встановлені обмеження та вимоги щодо принципів здійснення 
господарської діяльності з передачі електричної енергії (місцевими) локальними 
електричними мережами.  

(52) Відповідно до Методики бар'єрами для вступу потенційних конкурентів на 
відповідний ринок є: обмеження за попитом, пов'язані з високою насиченістю ринку товарами 
(товарними групами) та низькою платоспроможністю покупців; адміністративні обмеження; 
економічні та організаційні обмеження; екологічні обмеження; нерозвиненість ринкової 
інфраструктури; інші обмеження, що спричиняють суттєві витрати, необхідні для вступу на 
певний ринок товару (товарної групи).  

(53) Основними бар’єрами вступу на ринок послуг з розподілу електричної енергії 
(передачі електричної енергії (місцевими) локальними електричними мережами)  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 передачі електричної енергії (місцевими) локальними 
електричними мережами. 

3.9. Установлення монопольного (домінуючого) становища 

3.9.1. Визначення монопольного (домінуючого) становища на ринку з розподілу 
електричної енергії (передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними 
мережами). 

(54) Протягом 2016 року ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» здійснювало діяльність з розподілу 
електричної енергії (передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними 
мережами) на підставі ліцензії серії АД від 11.05.2012 № 036314, переоформленої відповідно 
до постанови НКРЕ від 26.04.2012 № 518 у зв’язку зі зміною місця провадження ПрАТ «ПЕЕМ 
«ЦЕК» ліцензованої діяльності. Пунктом 2 постанови НКРЕ від 26.04.2012 № 518 затверджено 
територію здійснення ліцензованої діяльності з передачі електричної енергії місцевими 
(локальними) електричними мережами ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» згідно з Переліком об’єктів 
електроенергетики у Дніпропетровській області, які визначають межі території провадження 
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діяльності з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами 
ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК». 

(55) За інформацією ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК», наданою Відділенню, територія 
здійснення ліцензованої діяльності ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» межує, але не перетинається з 
територією інших ліцензіатів (ПАТ «ДТЕК Дніпрообленерго», ПАТ «ДТЕК Високовольтні 
мережі», ПАТ «Українська залізниця»). 

(56) Протягом 2016 року ПАТ «Укрзалізниця» здійснювало діяльність з розподілу 
електричної енергії (передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними 
мережами) на підставі ліцензії, виданої відповідно до постанови НКРЕКП від 19.02.2016 № 
213 (із змінами, внесеними постановою НКРЕКП від 10.03.2016 № 307).  

(57) Змінами внесеними постановою НКРЕКП від 10.03.2016 № 307 затверджено 
територію здійснення ліцензованої діяльності з розподілу електричної енергії (передачі 
електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами) ПАТ «Укрзалізниця», 
у тому числі в Дніпропетровській області, згідно з переліком місцевих (локальних) 
електричних мереж, які визначають межі території провадження діяльності з передачі 
електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами ПАТ «Укрзалізниця». 

(58) Протягом 2016 року ТОВ «ДТЕК Високовольтні мережі» здійснювало діяльність 
з розподілу електричної енергії (передачі електричної енергії місцевими (локальними) 
електричними мережами) на підставі ліцензії, термін дії якої продовжено відповідно до 
постанови НКРЕКП від 18.12.2014 № 846 до 28.12.2019.  

(59) За інформацією ТОВ «ДТЕК Високовольтні мережі», наданою Відділенню, 
територія здійснення ліцензованої діяльності ТОВ «ДТЕК Високовольтні мережі» у 
Дніпропетровській області обмежена територією розташування об’єктів електроенергетики в 
межах Криворізького, Петропавлівського і Павлоградського районів Дніпропетровської 
області. 

(60) Враховуючи вимоги чинного законодавства, кожен із зазначених вище суб’єктів 
господарювання здійснює господарську діяльність з розподілу електричної енергії (передачі 
електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами) в межах території, яка 
обмежена місцем провадження господарської діяльності – територією систем розподілу 
електричної енергії такого суб’єкта господарювання, та додатково обмежені межами 
охоронної зони об’єктів та ліній електричного розподілу від точок приєднання до систем 
передавання електричної енергії ДП «НЕК «Укренерго», генеруючих потужностей до точок 
балансової належності кінцевого споживача чи іншого ліцензіата. 

(61) Таким чином, кожен із  вищезазначених суб’єктів господарювання здійснює 
діяльність з розподілу електричної енергії (передачі електричної енергії місцевими 
(локальними) електричними мережами) виключно в межах території, на якій розташовані його 
електричні мережі. 

(62) Відтак, АТ «ДТЕК «ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» на території 
Дніпропетровської області в межах розташування місцевих (локальних) електричних мереж, 
що перебувають у його власності, є єдиним суб’єктом господарювання, який надає послугу з 
розподілу електричної енергії (передачі електричної енергії місцевими (локальними) 
електричними мережами). 

(63) Частиною першою статті 12 Закону України «Про захист економічної 
конкуренції» визначено, що суб’єкт господарювання займає монопольне (домінуюче) 
становище на ринку товару, якщо: 

- на цьому ринку у нього не має жодного конкурента; 

- не зазнає значної конкуренції внаслідок обмеженості можливостей доступу 
інших суб’єктів господарювання щодо закупівлі сировини, матеріалів та збуту товарів, 
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наявності бар’єрів для доступу на ринок інших суб’єктів господарювання, наявності пільг чи 
інших обставин. 

(64) Враховуючи викладене,  АТ «ДТЕК «ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» 
у період з 01.01.2016 по 31.12.2016 займало монопольне (домінуюче) становище на ринку 
послуг з розподілу електричної енергії (передачі електричної енергії місцевими 
(локальними) електричними мережами) на території Дніпропетровської області в межах 
розташування місцевих (локальних) електричних мереж, що перебувають у його 
власності, як таке, що не мало жодного конкурента. 

     3.9.2. Визначення суміжного ринку постачання електричної енергії.  

(65) Згідно зі статтею 1 Закону України «Про природні монополії» суміжний ринок 
– 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. 

(66) Згідно зі статтею 6 Закону України «Про природні монополії», ринком, 
суміжним з ринком розподілу електричної енергії (передачі електричної енергії місцевими 
(локальними)  електромережами),  є  ринок  постачання  електричної  енергії, оскільки ринки 
розподілу електричної енергії та постачання електричної енергії є взаємопов’язаними. 

(67) Діяльність з постачання електричної енергії за регульованим тарифом протягом 
2016 року регламентувалася, зокрема, Умовами та Правилами № 15/1. 

(68) Згідно з Умовами та Правилами № 15/1, суб'єкт підприємницької діяльності, 
який отримав ліцензію на постачання електричної енергії за регульованим тарифом (далі – 
ліцензіат з постачання) має право здійснювати діяльність, пов'язану з постачанням 
електричної енергії за регульованим тарифом (далі – ліцензована діяльність з постачання) 
лише на закріпленій території. 

(69) Відповідно до пункту 1.4 Умов та Правил № 15/1 закріплена територія – це 
територія адміністративно-територіальної одиниці, де розташовані місцеві (локальні) 
електричні мережі, що перебувають у власності ліцензіата, та електричні мережі споживачів, 
які живляться від мереж ліцензіата або від приєднаних до мереж ліцензіата інших власників 
електричних мереж, які не мають ліцензії на постачання електричної енергії за регульованим 
тарифом, яку ліцензіат погоджує з центральним органом виконавчої влади, що здійснює 
управління в електроенергетиці, указується ліцензіатом в описі за формою, наведеною в 
додатку до Умов та Правил, і затверджується НКРЕ в установленому порядку. Якщо на 
території адміністративно-територіальної одиниці розташовані електричні мережі інших 
ліцензіатів з постачання електричної енергії за регульованим тарифом, то закріплена територія 
кожного з цих ліцензіатів визначається відповідно до території розташування об'єктів 
електроенергетики, що перебувають у власності ліцензіата, та електричних мереж споживачів, 
які живляться від мереж цього ліцензіата. 

(70) Відповідно до пункту 2.1 Умов та Правил № 15/1, ліцензіат з постачання 
повинен мати тільки одну ліцензію на право здійснення діяльності з постачання електричної 
енергії за регульованим тарифом. При цьому, згідно з пунктом 2.3 Умов та Правил з 
постачання, ліцензіат з постачання разом із спорідненими підприємствами не повинен 
займатися ліцензованою діяльністю з постачання електричної енергії за нерегульованим 
тарифом на закріпленій території. 

(71) Враховуючи викладене, постачальники електричної енергії за регульованим 
тарифом не конкурують між собою, оскільки вони здійснюють ліцензовану діяльність лише 
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на закріпленій території, межі якої, відповідають межам розташування місцевих (локальних) 
електричних мереж, що перебувають у власності кожного окремого ліцензіата. 

(72) При цьому, відповідно до законодавства у сфері енергетики, яке було чинними 
у  
2016 році, діяльність з постачання електричної енергії за нерегульованим тарифом не 
підлягала ліцензуванню, а постачальники електричної енергії могли здійснювати діяльність з 
постачання електричної енергії за нерегульованим тарифом на всій території України. 

(73) Відповідно до пункту 1.3 Правил користування електричною енергією, 
затвердженими постановою Національної комісії з питань регулювання електроенергетики 
України від 31.07.1996 № 28, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 02.08.1996 за № 
417/1442 (далі – Правила № 28), постачання електричної енергії для забезпечення потреб 
електроустановки здійснюється на підставі договору про постачання електричної енергії, що 
укладається між власником цієї електроустановки (уповноваженою власником особою) та 
постачальником електричної енергії за регульованим тарифом, або договору про купівлю-
продаж електричної енергії, що укладається між власником цієї електроустановки 
(уповноваженою власником особою) та постачальником електричної енергії за 
нерегульованим тарифом. 

(74) В ході розгляду справи Відділенням було встановлено, що на території 
Дніпропетровської  області, ліцензії на право здійснення підприємницької діяльності з 
постачання електричної енергії за регульованим тарифом протягом 2016 року мали: 

a. ПАТ «ДТЕК Дніпрообленерго»; 

b. ПАТ «Укрзалізниця»; 

c. ТОВ «ДТЕК Високовольтні мережі»; 

d. ПрАТ «ПЕЕМ ЦЕК». 

(75) Відповідно до постанови НКРЕ від 04.09.1996 № 72 «Про видачу ліцензії на 
право здійснення підприємницької діяльності з постачання  електричної енергії за 
регульованим тарифом» (зі змінами) державній акціонерній енергопостачальній компанії 
«Дніпрообленерго» (правонаступником майна, прав та обов’язків якого є АТ «ДНІПРОВСЬКІ 
ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ») видано ліцензію на право здійснення підприємницької діяльності з 
постачання електричної за регульованим тарифом на території Дніпропетровської області в 
межах розташування місцевих (локальних) електричних мережі, що перебувають у її 
власності, та електричних мереж споживачів, які живляться від її мереж або від приєднаних 
до мереж ліцензіата інших власників електричних мереж, які не мають ліцензії на постачання 
електричної енергії за регульованим тарифом, крім території розташування об’єктів 
електроенергетики інших ліцензіата з передачі електричної енергії місцевими (локальними) 
електричними мережами та електричних мереж споживачів, які живляться від мереж цих 
ліцензіатів. 

(76) Протягом 2016 року АТ «ДТЕК «ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» 
здійснювало діяльність з постачання електричної енергії за регульованим тарифом відповідно 
до ліцензії серії АД від 05.07.2012 № 036340, переоформленої відповідно до постанови НКРЕ 
від 05.07.2012 № 855 у зв’язку зі зміною найменування публічного акціонерного товариства 
«Енергопостачальна компанія «Дніпрообленерго» на публічне акціонерне товариство «ДТЕК 
ДНІПРООБЛЕНЕРГО». 

(77) ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» має ліцензію на постачання електричної енергії за 
регульованим тарифом серії АЕ від 13.03.2015 № 575923, виданої відповідно до постанови 
НКРЕ від 13.03.2015 № 796. Зазначеною постановою НКРЕ затверджено закріплену територію 
з постачання електричної енергії за регульованим тарифом для ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» як 
територію здійснення ліцензованої діяльності з передачі електричної енергії місцевими 
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(локальними) електричними мережами, затверджену постановою НКРЕ від 26.04.2012 № 518, 
та розташування електричних мереж споживачів, які живляться від мереж ліцензіата або від 
приєднаних до мереж ліцензіата інших власників електричних мереж, які не мають ліцензії на 
постачання електричної енергії за регульованим тарифом. 

(78) За інформацією ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК», наданою Відділенню, протягом 2016 року 
ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» не здійснювало господарську діяльність з постачання електричної 
енергії за регульованим тарифом, оскільки ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» не мало договору купівлі-
продажу електричної енергії з ДП «Енергоринок» та не мало затвердженого НКРЕКП 
роздрібного тарифу на постачання електричної енергії.  

(79) За інформацією ПАТ «Укрзалізниця», наданою Відділенню, протягом 2016 року 
ПАТ «Укрзалізниця» здійснювало діяльність з постачання електричної енергії за 
регульованим тарифом на підставі ліцензії, виданої відповідно до постанови НКРЕКП від 
19.02.2016 № 213 (із змінами, внесеними постановою НКРЕКП від 10.03.2016 № 307). 

(80) Змінами внесеними постановою НКРЕКП від 10.03.2016 № 307 для  ПАТ 
«Укрзалізниця» затверджено закріплену територію з постачання електричної енергії за 
регульованим тарифом, як територію здійснення ліцензованої діяльності з розподілу 
електричної енергії (передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними 
мережами) та розташування електричних мереж споживачів, які живляться від мереж 
ліцензіата або від приєднаних до мереж ліцензіата інших власників електричних мереж, які не 
мають ліцензії на постачання електричної енергії за регульованим тарифом, крім території 
розташування об’єктів електроенергетики інших ліцензіатів з розподілу електричної енергії 
(передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами) та 
електричних мереж споживачів, які живляться від мереж цих ліцензіатів.  

(81) Протягом 2016 року ТОВ «ДТЕК Високовольтні мережі» здійснювало діяльність 
з постачання електричної енергії за регульованим тарифом на підставі ліцензії серії АЕ від 
18.12.2014 № 288043. 

(82) За інформацією ТОВ «ДТЕК Високовольтні мережі», наданою Відділенню, 
територія здійснення ліцензованої діяльності ТОВ «ДТЕК Високовольтні мережі» у 
Дніпропетровській області обмежена територією розташування об’єктів електроенергетики в 
межах Криворізького, Петропавлівського і Павлоградського районів Дніпропетровської 
області. 

(83) Враховуючи викладене, протягом 2016 року надавати послуги з постачання 
електричної енергії суб'єктам господарської діяльності та фізичним особам, що 
використовують енергію для власних потреб, могли здійснювати АТ «ДТЕК «ДНІПРОВСЬКІ 
ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», яке мало ліцензію на право провадження господарської діяльності з 
постачання електричної енергії за регульованим тарифом, та/або будь який інший 
постачальник електричної енергії за нерегульованим тарифом. 

(84) За інформацією ПАТ «ДТЕК Дніпрообленерго», наданою листом від 25.01.2017               
№ 5702/1001, постачання електричної енергії за нерегульованим тарифом в 2016 році в межах 
Дніпропетровської області здійснювали 4 суб’єкти господарювання (товариство з обмеженою 
відповідальністю «Регіон Енергозбут», товариство з обмеженою відповідальністю «НТФІТ 
«ВестІнформ», товариство з обмеженою відповідальністю «ДНІПРОСТАЛЬЕНЕРГО», 
публічне акціонерне товариство «ДНІПРОАЗОТ»), частка яких на ринку постачання 
електричної енергії за нерегульованим тарифом становила 3,55%, відповідно, частка 
постачання електричної енергії АТ «ДТЕК «ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» - становила 
96,45%. 

(85) Протягом 2016 року АТ «ДТЕК «ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», 
займаючи монопольне (домінуюче) становище на ринку послуг з розподілу електричної 
енергії (передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами) на 
території Дніпропетровської області в межах розташування місцевих (локальних) електричних 



14 
 
мереж, що перебувають у його власності, одночасно здійснювало діяльність на суміжному 
ринку постачання електричної енергії.  

4. ЗЛОВЖИВАННЯ МОНОПОЛЬНИМ (ДОМІНУЮЧИМ) СТАНОВИЩЕМ  

Відповідно до пункту 7 частини другої статті 13 Закону України № 2210-III «Про 
захист економічної конкуренції» (далі Закон №2210-III) зловживанням монопольним 
(домінуючим) становищем на ринку, зокрема, визнається створення перешкод доступу на 
ринок (виходу з ринку) чи усунення з ринку продавців, покупців, інших суб’єктів 
господарювання. 

4.1. Нормативно-правове регулювання доступу постачальників електричної 
енергії за нерегульованим тарифом до місцевих (локальних) електричних мереж у 
редакції, які були чинними протягом періоду вчинення АТ «ДТЕК «ДНІПРОВСЬКІ 
ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» дій, які є предметом розгляду справи. 

(86) Діяльність суб’єктів господарювання на ринку розподілу електричної енергії 
(передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами регулюється 
Законом України «Про електроенергетику» (далі – Законом № 575/97-ВР), (який діяв на 
момент вчинення дій), Правилами № 28, Умовами та Правилами здійснення підприємницької 
діяльності з постачання електричної енергії за нерегульованим тарифом, затверджених 
постановою Національної комісії з питань регулювання електроенергетики України від 
12.08.1996 № 36, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 14.08.1996 за № 448/1473 (із 
змінами) (далі - Умови та Правила № 36), Умовами та Правилами № 15, Порядком доступу 
постачальників електричної енергії за нерегульованим тарифом до місцевих (локальних) 
електричних мереж, затвердженим постановою Національної комісії регулювання 
електроенергетики України від 29.10.2010 за № 1421, зареєстрованою в Міністерстві юстиції 
України 18.11.2010 за № 1142/18441 (далі – Порядок № 1421), Примірним договором на 
передачу електричної енергії місцевими (локальними) електромережами схвалений 
постановою Національної комісії регулювання електроенергетики України від 19.10.2005 № 
934 (зі змінами) (далі – Примірний договір) у редакції, яка була чинною протягом періоду 
вчинення АТ «ДТЕК «ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» дій, які є предметом розгляду 
справи. 

(87) Відповідно до статті 11 Закону № 575/97-ВР державне регулювання діяльності в 
електроенергетиці провадиться шляхом формування тарифної політики відповідно до 
законодавства, надання ліцензій на здійснення окремих видів діяльності в електроенергетиці, 
здійснення контролю за діяльністю суб’єктів електроенергетики та інших учасників ринку 
електричної енергії та встановлення відповідальності за порушення умов і правил здійснення 
ними діяльності в електроенергетиці та на ринку електричної енергії. Особливості здійснення 
діяльності з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами 
встановлені в Умовах та Правилах № 15. 

(88) Згідно із статтею 12 Закону № 575/97-ВР до основних завдань Національної 
комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, 
зокрема, віднесено видачу суб’єктам господарської діяльності ліцензій на здійснення 
діяльності з виробництва, передачі, розподілу, постачання електричної енергії. 

(89) Згідно із пунктом 5.9 Порядку № 28 споживач має право укласти договір купівлі 
- продажу електричної енергії із будь - яким постачальником електричної енергії за 
нерегульованим тарифом за умов відсутності заборгованості за електричну енергію перед 
іншим постачальником. 

(90) Продаж електричної енергії споживачу постачальником електричної енергії за 
регульованим тарифом припиняється на строк дії договору про купівлю - продаж електричної 
енергії з постачальником електричної енергії за нерегульованим тарифом. 
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(91) Порядок доступу встановлює механізм врегулювання взаємовідносин між 
постачальником електричної енергії за нерегульованим тарифом та електропередавальною 
організацією під час укладення договору про передачу електричної енергії місцевими 
(локальними) електричними мережами.  

(92) Відповідно до пункту 2 Порядку № 1421 під час укладення договору про 
передачу електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами між 
постачальником електричної енергії за нерегульованим тарифом та електропередавальною 
організацією сторони визначають зміст зазначеного договору на основі примірного договору 
про передачу електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами між 
постачальником електричної енергії за нерегульованим тарифом та електропередавальною 
організацією, форму якого встановлено Національною комісією регулювання 
електроенергетики України, та мають право за взаємною згодою змінювати окремі умови 
цього договору або доповнювати його зміст. 

(93) Згідно з пунктом 3 Порядку № 1421 постачальник електричної енергії за 
нерегульованим тарифом укладає один договір про передачу електричної енергії місцевими 
(локальними) електричними мережами з електропередавальною організацією, на території 
здійснення ліцензованої діяльності з передачі електричної енергії місцевими (локальними) 
електричними мережами якої постачальник електричної енергії за нерегульованим тарифом 
планує здійснювати ліцензовану діяльність з постачання електричної енергії за 
нерегульованим тарифом. 

(94) Відповідно до пункту 5 Порядку № 1421 для укладення договору про передачу 
електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами між постачальником 
електричної енергії за нерегульованим тарифом та електропередавальною організацією 
постачальник електричної енергії за нерегульованим тарифом має надати відповідній 
електропередавальній організації такі документи:  

- заяву щодо укладення договору про передачу електричної енергії місцевими 
(локальними) електричними мережами із зазначенням місцезнаходження та банківських 
реквізитів заявника; 

- довідку про наявність у постачальника електричної енергії за нерегульованим 
тарифом укладеного договору (укладених договорів) про купівлю-продаж електричної енергії 
із споживачем (споживачами), у тому числі з відкладальною обставиною, та/або довідку про 
наявність у постачальника електричної енергії за нерегульованим тарифом власних об'єктів 
споживання електричної енергії на території здійснення ліцензованої діяльності з передачі 
електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами електропередавальної 
організації;  

- копію ліцензії на право здійснення підприємницької діяльності з постачання 
електричної енергії за нерегульованим тарифом;  

- копію ліцензії на право здійснення підприємницької діяльності з виробництва 
електричної енергії (у разі передачі електричної енергії власного виробництва, крім випадків, 
коли відповідно до законодавства України суб'єктам господарювання дозволяється 
здійснювати діяльність з виробництва електричної енергії без ліцензії);  

- копію належним чином оформленої довіреності на право укладати договори особі, 
яка уповноважена підписувати договори.  

(95) Пунктом 6 Порядку № 1421 при укладенні договору про передачу електричної 
енергії місцевими (локальними) електричними мережами відповідна електропередавальна 
організація не має права вимагати від постачальника електричної енергії за нерегульованим 
тарифом документи, які не передбачені пунктом 5 цього Порядку. 

(96) У пункті 7 Порядку № 1421 визначено, що: упродовж п'ятнадцяти робочих днів 
з дня отримання від постачальника електричної енергії за нерегульованим тарифом усіх 
документів, передбачених пунктом 5 цього Порядку, відповідна електропередавальна 
організація має надати постачальнику електричної енергії за нерегульованим тарифом два 
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примірники підписаного та скріпленого печаткою (за наявності) договору про передачу 
електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами. 

У разі надання постачальником електричної енергії за нерегульованим тарифом не всіх 
документів, передбачених пунктом 5 цього Порядку, заява постачальника електричної 
енергії за нерегульованим тарифом не розглядається, про що відповідна 
електропередавальна організація впродовж трьох робочих днів повідомляє заявника у 
письмовій формі. 

(97) Пунктом 12 Порядку № 1421 визначаються дії постачальника електричної 
енергії за нерегульованим тарифом, у разі укладення договору електропередавальною 
організацією на передачу електричної енергії місцевими (локальними) електромережами 
постачальник електричної енергії за нерегульованим тарифом подає за шість робочих днів 
до 19 числа (включно) місяця, що передує розрахунковому, електропередавальній організації 
на погодження: повідомлення на заявлений обсяг купівлі електричної енергії постачальником 
електричної енергії за нерегульованим тарифом на Оптовому ринку електричної енергії 
України та додатки до нього, повідомлення на заявлений обсяг власного виробництва 
електричної енергії, довідки про стан обліку електроенергії у споживачів або постачальника 
(далі - повідомлення та довідки). 

4.2. Створення перешкод доступу на ринок 

(98) Акціонерне товариство є єдиною організацією, яке може надавати послуги з 
передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами в межах 
території  Дніпропетровської області, де розташовані його місцеві (локальні) електричні 
мережі, або які знаходяться у законному користуванні ліцензіата з передачі електричної 
енергії діючими локальними (місцевими) електричними мережами АТ «ДТЕК 
«ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ».   

(99) На ринку постачання електричної енергії на території Дніпропетровської області 
Акціонерне товариство діє як постачальник електричної енергії за регульованим тарифом та 
як надавач послуги з розподілу електричної енергії (передачі електричної енергії місцевими 
(локальними) електромережами на території Дніпропетровської області; - інші суб’єкти як 
постачальники електричної енергії за нерегульованим тарифом.  

(100) При цьому, для Акціонерного товариства може бути недоцільним допускати 
постачальника електричної енергії за нерегульованим тарифом (далі – ПНТ) оскільки за умови 
входу ПНТ на ринок постачання електричної енергії Акціонерне товариство втратить частину 
споживачів.  

(101) Отже, постачальники електричної енергії за нерегульованим тарифом, будучи 
залежними від АТ «ДТЕК «ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» стосовно вступу на ринок 
(обов’язкове укладення договору про передачу електричної енергії місцевими (локальними) 
електричними мережами), одночасно є його прямими конкурентами на ринку постачання 
електричної енергії. 

4.3. Фактичні обставини справи 

(102) Під час розгляду справи № 55/04-03-1/17 Відділенням встановлено, що  
господарську діяльність з постачання електричної енергії за нерегульованим тарифом ПП 
«ЕРУ Трейдінг» здійснювало на підставі ліцензії серія АД № 575919 від 16.02.2012 року, 
виданої НКРЕ з терміном дії до 26.12.2017.  

(103) ПП «ЕРУ Трейдінг» мав намір здійснювати постачання електричної енергії 
ТОВ «Завод «Укркабель» (далі – ТОВ «Завод «Укркабель») (код за ЄДРПОУ 34675950, 
Дніпропетровська обл., місто Новомосковськ, вулиця Північна, будинок 4). З цією метою між  
ПП «ЕРУ Трейдінг» та ТОВ «Завод «Укркабель» укладено договір про купівлю – продаж 
електричної енергії від 11.10.2016 № 1/1171.  
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(104) ТОВ «Завод «Укркабель» могло отримувати електроенергію як від АТ «ДТЕК 
«ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», так і від інших суб’єктів господарювання — ПНТ, до 
яких належить і ПП «ЕРУ Трейдінг».  

(105) ПП «ЕРУ Трейдінг» звернулося до Акціонерного товариства з заявою від 
14.11.2016 №1/02-2310 щодо укладання договору про передачу електричної енергії місцевими 
(локальними) електричними мережами. В даній заяві  ПП «ЕРУ Трейдінг» зазначило про те, 
що планує здійснювати постачання електричної енергії на території Дніпропетровської 
області  протягом 2016-2017. До заяви було надано перелік документів відповідно до пункту 
5 Порядку № 1421. 

(106) Листом від 25.11.2016 року № 81523/1001 Акціонерне товариство надало 
відповідь ПП «ЕРУ Трейдінг», в якому відмовлено в укладенні договору з посиланням на 
таке (мова оригіналу): «Для можливості укладання договору на передачу електричної енергії 
постачальник за нерегульованим тарифом має звернутися до електропередавальної організації 
із заявою та переліком необхідних документів, вказаних у пункті 5 Порядку, а саме, необхідно 
надати: ……. довідку  про стан розрахункових засобів обліку електричної енергії у споживачів 
постачальника електричної енергії  за  нерегульованим тарифом  та або на власних об’єктах 
постачальника електричної енергії за нерегульованими тарифом; копію свідоцтва про 
державну реєстрацію та виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних 
осіб – підприємців……….. Листом-заявою від 14.11.2016 № 1/02-2310 Вами було надано не в 
повному обсязі пакет документів для укладання договору на передачу електричної енергії. Для 
укладання договору на передачу електричної енергії між ПП «ЕРУ Трейдінг», як 
постачальником за нерегульованим тарифом, та ПАТ «ДТЕК Дніпрообленерго» (далі – ЕК), 
як електропередавальною організацією, Вам необхідно доопрацювати перелік документів та 
у відповідності до Порядку надати повний пакет документів за переліком пункту 5 Порядку, 
а саме, довідку  про стан розрахункових засобів обліку електричної енергії у споживачів 
постачальника електричної енергії  за  нерегульованим тарифом  та/або на власних об’єктах 
постачальника електричної енергії за нерегульованими тарифом. ПАТ  «ДТЕК 
Дніпрообленерго» повертає наданий пакет документів для належного доопрацювання 
відповідно умовам постанови НКРЕ від 29.10.2010 № 1421 «Про порядок доступу 
постачальників за нерегульованим тарифом до місцевих (локальних) електричних мереж».  

(107) Враховуючи, відмову в укладенні договору про передачу електричної енергії 
місцевими (локальними) електричними мережами ПП «ЕРУ Трейдінг» вдруге звернулось до 
Акціонерного товариства листом від 01.12.2016 №1/02-2338 з доданою до нього заявою від 
01.12.2016 № 1/03-2343 щодо укладення договору про передачу електричної енергії місцевими 
(локальними) мережами у якому було зазначено, що (початок цитати): «Постановою 
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 
комунальних послуг №1992 від 02.07.2015 (далі - Постанова) в Порядок доступу 
постачальників електричної енергії за нерегульованим тарифом до місцевих (локальних) 
електричних мереж, затверджених постановою НКРЕ від 29.10.2010 №1421, (далі-Порядок) 
були внесені зміни, а саме, згідно п.3 Постанови з п.5 Порядку  були вилучені абзаци четвертий 
та п’ятий, які потребували надання постачальником за нерегульованим тарифом довідку про 
стан розрахункових засобів обліку електричної енергії у споживачів постачальника 
електричної енергії  за нерегульованим тарифом  та або на власних об’єктах постачальника 
електричної енергії за нерегульованими тарифом; копію свідоцтва про державну реєстрацію 
та виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб –підприємців.  

Таким чином, вимога ПАТ «ДТЕК Дніпрообленерго» щодо необхідності доопрацювання 
пакету документів, зокрема, в частині надання вищезазначеної довідки, є необґрунтованою.  

Керуючись п.5 Порядку дійсним просимо повторно розглянути нашу заяву з 
долученими до неї документами та надати два примірники підписаного та скріпленого 
печаткою (за наявності) договору про передачу електричної енергії місцевими (локальними)  
електричними мережами»» (кінець цитати). 
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(108)  У відповідь на повторне звернення ПП «ЕРУ Трейдінг» від 01.12.2016 №1/02-
2338 (з доданою до нього заявою від 01.12.2016 № 1/03-2343) Акціонерне товариство листом 
від 08.12.2016 №87329/1001 відмовило в укладенні договору та повторно наполягало на 
необхідності надання  довідки  про стан розрахункових засобів обліку електричної енергії у 
споживачів постачальника електричної енергії за нерегульованим тарифом та або на власних 
об’єктах постачальника електричної енергії за нерегульованими тарифом відповідно до 
пункту 12 Порядку № 1421. Обґрунтовуючи вимоги щодо надання такої довідки (початок 
цитати): «підтверджується листом-роз’яснення НКРЕ за № 13016/28/61-15 від 03.12.2015 та 
є обов’язковим документом відповідно до пункту 3.1 Примірного договору купівлі-продажу 
електричної енергії між ДП «Енергоринок» та постачальником електричної енергії за 
нерегульованим тарифом, затвердженого постановою НРКЕ від 18.06.2004 №631. 
Враховуючи вищезазначене, ПАТ  «ДТЕК Дніпрообленерго» повертає наданий пакет 
документів для належного доопрацювання відповідно умовам постанови НКРЕ від 29.10.2010 
№ 1421 «Про порядок доступу постачальників за нерегульованим тарифом до місцевих 
(локальних) електричних мереж»» (кінець цитати). 

(109) Таким чином, Акціонерне товариство двічі відмовило ПП «ЕРУ Трейдінг» в 
укладенні Договору про передачу електричної енергії місцевими (локальними) електричними 
мережами, посилаючись на відсутність довідки про стан розрахункових засобів обліку 
електричної енергії у споживачів постачальника електричної енергії  за  нерегульованим 
тарифом та/або на власних об’єктах постачальника електричної енергії за нерегульованими 
тарифом, яку не передбачено надавати пунктом 5 Порядку № 1421. 

(110) Своїми вимогами щодо надання довідки про стан розрахункових засобів обліку 
електричної енергії у споживачів постачальника електричної енергії за нерегульованим 
тарифом Акціонерне товариство порушило пункт 5 та пункт 6 Порядку № 1421, що також 
підтверджує НКРЕКП у своїх листах від 04.10.2017 № 10507/28.1/7-17 та від 07.10.2019 № 
10714/28/7-19 (початок цитати): «…відповідно до пункту 6 Порядку при укладенні договору про 
передачу електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами відповідна 
електропередавальна організація не має права вимагати від постачальника електричної 
енергії за нерегульованим тарифом документи які не передбачені пунктом 5 цього порядку… 

Таким чином, з огляду на вищенаведене, дії ПАТ «ДТЕК Дніпрообленерго» не 
відповідають вимогам пунктів 5 та 6 Порядку (у редакції, що почала діяти з 07 серпня 2015 
року) у частині відмови ПП «ЕРУ ТРЕЙДІНГ» (листи ПАТ «ДТЕК Дніпрообленерго» від 25 
листопада 2016 року № 81253/1001 та від 08 грудня 2016 року № 87329/1001) в укладенні 
договору про передачу, з підстав ненадання Підприємством: довідки про стан розрахункових 
засобів обліку у споживачів постачальника електричної енергії за нерегульованим тарифом.  

Також зазначаємо, що інформація, яка була зазначена у листі ПАТ «ДТЕК 
Дніпрообленерго» від 08 грудня 2016 року № 87329/1001 щодо необхідності надання для 
укладання договору про передачу довідки про стан обліку електроенергії у споживачів або 
постачальника та/або на власних об’єктах постачальника електричної енергії за 
нерегульованим тарифом, є неправомірною. 

Так, відповідно до пункту 12 Порядку зазначені вище документи постачальник 
електричної енергії за нерегульованим тарифом подає за шість робочих днів до 19 числа 
(включно) місяця, що передує розрахунковому, електропередавальній організації на 
погодження лише у разі укладення з ним договору про передачу. 

Ураховуючи вищезазначене, дії ПАТ «ДТЕК Дніпрообленерго» у частині встановлення 
додаткових вимог до ПП «ЕРУ ТРЕЙДІНГ» при укладенні договору про передачу могли 
створювати останньому перешкоди для здійснення діяльності з постачання електричної 
енергії за нерегульованим тарифом. 

Слід зазначити, що ПАТ «ДТЕК Дніпрообленерго» є суб’єктом, що провадить 
діяльність у сфері енергетики (розподіл електричної енергії (передачі електричної енергії 
місцевими (локальними) електромережами) та відповідно до статті 5 Закону України «Про 
природні монополії» є суб’єктом природної монополії. 
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Так, згідно з підпунктом 7 частини другої статті 13 Закону України «Про захист 
економічної конкуренції» зловживання монопольним (домінуючим) становищем на ринку, 
зокрема, визнається створення перешкод доступу на ринок (виходу з ринку) чи усунення з 
ринку продавців, покупців, інших суб’єктів господарювання. 

Таким чином, створення електропередавальною організацією перешкод 
постачальникам за нерегульованим тарифом у здійсненні діяльності з постачання 
електричної енергії за нерегульованим тарифом можуть мати ознаки дій, що 
призвели/можуть призвести до недопущення, усунення чи обмеження конкуренції, що 
відповідно до частини першої статті 13 Закону України «Про захист економічної 
конкуренції» є зловживанням монопольним (домінуючим) становищем…» (кінець цитати).  

(111) ПП «ЕРУ Трейдінг» повідомило Відділення листом від 30.10.2018 року № 1/02-
3231, що 2 рази зверталося до Акціонерного товариства із вищевказаними заявами про 
укладання Договору, відповідно до Порядку № 1421 та проханням надати підписаний 
примірник Договору, але так і не отримано примірника цього Договору, а отримало лише 
відповіді з вимогами про необхідність доопрацювати пакет документів. Після другої відмови, 
ПП «ЕРУ Трейдінг» більше не зверталось до Акціонерного товариства  з заявами щодо 
укладання договору про передачу електричної енергії місцевими (локальними) електричними 
мережами.   

(112) З аналізу вищенаведеного, враховуючи вимоги Порядку № 1421 встановлено, що 
Акціонерне товариство створило перешкоди ПП «ЕРУ Трейдінг» у здійсненні ним функції 
постачальника, оскільки довідка про стан обліку електроенергії у споживачів або 
постачальника надається постачальником електричної енергії за нерегульованим тарифом за 
шість робочих днів до 19 числа (включно) місяця, що передує розрахунковому у разі 
укладення договору на передачу електричної енергії місцевими (локальними) 
електромережами, тобто якщо  два примірники Договору підписані та скріплені печаткою (за 
наявності), а на етапі укладання договірних відносин надання такої довідки не вимагається. 

(113) За умов існування конкуренції на ринку послуг з розподілу електричної енергії 
(передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами на території 
здійснення ліцензованої діяльності в територіальних межах Дніпропетровської області, 
постачальники електричної енергії за нерегульованим тарифом мали б змогу відмовитись від 
послуг АТ «ДТЕК «ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» та звернутись до інших суб'єктів 
господарювання з метою отримання послуги з розподілу електричної енергії (передачі 
електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами. 

(114) АТ «ДТЕК «ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» є єдиним торговельним 
партнером, стосунків з яким неможливо уникнути, його експлуатуюча поведінка завдає шкоди 
інтересам постачальників електричної енергії за нерегульованим тарифом та споживачам 
електричної енергії, слабка позиція яких використовується на власну користь через відсутність 
альтернативних джерел отримання послуг з розподілу електричної енергії (передачі 
електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами. 

(115) З метою захисту власних бізнес інтересів на ринку постачання електричної 
енергії, АТ «ДТЕК «ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», зловживаючи монопольним 
(домінуючим) становищем на ринку послуг з розподілу електричної енергії (передачі 
електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами в територіальних межах 
Дніпропетровської області, створило перешкоди щодо доступу інших постачальників 
електричної енергії на ринок постачання електричної енергії шляхом встановлення таких умов 
придбання послуг з розподілу електричної енергії (передачі електричної енергії місцевими 
(локальними) електричними мережами. 
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(116) Такі дії АТ «ДТЕК «ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» позбавляють суб’єктів 
господарювання (споживачів електричної енергії) права вільного вибору постачальника 
електричної енергії на конкурентних засадах, як це передбачено чинним законодавством. 

(117) За вищенаведених обставин, Акціонерне товариство здобуває переваги в 
конкуренції на ринку постачання електричної енергії де Акціонерне товариство надає послуги 
з розподілу електричної енергії (передачі електричної енергії місцевими (локальними) 
електричними мережами (з якими укладені відповідні договори згідно з законодавством), не 
завдяки власним досягненням, а шляхом створення штучних перешкод доступу на ринок своїм 
конкурентам (ПП «ЕРУ Трейдінг»). 

 

5. ВИСНОВКИ ПО СПРАВІ 

(118) Згідно з частиною другою статті 42 Конституції України, держава забезпечує 
захист конкуренції у підприємницькій діяльності. Не допускаються зловживання 
монопольним становищем на ринку, неправомірне обмеження конкуренції та недобросовісна 
конкуренція. 

(119) Відповідно до статті 13 Закону України «Про захист економічної конкуренції» 
зловживанням монопольним (домінуючим) становищем на ринку є дії чи бездіяльність 
суб'єкта господарювання, який займає монопольне (домінуюче) становище на ринку, що 
призвели або можуть призвести до недопущення, усунення чи обмеження конкуренції, або 
ущемлення інтересів інших суб'єктів господарювання чи споживачів, які були б неможливими 
за умов існування значної конкуренції на ринку. 

(120) Зокрема, відповідно до пункту 7 частини другої статті 13 Закону України «Про 
захист економічної конкуренції» зловживанням монопольним (домінуючим) становищем на 
ринку визнається створення перешкод доступу на ринок (виходу з ринку) чи усунення з ринку 
продавців, покупців, інших суб'єктів господарювання. 

(121) Частиною п’ятою статті 13 Цивільного кодексу України встановлено, що 
використання цивільних прав з метою неправомірного обмеження конкуренції, зловживання 
монопольним становищем на ринку, а також недобросовісна конкуренція не допускаються. 

(122) При цьому стаття 29 Господарського кодексу України визначає, що 
зловживанням монопольним становищем вважається, зокрема, нав’язування таких умов 
договору, які ставлять контрагентів у нерівне становище, або додаткових умов, що не 
стосуються предмета договору, включаючи нав’язування товару, не потрібного контрагенту. 

(123) Ураховуючи вищезазначене, дії Відповідача, який протягом 2016 року займав 
монопольне (домінуюче) становище на ринку послуг з розподілу електричної енергії (передачі 
електричної енергії місцевими (локальними) електромережами) на території здійснення 
ліцензованої діяльності в територіальних межах Дніпропетровської області, що полягали у 
відмові постачальнику електричної енергії за нерегульованим тарифом (ПНТ) в укладенні 
договору про передачу електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами 
шляхом вимагання документів, які не передбачено п.5 Порядку доступу постачальників 
електричної енергії за нерегульованим тарифом до місцевих (локальних) електричних мереж, 
затверджених постановою НКРЕ від 29.10.2010 № 1421, містять ознаки порушення 
законодавства про захист економічної конкуренції, визначеного пунктом сьомим частини 
другої статті 13 Закону «Про захист економічної конкуренції». 

(124) Одночасно слід зазначити, що станом на дату винесення рішення, питання щодо 
відмови постачальнику електричної енергії за нерегульованим тарифом (ПНТ) в укладенні 
договору про передачу електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами 
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шляхом вимагання документів, які не передбачено п. 5 Порядку № 1421, не є актуальним у 
зв’язку зі змінами, які відбулися у законодавстві у сфері енергетики, зокрема, з дати набрання 
чинності Закону України «Про ринок електричної енергії» (набрання чинності 11.06.2017). 

(125) З дати початку дії нового ринку електричної енергії згідно із Законом 
України «Про ринок електричної енергії» втратив чинність Порядок доступу постачальників 
електричної енергії за нерегульованим тарифом до місцевих (локальних) електричних мереж, 
затверджених постановою НКРЕ від 29.10.2010 № 1421 (втрата чинності 01.01.2019 на підставі 
Постанови НКРЕКП від 23.08.2018  № 894). 

(126) Відповідно до частини першої статті 46 Закону України «Про захист економічної 
конкуренції» органи Антимонопольного комітету України мають право надавати рекомендації 
органам влади, органам місцевого самоврядування, органам адміністративно-господарського 
управління та контролю, суб’єктам господарювання, об’єднанням стосовно припинення дій, 
які містять ознаки порушення законодавства про захист економічної конкуренції, усунення 
причин виникнення цих порушень і умов, що їм сприяють, а у разі, якщо порушення 
припинено, - щодо вжиття заходів для усунення наслідків цих порушень. 

(127) Оскільки дії АТ «ДТЕК «ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», які містили 
ознаки порушення законодавства про захист економічної конкуренції були припинені і у 
Відділенні відсутня інформація, яка б свідчила, що такі дії призвели до суттєвого обмеження 
чи спотворення конкуренції, не завдали значних збитків окремим особам чи суспільству, 
адміністративною колегією Відділення надані рекомендації від 29.10.2021 №54/31-рк/к «Про 
вжиття заходів щодо усунення причини виникнення порушення законодавства про захист 
економічної конкуренції і умов, що йому сприяло». 

(128) За результатом розгляду рекомендацій, АТ «ДТЕК «ДНІПРОВСЬКІ 
ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» повідомило Відділення листом від 18.11.2021 № 49456/1001 (Вхідний 
Відділення № 54-01/3286 від 19.11.2021), про наступне (початок цитати): «… Товариство 
повідомляє про розгляд та виконання Рекомендацій адміністративної колегії Південно-
східного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України від 
29.10.2021 № 54/31-рк/к та вжиті заходи щодо усунення причин і умов, які за висновками 
викладеними у Рекомендаціях, призвели до створення перешкод доступу на ринок шляхом 
вимагання документів, що не передбачено п. 5 Порядку доступу постачальників електричної 
енергії за нерегульованим тарифом до місцевих (локальних) електричних мереж, 
затверджених постановою НКРЕ від 29.10.2010 № 1421 видано Розпорядження «Про 
недопущення порушень законодавства про захист економічної конкуренції під час укладення 
договорів електропостачальника про надання послуг з розподілу (передачі) електричної 
енергії» від 18.11.2021…» (кінець цитати). 

Отже, рекомендації адміністративної колегії Відділення Акціонерним товариством 
виконані, причини виникнення порушення законодавства про захист економічної конкуренції, 
яке полягало у висуванні вимог щодо надання документів для укладання договору про 
передачу електричної енергії, які не передбачені нормативно-правовими актами і умов, що 
йому сприяло – усунені. 

За таких умов, враховуючи що у Відділенні відсутня інформація, яка б свідчила, що дії 
АТ «ДТЕК «ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» щодо відмови постачальнику електричної 
енергії за нерегульованим тарифом (ПНТ) в укладенні договору про передачу електричної 
енергії місцевими (локальними) електричними мережами шляхом вимагання документів, які 
не передбачені нормативно-правовими актами призвели до суттєвого обмеження чи 
спотворення конкуренції, чи завдали значних збитків окремим особам чи суспільству, а також 
АТ «ДТЕК «ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» вжито відповідних заходів для усунення 
наслідків порушення, провадження у справі відповідно до частини третьої статті 46 Закону 
України «Про захист економічної конкуренції» підлягає закриттю. 
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Ураховуючи наведене, керуючись статтею 7, 14 Закону України «Про Антимонопольний 
комітет України», статтями 46, 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 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 Південно-східного міжобласного 
територіального відділення Антимонопольного комітету України 

 

ПОСТАНОВИЛА: 

Закрити провадження у справі № 55/04-03-1/17. 
 
Рішення може бути оскаржене до господарського суду у двомісячний строк з дня його 

одержання. 
 
 
Голова адміністративної колегії:                      Дмитро МЕЛЬНИК 

 

Члени адміністративної колегії:                      Лариса ГРЕЧАНА 

 

                              Денис ТИМАРЄВ 
 

                                                                                                                           Вікторія ОНІЩЕНКО 

                                                                                                                   

                              
 

                                                                                                            

Секретар адміністративної колегії:                     Ольга МОСЯКІНА 

 


